
Turystyka piesza 
 
Tatry jako jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju przyciągają rzesze turystów z kraju i z zagranicy. 
Do ich dyspozycji jest gęsta sieć znakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności - od 
bardzo łatwych po bardzo trudne i wyposażone w urządzenia asekuracyjne jak łańcuchy, klamry i drabinki. 
Szlakami tymi można wędrować indywidualnie, bądź z przewodnikiem, przy czym grupy zorganizowane i 
wycieczki muszą być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.  
 
W Tatrzańskim Parku Narodowym dla turystów udostępniono łącznie około 245 km szlaków pieszych. Są one 
trwale oznakowane w terenie. Na terenie parku funkcjonuje pięć kolorów oznakowania szlaków: czarny, 
czerwony, zielony, niebieski, żółty. Kolory te nie oznaczają trudności szlaku, a jedynie służą do identyfikacji 
danego szlaku w terenie.  
 
Często warunki terenowe uniemożliwiają umieszczenie znaku na jakimś odcinku szlaku, jednak są to zwykle 
bardzo krótkie odcinki. Zachęcamy jednak do zapoznania się przed każdą wycieczką z przebiegiem szlaków 
planowanych do przejścia z mapy czy przewodnika, a także do zaopatrzenia się w ww. wydawnictwa. Szeroki 
wybór wydawnictw dotyczących Tatrzańskiego Parku Narodowego oferują punkty Informacji Turystycznej 
TPN. 
 
Szlaki oznakowane są również kierunkowskazami, zwykle na początku i na skrzyżowaniach, na których 
widnieje nazwa punktu docelowego oraz czas potrzebny do dojścia tam.  
 
Drogowskazy turystyczne. 
 
Należy pamiętać, że czas podany na kierunkowskazie może się wydłużyć w przypadku długich odpoczynków 
na trasie, a także pogorszenia warunków pogodowych.  
 
Na szlakach turystycznych, na których uprawiana jest turystyka zimą, obowiązują znaki letnie. Jednak w 
okresie zalegania pokrywy śnieżnej znaki przykryte są śniegiem, a większość szlaków turystycznych nie jest 
dodatkowo oznakowana. Dlatego też korzystanie z nich wymaga dobrej znajomości ich przebiegu w terenie. 
Szczególnie dotyczy to szlaków położonych powyżej górnej granicy lasu. 
 
Przypominamy, że szlaki nie są zamykane w związku z występowaniem zagrożenia lawinowego. Każdy turysta 
sam podejmuje decyzję o wyjściu w góry. Niektóre szlaki mają jednak inny przebieg niż w okresie 
bezśnieżnym. Przykładem jest odcinek drogi od Włosienicy do Morskiego Oka – zaleca się, aby w okresie 
zagrożenia lawinowego 3, 4 i 5 stopnia ruch turystyczny do schroniska odbywał się tzw. obejściem zimowym. 
Natomiast na szlakach położonych powyżej górnej granicy lasu w okresie zalegania pokrywy śnieżnej 
turystyka zimowa może odbywać się z ewentualnym odstępstwem od ich przebiegu w najbliższej odległości, 
zapewniającej bezpieczeństwo poruszania się. 
 
Wykaz szlaków turystycznych wraz z kolorami ich oznakowania w terenie zawiera Zarządzenie nr 8/2004 
Dyrektora TPN "W sprawie ruchu pieszego, rowerowego oraz uprawiania narciarstwa na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego" dostępne w BIP TPN:  
http://www.nowy.tpn.pl/bip/pokaz.php?groups_id=11 


