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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TURISTIKA PRO VŠECHNY
ZNAČENÉ TRASY PRO VOZÍČKÁŘE

Klub českých turistů
• je celostátním občanským sdružením s nepřetržitou čin-

ností od roku 1888
• má členskou základnu kolem 33.000 členů – dětí, mlá-

deže, dospělých i seniorů
• má oblastní zastoupení ve všech krajích
• má 450 základních článků – odborů KČT – v řadě měst 

a obcí
Čím se KČT zabývá:
• pořádáním turistických akcí pro členy i širokou veřejnost
• turistickým značením pěších tras, cyklotras, tras pro ly-

žaře, tras pro turistiku na koni a tras pro vozíčkáře
• vydáváním turistických map v měřítku 1 : 50.000 pro 

pěší turistiku a pro cykloturistiku
• provozováním horských turistických chat
• vydáváním časopisu TURISTA a Obrazového atlasu tu-

ristických cílů ČR

Značené trasy KČT pro vozíčkáře
Trasy KČT pro vozíčkáře jsou označeny směrovkami s ba-

revnou špičkou a logem vozíčkáře. Trasy se rozdělují 
do tří stupňů obtížnosti podle povrchu trasy, podélné-
ho a příčného sklonu, podle šířky průjezdu a výšky 
stupňů. Barva trasy znamená její obtížnost:

Přístupné trasy - modré jsou určena pro méně zdatné vozíč-
káře, vozíčkáře bez doprovodu, handbiky a elektrické 
vozíky. Trasy jsou bez stoupání, v krátkých úsecích 
max. 8 %, příčný sklon max. 2 %, maximální stupeň 
je 2 cm.

Částečně přístupné trasy - červené jsou určeny pro zdatné 
vozíčkáře, vozíčkáře s doprovodem, handbiky a elek-
trické vozíky. Stoupání tras je do 6 %, v krátkých 
úsecích až 12 %, příčný sklon max. 4 %, maximální 
stupeň je 5 cm.

Obtížně přístupné trasy - černé jsou určeny pro vozíčkáře 
s doprovodem a terénní elektrické vozíky. Stoupání 
tras je do 12 %, místy až 20 %, příčný sklon max. 
6 % a výšky stupně max. 7 cm.

Klub českých turistů buduje značené trasy pro vozíčkáře 
od roku 2009. Postupně byly vyznačeny tyto trasy:
• 2009 – trasa v Brně 
• 2010 – trasa v Lutové na Jindřichohradecku
• 2011 – trasy v Plzni a v Hradci Králové 
• 2012 – trasy v Praze – Stodůlkách a ve Vizovicích
• 2013 – trasy v Kladrubech u Vlašimi a v Hrabyni
• 2014 – trasy ve Svitavách a v Praze 4 - Kunraticích

SVITAVY
Les Brand
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Projekt BRAND
Projekt Brand vychází vstříc společenskému trendu zvy-
šování významu zdravého životního stylu. Cílem je po-
skytnout návštěvníkům široké spektrum sportovních, 
rekondičních a naučných aktivit ve zdravém přírodním 
prostředí. Oblast lesa Brand za rybníkem Rosnička je pro 
tyto funkce svojí polohou a charakterem ideální. 
První etapa projektu, 
vybudovaná v roce 2011, má čtyři části:
Venkovní posilovna je umístěna v lesíku za bývalým 

písníkem u rybníka Rosnička. Je určena pro dospělé 
a sportovce, ale také pro starší děti a seniory.

Fitness stezka - má délku téměř 2 km a obsahuje deset 
stanovišť s jednoduchými cvičebními prvky vyrobe-
nými z akátového dřeva. Je více zaměřena na rodinné 
cvičení zábavnou formou, podporuje i dovednostní 
cviky v přeskocích, chůzi po kladině a podobně.

Cyklostezka je vedena výhradně lesem. Nenáročný výš-
kový profi l ji předurčuje rodinám s dětmi. Pro ty 
nejmenší budou stoupání vydatným tréninkem.

Prodloužení naučné stezky „K pramenům řeky Svitavy“ 
- Součástí každé ze šesti nových naučných tabulí je 
interaktivní prvek, který zejména dětem zpříjemní 
cestu. Nová trasa návštěvníky zavede až k zatopené-
mu písníku, který je v této oblasti významným a za-
jímavým krajinným prvkem. 

Druhá etapa projektu, 
vybudovaná v roce 2014, má dvě části:
Památník včelích matek - Památník připomíná téměř za-

pomenutou včelařskou tradici v regionu s ojedinělou 
architekturou a je zajímavým turistickým cílem.

Trasa pro vozíčkáře - Terénní trasy pro vozíčkáře se 
podle obtížnosti rozdělují do tří stupňů obtížnosti, 
svitavský okruh je středně náročný a je tedy označen 
jako červený. Okruh je 12 km dlouhý a dá se zkrátit 
na 2,6 nebo 7 km.

Novoroční čtyřlístek
V roce 2004 vznikla aktivita a konkrétní akce pod tímto 
názvem. V období Nového roku turisté při svých akcích 
přispívají dobrovolnou sbírkou na konto, určené pro zdra-
votně postižené turisty.
Od roku 2008 jsou vybrané fi nanční prostředky určeny na 
zřizování turistických tras pro vozíčkáře. Sbírka v repub-
likovém součtu vynáší ročně 150 až 180 tisíc Kč.

WWW.TRASA.CZ

WWW.KCT.CZ
VÝŘEZ Z MAPY KČT č. 50
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