Klub českých turistů představuje svůj nový projekt
- Turistika pro všechny – mapování a značení turistických tras vhodných pro lidi, kteří jsou odkázáni
na invalidní vozík
V roce 2008 u příležitosti 120. výročí svého vzniku založil
KČT veřejnou sbírku na podporu turistiky zdravotně handicapovaných spoluobčanů. Z účtu sbírky KČT jsou získané finanční prostředky použity na značení turistických
tras pro vozíčkáře. Tato veřejná sbírka KČT byla ukončena
v dubnu 2011a je z ní financována ještě tato trasa v Hradci Králové.

Konto, na které můžete přispět libovolnou
částkou (třeba i opakovaně):

51 – 0938150237/0100

Pokud ve svém okolí znáte vhodnou lokalitu pro vytvoření turistické vozíčkářské trasy, obraťte se s touto informací na organizátory KČT (kontakt: tel.: 736 754 001, e-mail:
kct@kct.cz), kteří učiní potřebné kroky, aby zamýšlená
trasa mohla být vyznačena turistickými značkami.
Podnikatelské subjekty, které přispějí na konto sbírky, a
tím významně podpoří tento projekt, budou prezentovány svým logem na plochách turistických značek dané
trasy a na prezentačních tiskovinách KČT.

Královéhradeckými lesy
Komplex městských lesů na okraji Hradce Králové nabízí řadu
možností pobytu v přírodě.
V pořadí čtvrtá (v ČR) značená turistická trasa pro vozíčkáře
umožní přiblížit tento prostor i vozíčkářům.
Připraveny jsou dvě trasy – modrá od Lesního hřbitova
k rybníku Výskyt a červená z Nového Hradce Králové lesními cestami opět k rybníku Výskyt. Značené trasy dávají
možnost jejich vzájemné kombinace a také možnost najít si
vlastní trasy s napojením na značené stezky.
Vzhledem k tomu, že trasy procházejí lesním komplexem,
ve kterém probíhá také běžné hospodaření, je třeba respektovat případné dočasné uzávěry cest z důvodu těžby dřeva,
další opatření správce lesů a města.
Trasa modrá – začíná na konečné MHD u Lesního hřbitova, kde je rovněž veřejné parkoviště a vede po asfaltové
cestě k rozcestí Ve Vlčích jamách, kde křižuje trasu červenou. Pokračuje k dalšímu rozcestí U dvou šraňků. Odbočuje doleva spolu s červenou pěší trasou a pokračují společně až k rybníku Výskyt (3 km).

Co je Klub českých turistů
 celostátní občanské sdružení s činností od roku 1888
 členská základna kolem 35 000 dospělých a mládeže
 oblastní zastoupení ve všech krajích
 na 500 základních článků – městech a obcích
Čím se zejména KČT zabývá
 pořádáním turistických akcí pro členy i širokou veřejnost
 vydáváním informačních, propagačních a metodických
tiskovin
 turistickým značením pěších tras, cyklo tras trasy pro
lyžaře a nově i značené trasy pro vozíčkáře
 vydáváním turistických map pěší - zelené v měřítku
1:50 000, cyklomapy - žluté v měřítku 1 : 100 000 a další
malší
Civitas per Populi
Civitas per Populi je nevládní nezisková organizace, která
se věnuje podpoře, propagaci a výzkumu v oblasti architektury, urbanismu, ekologie a regionálního rozvoje. V Hradci
Králové provozuje výstavní, diskusní a výukové centrum
Salon Královéhradecký a ekoporadnu.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TURISTIKA PRO VŠECHNY
značené trasy pro vozíčkáře

Městské lesy Hradec Králové a.s.
Hlavní poslání společnosti je při šetrném způsobu hospodaření rozvíjet estetickou a rekreační hodnotu lesů a zpříjemňovat pobyt návštěvníků lesů při zachování přírodního
lesního bohatství.
Klub českých turistů – ústřední sekretariát
Archeologická 2256, P.O.Box 42
155 00 Praha - Lužiny
e-mail.: kct@kct.cz, web: www.kct.cz
tel.: +420 736 754 001

Trasa červená - na tuto trasu lze nastoupit již na konečné
MHD v Novém Hradci Králové odkud se spolu se zelenou
pěší trasou dostaneme Přemyslovou ulicí a kolem areálu
Městských lesů (vhodné parkoviště) k lávce. Před lávkou
je pak mapka tras, za lávkou (přes státní silnici) vede cesta
k rozcestí tras U Městských lesů. Pokračujeme vlevo lesními
cestami na rozcestí Ve Vlčích jamách, zde křížíme modrou
trasu a pokračujeme lesními cestami na rozcestí U Svinar.
Trasa pokračuje spolu s červenou značkou cca 300 m, pak
odbočuje doprava a stále po lesních cestách se dostaneme
na rozcestí u rybníku Výskyt (11 km).

Turistické infocentrum KČT
Fügnerovo nám. 3
120 00 Praha 2
e-mail.: info@kct.cz
tel.: +420 224 498 355, 736 754 030

Dosud vyznačené trasy:
2009 Mariánské údolí v Brně
2010 Krajem Emy Destinnové Lutová – Chlum u Třeboně
2011 Olympijský okruh IVV v Plzni Kolem boleveckých
rybníků

Městské lesy Hradec Králové
Přemyslova 219
500 08 Hradec Králové
e-mail: zerzan@vslesy.cz, web: mestske-lesy.cz
tel.: +420 495 272 741

Civitas per Populi
Střelecká 574/13
500 02 Hradec Králové
e-mail: civitasperpopuli@gmail.com
web: www.civitas-group.cz
tel.: +420 722 969 360

www.kct.cz

