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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

PRAHA 4
Kunratický les



Vozíčkářská trasa Kunratický les 
Okružní trasa pro vozíčkáře je přístupná od Obchodního 
centra CHODOV a od MHD (metro Chodov, bus U Kun-
ratického lesa nebo Chodov) přes ulici U Kunratického 
lesa. Začátek trasy je na okraji Kunratického lesa u Pa-
mátného dubu. Trasa je dlouhá 5.050 m včetně příjezdu 
od OC Chodov. Celkové převýšení trasy je 56 m a trasa je 
zařazena do 2. stupně obtížnosti.
Na trase jsou 4 altány. Bezbariérové WC je v hotelu GLO-
BUS, kde je také možnost občerstvení. 

Kunratický les 
Les o rozloze 300 ha leží uprostřed městské zástavby 
v Praze 4 nedaleko Chodova. Původními druhy stromu je 
zde dub a buk se zbytky borovice. Velká část lesa patří do 
přírodního parku Údolí Kunratického potoka, který zde 
protéká. Zajímavostí lesa je stádo muflonů o počtu 40 – 
50 kusů a 2 vysazené metasekvoje tisovcovité, pocházející 
z Číny. V dolní části parku za restaurací U krále Václava 
je zookoutek. Část vozíčkářské trasy je společná s nauč-
nou stezkou Kunratický les.

Nový hrad u Kunratic
Na zalesněném ostrohu, obtékaném ze tří stran Kunratic-
kým potokem, byl v roce 1411 vystavěn královský gotic-
ký hrad pro krále Václava IV. Král odtud vyrážel na lov 
zvěře a zde také 16. srpna 1419 zemřel na infarkt. V roce 
1421 byl hrad dobyt a vypálen pražským husitským voj-
skem, pak již nebyl nikdy obnoven a chátral. V letech 
2012 a 2013 proběhla rozsáhlá asanace zachovaných zbyt-
ků hradu, zbylé zdivo bylo staticky zajištěno a přes šíjový 
příkop byl postaven dřevěný most.

Novoroční čtyřlístek
V roce 2004 vznikla aktivita a konkrétní akce s názvem 
Novoroční čtyřlístek. V období Nového roku (od vánoc do 
poloviny ledna) turisté při svých akcích přispívají dobro-
volnou sbírkou na konto, určené pro zdravotně postižené 
turisty.
Od roku 2008 jsou vybrané finanční prostředky určeny na 
zřizování turistických tras pro vozíčkáře. Sbírka v repub-
likovém součtu vynáší ročně 150 až 180 tisíc Kč.


