
Nejčastější otázky ohledně Stezky Českem 

 

Jak mám tedy vlastně vyrazit? A kde najdu všechny informace? 

Když si ujasníš, co chceš jít (etapa/etapy/ jedna Stezka atd), jsou pro tebe klíčové dvě věci: mapa tebou 
zvolené oblasti, kterou chceš projít a její itinerář. Obojí najdeš v odkazu „Etapy“ na webu 
www.stezkaceskem.cz . Podle mapy a itineráře zjistíš vše potřebné: převýšení, kde se dá zásobovat, kde 
spát, kde se dá najíst, studánky atd. Pokud chceš vědět víc, navštiv odkaz „Rady a tipy“, kde najdeš odkazy 
na obsah batohů zkušených cestovatelů, pravidla, jak se chovat v chráněných územích ČR a další. Pokud 
bys chtěl vědět ještě víc, zapoj se do FB skupiny Stezka Českem, kde tě všichni rádi poradí, případně piš na 
stezkaceskem@email.cz 

 

Musím jít přesně po trase? 

Ne, nemusíš. Můžeš jít, jak chceš. Tedy zleva doprava, napřeskáčku… . A zároveň, pokud tě bude lákat 
nějaká odbočka, nebo trasa kousek vedle, vydej se na ni. Každému se líbí něco jiného. Pokud chceš dostat 
certifikát, mrkni pak na patřičný odkaz, kde jsou podmínky jeho získání. 

 

Kde se přihlásím? 

Pokud nechceš, nemusíš se hlásit nikde. Není to povinné. Pokud chceš, v záložce „Sezona 2021“ je List 
trekařů a možnost se zapsat. Máš tedy možnost se zde zapsat a zanechat zde údaje, pokud třeba chceš 
inspirovat ostatní, nebo naopak se s někým někde potkat. 

 

Kdo jsou Trail Angels a kde je najdu? 

Trail Angels jsou lidé na Stezce, kteří dobrovolně pomáhají těm, kteří putují. Mohou nabídnout přespání na 
louce, usušení věcí, dobití elektroniky atd, dle vlastních možností. Kde jsou, jak je kontaktovat a co nabízí, 
najdeš vždy v itineráři jednotlivých etap. Pokud chceš, kontaktuj je. Zároveň prosíme: važme si jich, dělají 

to dobrovolně a ve svém volném čase 😊 

Jak dostanu certifikát? 

Certifikát dostaneš za projití celé Stezky- buď Severní, Jižní, nebo obou. Nemusíš ji projít v jednom roce, 
můžeš si to rozdělit. Můžete jít jako štafetu, pak dostanete certifikát pro všechny, kteří šli. Nemusíte jít 
přesně po trase, ale vámi zvolená trasa nesmí být signifikantně kratší. Po dokončení pošli fotky sebe ze 
začátku a konce Stezky plus ze tří míst po trase na stezkaceskem@email.cz . Konkrétní a podrobné info 
dáme do speciálního dokumentu. 

 

Jak se na trase poznám s ostatními? 

Nejlepší je se zeptat 😊 Ale pokud chceš, je možné si na FB skupiny, nebo po vyžádání na emailu, stáhnout 
oficiální logo Stezky, které si můžeš nechat potisknout. Na tričko, plecháček, čelenku, odznak… fantazii se 
meze nekladou. 

 

Ať to šlape! 
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