
 Vazoveckým údolím kolem Drábovny  (12 km)
 Dlaskův statek – Bartošova pec – Voděrady – Záborčí – 
 Dlaskův statek

 Okruh z Malé Skály do Turnova a zpět  (16 km)
 Malá Skála – Betlémský mlýn – Zrcadlová koza – Dolánky – 
 Malá Skála (po stezce GW Jizera)

 Kolem Besedických skal  (6 km)
 Besedice – Michovka – Zbirohy – Besedice

 Kozákovský okruh  (6 km)
 Bačov – Chata Kozákov – Vrchy, Komárov – Bačov

 Semilské vyhlídky  (9 km)
 Semily – Bítouchov – Masarykova vyhlídka – 
 Sejkorská kaplička – Semily

 Hruboskalským skalním městem  (9 km)
 Lázně Sedmihorky – Doubravice, Hrubá Skála – zámek Hrubá 
 Skála – Valdštejn – Sedmihorky

 Kolem Zvířetic  (3,5 km)
 Náves Zvířetice – zřícenina Zvířetice – Bítouchov – Zvířetice

 Okolo zámku Humprecht a hradu Kost  (12 km)
 Parkoviště pod Humprechtem – Libošovice – 
 Prokopské údolí – hrad Kost – Plakánek – Sobotka

 Kolem rybníků Vidlák a Věžák  (6 km a 16 km)
 a. Vidlák – Věžický rybník – Nebák – Roveň – Dolský mlýn – 
     Troskovice – Vidlák
 b. Věžický rybník – U Přibyla – Nebákov – 
     Věžický rybník

 Prachovskými skalami  (4 km)
 Prachov – U Buku – Nad Fortnou – Vyhlídka Míru – 
 Nad Císařskou chodbou – U Hlaholské vyhlídky – Prachov

 Po stopách Albrechta z Valdštejna  (5,5 km)
 Jičín – lipová alej – pod Zebínem – Valdštejnská lodžie – Jičín

 Lomnickem kolem vrchu Tábor  (6 km)
 Tábor – Allainova věž – Hůrka – Jezírko pod Táborem, 
 pramen Cidliny – Košov – Tábor

Tipy na výlety včetně mapy a itineráře najdete 
v elektronické podobě ke stažení ve formátu pdf 

na stránkách www.ceskyrajbezbarier.cz

Přehled tipů na výlety



www.ceskyrajbezbarier.cz

Turistická nabídka a tipy na výlety pro rodiny s kočárky, 
seniory a osoby se sníženou pohyblivostí

Chcete poznat krásy Českého ráje, ale cestujete s ko-
čárkem, na vozíku nebo vám zkrátka již váš věk nedovolí 
běhat jako zamlada? Žádný problém! Právě vám na míru 
je totiž připraveno několik tipů na výlety, díky kterým ne-
budete ochuzeni ani o ty nejzajímavější atraktivity v na-
šem regionu. Stačí si jen vybrat!

Všechny bezbariérové tipy na výlety jsou navrženy tak, 
aby vás provedly po všech oblastech Českého ráje a ved-
ly kolem TOP atraktivit regionu. Můžete se s námi vydat 
na  hrady a  zámky, do  muzeí a  galerií, kochat se výhle-
dy ve skalních městech či se jen projít krásnou přírodou 
po Zlaté stezce Českého ráje. 

Při trasování výletů byla využita metodika sestavená 
Pražskou organizací vozíčkářů. Během mapování výletů 
byly průběžně pořizovány ilustrační fotografie i fotogra-
fie kritických míst. U jednotlivých výletů je zpracován po-
drobný popis trasy, který obsahuje informace např. o po-
vrchu terénu, sjízdnosti a délce trasy a stupni obtížnosti 
určeném dle metodiky Klubu českých turistů (KČT).

Český ráj bez bariér TIPY
na výletySTUPNĚ OBTÍŽNOSTI TRASY: 

 MODRÉ TRASY – jsou určeny pro zdatné vozíč-
káře, vozíčkáře s doprovodem, handbiky a elektrické vozíč-
ky. Trasy vedou po cestách se zpevněným povrchem, max. 
stoupání 8 %, šířka min. 1,8 m, stupně max. 2 cm.

 ČERVENÉ TRASY – jsou určeny pro zdatné vo-
zíčkáře, vozíčkáře s  doprovodem, handbiky a  elektrické 
vozíčky. Trasy vedou po cestách se zpevněným povrchem, 
stoupání do 6 %, občas max. 12 %, šířka min. 1,2 m, stupně 
max. 5 cm.

 ČERNÉ TRASY – jsou určeny pro vozíčkáře s do-
provodem a  terénní elektrické vozíčky. Trasy mohou vést 
i po cestách s povrchem, který se může při deštivém počasí 
místy mírně rozbahnit, stoupání do 12 %, občas max. 20 %, 
šířka cesty v rovných úsecích min. 1 m, stupně max. 7 cm.

Další důležité informace pro bezbariérovou turistiku jsou 
k dispozici na stránkách www.ceskyrajbezbarier.cz, které 
doporučujeme navštívit. Najdete zde informace o přístup-
nosti desítek památek a turistických cílů, služeb v oblasti 
stravování, ubytování či veřejné dopravy. Pro posuzování 
přístupnosti turistických atraktivit byla použita „Metodika 
posouzení přístupnosti objektů“, která však samostatně 
neřeší přístupnost turistických atraktivit. Proto byl využit 
systém třístupňového hodnocení objektů upravený dle 
konkrétních zjištění na místě:

  ZELENÁ – atraktivita kompletně přístupná (přístupné 
nádvoří, interiér, WC, apod.)

  ŽLUTÁ – atraktivita částečně přístupná (přístupné ná-
dvoří, částečně interiér, WC přístupné s dopomocí)

  ČERVENÁ – atraktivita nepřístupná (bližší informa-
ce ohledně přístupnosti jsou uvedeny v databázi u dané 
atraktivity)

Za  vaši zpětnou vazbu o  aktuální dostupnosti, která 
může posloužit dalším návštěvníkům regionu, budeme 
vděčni. Informovat nás můžete na info@cesky-raj.info.
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