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Abstrakt 

 Cílem této práce je zhodnocení potenciálu krajiny Českého středohoří pro vedení 

dálkové turistické trasy a následně navržení nejvhodnější dálkové trasy. První část 

hodnotí přírodní a kulturní podmínky oblasti a vyhledává všechny atraktivity vhodné 

pro cestovní ruch. Druhá část analyzuje dálkové pěší trasy u nás i v zahraničí, hledá 

podobnosti a rozdílnosti těchto tras. Kromě poznatků z analýzy jednotlivých tras 

získává práce informace z názorů respondentů dotazníkového šetření. Atraktivity jsou 

kvantifikovány podle objektivních i subjektivních faktorů a na základě získaných dat je 

navržena optimální dálková pěší trasa. Ta je ve formě map a datových souborů 

představena v přílohách práce.  

Klíčová slova: dálková pěší trasa, turistika, České středohoří, stezka, cestovní ruch 

 

Abstract 

 The aim of this paper is to evaluate the potential of the landscape of the Bohemian 

Central Mountains for the leading of the long-distance hiking trail and then design the 

most suitable long-distance route. The first part assesses the natural and cultural 

conditions of the area and seeks all attractiveness suitable for tourism. The second part 

analyzes distant pedestrian routes in the Czechia and abroad, looking for similarities and 

differences of these routes. Apart from the findings from the analysis of individual 

routes, the paper gets information from the opinions of respondents in the survey. 

Attractiveness is quantified according to objective and subjective factors and based on 

the data obtained, an optimal long-distance hiking route is proposed. It is presented in 

the form of maps and data files in the worksheets. 

 

Key words:  long-distance hiking trail, tourism, Bohemian Central Mountains, route, 

trail 
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1.  Úvod 

České středohoří je unikátní krajinou v celém středoevropském prostoru. Díky své 

vysoké variabilitě přírodních i kulturních podmínek je z hlediska cestovního ruchu 

atraktivním prostředím. Doposud však jeho potenciál zůstává nevyužitý. Otázkou je, 

jakým způsobem tyto atraktivity návštěvníkům zprostředkovat, aby region navštívili a 

zároveň v něm setrvali co nejdéle.  

Vzhledem k velikosti a tvaru území a široké nabídce turistických cílů se nabízí jako 

optimální řešení vedení dálkové pěší trasy. Ve vyspělých zemích si jsou vědomi přínosu 

těchto tras pro podporu cestovního ruchu a rozvoje venkova a místních ekonomik. 

Zájem o tento typ domácí turistiky stoupá také v souvislosti s rostoucím nebezpečím 

v tradičních zahraničních turistických destinacích. 

Německo, které je špičkou v tomto odvětví, ať už do počtu turistů i počtu a kvality 

dálkových tras, uvádí, že turistiku v Německu provozuje 40 mil. osob, kteří v místech 

návštěv utratí přes 7,5 mld. EUR ročně. Nové dálkové trasy vznikají v Anglii, Skotsku, 

USA a dalších státech.  

Cílem této práce je navržení dálkové pěší trasy procházející Českým středohořím po 

těch nejatraktivnějších místech s cílem představit jej návštěvníkům a zanechat v nich 

poznání i silné dojmy a zážitky. Dosažení hlavního cíle bude předcházet ověření 

potenciálu území pro existenci takové trasy a stanovení kritérií vytvoření trasy. 

V první kapitole vymezujeme zkoumanou oblast a budeme analyzovat geografické 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a to nejen obecně, ale i s přihlédnutím 

k jednotlivým atraktivitám, které zaneseme do mapového podkladu. 

Ve druhé části analyzujeme dálkové trasy v Česku i ve světě a získané poznatky 

využijeme při plánování naší trasy. Ve třetí kapitole je představeno dotazníkové šetření, 

ze kterého jsou získány poznatky z českého prostředí, které budou následně aplikovány 

na tvorbu pěší trasy, tak aby odpovídala současným představám a požadavkům 

návštěvníků. 

Následuje zpracování metodiky bodového hodnocení kvalitativních a kvantitativních 

vlastností jednotlivých atraktivit nacházejících se v území. Kvantifikované turistické 

cíle jsou podrobeny statistické analýze s navržením optimálního vedení trasy územím 
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vymezením územím. Na závěr je získaná trasa rozdělena na dílčí etapy, tak jak budou 

prezentovány veřejnosti. Délka etap by měla odpovídat získaným poznatkům 

z předchozích analýz. 

Při zpracování práce jsou data o turistických atraktivitách čerpána z mapových 

zdrojů a turistické literatury. K jejich třídění a zakreslení je využit software ArcGIS. Ke 

statistickým výpočtům tabulkový procesor Excel. Analýze a následné syntéze jsou 

podrobeny informace o dálkových trasách v zahraničí. 

Výstupem práce je použitelná a atraktivní dálková pěší stezka přes České středohoří 

s rozdělením na dílčí jednodenní etapy včetně mapových výstupů a datových souborů 

použitelných v navigacích a mapových programech (.gpx, .kml). 
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2. Charakteristika území Českého středohoří 

2.1 Vymezení oblasti Českého středohoří 

České středohoří se nachází v Ústeckém kraji, přičemž částečně zasahuje do západní 

části Libereckého kraje. Celkem zasahuje do sedmi okresů. Pohoří je výrazně protáhlé 

ve směru JZ-SV v celkové délce 76 km a šířce 25 km s celkovou rozlohou 1 265 km². 

Území Českého středohoří lze vnímat z různých hledisek, což má za následek odlišné 

prostorové vymezení. Cajz (1996) poukazuje na tři hlavní aspekty chápání Českého 

středohoří. Těmi jsou geomorfologické vymezení, geologické vymezení či úřední 

vymezení v hranicích chráněné krajinné oblasti.  

Z pohledu geomorfologa jsou hranice tvořeny zpravidla úpatnicemi (ovšem existují 

výjimky). Přesné vedení úpatnice je v některých případech značně obtížné vzhledem 

k dlouhým táhlým svahům kopců, které téměř neznatelně přecházejí do roviny. Jižní 

okraje Českého středohoří lemují písčité slínovce, které nepatří k České tabuli 

v případech, kdy tvoří přímou součást svahů neovulkanitů. Naopak vulkanity, které jsou 

od vlastního masívu Českého středohoří odděleny pruhem křídových sedimentů různé 

šíře, považujeme za tzv. exoty v sousedních orografických celcích (Hazmburk, Ronov, 

Vlhošť, Říp aj.). Odlišný charakter má hranice s Lužickými horami, která probíhá 

v oblasti Polevského hřebene v poměrně značné nadmořské výšce (Kožíšek 2013). 

Výhodou geomorfologického vymezení je kompaktnost území na rozdíl od 

roztříštěnosti v případě geologického vymezení a větší územní rozsah oproti hranicím 

CHKO, která nezahrnuje významné krajinné prvky (Bořeň, Zlatník, Písečný vrch). 

Rozloha oblasti činí v tomto pojetí 1 265 km².  

Z geologického hlediska je územní rozsah zhruba o ještě o třetinu větší. Hranice tvoří 

výskyt třetihorních sopečných hornin, které se objevují v sousedních 

geomorfologických celcích jako tzv. exoty (např. Říp a Hazmburk v Dolnooharské 

tabuli, či Ronov a Vlhošť v Ralské pahorkatině). Vzdálenost těchto izolovaných 

geologických útvarů od kompaktního celku dosahuje dvacet i více kilometrů, což 

limituje využití tohoto vymezení oblasti pro tuto práci.  

Mnohem vhodnější je díky své ucelenosti a jasně daným hranicím vymezení dle 

CHKO České středohoří. Hranice jsou vedeny převážně po silnicích I. a II. třídy a po 
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železniční trati, výjimečně po jiných zřetelných liniích v terénu. Hranice jsou stanoveny 

úředně a oblast zaujímá plochu 1 063 km², což z ní činí druhou největší chráněnou 

krajinnou oblast v Česku (po CHKO Beskydy).  

V této práci budeme hranice Českého středohoří vnímat tak, jak jsou vymezeny 

chráněnou krajinnou oblastí.  

 

2.2 Geomorfologie 

České středohoří jako významná geomorfologická jednotka s plochou 1 265 km² se 

rozkládá na území Ústeckého a Libereckého kraje. Jedná se o členitou vrchovinu až 

plochou hornatinu se střední nadmořskou výškou 362,9 m a středním sklonem 7°56´. 

Jak uvádí Demek (1987), výškový rozdíl v rámci tohoto celku je 714,6 m, který je mezi 

nejvyšším vrcholem pohoří Milešovkou (836,5 m) a hladinou řeky Labe v Děčíně 

(121,9 m).  

Pohoří má protáhlý charakter kopírující linii krušnohorského zlomu ve směru JZ-SV 

o délce 71 km (Raná - Nový Bor) se šířkou dosahující až 22 km (Úštěk – Děčín). 

Současný reliéf oblasti je výslednicí po milióny let dlouhého velmi složitého 

geologického vývoje, který vedl k vytvoření rozličných geomorfologických tvarů.  

Současný reliéf Českého středohoří je výslednicí třetihorní vulkanické činnosti a 

souběžných i následných erozních procesů. Kuželovité a kupovité tvary kopců, krátké 

hřbety, mnohdy se suťovými poli na úbočích, jsou soustředěny zvláště v jihozápadní 

části území v Milešovském středohoří. Směrem k severovýchodu, ve Verneřickém 

středohoří, se stává základním prvkem reliéfu výše položená zvlněná plošina na 

destruovaných lávových příkrovech (AOPK ČR, 2013). 

Kromě tohoto duálního rozdělení lze vymezit další podcelky (okrsky): 

a) Milešovské středohoří – Kostomlatské středohoří, Milešovské středohoří, 

Velemínská kotlina, Teplické středohoří, Bořeňské středohoří, Bečovské středohoří, 

Libčeveská kotlina a Chožovské středohoří, 
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b) Verneřické středohoří – Benešovské středohoří, Markvartická kotlina, Litoměřické 

středohoří, Třebušínské středohoří, Ústecké středohoří a Děčínská kotlina (Cajz, 1996). 

Ačkoliv tyto okrsky tvoří jeden celek, mezi se sebou odlišují a vytvářejí 

různorodou krajinu. Typickým tvarem pro České středohoří jsou vrcholy různých tvarů 

a velikostí. Malenínská (1984) hovoří o 425 těchto terénních útvarech. 

 

2.3 Geologické poměry 

Pro genezi a geomorfologickou strukturu Českého středohoří měly zásadní vliv dvě 

geologická období – svrchní křída (před 97-85 mil. let) a třetihory (především období 

před 40-16 mil. let). První mělo za následek vznik několik stovek až tisíc metrů 

mocného pokryvu usazenin. V oblasti vznikl několik stovek až tisíc metrů mocný 

pokryv usazenin. Po regresi moře koncem křídy dochází k rozlámání sedimentárního 

pokryvu podél zlomů do řady ker, což během třetihor usnadnilo vulkanickou činnost. 

Oherský rift tvořený vulkanicko-tektonickou zónou vzniklou jako odezva alpínských 

horotvorných pochodů vytvořil předpoklady pro výstup magmatu podél zlomových 

linií. Vznikala podpovrchová tělesa čedičových a trachytických hornin, která vnikala do 

podloží i do povrchových sopečných produktů při průběhu obou etap vulkanické 

aktivity. Koncem třetihor počíná intenzivní erozní činnost, jež dotvořila současnou tvář 

Českého středohoří (Cazj, 1996). 

Současné vrcholy, nejsou původními sopkami, ale přívodními kanály k sopkám, 

které byly v průběhu času erodovány a odneseny do severoněmeckých nížin. Původní 

sopečné kužely dosahovaly 300 až 500 m nad současnou úroveň (Cílek, 2009). 

 

2.4 Mineralogie, půdní poměry 

V Českém středohoří převažují kambizemě (hnědé půdy). Ve východní části 

Verneřického středohoří se vyskytují pseudogleje, často v kombinaci s kambizeměmi. 

V Milešovském středohoří jsou zastoupeny kombinace černozemí pelických až 

votických, sprašové černozeme s pararendzinami, kambizemě z opuk, pelozemě ze slínů 

a rankery na skalách a exponovaných plochách (Tomášek, 2007). 



13 
  

Složitý geologický vývoj Českého středohoří umožnil vznik mnoha lokalit minerálů 

a drahých kamenů. Nejznámějším minerálem této oblasti je pyrop - český granát. 

Unikátem je pak nález jediných diamantů nalezených v Evropě. Nejde však o jediné 

drahé kameny. Zajímavé jsou též zirkony s diamantovým leskem, safíry, rubíny, 

spinely, olivíny a další minerály. Unikátní je hořenecký aragonit (vrch Číčov), augit 

(Paškopole), natrolit a zeolity (Mariánská skála). Dříve se zde nacházela i ložiska 

stříbra, mědi, zinku a olova, ale byla vytěžena již ve středověku.  

Dokonce se těžilo velmi kvalitní uhlí (takzvané salónní), které se dováželo do 

Drážďan, protože při hoření vznikalo málo popela. Existenci třetihorních jezer, v nichž 

vznikaly malé tyto malé uhelné sloje, dokládá i výskyt řady lokalit diatomitových 

břidlic, v nichž se zachovaly zkameněliny rostlin a živočichů (Svoboda, 2014). 

Podpovrchovým vyhořením těchto slojí a vypálením nadložních jílů vznikl porcelanit 

(u Žalan, či Dobrnic). 

 

2.5 Hydrologie 

Řeka Labe půlí České středohoří na dvě části a proráží celé pohoří hlubokým 

antecedentním údolím. Významným tokem je Ploučnice ve Verneřické části středohoří 

s významným spádem v poslední části toku. Tato část je celkově vodnatější s hustší 

potoční sítí než západní část a to díky specifickým klimatickým poměrům Českého 

středohoří. 

Obě centrální části dvou horopisných podcelků CHKO jsou odvodňovány drobnými 

vodními toky, jež směřují k Labi, Ploučnici, Bílině a Ohři. Vodní stavy těchto toků jsou 

během roku silně rozkolísané (Kinský a kol., 2006). 

Ve vyšších polohách mají toky často bystřinný charakter, někde s vodopády a stupni 

(např. údolí Labe). Nižší úseky toků a úseky při průchodu sídly jsou často upravené, 

v zemědělské krajině (zejména okres Louny, Litoměřice) často v rámci dřívějších 

melioračních úprav technicky upravené, bez vegetačního doprovodu (AOPK ČR, 2015). 

V území zcela chybí větší vodní plochy. Za zmínku stojí pouze Píšťanské jezero a 

jezero Chmelař. Ani malých vodních ploch není nadbytek.  
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2.6 Klimatické poměry 

Protáhlý tvar pohoří o délce přes 70 km vede i díky okolním orografickým celkům 

(Krušné hory, Jizerské Hory, Lužické hory) k výrazné diferenciaci klimatických 

poměrů. Suchý a teplý jihozápad pod vlivem srážkového stínu Krušných hor vykazuje 

průměrné roční srážkové úhrny kolem 500 mm i méně, kdežto chladnější a vlhčí 

severovýchod i přes 800 mm. Vrchol Milešovky patří k největrnějším místům Česka.  

České středohoří spadá do mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota se pohybuje 

mezi 5,1 °C (Milešovka) a 9 °C (Ústí nad Labem). Nejteplejším měsícem je červenec 

s teplotou okolo 18 °C, nejchladnějším je leden s teplotami mezi 1 °C až -2 °C, přičemž 

nejnižší jsou na Milešovce (-4,3 °C) (Quitt, 1971). 

 

2.7 Flóra 

Na území CHKO bylo zjištěno 420 vzácných druhů rostlin a jedná se tak o jedno 

z nejpestřejších území v Česku, což je dáno nesourodostí Českého středohoří. Převažuje 

teplomilná květena. Botanická atraktivita CHKO České středohoří je dána jeho širokým 

druhovým spektrem, koncentrovaným na relativně malé ploše. Tato rozdílnost má 

základ ve vlivu různých podmínek klimatických, mikroklimatických, geologických, 

půdních a v neposlední řadě i ve vlivu různé intenzity obhospodařování (AOPK ČR, 

2015). 

Lounské středohoří patří k nejteplejším a nejsušším oblastem v Čechách s plochami 

azonálních stepí. Na neobdělávaných plochách, zejména na extrémně orientovaných 

jižních svazích neovulkanických suků, jsou druhově velmi bohaté porosty suchých, 

nízkostébelných kostřavových trávníků s kavyly a trýzelem škardolistým. Severní 

svahy, dříve v některých případech od pastvy téměř holé, jsou porostlé lesíky s bohatým 

keřovým patrem, převažující lískou obecnou (Corylus avellana) a impozantními 

stromovitými hlohy (AOPK ČR, 2015). 

Podnebí Milešovského středohoří je vlhčí a oceáničtější, v důsledku toho je zde vyšší 

zastoupení jak lesů, tak významnějších vlhčích luk i sušší vegetace skal, až na ostrůvky 

bez xerofytů (AOPK ČR, 2015). 
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Mezofytikum Verneřického středohoří se nachází v severovýchodní části Středohoří 

a svým zřetelně vlhčím, chladnějším klimatem i odlišným krajinným reliéfem (většinou 

výlevné plošiny) a částečně i převažující květenou se odlišuje od ostatních oblastí. 

Floristické složení této části území je také odlišné. Chybí tu obligátní xerotermofyty a 

zbytky teplomilnějších druhů rostou pouze na jižně exponovaných skalách a sutích. 

Větší komplexy lesa (často se sutěmi) jsou na Dlouhém vrchu, Sedle, Kamenné hůře, 

v údolí Ploučnice, okolí Děčína a Jílového (AOPK ČR, 2015). 

 

 

2.8 Fauna 

CHKO můžeme rozdělit podle nadmořské výšky, klimatických poměrů a 

vegetačního krytu na dva faunisticky rozdílné celky. První odpovídá vymezení 

fytogeografického okresu Lounsko-labské středohoří, druhý vymezením 

fytogeografických okresů Milešovského a Verneřického středohoří. Pro tuto oblast je 

tak typické těsné sousedství teplomilných a chladnomilných (horských) druhů. Velký 

význam mají zástupci bezobratlých (rovnokřídlí, motýli, brouci). Bohatě zastoupeni 

jsou také obratlovci (mloci, čolci, kuňky, ropuchy, skokani, ještěrky, či bobři). 

Celkem je známo 219 druhů živočichů, přičemž 40 druhů je kriticky ohrožených, 

99 druhů silně ohrožených a 80 druhů ohrožených. 

 

2.9 Průmysl a zemědělství 

Významný průmysl se nachází mimo hranice CHKO. Často však přímo s Českým 

středohořím sousedí a svými exhalacemi okolní prostředí zatěžuje, ačkoli v poslední 

době je toto znečištění minimalizováno. Za zmínku stojí např. Spolchemie a Setuza 

v Ústí nad Labem, Lovochemie, Preol, automobilový průmysl v Lovosicích, Kabelovna, 

hliníkárna Alusuisse či Obalex v Děčíně, Narex, Bombardier a automobilový průmysl 

v České Lípě. 

Zemědělství prodělalo v posledních 25 letech významné změny – přechod od 

intenzivního tradičního zemědělství s převažující hlubokou orbou scelených pozemků 

k fragmentaci těchto lánů na menší pole a louky s pruhy zeleně a remízky. Zároveň 
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roste podíl luk a pastvin na úkor orné půdy. Mění se tak vzhled a intenzita využití 

krajiny. Vznikají nové ovocné sady, původní pro tuto krajinu. Setkat se lze s vinohrady. 

Zemědělská půda tvoří největší podíl rozlohy oblasti (kolem 60 % plochy). Lesnatost 

nedosahuje 30 %, přičemž porosty bývají mozaikovitě rozdrobeny do menších ploch. 

Velké lesní komplexy chybí. České středohoří je tak jednou z nejméně lesnatou 

chráněnou oblastí v Česku.  

 

2.10 Sídelní systém 

Na území CHKO České středohoří trvale žije cca 140 000 obyvatel, což je počet více 

než dvojnásobný ve srovnání s dalšími CHKO obdobné velikosti (AOPK ČR, 2015). 

Celé pohoří je téměř rovnoměrně osídleno. Nevyskytují se v něm větší neosídlená 

území. Sídla, kterých je přes 400 nejrůznějších velikostí, jsou od sebe vzdálena do 

5 km. Jedná se zpravidla o vsi do několika stovek obyvatel, čímž nedochází k narušení 

přírodního charakteru pohoří. Významně se projevu lidová architektura se třemi 

stavebními technikami – zděný, hrázděný a roubený dům.  

Velká sídla se nachází na hranicích CHKO – Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, 

Louny, Třebenice, Česká Lípa, Lovosice a další. Nenarušují charakter přírodní krajiny, 

ale představují vhodná vstupní místa do Českého středohoří. Zpravidla se od sebe 

nachází ve vzdálenosti jednodenního turistického pochodu, což usnadňuje možnost 

hledání ubytování a stravování. 

 

2.11 Dopravní infrastruktura 

 České středohoří je na severu ohraničeno silně industrializovanou oblastí Mostecké 

pánve a z jižní strany je otevřeno široce rozevřené zemědělské krajině Dolnooharské 

tabule a Ralské pahorkatiny. Protáhlý tvar pohoří nedává lidem mnoho jiných možností 

než jej překonávat napříč. Jedná se tak o jedinou CHKO v Česku, přes kterou je vedena 

dálnice (cca 20 km). Ta je doplněna hustou sítí silnic I. třídy (cca 170 km), II. třídy 

(cca 200 km) a silnic III. třídy spojující množství větších i menších sídel s pravidelnou 

autobusovou dopravou. 
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Železničních tratí je ve středohoří také velký počet. Ať už zmíníme mezinárodní 

železniční koridor vedoucí podél Labe, tak regionální tratě (Litoměřice-Ústí nad 

Labem-Děčín, Lovosice-Teplice, Lovosice-Most, Bílina-Ústí nad Labem, Lovosice-

Česká Lípa, Česká Lípa-Děčín, Děčín-Rumburk). Některé tratě se potýkají 

s existenčními problémy (Teplice–Lovosice sesuv, Lovosice–Most pouze omezený 

provoz). 

Zajímavým dopravním spojením je pravidelná lodní doprava po Labi od Štětí až po 

Ústí nad Labem.Tu doplňuje několik přívozů – Žernoseky, Píšťany, Církvice, Vaňov, 

Svádov, Velké Březno.  

Hustá je taktéž síť dobře značených turistických pěších a cyklistických stezek.  

 

2.12 Shrnutí charakteristiky oblasti z hlediska cestovního ruchu 

České středohoří je unikátní krajinou s širokým přírodním a kulturním bohatstvím. 

Podlouhlý tvar pohoří s délkou 76 km při šířce do 25 km jej předurčuje k vedení trasy 

z jihozápadu na severovýchod. Geomorfologické členění na 14 okrsků poukazuje na 

stejný počet různorodých krajin, což je pro České středohoří charakteristické. Turistovi 

se v rámci jednodenního výletu zcela změní charakter krajiny. Ze zaoblených 

teplomilných suchých holých vrchů Lounského středohoří se rychle dostane na 

kuželovité zalesněné vrchy Milešovského středohoří a další den se zase může procházet 

po zvlněné plošině Ústeckého středohoří. Každá krajina má své kouzlo a díky těmto 

odlišnostem je celé pohoří pro návštěvníky přitažlivé. 

Složitý geologický vývoj má za výsledek atraktivní rozmanitý reliéf (kuželovité i 

zaoblené vrcholy, hluboká údolí, skály, suťová pole atd.) S tím souvisí i minerální 

bohatství s unikátními druhy drahých kamenů jako pyrit, diamant, zirkony, safíry, augit 

a další. Přírodní podmínky ovlivnily vznik různých druhů půd, které jsou důležité pro 

širokou škálu chráněných a vzácných rostlin. Těch je na území CHKO celkem 420 a 

jedná se tak o jedno z nejpestřejších území v Česku. Nedostatek významných vodních 

ploch v Českém středohoří nahrazuje řeka Labe s kaňonovitým údolím se spoustou 

atraktivit (skalní výchozy, vodopády, meandry). Unikátem je strmý srážkový gradient, 
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kdy průměrné srážky na jihozápadě nedosahují ani poloviny srážek na severovýchodě, 

což má vliv především na rostlinný pokryv krajiny a také hydrologické poměry oblasti.  

Vedle přírodních podmínek vytváří zdejší turistické atraktivity i lidská činnost. 

Území je obydleno a kultivováno po tisíce let. Převažuje zemědělská půda nad lesy 

s charakteristickými ovocnými sady a vinohrady a to i díky husté sídelní struktuře 

s mnoha malými sídly. Typickými stavbami jsou zděné, hrázděné i roubené domy. S tím 

souvisí existence bezpočtu hradů, zámků, rozhleden, kostelů, kaplí, křížů, 

archeologických nalezišť, městských i vesnických památek a dalších. Osídlení si 

vyžádalo hustou dopravní síť v podobě silnic i železnic, což zvyšuje turistickou 

dostupnost. Využít lze i lodní dopravu na Labi, stejně tak síť turistických i cyklistických 

stezek. 

Tvar zkoumaného pohoří včetně všech jeho charakteristik naznačuje, že se jedná 

z hlediska cestovního ruchu o komplexní, vysoce kvalitní a atraktivní prostředí 

umožňující vedení dálkové pěší turistické trasy. Návrhu jejího vedení se budeme 

věnovat v dalších kapitolách. 
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3. Dálkové pěší trasy 

V české literatuře se s pojmem dálkové pěší trasy setkáváme zpravidla při zmínce 

o evropských dálkových trasách značených E1 až E12, které protínají celý evropský 

světadíl. Problematika dálkových pěších tras je v našem prostředí opomíjena, což 

potvrzuje i neexistence české definice dálkové pěší trasy. Nejpropracovanější systém 

dálkových pěších tras existuje v Německu, a proto se při hledání vhodné definice 

obrátíme sem. 

Dálková pěší trasa je nadregionální pěší trasa pro dálkové pěší pochody a trekingové 

túry. A má tyto vlastnosti: minimální délka je 90 kilometrů, je nadregionální, je 

podrobně popsána v tištěných průvodcích a zpravidla má jednotný způsob značení. 

Vedle národních dálkových cest (několik stovek kilometrů dlouhých) existují také 

evropské dálkové pěší trasy o délkách několika tisíc kilometrů (Wanderlexikon, 2018). 

Jinou definici nabízí Roland Mueser (1997), který dálkovou pěší trasu (cestu, pěšinu) 

chápe jako delší rekreační cestu zpravidla vedoucí přes venkovské oblasti užívanou pro 

nemotorizovanou pěší turistiku, vandrování s batohem, cykloturistiku, jízdu na koni či 

na běžkách. Zpravidla budou trasy vyznačeny v terénu i na mapě. Za dálkovou trasu 

budou označeny ty, k jejichž zdolání bude potřeba cestovat více než jeden den. Touto 

vzdáleností se rozumí cesta dlouhá alespoň 50 km (30 mil), i když další jsou i 

mnohonásobně delší. 

Ve Spojených státech mají definici uvedenu v zákoně o národním systému pěších 

cest: Národní vyhlídkové stezky jsou cesty dlouhé 100 mil nebo více, spojité, především 

nemotorizované trasy s výjimečnými možnostmi rekreace. Kromě vyhlídkových tras 

existují ještě trasy historické (Partnership for the National Trails System, 2018). 

My budeme dálkovou pěší trasu chápat jako turistickou trasu pro dálkové pěší 

pochody členěnou na nejméně tři etapy s jednotným značením, názvem a prezentací 

vedoucí po nejatraktivnějších místech dané oblasti (zpravidla pohoří).  

Dálkové turistické trasy můžeme dělit z mnoha hledisek, uveďme si alespoň některé 

z nich. 
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Turistické trasy dle typu: 

a) Vyhlídkové trasy – vedoucí po nejzajímavějších přírodních památkách a výhledech 

b) Historické trasy – vedoucí ve stopách historických událostí  

c) Od pobřeží k pobřeží – procházející přes celý kontinent 

d) Podél pobřeží – kopírující pobřežní linii 

e) Horské trasy – přechody pohoří 

f) Tematické trasy – vinařské, pohádkové, gastronomické a podobné trasy 

g) Říční trasy – podle řek a potoků 

Výčet není kompletní a lze jej rozšiřovat o další typy. Z jiného pohledu se na trasy 

lze dívat z hlediska doby jejich zdolání: 

a) Ultrakrátké trasy – maximálně několik desítek minut či pár hodin 

b) Krátké trasy – jednodenní až dvoudenní  

c) Střednědobé trasy – v rozmezí tří dnů až týdne 

d) Dlouhé trasy – týden až měsíc 

e) Ultradlouhé trasy – více jak měsíc 

Tomuto členění odpovídá i dělení podle vzdálenosti: 

a) Ultrakrátké trasy – v jednotkách kilometrů 

b) Krátké trasy – několik málo desítek kilometrů 

c) Střednědlouhé trasy – desítky až dvě stovky kilometrů 

d) Dlouhé trasy – několik stovek kilometrů 

e) Ultradlouhé trasy – trasy řádově o tisících kilometrech 

Trasy je možné rozdělit také podle počtu etap (od jedné až po několik desítek) 

anebo podle typu vedení trasy na trasy okružní s cílem na místě startu, nebo trasy 

úsekové, které mají cíl odlišný od místa startu. S druhými jmenovaným typem stezek se 

lze setkat častěji. Zvláštností jsou víceetapové stezky, které na sebe přímo nenavazují. 
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V následujících podkapitolách se budeme věnovat dálkovým pěším trasám ve 

vybraných zemích. Při hodnocení jednotlivých zemí vycházíme z analýzy provedené 

rozborem jednotlivých tras, přičemž údaje čerpáme zpravidla z internetových stránek 

daných tras. Syntézou těchto dat o trasách v jednotlivých zemích můžeme vymezit tři 

základní typy k přístupu plánování a spravování dálkových tras: 

a) Evropský typ 

Hlavním představitelem je Německo. Řadit sem můžeme Anglii, Švédsko, 

Rakousko, Francii, případně Česko. Charakteristický je vznik dálkových tras ze 

spodu, tzn. na základě iniciativy různých spolků a nestátních organizací 

(turistické kluby, horské spolky). Vznik dálkových tras vychází z propojení 

existujících kratších pěších cest. Turistický ruch v těchto zemích má delší trvání 

a svou historii. Existuje snaha o certifikaci dálkových pěších tras, přičemž jsou 

stanovena přísná kritéria.  

 

b) Americký typ 

Hlavním představitelem jsou USA. Řadit sem můžeme také Skotsko, či Finsko, 

Dánsko. Charakteristický je vznik dálkových tras ze shora, tzn. na základě 

rozhodnutí státu, ať už formou zákona či prostřednictvím centrálních státních 

institucí. S vědomím významu dálkových tras pro cestovní ruch se o jejich vznik 

zasazuje přímo stát. Pěší turistika v těchto zemích nemá tak dlouhé historické 

kořeny jako v případě evropského typu. Plánování tras probíhá od stolu a dlouhé 

úseky jsou v krajině nově budovány. Certifikace dálkových tras zde neprobíhá, 

garantem je stát (státní instituce). 

 

c) Země bez dálkových tras 

Existuje řada států, kde dálkové pěší trasy jsou opomíjeny. Příkladem může být 

Norsko, kde dálkové pěší trasy zastoupeny nejsou. A to i přesto, že Norskem 

prochází evropská dálková pěší trasa E1 či Norge På Langs (2500 km), ani jedna 

trasa však není v terénu značená a propagace je minimální. Je otázkou času, kdy 

si tyto země uvědomí význam dálkových pěších tras a začnou jejich vznik 

podporovat.  
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3.1 Spojené státy americké 

Americký národní systém cest se skládá z 30 národních scénických (11) a 

historických (19) stezek a více než 1 000 regionálních a místních rekreačních cest. 

Každá z 30 stezek je dlouhá stovky až tisíce mil a celkově přesahuje 55 000 mil. V roce 

1968 byl zákonem zřízen systém dálkových pěších stezek. V současné době na jejich 

správě a propagaci spolupracuje několik státních institucí (Ministerstvo zemědělství, 

ministerstvo vnitra, Správa národních parků, Lesní správa) a destíky místních a 

neziskových organizací. Každá z 30 dálkových tras má své vlastní internetové stránky 

s informacemi pro turisty. 

Tab. 3.1 Přehled dálkových pěších tras v USA 

Název Délka 

(km) 

Doba 

zdolání 

Vzdušná 

vzdálenost 

Poznámka 

North country 7 360 8 
měsíců 

2 168 Nejdelší v USA, tisíce 
dobrovolníků odpracovalo 
70 000 hodin 

Continental divide trail 4 960  2 009 Dokončeno 85 %, vznik 
1978 

New England national scenic 
road 

344  165 Vznik 2009 

Potomac heritage national 
scenic trail 

1 328  412  

Pacific northwest national 
scenic trail 

1 920 60-70 
dní 

800 Vznik 1970 

Natcher trace nationa scenic 
road 

710  666 Vznik 1983 

Arizona national scenic trail 1 312  620 43 etap, prům. délka 30 
km/etapa 

Pacific crest national scenic 
trail 

4 265  1 864  Vznik 1968 

Ice age national scenic road 1 920  419 Vznik 1980 

Appalachian national scenic 
road 

3 488 5-7 
měsíců 

1 788 Vznik 1921-1937 

Florida national scenic road 2 080  790 Vznik 1983, hotovo 1 600 
km 

Pozn. Veškeré vzdálenosti jsou v km.  Vzdušná vzdálenost představuje vzdálenost mezi startem a cílem. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z www.pnts.org a nástroje měření na mapy.cz 
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3.2 Anglie (Wales) 

Walk unlimited je nezisková organizace podporující pěší turistiku, která si stanovila 

jako cíl vytvořit na území Anglie a Walesu 16 dálkových pěších tras vedoucí unikátními 

krajinami. Dle vlastních internetových stránek www.nationaltrail.co.uk, kde zároveň 

představuje všechny trasy včetně důležitých informací, uvádí, že tyto trasy ročně 

navštíví 83 milionů turistů, přičemž 80 000 z nich dokončí národní trasu každý rok.  

Tab. 3.2 Přehled dálkových pěších tras v Anglii a Walesu 

Název Délka 
trasy 

Počet 
úseků 

Průměr-
ná délka 

úseku 

Počet 
dní 

Vzdušná 
vzdálenost 

Rozloha 

Cleveland Way 175 9 19,1  9 50 42 x 54 

Cotswold way 164 15 11,0  7-10 84 85 x 30 

England coast path v přípravě, dokončení 2020, nejdelší pobřežní trasa na světě 

Glyndwr´s way 217 16 13,3  9 36 63 x 57 

Hadrian´s wall path 135   6-7  115 11 x 117 

North downs way 245 15 16,8  12 148 32 x 150 

Offa´s dyke path 285 12 23,7  14 196 198 x 41 

Peddars way and Norfolk 
coast path 

150 8 19, 3 7 67 63 x 41 

Pembrokeshire coast path 300 15 19,6 12 39  40 x 49 

Pennine bridleway 330   14 77 71 x 23 

Pennine way 429 16 25,6 16-19 244 250 x 50 

South downs way 160 10 17,6 8-9 117 30 x 108 

South west coast path 1 014 52 19,3 30-42 117 144 x 270 

Thames path 294 15 19,6 12 141 50 x 135 

The Ridgeway 139 6 23,2 6 97 43 x 84 

Yorkshire Wolds way 129 6 21,8 5-6 52 52 x 30 
Pozn. Veškeré vzdálenosti jsou v km.  Vzdušná vzdálenost představuje vzdálenost mezi startem a cílem. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z nationaltrail.co.uk/ a nástroje měření na mapy.cz 

 

3.3 Skotsko 

Skotsko přistupuje k podpoře dálkových turistických tras jinak než Anglie. Turistika 

zde má lepší přírodní předpoklady. Tomu odpovídá i větší počet dálkových tras než 

v případě jeho souseda. Pomáhá tomu i podpora státu prostřednictvím organizace 

Skotské přírodní dědictví (Scottish Natural Heritage), která spolupracuje s neziskovými 

organizacemi. Spravují společně 29 různých tras (pod názvem Scotland´s Great Trails) 

o celkové délce přes 3 000 km (jednotlivé trasy jsou v délce 40-340 km). Kromě 

kvalitního značení a informačně bohatých webových stránek jednotlivé tratě nabízí 

široký sortiment služeb pro návštěvníky.  
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Trasy rozdělují do několika skupin podle jejich typu. První vedou podél toků od 

pramene až k moři (Annandale Way, Clyde Walkway, River Ayr Way, Speyside Way), 

jiné návštěvníky provedou po pobřeží (Arran Coastal Way, Ayrshire Coastal Path, 

Berwickshire Coastal Path, Fife Coastal Path, John Muir Way, Kintyre Way, Moray 

Coast Trail, Mull of Galloway Trail, West Island Way), nebo po historických 

památkách (Borders Abbeys Way, Cateran Trail, Cross Borders Drove Road, Rob Roy 

Way, Romans and Reivers Route, St. Cuthbert´s Way). Tři trasy dokonce nabízí kromě 

chůze je absolvovat na lodi, neboť vedou podél historických plavebních kanálů (Dava 

Way, Formartine and Buchan Way, Forth and Clyde Canal and Union Canal towpaths). 

Chybět nesmí ani horské trasy či trasy podél skotských jezer (Cowal Way, Great Glen 

Canoe Trail, Great Glen Way, Southern Upland Way, The Great Trossachs Path, Three 

Lochs Way, West Highland Way). 

Tab. 3.3 Přehled vybraných dálkových pěších tras ve Skotsku 

Název Délka 
trasy 

Počet 
úseků 

Průměrná 
délka 
úseku 

Počet 
dní 

Vzdušná 
vzdálenost 

Rozloha 

Cowal Way 92 5 18,4 3-5 50 40 x 39 

Great Glen Canoe Trail 93   5   

Great Glen Way 127 7 20 5-6 90 72 x 51 

The Southern Upland Way 340 10 33,7 12-16   

The Great Trossachs Path 48 6 8  16 6 x 16 

Three Lochsway 55 4 13,8 3-4 29 27 x 8 

The West Highland Way 154 13 11,8 6-7 109 100 x 37 
Pozn. Veškeré vzdálenosti jsou v km.  Vzdušná vzdálenost představuje vzdálenost mezi startem a cílem. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z webových stránek jednotlivých dálkových tras a nástroje 
měření na mapy.cz 

 

3.4 Švédsko 

Ve Švédsku funguje od roku 1900 dobrovolnická organizace Sdružení pro cestovní 

ruch, která má více než 255 000 členů a spravuje 350 ubytovacích zařízení. Turistům 

nabízí průvodcovské služby, ubytování, lodní dopravu apod. Stará se například 

o nejznámější švédskou trasu Kungsleden. Regionální rada Skåne (28 místních úřadů) 

zase pečuje o Skåneleden trail, kdy kromě komunikace s návštěvníky, odpovídá za 

webové stránky a marketing, uzavírá smlouvu s majiteli pozemku a udržuje cesty. 

Podobně je tomu v Uppsale, kdy prostřednictvím zdejší regionální rady a místních 
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úřadů byla založena nadace, která spravuje trasu Upplandsleden. Peníze na provoz 

poskytují místní rady či úřady, ale získávají je vlastní činností či z darů. 

Tab. 3.4 Přehled dálkových pěších tras ve Švédsku 

Název Délka 
trasy 

Počet 
úseků 

Průměrná 
délka úseku 

Počet 
dní 

Vzdušná 
vzdálenost 

Rozloha 

Kungsleden 440 4 (každý 
cca týden) 

99  (denně 
12-23 km) 

4 
týdny 

325 280 x 170 

Padjelanta trail 140   10 79 77 x 20 

Höga Kusten trail 130 13 9,9  66 54 x 36 

Skåneleden trail přes 1000 5  (89 částí) 244,0  126  

Upplandsleden  32 12,8     

Emigrant trail 110 6 18,0    

Pilgrim trail 102      
Pozn. Veškeré vzdálenosti jsou v km.  Vzdušná vzdálenost představuje vzdálenost mezi startem a cílem. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z webových stránek jednotlivých dálkových tras a nástroje 
měření na mapy.cz 

 

3.5 Norsko 

Norsko patří překvapivě mezi zástupce, kde dálkové pěší trasy, jak je známe z jiných 

států, neexistují. Dokonce i evropské dálková trasa, která územím Norska prochází, není 

v terénu nijak značena a ani jinak propagována. Existují zde ovšem krátké zpravidla 

jednodenní trasy a to především v jižní části Norska. V roce 1951 vznikla trasa Norge 

På Langs o délce 2 500 km, spojující Nordkapp s Lindesnes (jižní pobřeží Norska) 

s plánovanou dobou překonání 4-5 měsíců. Má své stránky www.norgepaalangs.info 

(pouze v norštině). V terénu není značena.  

 

3.6 Finsko 

Ve Finsku spravuje dálkové trasy organizace Metsähallitus. Jedná se o státem 

vlastněný podnik, který obhospodařuje státní půdu a vodu a zprostředkovává veřejné 

služby. Kromě značení tras zajišťuje návštěvnická a turistická centra a přímo na trasách 

zřizuje kempy a sheltery (přístřešky).  

Ve Finsku se nachází 11 dálkových tras z velké části absolvovatelných za méně než 

týden (Herajärvi trail 61 km, Itäraja hiking route 160 km, Karhunkierros 82 km, Kevo 

trail 65 km, Kuivi trail 86,5 km, Peura trail 115 km, Sevettijärvi-Pulmanki trail 70 km, 
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Susitaival 97 km, Karhunpolku 133 km). Desetidenní trať Keski-Soumen-Maakuntaura 

dosahuje 184 km a nejdelší trať Uphokaleva Kekkonen trail o délce 400 km zabere 

návštěvníkům 20 dní. 

3.7 Dánsko 

Dánská agentura pro přírodu spadá pod ministerstvo životního prostředí. Spravuje 

cesty ve státních lesích, dbá o ochranu životního prostředí a podílí se na krajinném 

plánování. Navíc vydává informační letáky s mapami a popisem všech veřejných 

přírodních oblastí Dánska. Dánská lesní asociace (spojující vlastníky lesů) vydává mapy 

pro soukromé lesy a divočinu. 

Nejvýznamnější dálkovou trasou je mezinárodní trasa North sea trail (Severomořská 

trasa, která s délkou přes 5 000 km propojuje několik zemí). V Dánsku jí prochází 

1 500  km a kopíruje dánskou dálkovou trasu s názvem Nordsøstien (75 dní) a trasu 

Drivvejen (200 km, 10 dní).  

Součástí mezinárodní trasy E6 je Sjaellandsleden (230 km), trasy E1 trať Haervejn 

(475 km). Projít si lze během 14 dní také okružní trasu Fjordstien s délkou 275 km. 

Důkazem, že trasy v Dánsku nevznikají jen z rozhodnutí státu, je počin 4 municipalit 

na jihu ostrova Fyn, kde kvůli podpoře turismu v roce 2008 zřídily novou okružní trasu 

Det Sydfynske Øhav (Archipelago trail) s délkou 220 km a plánovaným zdoláním 

během 10 dní. V tab. 3.5 jsou uvedeny další dálkové trasy. 

3.5 Přehled vybraných dálkových pěších tras v Dánsku 

Název Délka trasy Průměrná 
délka úseku 

Počet dní Vzdušná vzdálenost 

Bornholmrundt 120  3-7 okružní trasa 

Kysttilkyst stien 130 10-25  93 

Nordkyststien 110  6 49 

Randers-Silkeborg 102  5 44 
Pozn. Veškeré vzdálenosti jsou v km.  Vzdušná vzdálenost představuje vzdálenost mezi startem a cílem. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z webových stránek jednotlivých dálkových tras a nástroje 
měření na mapy.cz 
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3.8 Česko 

Česko má dlouhou historii ve značení a budování turistických tras. Patří mezi země 

s nejhustší turistickou sítí. Avšak této skutečnosti neodpovídá budování dálkových 

pěších tras, tak jak je známe například z Německa, Skotska, Anglie. První pokus 

o moderní dálkovou trasu je Stezka podél Lužnice (vlastní webová prezentace, jednotné 

značení, snaha o naplnění parametrů evropské normy pro tyto trasy, ubytování podél 

trasy, kvalita cest atd.) Jde o projekt společně s rakouskou stranou, neboť Lužnice 

pramení v Rakousku. Přesahuje 250 km. V Česku stojí za všemi delšími trasami Klub 

českých turistů (KČT). Ostatní cesty naplňují definici dálkové pěší trasy pouze 

částečně, ale přesto je uvádím v následující tabulce. 

3.6 Přehled dálkových pěších tras v Česku 

Název Délka Poznámka 

Šumavská pěší 
magistrála 

přes 120 km Přes celé území Šumavy, překonává nejvyšší hřebeny 
a zásadní oblasti, 6 nouzových nocležen 

Zlatá stezka Českého 
ráje 

103 km Počátky v 2. pol. 19. stol, 1937 propagační materiály i 
film, bývala delší 

Jiráskova horská cesta 170 km Hřebenová cesta v Orlických horách, 1921 vyznačena 

Trasa 0001 202,5 km Část Beroun-Svatý Jan pod Skalou nejstarší značená 
trasa v Česku (po již neexistující Svatojánské proudy) 

Dálkové trasy E3 a E10 
(částečně E6) 

 Trasy jsou vedeny po existujících značených cestách, 
které v řadě úseků mají své regionální označení i 
název 

Zdroj:vlastní zpracování na základě dat v www.marekp.cz/dalkove-trasy-cr 

KČT si je vědom rostoucího významu dálkových pěších tras pro prodloužení pobytu 

návštěvníků v dané oblasti, tak jak ukazují výzkumy z Německa, a připravuje metodiku 

a dálkové pěší trasy také v Česku, problémem je nedostatek financí. 

 

3.9 Německo 

Jestli někde existuje ráj milovníků dálkových pěších pochodů, tak je to bezesporu 

Německo. Hlavním hybatelem rozvoje a správy dálkových pěších tras je v Německu 

několik organizací, nejvýznamnější a největší z nich je Der Deutsche Wanderverband 

Service GmbH (DWV, Německý turistický spolek). Funguje přes 130 let, zastřešuje 

58 německých horských a turistických spolků s celkovým počtem přes 600 000 členů a 

spravuje přes 200 000 km cest. 
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Každoročně v Německu provozuje turistiku okolo 40 miliónů lidí, kteří přitom 

podniknou okolo 370 miliónů výletních dnů. Na místech, která turisté navštíví, utratí 

ročně téměř 7,5 mld. EUR. To nabízí pro venkov významný rozvojový potenciál. 

Obzvláště na tomto potenciálu budou profitovat ty regiony, které budou splňovat 

požadavky aktivních lidí. Ti vyhledávají takové unikátní regiony, ve kterých cesty, 

značení, pohostinství ale také turistické informace odpovídají nejvyšším standardům. 

Aby turistům při volbě jejich destinace byla podána pomocná ruka, vyvinul Německý 

turistický spolek společně se svými partnery iniciativu kvality: Regiony kvality 

putujícího Německa - Die Qualitätsregion Wanderbares Deutschland (Der Deutsche 

Wanderverband Service GmbH, 2015). 

V roce 2014 bylo v Německu přes 100 tras s touto certifikací o celkové délce přes 

10 000 km se 1 450 poskytovateli služeb turistům. 

Obr. 3.1 Přehled dálkových pěších tras v Německu 

 
Zdroj: www.wanderbares-deutschland.de 

S nápadem certifikace cest přišel Rainer Brämer s Matthiasem Gruberem, kteří si 

uvědomují zastaralost původních německých turistických tras a nových potřeb turistů. 

Turisté nemají zájem být ztraceni ve složitých turistických značeních, procházet se po 

asfaltových silnicích, mezi zástavbou či poslouchat hluk dopravy a průmyslu. 

Nevyhledávají ani monotónnost zemědělských či hospodářských lesů. Nejlépe si člověk 
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vychutná přírodu a krajinu při chůzi, k čemuž je zapotřebí síť vybraných stezek, které 

turisty cíleně a spolehlivě zavedou k přírodním krásám (Brämer, Gruber, 2001). 

Navrhují tak kritéria, ze kterých vychází certifikace německých dálkových tras, kterou 

také přebírají další státy.  

DWV uděluje jednotlivým trasám značku kvality pod označením „Wanderbares 

Deutschland“. Kromě této značky kvality může dálková trasa v Německu získat další 

certifikát kvality od Německého turistického institutu (Deutsches Wanderinstitut e.V.), 

za splnění přísnějších podmínek než u předchozího certifikátu, pod názvem „Deutsches 

Wandersiegel“. Uvádí se, že díky těmto označením, vzroste návštěvnost cesty o 80 %. 

Při tvorbě cest se spolupracuje mimo jiné s hotely, restauracemi, které musí splňovat 

přísná kritéria. Jsou stanovena kritéria na jednotné značení, atraktivity, povrch cest, 

existence sušáren, čističe bot, předpověď počasí, cestovní literaturu a prospekty, 

informace o cestování v regionu, mapy, letáky či transport batohů mezi jednotlivými 

etapami. Dále v Německu existuje dalších 15 luxusních dálkových pěších tras, přičemž 

některé z nich certifikaci odmítají a prezentují se sami prostřednictvím značky Top 

Trails of Germany. A jde o opravdu špičkové trasy (např. Eifelsteig, Harzer-Hexen-

Stieg, Goldsteig, Albsteig, Kammweg Erzgebirge-Vogtland, Rheinsteig). 

Obr. 3.2 Certifikáty kvality dálkových pěších tras v Německu 

   

Zdroj: wanderbares-deutschland.de, deutsches-wanderinstitut.de, top-trails-of-germany.de 

Jako příklad si uvedeme ve stručnosti kritéria nutná ke splnění pečetě kvality od 

Německého turistického institutu. Základem je 34 kritérií. Nejdůležitější z nich jsou 

uvedeny v následující tabulce. Při nedodržení jediné z nich, není možné cestu opatřit 

pečetí kvality. Mezi důležitá kritéria patří charakter stezky (povrch, šířka, bezpečnost, 

atd.) přírodní předpoklady (les, reliéf, výhledy, geologie, voda, fauna, flora, atd.), 

kulturní předpoklady (historické stavby, památníky, pohostinství, zastavěné území, 
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atd.), turistické značení (značení, informační tabule, vybavení, rozcestníky, atd.) a jiné 

(rozmanitost, údržba, krajinný ráz, atd.). Zde je možné nedostatek v jedné ze 

sledovaných oblastí nahradit vyšším počtem bodů v jiné oblasti.  

Tab. 3.7 Nutná kritéria pro splnění pečetě kvality (Deutsches Wanderinstitut e.V.) - 

zestručněno 

Zpevněný povrch komunikace Max. 1 200 m v kuse, max. 15 % celkové trasy 

Dopravní bezpečnost (místní komunikace) Max. 150 m v kuse, max. 3 % celkové trasy 

Vedlejší průjezdné silnice (cesty) Max. 1 200 m v kuse, max. 10 % celkové trasy 

Obtížně schůdné úseky Max. 500 m v kuse, max. 5 % celkové trasy 

Uživatelsky přátelské značení Povinně dobře viditelné značení, při změně 
směru  s další značkou na dohled.  

Změna okolní krajiny Min. 2 výrazné změny okolního prostředí na 6 km 

Intenzivně využívaná okolní krajina Max. 1 000 m v kuse, max. 8 % celkové trasy 

Zdroj: přeloženo z www.wanderinstitut.de/deutsches-wandersiegel/kriterien/ 

Tab. 3.8 Přehled dálkových turistických tras Top Trails of Germany 

Název Délka 
trasy 

Počet úseků 
(dnů) 

Průměrná 
délka 
úseku 

Vzdušná 
vzdálenost 

Rozloha 
(km) 

Albsteig 365 25 24,1 166 75 x 140 

Altmühltal Panoramaweg 200 10 20,1 84 20 x 80 

Eifelsteig 313 15 20,8 120 114 x 52 

Goldsteig 660 38 16,8 187  

Harzer-Hexen-Stieg 94 5 19,0 54 23 x 54 

Heidschnuckenweg 223 13 18,7 96  

Hermannsweg 156 8 20,3 113 40 x 110 

Hochrhöner 140 9 15,4 69 68 x 27 

Kammweg 289 17 17,1 153 30 x 150 

Rheinsteig 320 23 15,4 109 73 x 78 

Rothaarsteig 220 8 19,6 75 80 x 30 

Saar-Hunsrücksteig 410 27 15,9 37 (86)  

Schluchtensteig Schwarzwald 119 6 19,5 42 27 x 50 

Weserberglandweg 225 13 17,2 101 85 x 60 

Westerwaldsteig 235 16 15,0 73 23 x 71 

Westweg 285 12 23,6 170 145 x 85 
Pozn. Veškeré vzdálenosti jsou v km.  Vzdušná vzdálenost představuje vzdálenost mezi startem a cílem. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z www.top-trails-of-germany.de a z webových stránek 
jednotlivých dálkových tras a nástroje měření na mapy.cz 

Z analýzy jednotlivých turistických dálkových tras vyplývá, že nejčastěji se pohybují 

v rozmezí 100 až 300 km s dobou absolvování jeden až dva týdny, což se jeví, jako 

optimální. Odpovídá to i zdolání jednoho pohoří. Nejdelší trasa Goldsteig dosahuje 

660 km s 38 etapami. Průměrná délka jedné etapy je kolem 20 km.  
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4. Dotazníkové šetření 

Součástí této práce je provedení a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi 

turistickou veřejností. Zaměřené je na turistické atraktivity obecně, dále pak v rámci 

Českého středohoří, na vztah k pěší turistice a přípravě pěších výletů. Kompletní 

dotazník je v příloze č. 1 této práce. 

Dotazníkové šetření bylo prováděno náhodným výběrem během léta 2017, kdy 

o vyplnění dotazníku bylo náhodně požádáno celkem 138 respondentů. Dotazník byl 

šířen nejen prostřednictvím internetu, ale také na několika turistických cílech jako 

například na Milešovce, Lovoši či Ostrém. Tím bylo v získaných odpovědích dosaženo 

vyššího podílu osob s kladným vztahem k turistice. To je v souladu s cílem práce, která 

navrhuje dálkovou turistickou trasu určenou právě pro turistickou veřejnost. V této části 

provedeno pouze statistické zhodnocení zjištěných výsledků, samotné výsledky 

výzkumu použijeme v dalších kapitolách ke konkrétním úkolům.  

Ze 138 dotazovaných je 76 žen (55 %) a 62 mužů (45 %). Věkové rozložení je 

nerovnoměrné s největší kohortou ve věku 21–40 let 36 %, následováno osobami ve 

věku 41–60 let s 30 %. Mezi respondenty je 23 % osob nad 60 let. Zbývajících 11 % 

tvoří mladí do 20 let. Jak dokládá tabulka níže. 

Tab. 4.1 Respondenti dotazníkového šetření dle věku a pohlaví  

Věk 
Muži Ženy Celkem 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

do 20 let 8 5,8 7 5,1 15 10,9 

21– 40 let 26 18,8 24 17,4 50 36,2 

41– 60 let 18 13,0 23 16,7 41 29,7 

nad 60 let 10 7,3 22 15,9 32 23,2 

Celkem 62 44,9 76 55,1 138 100,0 
Zdroj: vlastní šetření 

Většina dotazovaných osob bydlí v blízkosti Českého středohoří. Z nich 36 % přímo 

na území Českého středohoří a dalších 42 % do vzdálenosti 20 km od Českého 

středohoří. Zbývajících 22 % musí za návštěvou těchto hor překonat vzdálenost přes 

20 km.  

Vztah dotazovaných k turistice je více než vřelý. Je to způsobeno směrováním 

dotazníku na skupinu osob s kladným vztahem k turistice, a proto není překvapující 

zjištění, že 88,4 % osob jej hodnotí jako kladný či velmi pozitivní. Neutrálně jej hodnotí 
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jen 10 % a pouze necelé 2 % záporně. Velmi negativní odpověď se nenašla ani jedna. 

Při porovnání obou pohlaví vychází, že o něco málo příznivější vztah mají k turistice 

ženy před muži.  

  Graf 4.1 Četnost uskutečňování výletů   Graf 4.2 Preference délky výletů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Na výlety vyráží opakovaně téměř všichni respondenti, i když s různou intenzitou. 

Nejčastější frekvence je zhruba měsíční a to u 55 % osob. Každý týden absolvuje výlet 

21 % turistů a zhruba stejný počet výletníků nějakou akci realizuje méně než jednou 

měsíčně. Pouze dva tázaní odpověděli, že na výlety vůbec nechodí.  

Alespoň jednou za čas si vícedenní (tedy s alespoň jedním přespáním mimo domov) 

výlet neodpustí 94 dotazovaných (tj. 68 %), zatímco zbývajících 44 osob (tj. 32 %) 

raději noc tráví doma, což dokládá výše uvedený graf. Vzhledem k plánování vícedenní 

dálkové turistické trasy, je toto zjištění velmi pozitivní. 

Důležitým faktorem z perspektivy cílů této práce, tedy z hlediska plánování 

turistické trasy je i vzdálenost, kterou turisté vnímají jako ideální pro celodenní výlet. 

Tato informace je zvlášť vhodná při členění trasy na jednotlivé etapy. Níže uvedený 

graf 4.3 tuto situaci přehledně znázorňuje. 
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Graf 4.3 Optimální vzdálenost denního výletu z hlediska vnímání respondentů proložená 

polynomickou funkcí 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Ze získaných dat i z grafu vyplývá, že optimální vzdálenost pro jednodenní výlet se 

pohybuje okolo 20 km. Průměrná vážená hodnota je 20,4 km, medián činí 20 km. 

U mužů je optimální vzdálenost o 18 % delší (24 km) než u žen. Z našeho hlediska lze 

tuto skutečnost opomenout a při navrhování cesty vycházet z celkového průměru, který 

by měl zvládnou každý zdravý středně zdatný turista či turistka. Jedná se o průměr, 

který nebere ohled na specifické skupiny turistů, jako jsou děti, důchodci, invalidi apod. 

V těchto případech je třeba při rozhodování, zda navrhovanou trasu absolvovat, aby 

každý jedinec přihlédl ke své aktuální kondici a schopnostem. Jednotlivé etapy lze 

v těchto případech rozdělit na více dní, či v některých případech lze celou trasu zkrátit.   

V dotazníku byla řešena optimální délka výletu pouze vzdáleností. U řady kultur se 

délka trasy posuzuje časem stráveným na cestě. Tento čas je ovlivněn nejen vnějšími 

faktory jako profil trati, či povrch trasy, ale také subjektivními faktory jako fyzická 

zdatnost jedince či míra zájmu o okolní krajinu. Při stanovování délky trasy časovou 

náročností problém činí i styl stravování turistů (náročnější restaurační stravování oproti 

svačinám). Vzhledem k těmto problémům se stanovením časové náročnosti trasy 

budeme v této práci délku trasy hodnotit pouze vzdáleností.  

V další části dotazníku mohli respondenti vybírat z různých turistických cílů, které 

v rámci svých cest rádi navštěvují a které by na jejich výletech určitě neměly chybět. 

Zvolit mohli až pět různých atraktivit. Jejich kompletní přehled přináší následující 

tabulka  
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Tab. 4.2 Jaký cíl by na výletě neměl chybět dle dotazníkového šetření 

Atraktivita Počet Podíl (%)  Atraktivita Počet Podíl (%) 

rozhledna 108 78,3  biologická zajímavost 17 12,3 

hrad 99 71,7  rybník, jezero 14 10,1 

zámek 91 65,9  jeskyně 11 8,0 

vrchol 87 63,0  architektura 11 8,0 

výhled 81 58,7  kříž, křížek 10 7,3 

vodopád 62 44,9  archeologické 
naleziště 

10 7,3 

památný strom 52 37,7  kaple 8 5,8 

studánka, pramen 36 26,1  pomník 8 5,8 

kostel 33 23,9  hradiště 7 5,1 

geologická 
zajímavost 

25 18,1  muzeum 7 5,1 

vojenská zajímavost 21 15,2  skála 6 4,4 

ZOO či botanická z. 19 13,8  vodní tok 6 4,4 

gastronomie 19 13,8  hřbitov, pohřebiště 4 2,9 
Zdroj: vlastní šetření 

Tyto poznatky využijeme v následující části práce, kdy při hodnocení atraktivit 

zohledníme vnímání uvedených atraktivit očima turistů. Rozhledny, hrady, zámky a 

kopce jsou z hlediska cestovního ruchu opravdovými lákadly. Naopak hřbitovy, vodní 

toky, skály či muzea budou vyhledávány méně. 

Jedna z otázek byla zaměřena na zjištění atraktivit, které charakterizují České 

středohoří, a bez které si turisté tuto oblast nedokážou představit. Každý respondent 

mohl uvést až 10 vlastních nápadů, proto se mezi odpověďmi objevovaly i cíle nepatřící 

do zájmové oblasti. Tradičně sem nesprávně bývá řazen Házmburk a Říp (obojí spadá 

do Dolnooharské tabule). Objevila i řada dalších cílů, které do Českého středohoří patří, 

ale nespadají do námi vymezeného území tvořeného hranicemi CHKO (např. Bořeň, 

Zlatník, Doubravka), proto byly z práce vyřazeny.  

Z celkem 112 různých námětů na výletní místa jich deset zřetelně vyčnívalo nad 

ostatními. Vzhledem k tomuto zjištění, budou tyto atraktivity při plánování trasy 

zvýhodněny a automaticky zařazeny mezi místa, která na této trase musí být obsažena. 

Vycházíme z předpokladu, že pokud si lidé České středohoří s těmito místy spojují, 

nemůžeme je při jejich cestě pohořím o ně připravit. Jedná se o tato místa: Milešovka, 

Lovoš, Hradišťany, Raná, Porta Bohemica, Střekov, Boreč, Zubrnice, Buková hora a 

Úštěk. Tato místa získala přes 30 % ohlasů respondentů šetření. Všechna ostatní se 

pohybovala hluboko pod 30 %, jak ukazuje následující tabulka. 
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Tab. 4.3 Nejčastěji uváděná místa při představě Českého středohoří 

Pořadí Název  Podíl (%)  Pořadí Název Podíl (%) 

1. Milešovka 58  14. Radobýl 21 

2. Lovoš 44  15. Kletečná 18 

3. Hradišťany 43  16. Varhošť 17 

4. Raná 41  17. Oblík 15 

5. Porta Bohemica 38  18. Opárenské údolí 14 

6. Střekov 36  19. Labské údolí 12 

7. Boreč 33  20. Česká Kamenice 12 

8. Zubrnice 32  21. Kalich 12 

9. Buková hora 32  22. Ostrý 11 

10. Úštěk 31  23. Vrabinec 11 

11. Litoměřice 25  24. Oltařík 10 

12. Vaňovský vodopád 24  25. Ploskovice 10 

13. Větruše 24  Ostatní méně než 10 % 
Zdroj: vlastní šetření 

Při navrhování vícedenní etapové trasy je třeba pamatovat i na místo, kde budou 

turisté nocovat. Proto byla do dotazníkového šetření zařazena i otázka na preferované 

ubytování. Ačkoli respondenti měli volit jednu možnost, několikrát se stalo, že zvolili 

více variant přenocování. Proto následující tabulka má více odpovědí, než je 

dotazovaných. 

Tab. 4.4 Upřednostňovaný typ ubytování při vícedenních výletech 

Typ ubytování Počet odpovědí Podíl (%) 

penzion 45 29,6 

známí, příbuzní 25 16,4 

chalupa 21 13,8 

chatka 20 13,2 

stan 13 8,6 

karavan, přívěs 10 6,6 

apartmán 9 5,9 

širák 7 4,6 

auto 2 1,3 
Zdroj: vlastní šetření 

Z hlediska cílení reklamy a oslovení potenciálních turistů, je vhodné znát, jaké 

informační zdroje užívají při plánování svých výletů nejen do Českého středohoří, ale i 

do dalších oblastí. Proto byla do dotazníku zařazena i otázka vztahující na zdroj 

informací. Nejoblíbenější jsou prospekty a letáky, následované informacemi z internetu 

a z informačních center. Naopak jako málo efektivní se jeví reklama z TV a rozhlasu, 

stejně jako informace z novin a časopisů. Kompletní přehled přináší následující graf. 
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Graf. 4.4 Přehled používaných informačních zdrojů při plánování výletů 

 
Pozn.: údaj v závorkách udává počet odpovědí pro jednotlivé možnosti (max. 138) 
Zdroj: vlastní šetření 

V této části byly představeny výsledky provedeného dotazníkového šetření. Zjištěné 

poznatky jsou využity v dalších kapitolách, kde jsou aplikovány na konkrétní případy.   
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5. Bodové hodnocení turistických atraktivit 

5.1 Metodika výpočtu bodového hodnocení turistických atraktivit 

Jelikož ne všechny atraktivity jsou pro každého turistu stejně hodnotné, je potřeba 

vytvořit taková kritéria, která budou upřednostňovat místa více přitažlivá před méně 

oblíbenými. Kritéria se pro jednotlivé typy atraktivit musí lišit. V závěru práce 

navrhovaná cesta bude protínat ta místa, jejichž hodnotový koeficient bude vzhledem 

k délce trasy nejvyšší. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že několik lokalit a míst je u veřejnosti natolik 

atraktivních, že by bylo ke škodě je do navrhované trasy nezahrnout. Tato místa tvoří 

kostru celé trasy a úkolem je propojit tyto atraktivity takovým způsobem, který 

maximalizuje hodnotu požitku z cesty u jednotlivých turistů přidáním průchozích míst.  

Páteřní body jsou atraktivity tak významné, proto by nebylo vhodné návštěvníky 

Českého středohoří o tyto lokality ochudit. Jsou to místa, která se dle dotazníkového 

šetření vybaví veřejnosti při představě Českého středohoří. Dálková trasa by ztrácela 

smysl, kdyby nenaplnila návštěvníkovo očekávání a opomněla taková místa, která si 

s touto oblastí spojuje. Jeho zklamání v tomto směru není přípustné. 

Tab. 5.1 Přehled nejtypičtějších míst pro České středohoří 

Poř. Název Atraktivita 
(%) 

Popis 

1. Milešovka 58 vrchol, výhled, rozhledna, meteorologická stanice, NPR 

2. Lovoš 44 vrchol, výhled, rozhledna, NPR 

3. Hradišťany 43 vrchol, biologická zajímavost, PR 

4. Raná 41 vrchol, výhled, biologická zajímavost, paragliding, NPR 

5. Porta Bohemica 38 kaňon, Labe, výhled, PR Kalvárie 

6. Střekov 36 hrad, výhled, zdymadla, kaňon, řeka 

7. Boreč 33 vrchol, výhled, ventaroly, naučná stezka, NPP 

8. Zubrnice 32 skanzen, vesnická památková rezervace, železniční 
muzeum, mlýn 

9. Buková hora 32 vrchol, vysílač, výhled 

10. Úštěk 31 městská památková rezervace, ptačí domky, synagoga 
Pozn. Atraktivita odpovídá procentuálnímu podílu osob, které ji uvedly v dotazníku 
Zdroj: vlastní šetření 

Těchto páteřních bodů bylo zvoleno deset. Jsou to nejčastěji se objevující místa 

uváděná v odpovědích na otázku, která turistická atraktivita se respondentům vybaví při 



38 
  

představě Českého středohoří. Zároveň s tím to jsou místa natolik významná a 

související se středohořím, že je nelze vynechat.  

U těchto míst není potřeba stanovovat hodnoty atraktivity. Bez hodnot se však 

neobejdeme u ostatních míst. Nejprve je potřeba stanovit systém kritérií kriteriálního 

hodnocení. Ten se bude lišit u kulturních památek či přírodních zajímavostí. Maximální 

počet bodů, který může být památce přidělen, je 100 bodů, a to v případě, že bude 

splňovat všechna sledovaná kritéria. V opačném případě bude počet bodů snížen. Toho 

hodnocení je blíže rozebráno v dalším textu této kapitoly. 

Celková hodnota zjištěná podle výše uvedeného systému bude upravena o koeficient 

vycházející z dotazníkového šetření, který zohledňuje druh atraktivity obecně. 

Koeficient je dle výsledků šetření vyšší u hradů a zámků než například u kostelů, kaplí 

či křížů. Koeficient vychází z dotazníkového šetření (viz tab. 5.2) a zohledňuje 

preference respondentů dle druhu zajímavosti.  

Tab. 5.2 Koeficienty k jednotlivým kategoriím atraktivit 

Kategorie atraktivit Koeficient  Kategorie atraktivit Koeficient 

rozhledna 0,78  rybník, jezero 0,10 

hrad 0,72  jeskyně 0,08 

zámek 0,66  architektura 0,08 

kopec 0,63  kříž, křížek 0,07 

vodopád 0,45  kaple 0,06 

památný strom 0,38  pomník 0,06 

kostel 0,24  hradiště 0,05 

geologická zajímavost 0,18  muzeum 0,05 

vojenská zajímavost 0,15  skála 0,04 

ZOO či botanická zahrada 0,14  vodní tok 0,04 

gastronomie 0,14  hřbitov, pohřebiště 0,03 
Zdroj: vlastní zpracování, které vychází z tab. 4.2 

Tento dvoufázový způsob hodnocení atraktivit umožňuje v jediné číselné hodnotě 

zkombinovat objektivní vlastnosti atraktivit se subjektivními preferencemi turistů 

vztahujících se k těmto atraktivitám. V první části bodujeme místa dle jejich atributů 

(staří, velikost, přístupnost, známost, výška, výhled, apod.), ve druhém kroku výslednou 

hodnotu upravíme o subjektivní hodnocení respondentů shora uvedeným koeficientem. 

Jelikož by dotazování na každý jednotlivý objekt bylo velice komplikované a to nejen 

na zpracování, ale především na vyplnění takto obsáhlých dotazníků ze strany tázaných, 

zvolili jsme variantu, kdy jsme požádali o hodnocení celých kategorií turistických cílů 

(např. rozhledny, kostely, zámky, vrcholy). To značně zjednodušuje tuto fázi, avšak 
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částečně na úkor její přesnosti. Na druhou stranu lze s jistotou předpokládat, že turisté 

neznají všechna daná turistická místa v Českém středohoří, a kdyby je měli hodnotit, 

vznikaly by nepřesnosti hodnocení takto.  

Postup výpočtu bodové hodnoty atraktivity: 

1. V prvním kroku zjistíme vlastnosti (např. stáří, přístupnost, velikost, známost, 

výhled, výšku, průtok atd.) každé atraktivity samostatně a dle níže uvedených 

tabulek (5.3 až 5.12), každou vlastnost ohodnotíme. 

2. Ve druhém kroku takto získané body upravíme o váhu (uvedena níž v textu u každé 

atraktivity), kterou má daná vlastnost (u hradů bude mít větší váhu přístupnost než 

stáří, u rozhleden existence výhledu než výška apod.). Celková hodnota váh je 

rovna jedné. 

3. Ve třetím kroku získané body sečteme. 

4. Ve čtvrtém závěrečném kroku upravíme bodové hodnocení o koeficient z tab. 5.2 

zohledňující subjektivní vnímání turistů. Tak získáme celkovou hodnotu atraktivity, 

se kterou budeme pracovat v závěrečné části práce při navrhování dálkové trasy. 

Příklad výpočtu: Hrad Ostrý 

1. Přístupnost: nepřetržitě = 100 bodů, stav: neudržovaný = 40 bodů, velikost: střední 

= 50 bodů, známost = 70 bodů, stáří: postaven do 16. stol. = 70 bodů, zajímavosti = 

40 bodů. 

2. Přístupnost: 100*0,4=40 bodů, stav: 40*0,15=6 bodů, velikost: 50*0,1=5 bodů, 

známost: 70*0,1=7 bodů, stáří: 70*0,05=3,5 bodu, zajímavosti: 40*0,2=8 bodů. 

3. Součet bodů z druhého kroku = 40+6+5+7+3,5+8=69,5 bodů. 

4. Koeficient pro hrady 0,72. Celková hodnota hradu Ostrý = 69,5*0,72= 50 bodů. 
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5.2 Bodové hodnocení kulturních památek 

5.2.1 Kaple 

Kaple, zdrobněle kaplička, je sakrální stavba prostorově malé křesťanské 

modlitebny. Může to být samostatně stojící budova či rozsáhlejší stavba, například 

patrová anebo dělená část (místnost, část místnosti či prostoru) v sakrální nebo světské 

stavbě se specifickým účelem – privátní kaple, pohřební kaple apod. (Diderot, 1998). 

V mapových podkladech (turistických mapách) má svůj vlastní mapový znak. 

Z hlediska turistiky se nejedná o významný objekt, o čemž svědčí i výsledky 

dotazníkového šetření, kdy pouze 5,8 % dotazovaných v rámci plánování svých výletů 

zahrnuje kaple jako turistický cíl. Tato hodnota je téměř shodná s výsledkem pro kříže a 

pomníky (7 %, resp. 6 % odpovědí).  

Do hodnocení významnosti kaple zahrneme její stáří, přístupnost veřejnosti, její 

velikost, stav, známost u veřejnosti a další zajímavosti. Tyto kategorie si nejsou 

z pohledu turistiky rovnocenné, a proto je nutné je ještě upravit o koeficient, který tento 

nedostatek zohlední. Nejdůležitější z hlediska návštěvníka je přístupnost kaple a proto ji 

vážíme hodnotou 0,3. Dále pak její stav a zajímavosti, oběma připadá koeficient 0,2. 

Následuje stáří kaple (0,15), velikost (0,1) a známost (0,05). Součet koeficientů za 

všechny sledované oblasti je roven jedné.  

Z hlediska stáří vycházíme z předpokladu, že čím je objekt starší, tím historicky a 

zároveň turisticky zajímavější pro návštěvníky bude. Při hodnocení přístupnosti se 

zaměříme na její otevírací dobu a možnosti ji navštívit. Nejvíce body jsou oceněny 

kaple s nepřetržitým přístupem, naopak žádný bod připadá kaplím zcela nepřístupným. 

Velikost kaplí dělíme na malé, do nichž nelze vstoupit dovnitř, střední, do nichž 

vstoupit lze, ale vnitřní prostor pojme do osmi lidí, a velké, jejichž vnitřní prostor 

umožňuje mimo jiné i konání bohoslužeb. Udržované kaple zaslouží více pozornosti ze 

strany turistů a proto i vyšší hodnocení. Nově opravené kaple proto mají nejvyšší 

hodnocení, naopak kaple zdevastované jsou bez bodu. Známost u veřejnosti budeme 

hodnotit pomocí počtu zmínek v internetovém vyhledávači google.com. Do zajímavostí, 

které zvyšují turistickou atraktivitu, zařadíme pořádání bohoslužeb, přednášek, 

koncertů, výstav, vzhled kaplí jako umělecká výzdoba či architektonická hodnota. 
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V každé sledované oblasti lze získat 0 až 100 bodů (viz tab 5.3), které jsou v dalším 

kroku upraveny o shora uvedený koeficient (viz tab. 5.2). 

   Tab. 5.3 Bodové hodnocení významnosti kaplí  

Stáří Body  Přístupnost Body  Známost (odkazy) Body 

do 16. stol. 100  nepřetržitě 100  nad 100 000 100 

do 17. stol. 80  většinu času  80  50 000–99 999 80 

do 18. stol. 70  víkendy 70  2 000–49 999 70 

do 19. stol. 60  příležitostně 40  500–1 999 50 

do 20. stol. 50  nepřístupné 0  do 500 30 

      bez odkazu 0 

Stav Body  Velikost Body    

nově opraveno 100  malá 30    

dobrý 50  střední 60    

neudržovaný 20  velká 100    

zdevastovaný 0       
Zdroj: autor 

Uveďme si zde jako příklad kapli Sv. Václava na Bílce (Bořislav). Postavena byla do 

konce 20. století (50 bodů), je přístupná příležitostně (40 bodů), na google.com je 

9 960 odkazů (70 bodů), je nově opravená (100 bodů) a velká (100 bodů), konají se zde 

občasné bohoslužby a má zajímavou výzdobu (50 bodů). Tyto body upravíme 

o koeficienty uvedené v tab. 5.2 a sečteme je. Celkové skóre je 63. Avšak je potřeba 

zohlednit atraktivitu kaplí z hlediska turistů. V dotazníkovém šetření pouze 5,8 % z nich 

uvedlo, že bývá cílem jejich cest. Po vynásobení celkového skóre 63 bodů výsledkem ze 

šetření 0,06 získáme hodnotu 4 (po zaokrouhlení). Vzhledem k malé atraktivitě kaplí 

z hlediska turistů lze očekávat, že výsledky pro všechny ostatní kaple se budou 

pohybovat v řádu jednotek. Z tohoto důvodu přistoupíme ke zjednodušení a všem 

kaplím přiřadíme celkovou hodnotu ve výši 7. Podobně je tomu i u křížů a u památníků, 

jejichž atraktivita není vysoká.  

 

5.2.2 Kříže 

Kříž je nejhojněji se vyskytující objekt drobné sakrální architektury. Představuje 

symbol umučení Ježíše Krista. Kříže bývaly původně dřevěné, ale vzhledem k tomu, že 

dřevo snadno podléhá vlivům povětrnosti, bylo později nahrazováno nejprve kamenem 

a ještě později litinou.  
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Do hodnocení významnosti křížů zahrneme stav kříže (jako je jeho úplnost, 

udržovanost a péče), přístupnost a dostupnost kříže (blízkost cest) a zajímavosti 

vztahující se ke kříži (pověst, architektura apod.). Tyto kategorie si nejsou z pohledu 

turistiky rovnocenné, a proto je nutné je ještě upravit o koeficient, který tento 

nedostatek zohlední. Nejdůležitější z hlediska návštěvníka je stav kříže a proto ji vážíme 

hodnotou 0,4. Následuje přístupnost a zajímavosti – obojí s koeficientem 0,3. Součet 

koeficientů za všechny sledované oblasti je roven jedné.  

  Tab. 5.4 Bodové hodnocení významnosti křížů 

Stav Body  Přístupnost Body  Zajímavosti Body 

opravený 100  turistická cesta 100  pověsti 0-100 

dobrý 50  silnice 80  architektura  

neudržovaný 20  cesta 60  poutě  

zdevastovaný 0  bez cesty 0  …  
    Zdroj: autor 

Jako drobné sakrální architektuře ji z hlediska cestovního ruchu nebudeme přikládat 

velkého významu. To ostatně dokládají i výsledky našeho dotazníkového šetření, kdy 

pouze 7 % respondentů považuje za cíl svých výletů návštěvu křížů. Avšak nepochybně 

krajina osázená křížky je kulturně hodnotnější a tím i turisticky atraktivnější, takže je 

zcela opomenout nemůžeme. Vzhledem k malé turistické atraktivitě křížů (bodové 

hodnocení dle tabulky upravujeme koeficientem 0,07, což dává výsledek v řádech 

jednotek), nebudeme hodnotit jednotlivé kříže, ale použijeme pro všechny jednu 

celkovou hodnotu ve výši 7. Podobně je tomu i u kaplí a u památníků, jejichž atraktivita 

z hlediska cestovního ruchu také není příliš vysoká. 

 

5.2.3 Pomníky 

Pomník je architektonické dílo nebo plastika připomínající určitou událost či osobu. 

Může se jednat o sochu, mohylu, morový sloup, monument, obelisk, vítězný oblouk, 

náhrobek či pamětní desku. Pomníky se objevují od antiky, přes středověk, první a 

druhou světovou válku, pomníky zbudované během socialismu až po v současnosti 

vznikající pomníky. V rámci Českého středohoří jsou nejčastěji zastoupeny pomníky 

připomínající první a druhou světovou válku, ale setkat se lze i s pomníky věnovaných 

selským bouřím a reformám, zrušení roboty. 
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Do hodnocení významnosti pomníků zahrneme stav, stáří, přístupnost, 

monumentálnost a známost. Největší váhu (koeficient 0,3) přiřazujeme 

monumentálnosti, kterou hodnotíme celkovou rozlohou památníku, a přístupnost 

(koeficient 0,3) s ohledem na otvírací dobu. Následuje stav pomníku (koeficient 0,2) se 

zaměřením na míry údržby pomníky. Méně už nás bude zajímat stáří pomníku 

(koeficient 0,1) a známost (koeficient 0,1) hodnocená na základě počtu zmínek 

v internetovém vyhledávači google.com. Součet koeficientů za všechny sledované 

oblasti je roven jedné. 

Tab. 5.5 Bodové hodnocení významnosti pomníků 

Přístupnost Body  Známost (odkazy) Body  Stáří Body 

nepřetržitě 100  nad 100 000 100  do roku 1600 100 

většinu času  80  50 000 – 99 999 80  do roku 1700 80 

víkendy 70  2 000 – 49 999 70  do roku 1800 70 

příležitostně 40  500 – 1 999 50  do roku 1900 60 

nepřístupné 0  do 500 30  do roku 1930 50 

   bez odkazu 0  do roku 1950 40 

Stav Body     od roku 1951 30 

nově opraveno 100  Velikost Body    

dobrý 50  do 5 m2 0    

neudržovaný 20  5 – 10 m2 50    

zdevastovaný 0  nad 10 m2 100    
Zdroj: autor 

Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch nejsou pomníky 

významnými cíli. Pouze 6 % osob přikládá pomníkům důležitost při plánování svých 

výletů. Upravíme-li bodové hodnocení jednotlivých pomníků o tento koeficient (0,06), 

získáme hodnotu v řádu jednotek. Vzhledem k velkému počtu pomníků na území 

Českého středohoří a jejich relativně malé významnosti, budeme pro další práci 

používat pro všechny pomníky celkovou hodnotu ve výši 7. Podobně je tomu i u křížů a 

kaplí, jejichž atraktivita také není vysoká. 

 

5.2.4 Hrady 

Hrad je středověké opevněné panské sídlo s funkcí obrannou i správní, umísťované 

(u nás po roce 1200) na skalním ostrohu nebo v nížině, v částečném obklopení vodou, 

případně na jiném těžko dobyvatelném a snadno bránitelném místě. Teprve rychlý 

vývoj válečných technik v 16. století – jmenovitě dalekonosné střely – způsobil, že hrad 
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ztratil strategický význam a byl i jako panské sídlo nahrazen zámkem (Blažíček a 

Kropáček, 1991). 

Z hlediska turistiky bývají hrady atraktivním turistickým objektem, neboť za cíl 

svého výletu jej volí 72 % dotazovaných. Do hodnocení zahrnujeme objekty v mapách 

označených jako hrady, tvrze, zříceniny. U těchto objektů nás zajímá přístupnost pro 

veřejnost, zachovalost (úplnost, stav), stáří, velikost, známost u veřejnosti a také další 

zajímavosti. Tyto kategorie si nejsou z pohledu turistiky rovnocenné a proto je nutné je 

upravit o koeficient, který tento nedostatek zohlední.  

Nejdůležitější z hlediska návštěvníka je přístupnost a proto ji vážíme hodnotou 0,4. 

Nejvyšší hodnocení připadá hradům trvale přístupným, nejmenší hradům pro veřejnost 

zcela uzavřeným, jak dokládá níže uvedená tabulka 5.6. Méně podstatné jsou další 

vlastnosti památky, jako je zachovalost (0,15), kde si všímáme jejího stavu a dělíme je 

na objekty zdevastované, neudržované a v dobrém stavu. Monumentálnost neboli 

velikost hradu je také důležitým faktorem pro návštěvníky (koeficient 0,1). Známost 

u veřejnosti s koeficientem 0,1 budeme hodnotit pomocí počtu zmínek v internetovém 

vyhledávači google.com. Do zajímavostí (koeficient 0,2), které zvyšují turistickou 

atraktivitu, zařadíme existenci speciálním prohlídek, přednášky, koncerty, výstavy, 

uměleckou a architektonickou kvalitu objektu, pověsti apod. Nezapomeneme ani na 

stáří hradů (koeficient 0,1) vycházejíce z předpokladu, čím starší památka, tím 

turisticky atraktivnější. V každé sledované oblasti lze získat 0 až 100 bodů (viz 

tab. 5.6), které v dalším kroku budou upraveny o shora uvedené koeficienty. Součet 

koeficientů za všechny sledované vlastnosti je roven jedné.   

Tab. 5.6 Bodové hodnocení významnosti hradů 

Přístupnost Body  Stav Body  Známost (odkazy) Body 

nepřetržitě 100  dobrý 100  nad 100 000 100 

většinu času  80  neudržovaný 40  50 000 – 99 999 80 

víkendy 70  zdevastovaný 0  2 000 – 49 999 70 

příležitostně 40     500 – 1 999 50 

nepřístupné 0  Stáří Body  do 500 30 

   do roku 1400 100  bez odkazu 0 

Velikost Body  do roku 1600 70    

velký 100  od roku 1601 50    

střední 50       

malý 0       
Zdroj: autor 
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Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch jsou hrady 

významnými cíli. Téměř 72 % respondentů hradům přikládá důležitost při plánování 

svých výletů. Proto na závěr upravíme bodové hodnocení všech hradů o koeficient 0,72, 

tak abychom tuto skutečnost zohlednili při navrhování trasy a upřednostnili hrady před 

méně významnými cíli jako například kaple, kříže, kostely. Kompletní hodnocení 

jednotlivých hradů je uvedeno v příloze této práce.  

 

5.2.5 Zámky 

Zámek je volně stojící stavba, šlechtické sídlo zpravidla venkovské, v němž převládá 

funkce obytná, reprezentační, umělecká a nikoli ochranná, která postupně mizí 

s rozvojem dělostřelecké techniky. Zámek se rozvinul od 2. polovině 15. století. 

Součástí souboru zámku bývá zahrada a park i různě situované předzámčí, které 

v našich zemích obvykle zahrnuje také hospodářské a úřední budovy (Blažíček a 

Kropáček, 1991). 

Z hlediska turistiky jsou zámky atraktivním turistickým objektem, což potvrzuje i 

provedené dotazníkové šetření s 66 % odpovědí. Do hodnocení zahrnujeme všechny 

objekty v mapách zakreslených mapovým znakem pro zámek. U těchto objektů nás 

zajímá přístupnost, stáří, velikost, povědomí o památce u veřejnosti a také přihlédneme 

k zajímavostem vztahujícím se k zámku. Tyto kategorie si nejsou z pohledu turistiky 

rovnocenné a proto je nutné je upravit o koeficient, který tento nedostatek zohlední.  

Nejdůležitější z hlediska návštěvníka je přístupno a proto ji vážíme hodnotou 0,4. 

Nejvyšší hodnocení připadá zámkům trvale přístupným, nejmenší zámkům pro 

veřejnost zcela uzavřeným, jak dokládá níže uvedená tabulka 5.7. Méně podstatné jsou 

další vlastnosti památky, jako je její stav (koeficient 0,15), kde si všímáme jejího 

vzhledu z hlediska údržby a dělíme je na objekty zdevastované, neudržované, v dobrém 

stavu a nově opravené. Velikost je také důležitým faktorem pro návštěvníky (koeficient 

0,1). Známost u veřejnosti s koeficientem 0,1 budeme hodnotit pomocí počtu zmínek 

v internetovém vyhledávači google.com. Do zajímavostí (koeficient 0,2), které zvyšují 

turistickou atraktivitu, zařadíme existenci nočních a speciálních prohlídek, koncerty, 

výstavy, průvodce v kostýmu, zvláštní uměleckou či architektonickou výzdobu, pověsti 

apod.). Nezapomeneme ani na stáří zámků (koeficient 0,1), které sice není 
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nejpodstatnější vlastností zámků, ale svůj vliv na turistickou atraktivitu nepochybně má. 

Vycházíme přitom z předpokladu, že čím je starší památka, tím významnější je. 

V každé sledované oblasti lze získat 0 až 100 bodů (viz tab. 5.7), které v dalším kroku 

budou upraveny o shora uvedené koeficienty. Součet koeficientů za všechny sledované 

vlastnosti je roven jedné.   

Tab. 5.7 Bodové hodnocení významnosti zámků 

Známost (odkazy) Body  Stav Body  Přístupnost Body 

nad 100 000 100  nově opravený 100  nepřetržitě 100 

50 000 – 99 999 80  dobrý 50  většinu času  80 

2 000 – 49 999 70  neudržovaný 20  víkendy 70 

500 – 1 999 50  zdevastovaný 0  příležitostně 40 

do 500 30     nepřístupné 0 

bez odkazu 0  Stáří Body    

   do roku 1600 100    

Velikost Body  do roku 1700 80    

velký 100  do roku 1800 70    

střední 50  do roku 1900 60    

malý 0  od roku 1901 50    
Zdroj: autor 

Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch jsou zámky 

významnými cíli. Téměř 66 % respondentů přikládá zámkům důležitost při plánování 

svých výletů. Proto na závěr upravíme bodové hodnocení všech zámků o koeficient 

0,66, tak abychom tuto skutečnost zohlednili při navrhování trasy a upřednostnili zámky 

před méně významnými cíli jako např. kaple, kříže, kostely. Kompletní hodnocení 

jednotlivých zámků je uvedeno v příloze této práce.  

 

5.2.6 Rozhledny 

Rozhledna je vyhlídková stavba, která je určená k účelům rozhlížení, má vyhlídkový 

prostor umístěný alespoň několik metrů nad okolním terénem, je přístupná široké 

veřejnosti a je všeobecným podvědomím jako rozhledna uznávaná (Nouza, 1999). 

Z hlediska turistiky jsou rozhledny atraktivním turistickým objektem, což potvrzuje i 

provedené dotazníkové šetření se 78 % odpovědí. Do hodnocení zahrnujeme všechny 

objekty v mapách zakreslených mapovým znakem pro rozhlednu. U těchto objektů nás 

zajímá existence výhledu, přístupnost, výška rozhledny, známost veřejnosti a další 
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zajímavosti. Tyto kategorie si nejsou z pohledu turistiky rovnocenné a proto je nutné je 

upravit o koeficient, který tento nedostatek zohlední.  

Zásadní význam má výhled do krajiny a proto mu je přidělena největší váha 

s hodnotou 0,45. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu výhledu z rozhledny 

(kruhový je 100 bodů, půlkruhový 50 bodů atd.). Významná je též přístupnost pro 

veřejnost (koeficient 0,25). Nejvyšší hodnocení připadá rozhlednám trvale přístupným, 

nejmenší naopak rozhlednám pro veřejnost zcela uzavřeným. Známost u veřejnosti 

s koeficientem 0,1 budeme hodnotit pomocí počtu zmínek v internetovém vyhledávači 

google.com. Do zajímavostí (koeficient 0,15), které zvyšují turistickou atraktivitu, 

zařadíme existenci občerstvení, pořádání přednášek, architektonické kvality rozhledny a 

další. Oceníme i výšku rozhleden, přestože toto kritérium není nijak zásadní (koeficient 

0,05). V každé sledované oblasti lze získat 0 až 100 bodů (viz tab. 5.8), které v dalším 

kroku budou upraveny o shora uvedené koeficienty. Součet koeficientů za všechny 

sledované vlastnosti je roven jedné.   

Tab. 5.8 Bodové hodnocení významnosti rozhleden 

Známost (odkazy) Body  Stáří Body  Přístupnost Body 

nad 100 000 100  do roku 1900 100  nepřetržitě 100 

50 000–99 999 80  do roku 1920 90  většinu času  80 

2 000–49 999 70  do roku 1940 80  víkendy 70 

500–1 999 50  do roku 1960 70  příležitostně 40 

do 500 30  do roku 1980 60  nepřístupné 0 

bez odkazu 0  od roku 1981 50   

       

Výška Body  Výhled Body   

do 9 m 30  kruhový 100   

10—19 m 50  žádný 0   

20—29 m 70  dále dle % výhledu   

nad 30 m 100      
Zdroj: autor 

Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch jsou rozhledny 

významnými cíli. Přes 78 % respondentů přikládá rozhlednám důležitost při plánování 

svých výletů. Proto na závěr upravíme bodové hodnocení všech rozhleden o koeficient 

0,78, tak abychom tuto skutečnost zohlednili při navrhování trasy a upřednostnili 

rozhledny před méně významnými cíli jako např. kaple, kříže, kostely. Kompletní 

hodnocení jednotlivých rozhleden je uvedeno v příloze této práce.  
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5.2.7 Kostely 

Kostel je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě, přičemž 

budova kostela často převyšuje ostatní domy a bývá zdaleka vidět. Charakteristický je i 

svou architektonickou kvalitou a uměleckou výzdobou. Kostel jako dominanta vesnice 

bývá zpravidla tím, čím se obce chlubí, avšak z hlediska cestovního ruchu až takovým 

lákadlem nejsou. Přesto mohou být zvláště v některých případech (architektura, místo 

významné události, náboženské pouti, pověst či podařená rekonstrukce) příjemným 

zpestřením při toulkách venkovskou krajinou.  

Kostely mají v turistických mapách svůj vlastní mapový znak. Z hlediska turistiky se 

nejedná o příliš významný objekt, o čemž svědčí výsledky dotazníkového šetření, kdy 

pouze 24 % dotazovaných v rámci plánování svých výletů zahrnuje kostely jako svůj 

turistický cíl.  

Z hlediska turisty budou důležitými atributy kostela jeho stáří, současný stav, a 

přístupnost kostela. Atraktivita se odráží i počtu zmínek na internetu a pořádání 

bohoslužeb a dalších akcí. Tyto atributy si nejsou z pohledu cestovního ruchu 

rovnocenné a proto je nutné je ještě upravit o koeficient, který tento nedostatek 

zohlední. Podstatným faktorem z hlediska návštěvníka je současný stav a přístupnost 

kostela, kdy obojí vážíme hodnotou 0,25. Méně významnými, přesto 

neopomenutelnými, je stáří a známost u veřejnosti s koeficientem 0,1. Uskutečňování 

bohoslužeb a pořádání jiných akcí má koeficient 0,3. Součet koeficientů za všechny 

sledované oblasti je roven jedné. 

Z hlediska stáří vycházíme z předpokladu, že čím je objekt starší, tím historicky a 

zároveň turisticky zajímavější pro návštěvníky bude. Při hodnocení přístupnosti se 

zaměříme na jeho otevírací dobu a možnosti ji navštívit. Nejvíce body jsou oceněny 

kostely s nepřetržitým přístupem, naopak žádný bod připadá kostelům zcela 

nepřístupným. Udržované kostely zaslouží více pozornosti ze strany turistů a proto i 

vyšší hodnocení. Nově opravené kostely proto mají nejvyšší hodnocení, naopak kostely 

zdevastované jsou bez bodu. Známost u veřejnosti budeme hodnotit pomocí počtu 

zmínek v internetovém vyhledávači google.com. Do zajímavostí, které zvyšují 

turistickou atraktivitu, zařadíme pořádání bohoslužeb, přednášek, koncertů, výstav, 

uměleckou výzdobu či architektonickou hodnota. V každé sledované oblasti lze získat 
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0 až 100 bodů (viz tab. 5.9), které jsou v dalším kroku upraveny o shora uvedený 

koeficient. 

Tab. 5.9 Bodové hodnocení významnosti kostelů 

Stáří Body  Známost (odkazy) Body  Přístupnost Body 

do roku 1400 100  nad 100 000 100  nepřetržitě 100 

do roku 1600 70  50 000 – 99 999 80  většinu času  80 

do roku 1700 60  2 000 – 49 999 70  víkendy 70 

do roku 1800 50  500 – 1 999 50  příležitostně 40 

od roku 1801 40  do 500 30  nepřístupné 0 

   bez odkazu 0    

Stav Body       

nově opraveno 100       

dobrý 50       

neudržovaný 20       

zdevastovaný 0       
Zdroj: autor 

Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch nejsou kostely 

významnými cíli. Pouze necelých 24 % osob přikládá kostelům důležitost při plánování 

svých výletů. Proto na závěr upravíme bodové hodnocení všech kostelů o koeficient 

0,24, tak abychom tuto skutečnost zohlednili při navrhování trasy a relativizovali 

významnost kostelů vůči dalším turistickým atraktivitám. Kompletní hodnocení 

jednotlivých kostelů je uvedeno v příloze této práce.  

 

5.3 Bodové hodnocení přírodních památek 

5.3.1 Vodopády 

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok a 

ztrácí po určitou dobu kontakt s korytem. Příčiny vzniku vodopádu jsou strukturně 

geologické nebo geomorfologické. 

Z hlediska turistiky jsou vodopády atraktivním turistickým objektem, což potvrzuje i 

provedené dotazníkové šetření s 45 % odpovědí. Do hodnocení zahrnujeme všechny 

objekty v mapách zakreslených mapovým znakem pro vodopád. U těchto objektů nás 

zajímá přístupnost, výška, průměrný průtok, známost veřejnosti a další zajímavosti. Tyto 

kategorie si nejsou z pohledu turistiky rovnocenné a proto je nutné je upravit 

o koeficient, který tento nedostatek zohlední.  
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Vodopády v Českém středohoří jsou často velmi obtížně dostupné a mnohdy i zcela 

bez přístupových cest, proto kritérium přístupnosti bude jedním z nejdůležitějších a 

proto bude tvořit 30 % hodnocení. Na úchvatnost, tedy atraktivitu vodopádu, bude mít 

vliv jeho výška (koeficient 0,2) a průměrný průtok (koeficient 0,15). Známost 

u veřejnosti s koeficientem 0,1 budeme hodnotit pomocí počtu zmínek v internetovém 

vyhledávači google.com. Do zajímavostí (koeficient 0,15), které zvyšují turistickou 

atraktivitu, zařadíme existenci občerstvení, pořádání přednášek, geologická a 

geomorfologická struktura, pověsti apod. V každé sledované oblasti lze získat 

0 až 100 bodů (viz tab. 5.10), které v dalším kroku budou upraveny o shora uvedené 

koeficienty. Součet koeficientů za všechny sledované vlastnosti je roven jedné.   

Tab. 5.10 Bodové hodnocení významnosti vodopádů 

Průtok Body  Známost (odkazy) Body  Výška Body  Přístupnost Body 

nad 20 m3 100  nad 100 000 100  nad 20 m 100  turistická 
cesta 

100 
10 – 19 m3 80  50 000 – 99 999 80  10 –19 m 80  

5 – 9 m3 60  2 000 – 49 999 70  5 – 9 m 60  cesta 50 

do 5 m3 30  500 – 1 999 50  do 5 m 30  bez cesty 0 

   do 500 30       

   bez odkazu 0       
Zdroj: autor 

Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch jsou vodopády 

významnými cíli. Téměř 45 % respondentů přikládá vodopádům důležitost při 

plánování svých výletů. Proto na závěr upravíme bodové hodnocení všech vodopádů 

o koeficient 0,45, tak abychom tuto skutečnost zohlednili při navrhování trasy a 

upřednostnili vodopády před méně významnými cíli jako například kaple, kříže, 

kostely. Kompletní hodnocení jednotlivých vodopádů je uvedeno v příloze této práce.  

 

5.3.2 Památné stromy 

Památné stromy jsou stromy chráněné státem a vždy jsou označeny speciální 

tabulkou „památný strom“. Jsou chráněny pro svůj dlouhý věk nebo výjimečný druh 

nebo obojí (Svoboda, 2017). Památné stromy jsou žijící vzpomínkou na minulé 

události, ať už smyšlené či skutečné a zároveň často tvořící významnou krajinnou 

dominantu. 
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V očích turisty tak jsou lákavým cílem. Atraktivitu památných stromů potvrzuje i 

provedené dotazníkové šetření, kdy je 38 % respondentů řadí mezí cíle svých výletů. Do 

hodnocení zahrnujeme všechny objekty v mapách zakreslených mapovým znakem 

památný strom. Zájmu návštěvníka se těší vzrůst (velikost) stromů, stáří, existence 

pověstí či jiné události vztahující se ke stromu a jeho dostupnost. Tyto vlastnosti 

budeme hodnotit body. Jelikož si tyto kategorie nejsou z pohledu turistiky rovnocenné, 

je nutné je upravit o koeficient, který tento nedostatek zohlední.  

Zásadní význam z hlediska cestovního ruchu má přístupnost stromu a existence 

pověsti či jiné události vztahující se ke stromu. Oběma kategoriím přiřadíme koeficient 

0,3. Nejvíce bodů získají stromy na turisticky značených stezkách, bez bodu v tomto 

ohledu budou ty, ke kterým nevede žádná cesta či leží na soukromém nepřístupném 

pozemku. Podstatným faktorem je i velikost stromu a jeho stáří (obojí koeficient 0,15). 

Velikost hodnotíme dle obvodu kmene stromu. Stáří stromu se pohybuje od několika 

desítek let až po několik století. Známost u veřejnosti s koeficientem 0,1 budeme 

hodnotit pomocí počtu zmínek v internetovém vyhledávači google.com. V každé 

sledované oblasti lze získat 0 až 100 bodů (viz tab. 5.11), které v dalším kroku budou 

upraveny o shora uvedené koeficienty. Součet koeficientů za všechny sledované 

vlastnosti je roven jedné.   

Tab. 5.11 Bodové hodnocení významnosti stromů 

Stáří Body  Velikost (průměr) Body  Známost (odkazy) Body 

0 – 100 let 20  do 100 cm 20  nad 100 000 100 

101–200 let 30  do 200 cm 30  50 000–99 999 80 

201– 300 let 50  do 300 cm 40  2 000–49 999 70 

301–400 let 70  do 400 cm 50  500–1 999 50 

401–500 let 80  do 500 cm 70  do 500 30 

nad 500 let 100  do 600 cm 80  bez odkazu 0 

   nad 600 cm 100    

Přístupnost Body       

turistická cesta 100       

silnice 80       

cesta 70       

bez cesty 0       
Zdroj: autor 

Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch jsou památné 

stromy významnými cíli. Téměř 38 % respondentů přikládá památným stromům 

důležitost při plánování svých výletů. Proto na závěr upravíme bodové hodnocení všech 

památných stromů o koeficient 0,38, tak abychom tuto skutečnost zohlednili při 
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navrhování trasy a upřednostnili památné stromy před méně významnými cíli jako 

například kaple, kříže, kostely. Kompletní hodnocení jednotlivých památných stromů je 

uvedeno v příloze této práce.  

5.3.3 Vrcholy 

Vrchol (kopec) je bod na povrchu země, který vystupuje nad okolní terén. Zpravidla 

nabízí jedinečný výhled do krajiny, ale ne vždy je to podmínkou. V mapách bývá 

zakreslen mapovým znakem pro vrchol představující černou tečku a výškou, v mnoha 

případech též názvem vrcholu. 

Z hlediska turistiky jsou vrcholy atraktivním turistickým objektem, což potvrzuje i 

provedené dotazníkové šetření s 63 % odpovědí. U těchto objektů nás zajímá existence 

výhledu, přístupnost, výška kopce a další zajímavosti. Tyto kategorie si nejsou z pohledu 

turistiky rovnocenné a proto je nutné je upravit o koeficient, který tento nedostatek 

zohlední.  

Zásadní význam má výhled do krajiny a proto mu je přidělena největší váha 

s hodnotou 0,40. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu výhledu z vrcholu 

(kruhový je 100 bodů, půlkruhový 50 bodů atd.). Významná je též přístupnost pro 

veřejnost (koeficient 0,30). Nejvyšší hodnocení připadá vrcholům se 

značenou  turistickou stezkou, následuje silnice na vrchol, neznačená cesta a bez bodu 

jsou vrcholy bez jakýchkoli cest. Do zajímavostí (koeficient 0,15), které zvyšují 

turistickou atraktivitu, zařadíme existenci občerstvení, pořádání přednášek, kříže, 

informační tabule apod. Oceníme i výšku vrcholů s koeficientem 0,15, když vycházíme 

z předpokladu, že s rostoucí výškou roste i atraktivita vrcholu. V každé sledované 

oblasti lze získat 0 až 100 bodů (viz tab. 5.12), které v dalším kroku budou upraveny 

o shora uvedené koeficienty. Součet koeficientů za všechny sledované vlastnosti je 

roven jedné.   

Tab. 5.12 Bodové hodnocení významnosti vrcholů 

Výška Body  Přístupnost Body  Výhled Body 

do 400 m 20  turistická stezka 100  kruhový 100 

401–500 m 40  silnice 80  půlkruhový 50 

501–600 m 60  cesta 40  bez výhledu 0 

601–700 m 80  bez cesty 0  dále dle % výhledu 

nad 700 m 100       
Zdroj: autor 
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Jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, pro cestovní ruch jsou vrcholy 

významnými cíli. Přes 63 % respondentů přikládá vrcholům důležitost při plánování 

svých výletů. Proto na závěr upravíme bodové hodnocení všech vrcholů o koeficient 

0,63, tak abychom tuto skutečnost zohlednili při navrhování trasy a upřednostnili 

vrcholy před méně významnými cíli jako například kaple, kříže, kostely. Kompletní 

hodnocení jednotlivých vrcholů je uvedeno v příloze této práce.  

 

5.4 Bodové hodnocení maloplošných chráněných území  

České středohoří se řadí mezi velkoplošná zvláště chráněná území. V rámci této 

chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 43 chráněných území s přísnějším režimem 

ochrany (5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 

12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek) (AOPK ČR, 2018). Tato maloplošná 

území jsou chráněna pro svou vyšší ekologickou, estetickou, geologickou, 

geomorfologickou či vědeckou hodnotu.  

Lze předpokládat, že z hlediska turistického ruchu jsou tyto oblasti hodnotnější, než 

zbývající území, a proto veškeré turistické atraktivity nacházející se na těchto 

maloplošných územích budou upraveny o koeficienty, abychom zohlednili jejich vyšší 

turistický význam. Veškeré atraktivity nacházející se na území NPR a NPP budeme 

násobit trojnásobkem (koeficient 3). Atraktivity nacházející se na území PR a PP 

budeme násobit dvojnásobkem (koeficient 2).  

Kompletní bodové hodnocení vztahující se k jednotlivým maloplošným územím je 

uvedeno v příloze této práce a to včetně uvedení atraktivit, které do daných 

maloplošných území spadají.  

 

5.5 Bodové hodnocení ostatní atraktivit 

Mezi ostatní turistické atraktivity řadíme zbývající zajímavosti, které nejsou uvedeny 

mezi shora uvedenými (např. skanzen, most, přívoz, pivovar, muzeum, mlýn apod.). 

Jedná se o malé skupiny atraktivit, které vzhledem k jejich malému zastoupení zde 

nebudeme podrobně rozebírat, ale spokojíme se s jejich celkovým bodovým 

hodnocením v příloze práce.  
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6. Navrhovaná dálková pěší trasa v Českém středohoří 

6.1 Vlastní návrh dálkové pěší trasy 

V předchozích kapitolách jsme analyzovali podmínky pro vedení dálkové pěší trasy 

Českým středohořím a v této části se dostáváme k samotnému navržení této trasy. 

Nejprve jsme vymezili zkoumaného území v hranicích CHKO České středohoří. Poté 

jsme představili celou oblast se zaměřením na geografický potenciál pro realizaci trasy. 

Analyzovali jsme jednotlivé přírodní a kulturní složky prostředí z hlediska geologie, 

geomorfologie, mineralogie, pedologie, hydrologie, klimatických poměrů, flóry, fauny, 

sídelní struktury, průmyslu, zemědělství a dopravy.  

Zjistili jsme se, že České středohoří je velice rozmanitou a bohatou přírodní i 

kulturní krajinou a návštěvníkům má co nabídnout. Díky protáhlému tvaru celého území 

existují značné rozdíly mezi jednotlivými částmi Českého středohoří. Tato proměnlivost 

krajiny zvyšuje atraktivitu celého území v očích turisty, krajina se mu během putování 

nepřesytí. Krajina se mění v rámci jednodenního pochodu. Ať už se cestovatel prochází 

po teplomilných stepích holých kopců v Ranském středohoří, či přejde do hustých lesů 

s výraznými špičatými vrcholy v Kostomlatském středohoří, nebo sestoupí do 

hlubokých údolí Milešovského potoka či Labe, nebo v Litoměřickém středohoří navštíví 

otevřenou krajinu plnou luk a výhledů z vrcholů, kterou následně vystřídá strmými 

svahy Labského kaňonu s vodopády, aby přešel do Ústeckého středohoří s málo 

členitou vrchovinou na levé straně Labe. Na pravém břehu v jej zaujme kulturní krajina 

s hrady a zámky, ale také lidovou architekturou, kterou střídá ve Verneřické vrchovině 

plochá hornatina s výraznými proniky čedičových a znělcových těles následně 

přecházející do Benešovského středohoří s členitou vrchovinou a táhlých sídel se 

drobnou sakrální architekturou. 

V další části práce jsme se zaměřili na potřeby a přání turistů, kdy prostřednictvím 

dotazníku jsme zjišťovali optimální délku jednodenního pochodu, preference 

turistických cílů obecně a také jsme se ptali přímo na konkrétní cíle v Českém 

středohoří. Získali jsme deset míst, která si respondenti spojují s Českým středohořím. 

Z těch jsme vytvořili páteřní osu trasy. Jde o místa, která nelze při plánování trasy 

opomenout, neboť si je turisté s Českým středohořím vybavují nejčastěji. Jedná se 
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o Milešovku, Lovoš, Hradišťany, Ranou, Portu Bohemicu, Střekov, Boreč, Zubrnice, 

Bukovou horu a Úštěk. 

V další části práce jsme vyhledali prostřednictvím různých zdrojů turistické 

atraktivity nacházející se ve sledovaném území (vrcholy, maloplošná chráněná území, 

rozhledny, hrady, zámky, vodopády, památné stromy, kostely, kříže, kaple, pomníky 

atd.), které jsme zanesli do mapy. Vzhledem k rozdílné atraktivitě jednotlivých 

turistických cílů, bylo nutné je upravit (vážit) podle významu. To jsme provedli ve dvou 

krocích. Podle objektivních kritérií (např. stáří, výška, velikost, přístupnost, stav, 

výhled) a podle subjektivních kritérií zjištěných v dotazníku, tak jaký význam jim 

přikládají turisté. Každá turistická atraktivita tak získala konkrétní bodové hodnocení.  

Pro rámcovou představu v rozložení atraktivit na území Českého středohoří byl 

vytvořen obr. 6.1, který pomocí čtverců o straně 1 km znázorňuje turistický potenciál. 

Tento potenciál je zde definován jako celkový součet bodů atraktivit v daném čtverci.   

Obr. 6.1 Turistický potenciál v Českém středohoří s navrhovanou dálkovou trasou 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 6.1 znázorňuje koncentraci vážených atraktivit na území CHKO České 

středohoří. Zřetelná je diferenciace v jejich rozmístění. Největší turistický potenciál (na 

mapě ze západu na východ) nabízí oblast v okolí Milešovky, poté oblast táhnoucí se od 
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Košťálova, přes Boreč, Lovoš, Opárenské údolí, Portu Bohemicu, Plešivec až 

k Varhošti, atraktivní je oblast v okolí Ústí nad Labem (od Vrkoče až po Velké Březno). 

Litoměřice a Děčín, jako městské oblasti s historickými památkami se v mapě objevují 

jako výrazně atraktivní oblasti. My je však při plánování trasy budeme opomíjet. Tato 

města nabízí své turistické okruhy a zaměřují se na jiný typ turistů, než navrhovaná 

dálková trasa, jejíž návštěvníci vyhledávají především venkovskou krajinu. Vedení 

dálkové trasy po městské zástavbě není vhodné, což potvrzují německé výzkumy (např. 

Deutsches Wanderinstitut e.V.). 

Zajímavou oblastí je dále oblast od Zubrnic směřující k jihu přes několik 

významných vrcholů (Panna, Kalich, Trojhora) až po Sedlo. Na tu navazuje oblast 

Konojed s Bobřími soutěskami postupně vedoucí přes rozhledny Strážný vrch a Kohout 

až do Benešova na Ploučnicí. V severovýchodním rohu stojí za povšimnutí oblast České 

Kamenice a Kamenického Šenova. Naopak v jihozápadním rohu stojí za zmínku oblast 

několika vrcholů Ranského středohoří (Raná, Oblík, Srdov, Brník). 

Po zanesení jednotlivých atraktivit do mapy včetně jejich bodových hodnot se 

dostáváme k výpočtu nejvhodnější trasy. Jde o takovou trasu, u které hodnotový 

koeficient bude vzhledem k délce trasy nejvyšší. Cíle jsou propojeny takovým 

způsobem, který maximalizuje hodnotu požitku z cesty u jednotlivých turistů přidáním 

průchozích míst. Sečteme jednotlivá místa mezi dvěma páteřními body a tuto hodnotu 

dělíme vzdáleností, čímž získáme hodnotu na jednotku vzdálenosti. Toto opakujeme při 

různém vedení dílčích tras a jako optimální zvolíme tu s nejvyšší jednotkovou 

hodnotou.  

Částečnou komplikací bylo vedení komunikací (cesty či silnice) a řek, které 

v některých případech komplikovaly ještě vhodnější vedení trasy. Například z Ranského 

středohoří by bylo výhodnější vést trasu na sever k vrcholům Číčov, Vraník, Kamýk, 

atd., ale nedostatek komunikací znemožnil k nim vést efektivně trasu. Podobně tomu 

bylo v případě Labe, které bylo nutné překonávat jen na místech mostů a přívozů. 

Na obr. 6.1 je červenou linií znázorněna konečná navrhovaná dálková pěší trasa přes 

České středohoří. Detailněji včetně jednotlivých přírodních a kulturních atraktivit je 

v přílohách č. 3 a č. 4 na konci práce. Na přiloženém CD je trasa uložená v široce 

použitelném formátu gpx a kml. Je možné ji tak nahrát do navigačních přístrojů, 
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mapových programů, ale třeba také přímo do webového portálu mapy.cz, kde spolu 

s vrstvou turistické mapy umožňuje dokonale naplánovat pěší výlet. 

Nezbytnou součástí komplexní dálkové trasy kromě přírodních a kulturních atraktivit 

je její název, rozčlenění na etapy (viz kapitola 6.2), možnost ubytování a občerstvení, 

jednotné značení a propagace včetně dostatečného množství informačních materiálů a 

dalších služeb pro turisty. Návrh jednotného značení a propagace přesahuje rozsah této 

práce, zbývá tak ještě název trasy. 

Název trasy by neměl být příliš dlouhý, nejlépe jedno či dvouslovný. Nabízí se tak 

přídavné jméno „středohorský“ doplněné podstatným jménem zmiňující, že jde 

o turistickou trasu. V Němčině se u dálkových tras používá slov „Weg, Steig, případně 

Pfad“, což v překladu znamená „cesta, silnice, pěšina, stezka, chodník“, v angličtině se 

setkáváme s pojmy „way, path, trail, či road“, což lze překládat jako „cesta, trať, stezka, 

pěšina, silnice“, názvy se tak shodují. V českém prostředí se můžeme setkat s názvy: 

stezka, cesta, trasa či magistrála. Propojujícími slovy v těchto jazycích jsou slova 

„stezka a cesta“. Z nabízených dvou pojmů se přikláním k použití slova stezka, které 

více evokuje úzkou pěšinu pro chůzi klikatící se krajinou, než cesta, která může 

vzbuzovat dojem široké polní či lesní cesty nebo dokonce silnice. Dálková pěší trasa 

přes České středohoří budiž nazývána „Středohorská stezka“.  

 

6.2 Etapy Středohorské cesty 

Dálkovou pěší trasu je třeba rozčlenit na jednodenní etapy. Optimální se jeví 

vzdálenost kolem 20 km na jednu etapu. To potvrzuje zjištění z dotazníku, kde lidé 

preferují tuto vzdálenost, a provedená analýza délky etap dálkových tras v dalších 

zemích. Etapy rozdělíme především podle možnosti ubytování v konci etapy, případně 

možnosti dalšího vyžití v cíli etapy (např. restaurace, sportoviště, muzea, koupaliště 

apod.). Na základě těchto kritérií jsme dálkovou pěší trasu rozčlenili na 13 etap. Jejich 

charakteristika a představení následuje níže. 

 

 



58 
  

1. ETAPA: Raná-- Třebívlice 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

19,4 824 947 40 839 43,2 

 

Etapa Raná-Třebívlice dosahuje 19,4 km. Představuje především Ranské středohoří 

s holými vrchy a teplomilnou květenou. Největšími atraktivitami jsou vrchol Rané, kde 

jsou často k vidění paraglidisté, vrchol Milá, protáhlý vrch Srdov připomínající 

hřebenový přechod. Za zhlédnutí stojí geologický unikát v podobě kamenných sluncí 

u Hnojnic. Etapa končí v Třebívlicích spojených s Ulrikou von Lewetzov, která byla 

láskou J.W.Goetheho. Ubytovat se přímo v Třebívlicích je komplikované, možnost je 

přespat ve stanu u místního koupaliště, případně se vypravit dva kilometry dále po 

směru stezky do obce Dřemčice, kde je penzion. 

Obr. 6.2 Výškový profil 1. etapy  Obr. 6.3 Oblík a Srdov 

  
  Zdroj: autor     Foto: Tomáš Culka 

Souhrn atraktivit: NPR Raná, vrchol Raná, kostel Všech svatých v Rané, kostel v Rané, 

pomník v Rané, hřbitov v Rané, křížek u Rané, NPR Oblík, vrchol Oblík, vrchol Srdov, 

vrchol Brník, hřbitov Chožov, kaple Chožov, pomník Chožov, vrchol Syslík, vrchol 

Malý vrch, hřbitov Třtěno, PP Třtěnské stráně, NPP Kamenná slunce, zajímavost 

Kamenná slunce, zajímavost cihlářská pec, pomník Děčany, kříž Děčany, vrchol Baba, 

bezejmenný vrchol, kaple Nejsvětější Trojice v Semči, kříž Semeč, pomník Semeč, kříž 

u Třebívlic, kostel Sv. Václava v Třebívlicích, hřbitov Třebívlice, Zámek Třebívlice, 

Expozice Ulriky von Levetzow v Třebívlicích, kříž v Třebívlicích, kaple v Třebívlicích, 

Lípa v Třebívlicích, Buk u Třebívlic, 6× studánka v Třebívlicích, Zámecké vinařství 

Johann W v Třebívlicích 
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2. ETAPA: Třebívlice--Hradišťany 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

16,7 1 306 827 20 543 32,5 

 

Etapa Třebívlice-Hradišťany dosahuje 16,7 km. Vstupuje se do souvisle zalesněné 

krajiny Českého středohoří. Trasa nabízí velké převýšení s krásnými výhledy a vrcholy 

se skalními výchozy. Návštěvníka bezesporu nadchne přírodní památka Kuzov, ale 

zaujmou ho i hrady Blešno či Oltařík a ocení i Lipskou horu. Trasa je ukončena na 

druhém nejvyšším vrcholu Českého středohoří Hradišťany, kde místo výhledů může 

obdivovat květnou louku. Ubytovat a občerstvit se je možné po dvoukilometrovém 

sestupu do obce Dřemčice, kde se nachází kemp včetně chatek i s vlastním koupalištěm. 

   Obr. 6.4 Výškový profil 2. etapy            Obr. 6.5 Oltařík, Solanská hora, Hradišťany 

 
Zdroj: autor      Foto: autor 

Souhrn atraktivit: Kaple Dřemčice, 2× studánka v Dřemčicích, PP Kuzov, vrchol 

Kuzov, pozůstatky hradu Blešno, vrchol Blešenský vrch, kříž v Blešně, hrad Oltařík, 

vrchol Oltařík, vrchol Třtín, vrchol Dlouhý vrch, vrchol Solanská hora,vrchol Líšeň, 

kaple ve Lhotě, Lípa ve Lhotě, PR Lipská Hora, vrchol Lipská hora, bezejmenný 

vrchol, vrchol Setenka, vrchol Páková hora, PR Hradišťanská louka, vrchol Hradišťany 
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3. ETAPA: Hradišťany--Milešovka 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

18,7 1 057 973 27 770 41,2 

 

Etapa Hradišťany-Milešovka dosahuje 18,7 km. Úsek schovaný v hustých lesích 

Kostomlatského středohoří bez civilizace. Několik málonavštěvovaných vrcholů 

vystřídá krásný hrad Sukoslav, kde se natáčela Troškova pohádka Nejkrásnější hádanka. 

Vynechat nelze ani Cestu přátelství, což je nedávno vzniklý soubor 14 soch a 

uměleckých děl rozmístěných v krajině přímo pod Milešovkou. Úsek končí na vrcholu 

Milešovky, která je symbolem Českého středohoří. Kromě rozhledny, meteorologické 

stanice (s prohlídkou) je možné se občerstvit ve dvou restauracích. Přespat lze přímo na 

vrcholu Milešovky v úkrytu, nebo sejít do Velemína či Kocourova u Milešova, kde jsou 

penziony.  

   Obr. 6.6 Výškový profil 3. etapy      Obr. 6.7 Milešovka a Zvon  

 
   Zdroj: autor            Foto: autor 

Souhrn atraktivit: Vrchol Velký Obr, studánka ve Štěpánově, PP Štěpánovská hora, 

vrchol Štěpánovská hora, hradiště štítarské kultury, vrchol Pařez, hrad Sukoslav, 

rozhledna Sukoslav, vrchol Stříbrný vrch, vrchol Zvon, bezejmenný vrchol, kaple 

Navštívení Panny Marie v Černčicích, Cesta přátelství (soubor soch) v okolí Bílky: 

Socha č. 10 Přestávka na pouti, Socha č. 9 Dům na cestě do ráje, Socha č. 8 Tančící 

anděl, Socha č. 7 Poutník, Socha č. 6 Twist and shout, Socha č. 5 Větrný objekt, Socha 

č. 4 Pieta, studánka v Bílce, kaple Sv. Václava v Bílce, Socha č. 11 Bez názvu, Socha č. 

12 Cesta, Socha č. 13 Volání hory, Socha č. 14 Zvláštnosti, dolní stanice nákladní 

lanovky na Milešovku, NPR Milešovka, vrchol Milešovka, rozhledna Milešovka, 

meteorologická stanice na Milešovce 
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4. ETAPA: Milešovka--Opárno 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

26,3 1 227 1 772 31 1 144 43,5 
 

Etapa Milešovka-Opárno dosahuje 26,3 km. Cesta vedoucí Milešovským 

středohořím protíná Velemínskou kotlinu, ve které zůstává člověk obklopen ze všech 

stran kopci. Po sestupu z Milešovky se před návštěvníkem objeví vesnice Milešov 

s malebnou historickou architekturou, která upomíná na zdejší rod Kaplířů ze Sulevic 

(zámek, letohrádek, kostel, drobná sakrální architektura). Nad Milešovem se tyčí hrad 

Ostrý s úžasným výhledem. Vrchol Boreč je proslulá jako kouřící kopec díky 

ventarolám. Vynechat nelze ani hrad Košťálov. Na Lovoši se je možné se občerstvit a 

poté již sesoupit k Opárnu, kde lze přespat přímo v obci v penzionu či na hradě Opárně 

ve spacáku. Pod hradem Opárno je možné využít i ubytovacích a stravovacích služeb 

Černodolského mlýna. 

  Obr. 6.8 Výškový profil 4. etapy    Obr. 6.9 Lovoš, Sutomský vrch, Holý vrch 

 
   Zdroj: autor      Foto: autor 

Souhrn atraktivit: Kaple Kalvárie v Milešově, letohrádek v Milešově, zámek Milešov, 

pomník Milešov, kostel Sv. Antonína Paduánského v Milešově, kříž v Milešově, hrad 

Ostrý, vrchol Ostrý, kříž ve Březně, kaple ve Březně, NPP Borečský vrch, vrchol Boreč, 

ventaroly na Borči, kříž u Borče, vrchol Sutomský vrch, vrchol Holý vrch, PP Košťálov, 

vrchol Košťál, hrad Košťálov, vrchol Ovčín, kaple v Radosticích, kříž v Radosticích, 

kaple Sv. Václava ve Vchynicích, kříž ve Vchynicích, NPR Lovoš, vrchol Lovoš, kříž 

na Lovoši, rozhledna Lovoš, Panenské kameny, vrchol Kybička, památný strom 

Oskeruše pod Lovošem, kaple Opárno, pomník Opárno, hrad Opárno 
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5. ETAPA: Opárno--Varhošť 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

22,3 1 174 821 39 1 046 46,9 

 

Etapa Opárno-Varhošť dosahuje 22,3 km. Několikrát se měnící krajina během 

jediného dne nadchne každého turistu. Průchodem hlubokého Opárenského údolí 

vstoupí návštěvním do vinařské krajiny Malých a Velkých Žernosek, které jsou 

rozděleny řekou Labem. Tu je třeba překonat přívozem. V sousedství Žernosek se 

nachází Porta Bohemica - hluboký kaňon svírající řeku Labe s výhledem do otevřené 

krajiny Dolnooharské pánve. Atraktivní je i obec Kamýk s muzeem a hradem Kamýk. 

Nad ní se tyčí vrchol Plešivec s mohutnými suťovými poli. Vrcholy Hradiště a Holý 

vrch představují částečně holé vrchy se skálami, loukami a pastvinami. Cesta končí na 

vrcholu Varhoště se zajímavou kovovou kruhovou rozhlednou a výhledem na řeku 

Labe, která osmkrát mizí a zase se objevuje v meandrech v údolí pod vrcholem. 

Ubytování je možné přímo na vrcholu ve spacáku, nebo sestoupit do obce Sebuzín. 

Případně je možné zkrátit tuto etapu a sestoupit již z Hradiště do Mentaurova, kde je 

rekreační areál. 

Obr. 6.10 Výškový profil 5. etapy          Obr. 6.11 Porta Bohemica 

 
Zdroj: autor      Foto: autor 

Souhrn atraktivit: Černodolský mlýn v Opárně, Opárenské údolí, pomník Křížový 

kámen, venkovní posilovna, přívoz Žernoseky, zámek a vinařství Velké Žernoseky, 

kostel Sv. Mikuláše ve Velkých Žernosekách, hřbitov Velké Žernoseky, přístaviště 

Velké Žernoseky, PR Kalvárie, Porta Bohemica, Tři kříže, vrchol Kalvárie, vrchol 

Hrádek, hradiště Hrádek, kaple Sv. Huberta u Libochovan, kaple Navštívení Panny 

Marie u Libochovan, vrchol Strážiště, zámek Kamýk, Pamětní světnička B. Smetany 

v Kamýku, kaple Kamýk, křížek v Kamýku, hrad Kamýk, vrchol Kamýk, památný 
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strom Duby u kapličky, kaple Narození sv. Jana Křtitele, PP Plešivec, vrchol Plešivec, 

kříž v Hlinné, pomník v Hlinné, kříž v Hlinné, studánka v Hlinné, památný strom Lípa 

v Hlinné, PP Hradiště, vrchol Hradiště, vrchol Holý vrch, 2× bezejmenný vrchol, PR 

Holý vrch u Hlinné, vrchol Lysá hora, vrchol Krkavčí skála, vrchol Varhošť, rozhledna 

Varhošť 

6. ETAPA: Varhošť--Střekov 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

22,6 935 1 345 23 503 22,3 

 

Etapa Varhošť-Střekov dosahuje délky 22,6 km. Trasa vede Varhošťskou hornatinou 

s mnoha nevýraznými vrchy a polootevřenou krajinou plnou luk. Prochází bývalým 

vojenským cvičištěm Babiny. Nejzajímavější část se nachází v Průčelské rokli s dvěma 

vodopády. Z Vysokého Ostrého je výhled na celé Ústí nad Labem. Etapa je zakončena 

na hradě Střekov. Díky MHD je možné se ubytovat kdekoli v Ústí nad Labem a toto 

ubytování využít dva dny, neboť další etapa končící v Mojžíři je dostupná toutéž 

dopravou. 

Obr. 6.12 Výškový profil 6. etapy   Obr. 6.13 Hrad Střekov 

  
     Zdroj: autor      Foto: turistickyatlas.cz 

Souhrn atraktivit: Vrchol Vimperk, vrchol Vrchovina, vrchol Špičák, vrchol Babinský 

vrch, pomník u Čeřeniště, PP Babinské louky, kříž v Čeřeništi, hřbitov v Čeřeništi, 

památný strom Lípy v Čeřeništi, památný strom Lípa v zatáčce, kříž v Čeřeništi, kostel 

Panny Marie v Čeřeništi, památný strom Dub Panny Marie Lurdské, kaple u Němčí, 

vrchol Kukla, vrchol Trpasličí kameny, vrchol Široký vrch, Výří vodopád, Průčelský 

vodopád, vrchol Vysoký Ostrý, rozhledna Vysoký Ostrý, PR Sluneční stráň, památný 

strom Lípa v Nové Vsi u Střekova, kaple v Nové Vsi, hrad Střekov 
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7. ETAPA: Střekov--Mojžíř 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

25,0 1 348 1 416 44 1 097 43,9 

 

Etapa Střekov-Mojžíř dosahuje 25 km. Velice zajímává etapa střídající několik krajin 

(kaňon, městská zástavba, údolí, vrchovina) na několika málo kilometrech. Turistu hned 

na startu etapy zaujme překonání Labe přes Masarykovo zdymadlo a následně 

geologická zajímavost Vrkoč a Vaňovský vodopád. Proslulým turistickým cílem je 

Větruše s rozhlednou, bludištěm a restaurací. Unikátem je vedení stezky přes lanovku 

Větruše-OC Forum. Během etapy nelze vynechat dominantu Ústí nad Labem 

Mariánskou skálu se symbolem města Mariánským mostem, který získal 

architektonické ocenění. Zajímavostí je Bertino údolí v centru města, kdy si turista 

připadá daleko od civilizace. Erbenova vyhlídka s rozhlednou nabízí výhled z druhé 

strany na Ústí nad Labem. Turisticky atraktivní je i vrchol Blansko s hradem. Etapa je 

zakončena v Mojžíři s množstvím atraktivit. Ubytování je díky MHD možné v celém 

Ústí nad Labem.  

Obr. 6.14 Výškový profil 7. etapy          Obr. 6.15 Mariánská skála 

 
     Zdroj: autor                Foto: autor 

Souhrn atraktivit: Malířský koutek, pomník Střekov, Masarykovo zdymadlo Střekov, 

NPP Vrkoč, vrchol Vrkoč, Vaňovský vodopád, pomník na Větruši, zrcadlové bludiště 

na Větruši, rozhledna Větruše, zámek Větruše, lanovka Větruše-Ústí nad Labem, OC 

Forum, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, kostel Sv. Vojtěcha v Ústí 

nad Labem, kříž u Mariánského vrchu, vrchol Mariánský vrch, kříž na Mariánském 

vrchu, Bertino údolí, studánka Bertin pramen, Stříbrnický vodopád, bývalá 

pozorovatelna civilní obrany, rozhledna Erbenova vyhlídka, vrchol Erbenova vyhlídka, 

vrchol Dobětická výšina, Pekelský vodopád, památný strom Lípa u fary v Žežicích, 
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hřbitov Chuderov, kostel Sv. Petra a Pavla v Žežicích, kříž v Źežicích, vrchol Blansko, 

hrad Blansko, kaple v Mírkově, kříž v Mírkově, pozůstatek skalní kaple u Mírkova, 

vrchol Vyhlídka, Blanský vodopád, hřbitov Mojžíř, kostel Sv. Šimona a Judy v Mojžíři, 

pomník v Mojžíři, kříž v Mojžíři, památný strom Lípa u kostela v Mojžíři, památný 

strom Lípa u zastávky v Mojžíři, pomník v Mojžíři, památný strom Lípa u sídliště 

v Mojžíři 

8. ETAPA: Mojžíř--Zubrnice 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

22,1 1 406 1 265 36 833 37,7 

 

Etapa Mojžíř-Zubrnice dosahuje 22,1 km. Tento úsek prochází třemi 

geomorfologickými podokrsky s výraznými změnami krajiny. Skalnatý masiv 

s PR Kozí vrch nabízí kromě zajímavé flory také hezké výhledy. Přívozem se turista 

dostane přes Labe do Velkobřezenské vrchoviny, kde na hned na břehu může obdivovat 

pivovar a následně i Dolní zámek Velké Březno a Horní zámek Velké Březno 

s arboretem. Přes zaniklou obec Vitín vystoupá turista na Bukovou horu s vysílačem, 

jehož vrchol je nejvyšší bod Českého středohoří spojený se zemí. Etapa je ukončena 

v Zubrnicích, kde je možné navštívit místní skanzen, železniční či elektrotechnické 

muzeum. Přespat lze v místní ubytovně. 

Obr. 6.16 Výškový profil 8. etapy          Obr. 6.17 Zubrnice a Buková hora 

 
    Zdroj: autor      Foto: autor 

Souhrn atraktivit: Vrchol Strážný, zřícenina hradu Mojžíř, vodopád Mojžíř, PR Kozí 

vrch, vrchol Kozí vrch, studánka Neštědice, kříž Neštědice, pomník Neštědice, přívoz 

Neštědice-Velké Březno, Dolní zámek Velké Březno, muzeum Pivovaru Velké Březno, 

Pivovar Velké Březno, pomník Velké Březno, Horní zámek Velké Březno, památný 

strom Břek ve Velkém Březně, zaniklý hrad Pustý zámek, hřbitov Malé Březno, kaple 
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v Malém Březně, pomník Malé Březno, kříž Malé Březno, bezejmenný vrchol, zaniklá 

obec Vitín, památný strom Lípa ve Vitíně, památný strom Lípa, modřín a buk ve Vitíně, 

vrchol Buková hora, ledová jeskyně, památný strom Lípa pod Bukovou horou, kříž 

v Zubrnicích, památný strom Lípa u zastávky, kříž v Zubrnicích, památný strom Lípa 

v Zubrnicích, kříž v Zubrnicích, kostel Sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích, skanzen 

Zubrnice, Elektrotechnické muzeum Zubrnice, Zubrnická muzeální železnice 

9. ETAPA: Zubrnice--Kalich 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

19,1 970 734 30 545 28,5 

 

Etapa Zubrnice-Kalich dosahuje 19,1 km. Trasa vedoucí níže položenou krajinou 

s hustým drobným osídlením a hustou sítí silnic. Velké zastoupení zemědělské krajiny. 

Za návštěvu stojí hrady Panna a Kalich. Turistu nadchne vrchol Trojhory připomínající 

hřebenovou túru. Etapa končí na vrcholu Kalich. Ubytovat je možné se pod vrcholem 

v obci Třebušín s několika atraktivitami v zámku Třebušín nebo v kempu na Ranči 3V. 

   Obr. 6.18 Výškový profil 9. etapy              Obr. 6.19 Třebušín a Kalich 

 
    Zdroj: autor      Foto: Obec Třebušín 

Souhrn atraktivit: Kříž Týniště, kříž Týniště, Mlýn Týniště, studánka Týniště, kříž 

Liškov, památný strom Modřín u Nové Vsi, památný strom Lípa v Nové Vsi, kříž 

v Nové Vsi, památný strom Lípa u pomníčku, Mineralogické muzeum prof. J.E.Hibsche 

v Homoli u Panny, pomník v Homoli u Panny, kostel Sv. Pia Většího v Homoli 

u Panny, kříž v Haslicích, kaple v Haslicích, kříž v Haslicích, křížu Haslic, kříž 

u Řepčic, vrchol Panna, zřícenina hradu Panna, kaple v Řepčicích, kříž v Řepčicích, 

kříž u Všeradiště, památný strom Buk pod Trojhorou, vrchol Trojhora, zámek Třebušín, 

pomník v Třebušíně, kříž v Třebušíně, kostel Sv. Mikuláše v Třebušíně, kříž 

v Třebušíně, hřbitov Třebušín, vrchol Kalich, zřícenina hradu Kalich 



67 
  

10. ETAPA: Kalich--Úštěk 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

21,3 894 1 177 25 528 24,8 

 

Etapa Kalich-Úštěk dosahuje 21,3 km. Trasa přechází z Litoměřického středohoří do 

Verneřické vrchoviny a Úštěcké kotliny s dominantní zemědělskou krajinou. Přes Malé 

Sedlo se návštěvníci dostávají na čtvrtou nejvyšší horu Českého středohoří Sedlo 

s výraznou hřebenovou cestou. Příjemnou kulturní krajinou je oblast Levína a Hradce 

(kostel, hrad, mausoleum, kříže). Kříže lemují cestu až do Úštěka, kde trasa končí. 

Úštěk nazývaný „perlou Českého středohoří“ nabízí spoustu atraktivit sám o sobě (Ptačí 

domky, synagoga, hrad). Ubytovat se lze v kempu u jezera Chmelař s pláží, či ve městě. 

Obr. 6.20 Výškový profil 10. etapy Obr. 6.21 Malé a Velké Sedlo 

  
     Zdroj: autor     Foto: krusnohorsky.cz 

Souhrn atraktivit: Bezejmenný vrchol, vrchol Soudný kámen, vrchol Malé sedlo, 

studánka pod Sedlem, NPR Sedlo, vrchol Sedlo, památný strom Buk za Srdovskou 

hájovnou, Mauzoleum Levý Hradec, vrchol Hradec, křížek u Levého Hradce, zřícenina 

hradu Levín, kostel Povýšení sv. Kříže v Levíně, Levínská studánka, kříž u Hradce, kříž 

v Dolní Vysoké, kaple v Dolní Vysoké, kříž u Dolní Vysoké, evangelický kostel 

v Habřině, hřbitov Habřina, kříž v Úštěku, Ptačí domky v Ústěku, Synagoga v Úštěku, 

Muzeum pohlednic v Úštěku, kříž v Úštěku, kostel Sv. Petra a Pavla v Ústěku, hrad 

Úštěk 
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11. ETAPA: Úštěk—Ostrý u Františkova nad Ploučnicí 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

31,0 1 204 1 189 40 1 101 35,5 

 

Etapa Úštěk-Ostrý u Františkova nad Ploučnicí dosahuje 31,0 km. Jde o nejdelší 

etapu v rámci navrhované stezky. Výrazně kulturní krajina přechází s přechodem 

k severu v přírodní krajinu s rostoucím počtem lesů. Za návštěvu stojí vesnická 

rezervace Starý Týn. Úžasnou lokalitou je oblast Konojed s NPP Dubí hora se známými 

Konojedskými bochníky, zámkem, kostelem, památnými stromy. PP Bobří soutěska 

nabízí dva vodnaté, i když nevysoké vodopády. Rozhledna Strážný vrch potěší 

poutníkovo oko nejen výhledem, ale i svým vzhledem. Stejně tak rozhledna Kohout. 

Etapa je zakončena na hradě Ostrý ve Františkově nad Ploučnicí umístěném na ostrohu 

nad řekou. Je možné přespat ve spacáku na hradě, nebo ve Františkově v penzionu. 

Obr. 6.22 Výškový profil 11. etapy   Obr. 6.23 Konojedské bochníky 

  
     Zdroj: autor          Foto: Jiří Svoboda 

Souhrn atraktivit: Jezuitský dvůr v Ústěku, kříž v Ústěku, kříž u Starého Týna, kaple 

u Starého Týna, kříž ve Starém Týně, památný strom Lípa v zámeckém parku, NPP 

Dubí hora, Konojedské bochníky, zámek Konojedy, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Konojedech, památný strom Lípa u kostela, pomník v Konojedech, kříž u Konojed, 

pomník v Bílém Kostelci, zřícenina kostela Sv. Havla v Bilém Kostelci, kaple 

v Pohorsku, vrchol Pohorský vrch, kříž v Loučkách, kaple v Loučkách, PP Bobří 

soutěska, Bobří vodopády, kaple ve Velké Javorské, vrchol Havraní vrch, zaniklé sídlo 

Havraní, vrchol Strážný vrch, rozhledna Strážný vrch, Zvonice Merboltice, hřbitov 

Merboltice, 3× kříž v Merbolticích, památný strom Dub v Merbolticích, vrchol Zaječí 

vrch, pomník ve Valkeřicích, kaple Panny Marie ve Valkeřicích, kříž ve Valkeřicích, 

pomník ve Valkeřicích, památný strom Lípa ve Valkeřicích, rozhledna Kohout, vrchol 

Kohout, zřícenina hradu Ostrý (Scharfenstein) ve Františkově nad Ploučnicí 
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12. ETAPA: Ostrý u Františkova nad Ploučnicí—Česká Kamenice 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

20,7 579 540 46 678 32,8 

 

Etapa Ostrý u Františkova nad Ploučnicí-Česká Kamenice dosahuje 20,7 km. Tato 

trasa je poměrně rovinatá a vede kulturní sídelní krajinou. Při jejím absolvování turista 

navštíví dvě města Benešov nad Ploučnicí a Českou Kamenici. V Benešově nad 

Ploučnicí nelze vynechat ani jeden ze dvou zámků, které lze včetně celého města 

zhlédnout z Ploučnické vyhlídky. Trasa poté vede silničními vsi Dolní a Horní 

Habartice, Markvartice a Veselé s množstvím kostelů, kaplí a křížů. Etapa je zakončena 

v České Kamenici s mnoha památkami (muzeum, centrum, zámek). Ubytovat se lze 

přímo v České Kamenici v několika penzionech. 

   Obr. 6.24 Výškový profil 12. etapy    Obr. 6.25 Zámek v Benešově nad Ploučnicí 

  
     Zdroj: autor      Foto: ceskesvycarsko.cz 

Souhrn atraktivit: Terezínské údolí, vodopád Františkov nad Ploučnicí, pomník 

v Benešově nad Ploučnicí, křížek v Benešově nad Ploučnicí, rozhledna Ploučnická 

vyhlídka, 2× pomník Benešov nad Ploučnicí, památný strom Tis v Benešově nad 

Ploučnicí, Dolní zámek Benešov nad Ploučnicí, Horní zámek Benešov nad Ploučnicí, 

památný strom Modřín u zámku, Muzeum u Sv. Huberta, kaple Panny Marie Bolestné 

v Benešově nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí, 

památný strom Lípa v Benešově nad Ploučnicí, pomník v Dolních Habarticích, 2× kříž 

v Dolních Habarticích, 2× kříž v Horních Habarticích, kostel Sv. Jana Křtitele, zámek 

Markvartice, 3× kříž v Markvarticích, pomník v Markvarticích, kříž v Markvarticích, 

kostel Panny Marie a sv. Kryštofa v Markvarticích, kostel Sv. Martina v Markvarticích, 

torzo kaple Sv. Kříže v Markvarticích, kříž ve Veselém, památný strom Dub na 

Veselém, kříž ve Veselém, pomník ve Veselém, kříž ve Veselém, kříž v Kerharticích, 

kaple Sv. Barbory v České Kamenici, kříž v České Kamenici, muzeum psacích strojů 
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v České Kamenici, zámek Česká Kamenice, památný strom Tis v České Kamenici, 

kostel Sv. Jakuba v České Kamenici, renesanční kašna v České Kamenici, památný 

strom Jasan v České Kamenici, Českokamenická radnice, kříž v České Kamenici 

13. ETAPA: Česká Kamenice—Panská skála 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

12,0 646 370 26 644 53,7 

 

Etapa Česká Kamenice-Panská skála dosahuje 12 km. Trasa přestože vede pouze 

Benešovským středohořím, nabízí přechod mezi kulturní a přírodní krajinou. Vynechat 

nelze Zámecký vrch s hradem a rozhlednou. V Kamenickém Šenově lze navštívit 

sklářské muzeum či se kochat velkým množstvím drobné sakrální architektury. Etapa a 

zároveň celá stezka končí u NPP Panská skála s „varhany“ známými z pohádky Pyšná 

princezna. Ubytovat se lze přímo na konci trasy v Práchni.  

Obr. 6.26 Výškový profil 13. etapy         Obr. 6.27 Panská skála 

  
      Zdroj: autor      Foto: Ladislav Renner 

Souhrn atraktivit: Vrchol Zámecký vrch, rozhledna Zámecký vrch, zřícenina hradu 

Kamenice, vrchol Smrčník, bezejmenný vrchol, kříž u Kamenického Šenova, památný 

strom Lípa u kapličky, 4× kříž v Kamenickém Šenově, pomník v Kamenickém Šenově, 

kostel Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově, hřbitov v Kamenickém 

Šenově, Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, 6× kříž v Kamenickém Šenově, 

pomník v Kamenickém Šenově, NPP Panská skála, kříž u Práchně, vrchol Panská skála, 

zajímavost Kamenné Varhany, kříž v Práchni 

STŘEDOHORSKÁ STEZKA: Raná-Panská skála 

Délka (km) Převýšení (m) Klesání (m) Počet atraktivit Body atraktivity Počet bodů/km 

277,2 13 570 13 376 427 10 271 37,1 
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7. Závěr 

Tato práce přináší kompletní dálkovou pěší trasu „Středohorská stezka“ vedoucí 

CHKO České středohoří. Snaží se tak zaplnit nedostatečnou nabídku v tomto segmentu 

tras nejen v tomto regionu ale v celém Česku. Jejímu vzniku předcházela řada dílčích 

kroků. Záměr vytvoření dálkové pěší trasy byl veden motivací zatraktivnit tuto oblast 

a nabídnout návštěvníkům atraktivní produkt, díky kterému budou destinaci vyhledávat 

a zároveň prodlouží svou pobytovou dobu. 

Vymezení území bylo provedeno v rámci stávajících hranic chráněné krajinné 

oblasti České Středohoří díky jednoznačně stanoveným hranicím a celkové 

kompaktnosti oblasti. Byla představena celá oblast se zaměřením na její geografický 

potenciál pro realizaci této trasy. Analyzovány byly jednotlivé přírodní a kulturní složky 

krajiny z hlediska geologie, geomorfologie, mineralogie, pedologie, hydrologie, 

klimatických poměrů, flóry, fauny, sídelní struktury, průmyslu, zemědělství a dopravy. 

Zjistili jsme se, že České středohoří je velice rozmanitou a bohatou přírodní 

I kulturní krajinou a návštěvníkům má co nabídnout. Díky protáhlému tvaru celého 

území existují značné rozdíly mezi jednotlivými částmi Českého středohoří. Tato 

proměnlivost krajiny zvyšuje atraktivitu celého území v očích turisty, krajina se mu 

během putování nepřesytí. Krajina se mění v rámci jednodenního pochodu. Ať už se 

cestovatel prochází po teplomilných stepích holých kopců v Ranském středohoří, či 

přejde do hustých lesů s výraznými špičatými vrcholy v Kostomlatském středohoří, 

nebo sestoupí do hlubokých údolí Milešovského potoka či Labe, nebo v Litoměřickém 

středohoří navštíví otevřenou krajinu plnou luk a výhledů z vrcholů, kterou následně 

vystřídá strmými svahy Labského kaňonu s vodopády, aby přešel do Ústeckého 

středohoří s málo členitou vrchovinou na levé straně Labe. Na pravém břehu v jej 

zaujme kulturní krajina s hrady a zámky, ale také lidovou architekturou, kterou střídá ve 

Verneřické vrchovině plochá hornatina s výraznými proniky čedičových a znělcových 

těles následně přecházející do Benešovského středohoří s členitou vrchovinou a táhlých 

sídel se drobnou sakrální architekturou. 

Náš pohled se následně zaměřil na existenci a stav dálkových pěších tras 

v zahraničí. Zjištěné poznatky byly komparovány se stavem v Česku. Syntézou dat 
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těchto tras byly odhaleny tři typy zemí podle jejich přístupu k budování a správě 

dálkových stezek: 

a) evropský typ – vznik dálkových tras z místních iniciativ (odspodu), pěší turistika 

s dlouhou historií, trasy vycházejí z existujících cest, certifikace tratí, - Německo, 

Anglie, Švédsko, příp. i ČR, 

b) americký typ – vznik dálkových tras s iniciativy státu (zákon, rozhodnutí státních 

orgánů), pěší turistika bez dlouhé tradice, plánování tras od stolu, nově budované 

úseky, certifikaci nahrazuje garance státu – USA, Skotsko, Finsko, Dánsko, 

c) země bez dálkových tras – nezájem o vznik dálkových tras (např. Norsko). 

Mezi jednotlivými zeměmi existují dílčí rozdíly a jejich zařazení do jednotlivých 

typu bylo podle převažujících kritérií. 

V další části práce jsme se zaměřili na potřeby a přání turistů, kdy prostřednictvím 

dotazníku jsme zjišťovali optimální délku jednodenního pochodu, preference 

turistických cílů obecně a také jsme se ptali přímo na konkrétní cíle v Českém 

středohoří. Získali jsme deset míst, která si respondenti spojují s Českým středohořím. 

Z těch jsme vytvořili páteřní osu trasy. Jde o místa, která nelze při plánování trasy 

opomenout, neboť si je turisté s Českým středohořím vybavují nejčastěji. Jedná se 

o Milešovku, Lovoš, Hradišťany, Ranou, Portu Bohemicu, Střekov, Boreč, Zubrnice, 

Bukovou horu a Úštěk. 

Následně jsme vyhledali prostřednictvím různých zdrojů turistické atraktivity 

nacházející se ve sledovaném území (vrcholy, maloplošná chráněná území, rozhledny, 

hrady, zámky, vodopády, památné stromy, kostely, kříže, kaple, pomníky atd.), které 

jsme zanesli do mapy. Vzhledem k rozdílné atraktivitě jednotlivých turistických cílů, 

bylo nutné je upravit (vážit) podle významu. To jsme provedli ve dvou krocích. Podle 

objektivních kritérií (např. stáří, výška, velikost, přístupnost, stav, výhled) a podle 

subjektivních kritérií zjištěných v dotazníku, tak jaký význam jim přikládají turisté. 

Každá turistická atraktivita tak získala konkrétní bodové hodnocení.  

Všechny poznatky a bodové hodnocení byly využity při výpočtu trasy. Výsledkem 

je trasa, ve které je hodnotový koeficient na jednotku vzdálenosti nejvyšší. Cíle jsou 

propojeny takovým způsobem, který maximalizuje hodnotu požitku z cesty 

u jednotlivých turistů. 



73 
  

Celková trasa o délce 277 km byla rozdělena na jednodenní etapy. Optimální se jeví 

vzdálenost kolem 20 km na jednu etapu. To potvrzuje zjištění z dotazníku, kde lidé 

preferují tuto vzdálenost, a provedená analýza délky etap dálkových tras v dalších 

zemích. Etapy rozdělíme především podle možnosti ubytování v konci etapy, případně 

možnosti dalšího vyžití v cíli etapy (např. restaurace, sportoviště, muzea, koupaliště 

apod.). Na základě těchto kritérií jsme dálkovou pěší trasu rozčlenili na 13 etap. Každá 

etapa obsahuje detailní informace o vedení trasy, převýšení, klesání, délce, profilu, 

uvedení počtu a vyjmenování atraktivit na trase a stručný popis celé etapy. 

Po zhodnocení názvů podobných cest v zahraničí byl zvolen název „Středohorská 

stezka“. Vhodný název je podmínkou pro úspěšnou propagaci každé dálkové pěší trasy. 

Nezbytnou součástí komplexní dálkové trasy kromě přírodních a kulturních atraktivit, 

jejího názvu a rozčlenění na etapy je existence ubytování, občerstvení, jednotné značení 

a propagace včetně dostatečného množství informačních materiálů a dalších služeb pro 

turisty. Návrh jednotného značení, způsob propagace trasy a informačních materiálů 

přesahuje rozsah této práce. Stejně tak je třeba lépe rozpracovat ubytovací a stravovací 

provozy, sjednotit je a zapojit do společného systému, neboť tato práce se jim nemohla 

vzhledem ke svému rozsahu věnovat.  

Stezku je možné dále vylepšit zahrnutím dalších atraktivit, které do práce kvůli 

svému nižšímu významu nebyly zahrnuty (např. skály, jeskyně, potoky, rybníky, drobná 

architektura, apod.). Další směr výzkumu lze zaměřit na diferenciaci cest, po kterých je 

trasa vedena. V této práci jsme kvalitu a typ cest opomíjeli. 

Středohorská stezka nabízí potenciálním návštěvníkům výbornou možnost poznat 

celé České středohoří. Velká variabilita krajiny nechává turistu v napjetí a očekávání 

dalších zážitků a umožňuje mu se vyhnout dlouhým monotónním úsekům. Využít 

mohou do svých navigací datové soubory trasy ve formátu gpx a kml, které jsou 

uloženy na přiloženém CD. 

Středohorská stezka je dobrým nástrojem místním iniciativám usilujícím o rozvoj 

cestovního ruchu v oblasti. Na jejím základě mohou založit vzájemnou spolupráci při 

společném úsilí o rozvoj a prezentaci celého regionu.  

Přínosem práce je taktéž vytvoření relativně univerzálního nástroje oceňování 

turistických atraktivit, který může posloužit k návrhům podobných stezek v jiných 

regionech. 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro veřejnost 

 

 



  

 

 

 



  

Příloha č. 2 Bodové hodnocení jednotlivých turistických atraktivit 

Vysvětlivky:  Body … vážená bodová hodnota každé atraktivity na základě objektivních kritérií (např. výhled, přístupnost, výška, stav, staří apod.) 

  Celkové body … závěrečná hodnota zohledňující subjektivní hodnocení respondentů 

  Hodnota v závorce u skupiny atraktivit (nad tabulkami) … subjektivní míra atraktivity dané skupiny z hlediska vnímání respondentů 

  Hodnota v závorkách u kritérií (v tabulce) … váha daného kritéria (celkový součet činí vždy 100) 

 

     Rozhledny (78) 
Název Výhled Přístupnost Výška Známost Zajímavosti Body Celkové 

  (45) (25) (5) (10) (15)   body 

Milešovka 100 80 50 80 80 88 68 

Kostomlaty - hrad 100 70 100 70 50 82 64 

Radejčín 100 100 100 70 30 87 67 

Větruše 100 80 100 100 80 92 72 

Varhošť 100 100 70 70 80 93 72 

Vysoký Ostrý 70 100 30 80 20 69 54 

Střekovská vyhlídka 100 100 30 100 30 86 67 

Mostná hora 80 0 70 70 20 50 39 

Kalich 100 80 50 80 40 82 64 

Víťova rozhledna 100 70 50 70 20 75 59 

Kohout 25 100 50 70 20 49 38 

Ploučnická vyhlídka 50 100 50 50 20 58 45 

Velký Chlum 80 100 50 70 20 74 57 

Strážný vrch 100 100 50 80 20 84 65 

Sokolí vrch 100 80 100 80 30 83 64 

Kamenice (hrad) 100 100 50 100 30 87 68 

Erbenova vyhlídka 100 80 50 70 30 79 62 

Červený vrch 100 80 50 100 80 90 70 

             Zdroj: autor 



  

Hrady (72) 
Název Přístupnost Stav Velikost Známost Stáří Zajímavosti Body Celkové 

  (40) (15) (10) (10) (5) (20)   body 

Blešno - zřícenina 100 0 0 100 100 0 55 40 

Oltařík (Hrádek) 100 40 50 80 70 0 63 45 

Skalka (Vlastislav) - zřícenina 100 40 0 80 70 10 60 43 

Košťál - zřícenina 100 40 50 70 100 40 71 51 

Ostrý - zřícenina 100 40 50 70 70 40 70 50 

Kostomlaty - zřícenina 100 40 50 70 70 100 82 59 

Chotyně - zřícenina 100 0 0 70 100 30 58 42 

Opárno - zřícenina 100 40 50 100 100 20 70 50 

hradiště Hrádek 100 0 0 100 100 0 55 40 

Kamýk 100 40 50 100 100 30 72 52 

Střekov 80 100 100 70 100 100 89 64 

Varta - zřícenina hradu 100 0 0 50 100 0 50 36 

Velké Březno (Pustý zámek) 100 0 0 70 100 0 52 37 

Panna 100 40 50 70 70 0 62 44 

Leština - zřícenina 100 0 0 70 70 0 51 36 

Kalich 100 0 50 100 100 40 68 49 

Litýš 100 40 50 100 100 0 66 48 

Litoměřice 80 100 100 100 100 20 76 55 

Levín - zřícenina 100 40 50 70 100 50 73 53 

Vraty - zřícenina 100 0 0 30 70 0 47 33 

Vrabinec 100 40 50 100 100 30 72 52 

Blansko 100 40 50 100 100 30 72 52 

Strážný - zřícenina 100 40 0 30 100 0 54 39 

Ostrý (u Františkova nad Ploučnicí) 100 40 50 100 100 30 72 52 

Kamenice - zřícenina 100 40 50 80 100 50 74 53 
Zdroj: autor 



  

Zámky (66) 
Název Stáří Přístupnost Velikost Stav Známost Zajímavosti Body Celkové 

  (5) (40) (10) (15) (10) (20)   body 

Libčeves - zřícenina 100 40 50 20 50 20 38 25 

Chrámce - nepřístupný 100 40 0 100 70 50 53 35 

Korozluky - přístupný 100 80 50 100 70 100 84 55 

Mirošovice - nepřístupný 100 0 50 20 70 0 20 13 

Pnětluky 100 40 50 20 70 0 36 24 

Skalka (Vlastislav) 100 70 50 50 80 50 64 42 

Teplá (hotel) 70 40 50 100 50 0 45 29 

Boreč - nepřístupný 100 40 50 20 80 20 41 27 

Milešov - nepřístupný 80 40 100 50 80 50 56 37 

Bílý Újezd - tvrz - nepřístupný 100 20 0 50 70 0 28 18 

Velké Žernoseky - vinařství 100 40 50 100 80 50 59 39 

Libochovany 80 40 50 100 70 0 47 31 

Tašov - rekreační účely 100 0 0 50 80 0 21 14 

Velké Březno - dolní zámek 70 40 50 50 100 0 42 28 

Velké Březno - horní zámek 60 80 100 100 100 100 90 59 

Třebušín 80 40 50 100 70 0 47 31 

Liběšice 80 0 100 50 70 0 29 19 

Ploskovice 70 80 100 100 70 100 88 58 

Žitenice 80 40 50 20 70 0 35 23 

Konojedy 80 40 100 50 70 0 45 29 

Děčín 100 80 100 100 100 100 92 61 

Podmokly - tvrz 100 40 0 100 80 20 48 32 

Byňov - tvrz 100 40 0 100 50 0 41 27 

Skrytín - zřícenina zámku 100 0 0 50 50 0 18 12 

Horní zámek - Benešov nad Ploučnicí 100 80 100 100 100 100 92 61 

Dolní zámek - Benešov nad Ploučnicí 100 80 50 100 100 100 87 57 

Markvartice 100 40 0 20 80 0 32 21 



  

Česká Kamenice 100 40 100 20 100 0 44 29 

Volfartice - tvrz 100 0 0 100 70 0 27 18 

Zámek Horní Police 80 40 50 100 80 30 54 36 
Zdroj: autor 

 

     Vodopády (45) 
Název Přístupnost Výška Průtok Známost Zajímavosti Body Celkové 

  (30) (20) (15) (10) (15)   body 

Vodopád pod Dubičkami 0 60 30 50 0 22 10 

Vodopád Dubiny (u Dubiček) 0 60 80 70 20 34 15 

Vodopád Moravany 100 60 100 70 15 66 30 

Vaňovský vodopád 100 100 80 70 50 77 34 

Hostovický vodopád 50 30 80 30 0 36 16 

Průčelský vodopád 50 60 30 50 0 37 16 

Výří vodopád 0 100 60 50 50 42 19 

Vodopád Načina 50 60 60 70 10 45 20 

Olšinecký vodopád 50 60 100 30 50 53 24 

Budovský vodopád 100 80 60 100 50 73 33 

Tambušské vodopády I 0 30 60 30 0 18 8 

Tambušské vodopády II 0 60 60 30 0 24 11 

Bobří soutěska I - vodopády 100 60 100 70 25 68 30 

Bobří soutěska II - vodopády 100 60 100 70 25 68 30 

Lysecký vodopád 0 60 80 30 0 27 12 

Blanský vodopád 50 60 60 70 20 46 21 

Vodopád Mojžíř 50 60 60 70 40 49 22 

Vodopád (Františkov nad Ploučnicí) 50 80 60 70 20 50 23 

Pekelský vodopád 100 60 100 70 0 64 29 
     Zdroj: autor 



  

Kostely (24) 

Název Stáří Stav Přístupnost Známost Zajímavosti Body Celkové 
  (10) (25) (25) (10) (30)   body 

Raná (Všech svatých) 100 20 0 80 20 29 7 

Třebívlice (Sv. Václav) 60 100 40 70 30 57 14 

Libčeves (Stětí sv. Jana Křtitele) 100 100 40 50 30 59 14 

Sinutec (kaple Sv. Víta) 60 20 100 70 0 43 10 

Bečov (Sv. Jiljí) 50 50 40 70 0 35 8 

Bedřichův Světec (Sv. Jakub) 100 50 0 70 10 33 8 

Kozly (Sv. Martin 50 50 0 80 0 26 6 

Libčeves (Sv. Jakub Větší) 60 20 100 70 0 43 10 

Želkovice (Sv. Petr a Pavel) 100 50 40 70 30 49 12 

Řisuty (Sv. Bernard) 50 20 100 70 0 42 10 

Měrunice (Sv. Stanislav) 100 100 40 50 0 50 12 

Sutom (Sv. Petr a Pavel) 50 50 40 70 20 41 10 

Lužice (Sv. Augustýn) 40 20 0 70 10 19 5 

Mukov (Sv. Prokop) 50 50 40 50 10 36 9 

Lipá (Sv. Bartoloměj) 100 20 0 70 0 22 5 

Sulejovice (Nejsvětější trojice) 100 100 40 50 20 56 13 

Litoměřice (Sv. Štěpán) 60 100 100 70 50 78 19 

Litoměřice (Sv. Václav) 50 100 40 100 10 53 13 

Litoměřice (Zvěstování Panně Marii) 60 50 40 80 30 46 11 

Litoměřice (Všech svatých) 100 100 40 80 20 59 14 

Litoměřice (Sv. Ludmila) 60 50 40 70 20 42 10 

Litoměřice (park) 40 100 40 100 10 52 12 

Litoměřice (Sv. Jakub) 100 100 40 80 0 53 13 

Litoměřice (Sv. Vojtěch) 60 100 40 70 40 60 14 

Mědvědice (Sv. Kateřina) 100 20 40 70 10 35 8 

Mrzlice (Sv. Jakub) 60 100 40 70 20 54 13 



  

Název Stáří Stav Přístupnost Známost Zajímavosti Body Celkové 
  (10) (25) (25) (10) (30)   body 

Mirošovice (Sv. Vavřinec) 50 100 0 70 20 43 10 

Hrobčice (Sv. Havel) 50 20 100 50 10 43 10 

Milešov (Sv. Antonín Paduánský) 60 50 40 70 30 45 11 

Velemín (Sv. Martin) 50 50 40 70 10 38 9 

Velké Žernoseky (Sv. Mikuláš) 70 50 40 70 10 40 9 

Žitenice (Sv. Petr a Pavel) 100 50 40 70 10 43 10 

Liběšice (Nanebevzetí P. Marie) 100 100 40 70 40 64 15 

Úštěk (Sv. Petr a Pavel) 50 100 40 70 10 50 12 

Soběnice (Sv. Petr a Pavel) 60 20 100 70 0 43 10 

Prackovice nad Labem (Sv. Matouš) 100 100 0 50 0 40 10 

Libochovany (Narození P. Marie) 40 50 40 70 0 34 8 

Kostomlaty pod Milešovkou (Sv. Vavřinec) 100 100 80 70 20 68 16 

Bořislav (Sv. Kateřina) 50 50 40 70 20 41 10 

Třebušín (Sv. Mikuláš) 50 100 40 70 10 50 12 

Kravaře (Narození Panny Marie) 60 50 40 70 40 48 11 

Konojedy (Nanebevzetí Panny Marie) 50 100 40 70 30 56 13 

Levín (Povýšení sv. Kříže) 50 50 40 70 40 47 11 

Čeřeniště (Panna Maria Pomocná) 40 50 40 30 20 36 9 

Dubice (Sv. Barbora) 70 50 40 70 30 46 11 

Žim (Nalezení sv. Kříže) 70 100 40 70 0 49 12 

Bílý Kostelec (Sv. Havel) 50 20 100 70 20 48 12 

Homole u Panny (Sv. Pius) 50 100 40 50 10 48 12 

Proboštov (Narození sv. Jana Křtitele) 40 100 40 70 10 49 12 

Vaňov (Sv. Josef) 40 50 40 80 0 35 8 

Stebno (Sv. Šimon a Juda) 60 100 40 50 10 49 12 

Řehlovice (Nejsvětější Trojice) 100 100 40 50 0 50 12 

Brozánky (Sv. Václav) 100 100 40 70 0 52 12 

Rtyně nad Bílinou (Sv. Martin) 60 50 40 70 0 36 9 



  

Název Stáří Stav Přístupnost Známost Zajímavosti Body Celkové 
  (10) (25) (25) (10) (30)   body 

Zubrnice (Sv. Maří Magdaléna) 50 50 100 70 30 59 14 

Verneřice (Sv. Anna) 100 20 0 70 0 22 5 

Trmice (Narození P. Marie) 60 100 40 70 10 51 12 

Trmice (Pán Ježíš) 40 100 40 70 10 49 12 

Jezvé (Sv. Vavřinec) 50 20 0 70 0 17 4 

Valtířov (Sv. Václav) 70 50 40 70 0 37 9 

Svádov (Sv. Jakub Větší) 70 50 40 50 0 35 8 

Krásné Březno (Sv. Florián) 70 100 100 70 30 73 18 

Ústí nad Labem (Nanebevzetí Panny Marie) 100 100 100 80 70 89 21 

Ústí nad Labem (Sv. Pavel apoštol) 40 100 40 70 10 49 12 

Mojžíř (Sv. Šimon a Juda) 70 100 40 50 0 47 11 

Horní Police (Navštívení Panny Marie) 60 50 100 70 0 51 12 

Horní Libchava (Sv. Jakub Starší) 100 50 40 70 0 40 9 

Žandov (Sv. Bartoloměj) 70 50 40 70 0 37 9 

Těchlovice (Stětí sv. Jana Křtitele) 100 50 40 50 0 38 9 

Žežice (Sv. Petr a Pavel) 100 100 40 50 0 50 12 

Volfartice (Sv. Petr a Pavel) 50 50 40 70 0 35 8 

Slunečná (Nanebevzetí Panny Marie) 40 100 40 70 0 46 11 

Skalice u České Lípy (Sv. Anna) 50 100 40 70 20 53 13 

Arnultovice (Všech svatých) 50 100 40 70 20 53 13 

Lipová (Sv. Martin) 70 100 40 80 0 50 12 

Nebočady (Sv. Vavřinec) 50 20 0 50 0 15 4 

Benešov nad Ploučnicí (Narození Panny Marie) 70 100 40 70 20 55 13 

Malá Bukovina (Sv. Václav) 50 100 40 70 20 53 13 

Prácheň (Sv. Vavřinec) 50 50 40 70 0 35 8 

Mistrovice (Povýšení sv. Kříže) 40 50 40 50 0 32 8 

Malá Veleň (Sv. Anna) 50 100 40 70 20 53 13 

Čermná (Sv. Mikuláš) 50 50 40 70 0 35 8 



  

Název Stáří Stav Přístupnost Známost Zajímavosti Body Celkové 
  (10) (25) (25) (10) (30)   body 

Horní Habartice (Sv. Jan Křtitel) 50 100 40 50 0 45 11 

Kerhartice (Sv. Máří Magdaléna) 50 50 40 70 0 35 8 

Kamenický Šenov (Narození sv. Jana Křtitele) 50 100 40 70 10 50 12 

Děčín (Sv. Václav) 50 50 40 100 0 38 9 

Děčín (U kaple) 40 50 100 100 30 61 15 

Děčín (Sv. František z Assisi) 40 50 40 70 0 34 8 

Markvartice (Sv. Martin) 50 100 40 70 0 47 11 

Česká Kamenice (Sv. Jakub) 60 100 100 70 30 72 17 

Děčín (Sv. Václav a sv. Blažej) 50 50 40 70 0 35 8 

Děčín (Povýšení sv. Kříže) 60 100 100 70 20 69 17 

Volevčice (Sv. Prokop) 40 50 0 70 0 24 6 

Vtelno (Povýšení sv. Kříže) 50 50 0 70 0 25 6 

Chouč (Sv. Kateřina) 100 20 0 70 0 22 5 

České Zlatníky (Sv. Jiří) 60 100 40 70 0 48 12 

Želenice (Sv. Václav) 40 100 40 70 0 46 11 

Most (Sv. Václav) 40 100 40 100 30 58 14 

Světec (Sv. Jakub Větší) 100 50 40 70 20 46 11 

Hradiště (Sv. Vavřinec) 60 50 40 80 0 37 9 

Křemýž (Sv. Petr a Pavel) 50 50 40 70 0 35 8 

Bystřany (ul. U Kostela) 40 20 0 70 0 16 4 

Všebořice (Sv. Mikuláš) 60 50 40 70 0 36 9 

Polevsko (Nejsv. Trojice) 50 100 40 70 0 47 11 

Dlažkovice (Sv. Václav) 100 50 40 70 10 43 10 

Třebenice (Nejsvětější trojice) 60 50 40 70 0 36 9 

Třebenice (Narození Panny Marie) 70 50 40 70 0 37 9 

Lovosice (Sv. Václav) 50 100 40 70 0 47 11 
Zdroj: autor



  

Vrcholy (63) 
Název Výška Výhled Přístupnost Zajímavosti Body Celkové 

  (15) (40) (30) (15)   body 

Kozí vrch 20 83 100 20 69 44 

Vyhlídka 20 50 0 0 23 14 

Blansko 60 100 100 50 87 54 

Javorský vrch 80 100 100 0 82 52 

Buková hora 80 50 100 50 70 44 

Kočičí vrch 80 0 0 0 12 8 

Stráž 80 100 0 0 52 33 

Slukovský kopec 80 42 0 0 29 18 

Na Koruně 80 100 40 0 64 40 

Vrabinec 20 100 100 40 79 50 

Chmelník 60 33 100 10 54 34 

Matrelík 80 100 40 0 64 40 

Havranní vrch 60 67 100 0 66 41 

Kupka (Ortles) 20 100 0 30 48 30 

Radečský kopec 60 42 40 0 38 24 

Čachnov 80 0 0 0 12 8 

Vlčí hora 80 0 40 0 24 15 

Česká skála 80 75 100 10 74 46 

Na Vyhlídce 60 42 80 10 51 32 

Kaňkov 40 58 100 20 62 39 

Bořeň 60 100 100 50 87 54 

Kletečná 100 58 40 10 52 33 

Pařez 100 0 40 10 29 18 

Stříbrný vrch 80 0 40 0 24 15 

Bukový vrch 80 0 40 0 24 15 

Ostrý 60 100 100 30 84 53 

Štěpánovská hora 80 0 0 20 15 9 

Skalky 40 100 100 20 79 50 

Kukla 80 0 80 0 36 23 

Trpasličí kameny 80 0 0 0 12 8 

Široký vrch 80 0 40 0 24 15 

Vysoký Ostrý 60 67 100 30 70 44 

Písečný vrch 40 58 40 40 47 30 

Skřivánčí vrch 80 0 0 0 12 8 

Babinský vrch 80 58 0 10 37 23 

Špičák 80 0 0 20 15 9 

Vrchovina 80 8 0 0 15 10 

Vimperk 80 33 40 0 37 24 

Kupa 80 67 0 0 39 24 

Havranní skála 20 58 0 10 28 18 

Krkavčí skála 40 67 100 20 66 41 

Deblík 40 50 0 0 26 16 

Holý vrch 40 100 100 20 79 50 

Hradiště 60 83 100 20 75 47 

Dlouhý vrch 80 0 0 0 12 8 

Kočka 20 100 40 20 58 37 



  

Název Výška Výhled Přístupnost Zajímavosti Body Celkové 
  (15) (40) (30) (15)   body 

Kamýk 20 100 100 50 81 51 

Kamýk 40 100 80 20 73 46 

Strážiště 20 100 0 10 45 28 

Kalvárie 20 83 100 20 69 44 

Radobýl 20 100 100 30 78 49 

Lovoš 60 100 100 50 87 54 

Kybička 40 42 40 10 36 23 

Křížová hora 60 0 100 0 39 25 

Vyhlídka pod Křížovou 
horou 

40 75 100 0 66 42 

Kamenná hora 80 0 100 0 42 26 

Hrádec 40 25 100 30 51 32 

Kalich 60 100 100 40 85 54 

Trojhora 40 100 100 30 81 51 

Panenský kámen 80 0 100 0 42 26 

Sedlo 100 100 100 40 91 57 

Pohorský vrch 80 83 40 0 57 36 

Zlatník 60 83 100 10 74 47 

Jánský vrch 20 42 0 0 20 12 

Písečný vrch 20 100 40 40 61 38 

Skalka 80 0 0 0 12 8 

Hradišťany 100 0 100 40 51 32 

Ostrý 100 0 0 10 17 10 

Milá 60 100 100 30 84 53 

Raná 40 100 100 40 82 52 

Oblík 60 100 100 30 84 53 

Srdov 40 100 40 20 61 38 

Brník 40 100 40 10 60 37 

Chožovská hora 20 100 0 0 43 27 

Číčov 40 100 40 30 63 39 

Kamýk 40 100 40 20 61 38 

Sutomský vrch 60 0 0 0 9 6 

Holý vrch 40 100 40 10 60 37 

Boreč 40 67 100 40 69 43 

Košťál 40 100 100 50 84 53 

Plešivec 40 75 100 20 69 43 

Hrádek (Oltářík) 60 100 100 50 87 54 

Solanská hora 80 50 0 0 32 20 

Táhlina 80 0 0 0 12 8 

Dlouhý vrch 80 0 0 0 12 8 

Blešenský vrch 60 42 100 10 57 36 

Hradišťtko 60 0 0 0 9 6 

Kamenný vrch 80 8 80 0 39 25 

Kleč 100 0 0 0 15 9 

Kuzov 40 67 40 30 49 31 

Líska 60 8 0 0 12 8 

Líšeň 60 0 0 0 9 6 

Malý Ostrý 60 0 0 0 9 6 



  

Název Výška Výhled Přístupnost Zajímavosti Body Celkové 
  (15) (40) (30) (15)   body 

Malý Ostrý 60 0 0 0 9 6 

Páková hora 80 0 0 0 12 8 

Setenka 80 0 0 0 12 8 

Magnetovec 60 0 100 20 42 26 

Plešivec 60 100 100 0 79 50 

Sokolí hřeben 60 0 100 0 39 25 

Lipská hora 80 100 100 20 85 54 

Milešovský Kloc 80 0 0 0 12 8 

Mariánský vrch 20 58 40 30 43 27 

Červený vrch 20 100 100 30 78 49 

Erbenova vyhlídka 40 100 100 30 81 51 

Kohout 60 100 100 30 84 53 

Milešovka 100 100 100 60 94 59 

Mostná hora 20 100 100 20 76 48 

Náčkovice 80 100 100 30 87 54 

Radejčín 20 100 100 30 78 49 

Střekovská vyhlídka 20 100 100 30 78 49 

Sokolí vrch 60 100 100 30 84 53 

Varhošť 80 100 100 30 87 54 

Velký Chlum 60 100 100 30 84 53 

Větruše 20 100 100 30 78 49 

Zámecký vrch 60 100 100 50 87 54 

Ovčín 40 100 40 10 60 37 

Strážný vrch 80 100 100 30 87 54 
Zdroj: autor 

 

Památné stromy (38) 

Název Velikost Stáří Přístupnost Body Celkové 
  (30) (30) (40)   body 

Lípa u kaple v Sinutci 50 50 80 62 24 

Lípy u kostela v Měrunicích 50 50 80 62 24 

Lípa v Lužici 70 50 100 76 29 

Lípa ve Lhotě 100 50 100 85 32 

Pnětlucký dub 50 50 80 62 24 

Buk u Třebívlic 70 30 80 62 24 

Lípa srdčitá 80 70 80 77 29 

Třebenická lípa 40 70 80 65 25 

Lípa v Třebenicích 70 50 100 76 29 

Babyka u Košťálova 40 20 70 46 17 

Oskeruše u Košťálova 50 30 70 52 20 

Oskeruše u Radostic 40 30 100 61 23 

Lípa u Radostic 40 30 70 49 19 

Dub v Lovosicích 50 30 80 56 21 

Jeřáb břek v Lovosicích 30 20 80 47 18 

Dřezovec v Lovosicích 50 30 80 56 21 



  

Název Velikost Stáří Přístupnost Body Celkové 
  (30) (30) (40)   body 

Lípa u kapličky ve Lhotce nad Labem 70 50 80 68 26 

Oskeruše pod Lovošem 40 20 100 58 22 

Šimrova lípa 50 70 40 52 20 

Oskeruše u Bílého Újezdu 40 20 0 18 7 

Dub v Žimu 40 30 80 53 20 

Lípa u Královského pramene 80 50 100 79 30 

Buk v zámeckém parku v Trmicích 50 30 0 24 9 

Lípy ve Stebně 50 50 80 62 24 

Dub u rozcestí 70 50 70 64 24 

Břek u Hostovic 40 50 0 27 10 

Břestovce ve Smetanových sadech 50 30 100 64 24 

Dub u nemocnice na Bukově 50 50 100 70 27 

Lípa u kapličky v Božtěšicích 70 50 100 76 29 

Lípa na Kočkově 70 30 70 58 22 

Lípa v Chuderovci 40 30 100 61 23 

Jasan u Neznaboh 80 30 100 73 28 

Arnultovická lípa 80 70 80 77 29 

Lípa ve Žďáru 100 30 70 67 25 

Lípa u fary v Žežicích 80 50 100 79 30 

Dub letní v Krásném Březně 50 30 100 64 24 

Dub u Žežic 50 30 80 56 21 

Lípa u Radnice v Neštěmicích 50 70 100 76 29 

Lípa malolistá 50 50 80 62 24 

Lípa u školy v Neštěmicích I. 40 30 100 61 23 

Lípa u školy v Neštěmicích II. 40 30 100 61 23 

Lípa u Neštěmického potoka 50 30 100 64 24 

Lípa u sídliště v Mojžíři 40 30 100 61 23 

Lípa u zastaváky v Mojžíři 40 20 100 58 22 

Lípa u kostela v Mojžíři 40 20 100 58 22 

Lípa v Mirkově 50 30 70 52 20 

Lípa v Lužci 50 30 70 52 20 

Lípa nad silnicí 40 30 80 53 20 

Lípa v Lysé 70 50 80 68 26 

Slavošovský dub 40 30 0 21 8 

Lípa u Lipové 50 50 70 58 22 

Lípa u silnice 70 50 80 68 26 

Lípa v Čermné 50 30 80 56 21 

Tis ve Staré Bohyni 30 20 80 47 18 

Tis a babyka v Šachově 50 30 100 64 24 

Lípa v Šachově 70 50 70 64 24 

Lípa v Českém Bukově 50 30 80 56 21 

Lípa v Maškovicích 100 70 100 91 35 

Tis u Maškovic 30 30 100 58 22 

Borovice v Roztokách 40 20 80 50 19 

Platany na Letné     0 0 0 

Jinan u muzea 50 30 100 64 24 

Tisovce u Jordánky 40 50 100 67 25 

Platany v Podmoklech 20 50 100 61 23 



  

Název Velikost Stáří Přístupnost Body Celkové 
  (30) (30) (40)   body 

Tisovec u trati 30 30 100 58 22 

Platan na Mariánské louce 50 50 100 70 27 

Borovice na Mariánské louce 40 50 100 67 25 

Tisovce na Mariánské louce 50 50 100 70 27 

Jinan u zámku 30 20 100 55 21 

Buk na nádvoří zámku 50 30 100 64 24 

Tis na nádvoří zámku     100 40 15 

Liliovníky v Děčíně 20 20 100 52 20 

Tis ve dvoře 40 30 0 21 8 

2x javor klen     100 40 15 

2x platan javorolistý     100 40 15 

Lípa malolistá     100 40 15 

Buk lesní     100 40 15 

Buk v lesoparku na Kvádrberku 70 30 100 70 27 

Dub červený na Kvádrberku 70 30 100 70 27 

Schillerův dub na Kvádrberku 50 30 100 64 24 

Dub (v Hluboké ul., Děčín) 80 50 70 67 25 

Dub ve Veselém 70 50 80 68 26 

Lípa malolistá 70 30 0 30 11 

Jasan v České Kamenici 70 20 0 27 10 

Tis v České Kamenici 50 30 100 64 24 

Lípa v Práchni 50 30 100 64 24 

Lípa u Slunečné 80 50 100 79 30 

Buk v Manušicích 50 30 80 56 21 

Dub v Horní Libchavě 70 30 0 30 11 

Trnovník v Horní Libchavě 50 30 80 56 21 

Lípa u Stružnice 80 50 80 71 27 

Lípa u tvrze 50 30 80 56 21 

Volfartická lípa 70 30 100 70 27 

Dub ve Volfartické Nové Vsi 50 30 100 64 24 

Dub u Franců 50 50 80 62 24 

Lípa v Kozlech 100 70 100 91 35 

Topol u kravařské hájovny 80 30 80 65 25 

Duby u Kravař 50 50 0 30 11 

Lípa u kostela 50 30 100 64 24 

Lípa v zámeckém parku 70 50 70 64 24 

Lípa v Dubičné 50 50 80 62 24 

Lípa u pomníčku v Novém Týně 50 30 80 56 21 

Lípa v Zimoři 80 50 80 71 27 

Buk za Srdovskou hájovnou 40 20 100 58 22 

Lípa za Soběnickou loukou 40 30 70 49 19 

Jeřáb oskeruše 40 50 80 59 22 

Oskeruše u Těchobuzic 50 30 70 52 20 

Buk pod Trojhorou 50 30 70 52 20 

Dub v Panském lese 40 30 70 49 19 

Jinany v Litoměřicích 50 20 80 53 20 

Jírovec v Litoměřicích 50 30 80 56 21 

Oskeruše pod Radobýlem 40 20 100 58 22 



  

Název Velikost Stáří Přístupnost Body Celkové 
  (30) (30) (40)   body 

Mišpule v Miřejovících 20 20 80 44 17 

Duby u Kapličky 70 30 100 70 27 

Lípa v Hlinné 40 20 100 58 22 

Lípa v zatáčce 70 50 100 76 29 

Lípy v Čeřeništi 50 30 0 24 9 

Dub Panny Marie Lurdské 50 70 100 76 29 

Jinan v Brné 50 20 0 21 8 

Lípa se zvoničkou 50 50 80 62 24 

Lípa v Nové Vsi u Střekova 80 70 100 85 32 

Buk na Střekově 50 30 0 24 9 

Babyka ve Velkém Březně 40 20 70 46 17 

Břek ve Velkém Březně 40 20 70 46 17 

Lípa v Byňově 70 50 80 68 26 

Lípa v Suleticích 50 30 80 56 21 

Buk u lomu 70 50 0 36 14 

Homolská borovice 40 20 0 18 7 

Lípa u pomníčku 40 30 80 53 20 

Lípa v Nové Vsi 40 30 100 61 23 

Modřín u Nové Vsi 40 20 100 58 22 

Buk u Bláhova 70 30 100 70 27 

Lípa v Zubrnicích 40 30 100 61 23 

Lípa u zastávky 50 30 100 64 24 

Menší lípa v Horním Šebířově 70 50 70 64 24 

Lípa v Horním Šebířově 80 50 70 67 25 

Náčkovická lípa 70 50 80 68 26 

Lípa pod Bukovou horou 80 50 100 79 30 

Lípa ve Vitíně 80 50 100 79 30 

Lípa, modřín a buk ve Vitíně 50 50 100 70 27 

Lípa, modřín a buk ve Vitíně 70 50 100 76 29 

Lípa, modřín a buk ve Vitíně 70 50 100 76 29 

Lípa u Rychnova 100 30 70 67 25 

Jasan v Rychnově 70 30 70 58 22 

Dub v Merbolticích 70 50 100 76 29 

Lípa v Merbolticích 50 30 100 64 24 

Lípa ve Valkeřicích 50 30 100 64 24 

Lípa v Benešově nad Ploučnicí 50 30 80 56 21 

Modřín u zámku 50 20 100 61 23 

Tis v Benešově nad Ploučnicí 40 30 80 53 20 

Lípa nad chalupou v Ovesné 40 20 80 50 19 

Lípa u silnice v Ovesné 40 20 80 50 19 

Jinan v Březinách 50 30 80 56 21 

Tisy v Březinách 30 50 80 56 21 

Skupina v březinském parku 40 50 80 59 22 

Lípa na Chlumu 50 30 70 52 20 

Dub u Dolního Chlumu 50 30 80 56 21 

Platany v Boleticích 70 50 0 36 14 
Zdroj: autor 


