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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TURISTIKA PRO VŠECHNY
ZNAČENÉ TRASY PRO VOZÍČKÁŘE

Klub českých turistů
• je celostátním občanským sdružením s nepřetržitou 

činností od roku 1888
• má členskou základnu kolem 33.000 členů – dětí, 

mládeže, 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 veřej-

nost
• turistickým značením pěších tras, cyklotras, tras 

pro lyžaře, tras pro turistiku na koni a tras pro vo-
zíčkáře

• vydáváním turistických map v měřítku 1 : 50.000 
pro pěší turistiku a pro cykloturistiku

• provozováním horských turistických chat
• vydáváním časopisu TURISTA a Obrazového atlasu 

turistických cílů ČR

Značené trasy KČT pro vozíčkáře
Trasy KČT pro vozíčkáře jsou označeny směrovka-
mi s barevnou špičkou a logem vozíčkáře. Trasy se 
rozdělují do tří stupňů obtížnosti podle povrchu trasy, 
podélného a příčného sklonu, podle šířky průjezdu 
a výšky stupňů. Barva trasy znamená její obtížnost:

Přístupné trasy - modré jsou určena pro méně zdat-
né vozíčkáře, vozíčkáře bez doprovodu, handbi-
ky 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, hand-
biky a elektrické 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 vozíč-
káře s doprovodem a terénní elektrické vozíky. 
Stoupání tras je do 12 %, místy až 20 %, příčný 
sklon max. 6 % a výšky stupně max. 7 cm.

PODHŮRA
Vozíčkářská trasa červená



Vozíčkářská trasa Podhůra červená
Trasa vozíčkářského okruhu je vyznačena v městských 
rekreačních lesích Podhůra nedaleko Chrudimi. Je vedena 
po lesních zpevněných i asfaltových cestách s minimálním 
provozem. Pohyb uživatelů je na vlastní nebezpečí. 
Okruh je vybaven odpočívadly s lavičkami pro doprovod. 
Úvodní informační tabule je umístěna na parkovišti u Ko-
mety. 
První úsek je poměrně strmý, a tak vozíčkáři mohou tuto 
asi půlkilometrovou černě značenou trasu projet autem za 
předpokladu splnění některých podmínek řádu Městských 
lesů Chrudim. 
Na začátku červené trasy, u rozhledny Bára, je parkoviš-
tě a bezbariérové WC. Délka značeného vozíčkářského 
okruhu je 4200 m, celková délka s propojkou je 4900 m, 
převýšení na celé trase činí 105 m. 
Trasa je středně těžká a je doporučena pro zdatné vozíč-
káře s doprovodem. Doporučený směr jízdy je po směru 
hodinových ručiček.

Výjimka z návštěvního řádu pro vozíčkáře:
Městské lesy Chrudim, s.r.o. povolují vozíčkářům (autům 
s označením (obr. vozík) vjezd do rekreačních lesů Pod-
hůra k rozhledně Bára a parkování v zázemí obslužného 
domku. Vzhledem k omezenému prostoru zde může par-
kovat nejvýše 5 takto označených vozidel. Mějte, prosím, 
ohled i na ostatní návštěvníky a dodržujte tento počet. 
Pokud je to možné, vraťte se po vystoupení handicapova-
ného z auta zpět na parkoviště u Komety.

V zázemí obslužného domku se nachází též toaleta pro 
handicapované. Je opatřena eurozámkem pro handicapo-
vané. Klíč je k dispozici u obsluhy občerstvení.

Přejeme všem handicapovaným příjemný pobyt v rekre-
ačních lesích Podhůra.

KČT 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
2015 – trasa ve Slatiňanech - Podhůra

WWW.TRASA.CZ
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VÝŘEZ Z MAPY KČT č. 45
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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 
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Klub českých turistů buduje značené trasy pro vozíčkáře 
od roku 2009. Postupně byly vyznačeny tyto trasy:
• 2009 – trasa v Brně 
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okruhu je 4200 m, celková délka s propojkou je 4900 m, 
převýšení na celé trase činí 105 m. 
Trasa je středně těžká a je doporučena pro zdatné vozíč-
káře s doprovodem. Doporučený směr jízdy je po směru 
hodinových ručiček.

Výjimka z návštěvního řádu pro vozíčkáře:
Městské lesy Chrudim, s.r.o. povolují vozíčkářům (autům 
s označením (obr. vozík) vjezd do rekreačních lesů Pod-
hůra k rozhledně Bára a parkování v zázemí obslužného 
domku. Vzhledem k omezenému prostoru zde může par-
kovat nejvýše 5 takto označených vozidel. Mějte, prosím, 
ohled i na ostatní návštěvníky a dodržujte tento počet. 
Pokud je to možné, vraťte se po vystoupení handicapova-
ného z auta zpět na parkoviště u Komety.

V zázemí obslužného domku se nachází též toaleta pro 
handicapované. Je opatřena eurozámkem pro handicapo-
vané. Klíč je k dispozici u obsluhy občerstvení.

Přejeme všem handicapovaným příjemný pobyt v rekre-
ačních lesích Podhůra.

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.
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