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Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji
bude označeno podle evropských standardů, a to takzvanými hnědými tabulemi. Ty budou umístěny na silnicích a budou návštěvníky
kraje směrovat k jednotlivým vybraným objektům a cílům.
Předmětem projektu, který realizoval Zlínský kraj, je vypracovaná projektová dokumentace, která bude řešit navedení motoristů
k vybraným kulturním a turistickým cílům. Ty budou označeny jednotným způsobem na standardní evropské úrovni pomocí hnědých
dopravních značek. Díky tomu dojde nejen k lepší informovanosti
návštěvníků Zlínského kraje, ale i jeho obyvatel. Dalším očekávaným efektem je lepší propagace území s ohledem na potenciál
v cestovním ruchu. Turisté se budou k vybraným cílům dostávat
podstatně snadněji.
V zájmu zajištění celkové jednotnosti značení kulturních cílů na
území celé republiky byl pro tyto účely vypracován a schválen ministerstvem dopravy metodický pokyn na „Označování kulturních
a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ) 2006“. Součástí
tohoto dokumentu je také závazný seznam vybraných kulturních
a turistických cílů, které se mohou označit. V rámci možností
daných legislativou a v rámci pravidelné aktualizace Zlínský kraj
inicioval rozšíření seznamu z původních 46 na 54 kulturních
a turistických cílů.
Vypracování projektové dokumentace na značení kulturních
a turistických cílů ve Zlínském kraji inicioval a spoluﬁnancoval sám
kraj za přispění Evropské unie prostřednictvím Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika.
Z celkových nákladů ve výši 739 tisíc hradila 75% EU, 5 % přispěl
státní rozpočet a 20 % zaplatil Zlínský kraj. Hnědé tabule navádějící
návštěvníky ke kulturním a turistickým cílům by se na silnicích Zlínského kraje měly objevit nejpozději v roce 2008. Také na samotnou
realizaci projektu bude kraj žádat o dotace z Evropské unie.
Cílem této informační brožurky je představit prvních 54
kulturních a turistických cílů v jejich graﬁce, která bude použita na
informačních tabulích. Zároveň také chceme ubezpečit další zájemce o tento typ značení, že kraj hodlá v této aktivitě pokračovat a je
připraven postupně množství označených kulturních a turistických
cílů rozšiřovat.

Ing. Jindřich Ondruš
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Důležité pasáže z Metodického pokynu
„Označování kulturních a turistických cílů
na dálnicích a silnicích (KTZ) 2006“:
Označování cílů a umístění značek
Tento Metodický pokyn (dále jen pokyn) stanovuje
požadavky na způsob označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích v ČR v extravilánu dopravními značkami č. IS 23 „Kulturní nebo turistický
cíl – návěst“ a IS 24b „Kulturní nebo turistický cíl“

č. IS 23

č. IS 24b

dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na provedení a kvalitu těchto značek a jejich
konstrukcí.
Označují se tyto kulturní a turistické cíle: zámek,
hrad, zřícenina, tvrz, klášter, kostel, kaple, technická
památka, archeologická lokalita, městská památková
rezervace, městská památková zóna, vesnická památková rezervace, vesnická památková zóna, muzeum,
skanzen, památka moderní architektury, ZOO, židovská památka, vojenská památka, lázně (a lokality se
statutem lázeňského místa), přírodní nebo krajinářská
zajímavost (přírodní památka), rozhledna, jeskyně,
významné místo (významná památka nespadající do
žádné z uvedených kategorií).
Značky neslouží k označení komerčních subjektů
a jejich aktivit, CHKO, přírodních rezervací, zábavních
parků, sportovních areálů, areálů, areálů aktivního
odpočinku apod.
Při výběru se přihlíží k celoroční přístupnosti cíle, ke
kvalitě dopravního spojení k cíli a ke kapacitě parkovišť v místě cíle.
Seznam cílů, které lze označit, zpracovává pro silnice
I. třídy CzechTourism s využitím podkladů krajů.
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Kulturní a turistické cíle se v extravilánu na dálnicích,
silnicích I. třídy a ostatních silnicích označují pouze
stálými svislými dopravními značkami IS 23 a IS 24b.
Na silnici I. třídy se cíle ležící na této silnici značí do
vzdálenosti nejvýše 15 km od cíle. Cíle ležící na křižujících se komunikacích se značí až před odbočením
z dané komunikace.
Pro cíl ležící na dané komunikaci je vhodné použít
nejprve značku č. IS 23 a pak teprve č. IS 24b.
Graﬁcký vzhled značek
Na značkách IS 23 se používá pouze graﬁcké ztvárnění cíle (logo) vyjadřující jeho jedinečnost, nelze použít
obecné piktogramy. Logo je doplněno textem.
Logo je v horní části značky, text (název cíle a příp.
název obce) je v dolní části.
Na značce mohou být kromě loga nejvýše dva řádky
textu. Kromě druhu a názvu cíle a příp. názvu obce
nesmí být uvedeny žádné jiné údaje (otvírací doba,
údaje o parkování atd.). Text se uvádí pouze v českém
jazyce.
Jeden řádek má obsahovat nejvýše tři slova (spojky
a přeložky se nepočítají, zkratky ano).
V případě, že název cíle neobsahuje název obce, uvede se název památky v horním řádku. První slovo vždy
označuje druh cíle (kostel, hrad…), druhé a třetí slovo
označují název cíle. Ve spodním řádku se uvede název
obce s vlastním katastrálním územím, na kterém se
značená památka nachází.
Názvy „městská památková rezervace“ a „vesnická
památková rezervace“ se na značce uvádějí pouze
jako „památková rezervace“, obdobně se uvádějí
památkové zóny.
Značky IS 23 mají rozměry 2000 x 1500 mm na silnicích I. třídy, na ostatních silnicích 1500 x 1000 mm.
Značky IS 24b mají rozměry 1100 x 330 (500) mm
nebo 1350 x 330 (500) mm.
Na značkách IS 24b se používají pouze piktogramy,
jejichž vyobrazení tvoří přílohu tohoto pokynu.
Na značkách IS 24b se zásadně nepřipouští umísťovat
dlouhé názvy cílů do dvou řádků. V případě potřeby se
použijí zkratky nebo se na značku neumístí piktogram.
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Kulturní a turistický cíl

piktogram

Kulturní a turistický cíl

zámek

skanzen1/

hrad

památka moderní architektury1/

zřícenina

ZOO

tvrz1/

židovská památka

klášter

vojenská památka

kostel

lázně2/

kaple1/

přírodní, krajinářská zajímavost (památka)

technická památka3/

rozhledna1/

archeologická lokalita

jeskyně

městská památková rezervace

významné místo

městská památková zóna1/

památka UNESCO

piktogram

vesnická památková rezervace

vesnická památková zóna

Poznámky:
1/ Na dálnici se nepoužívá
2/ Na dálnici lze značit pouze lokality se statutem lázeňského
místa
3/ Použije se symbol charakterem bližší značenému cíli (továrna
nebo most)

muzeum
Všechny cíle uvedené na dálnici musí mít nadregionální význam
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