
 

 

Stezka korunami stromů Krkonoše   

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Janské Lázně, Krkonošská 350, 542 25     

GPS: N 50.632121, E 15.756890 

 + 420 499 110 019 

 Info@stezkakrkonose.cz 

 https://www.stezkakrkonose.cz/ 

Popis  

Bezbariérová Stezka korunami stromů se nachází na úpatí Černé Hory v Krkonošském národním 

parku. Trasa o délce více jak 1500 m vede druhově pestrým lesem a je doplněná o řadu překvapení 

a poučení. Nabízí úchvatný výhled ze 45 metrů vysoké věže na lesní mohykány, z nichž některé jsou 

staré přes 150 let. Součástí stezky je také unikátní naučné centrum, které se nachází v podzemí 

dřevěné rozhledny a představuje spletitý kořenový systém stromů. 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Vstup do areálu je bezbariérový a bez schodů. 

❖ Vstup je široký min. 80 cm, bez prahu.  

❖ Přístup k pokladně je bez bariér. 

 

Vnitřní prostory – naučné centrum 

❖ Všechny cesty v objektu jsou široké min. 150 cm, dveře a průchody min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký, bez schodů a prahů vyšších než 2 cm. Materiál: 

dlažba. 

❖ Ve vnitřních prostorách jsou odpočinková místa k sezení. 

❖ V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osoby na vozíku (otáčení vozíku) a 

dětského kočárku. 

❖ Většiny exponátů je možné se dotýkat. 
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❖ Exponáty a jejich popisky jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící/osoby malého vzrůstu, 

tak z pozice osoby stojící. Informace jsou v češtině a angličtině.  

❖ Popisky exponátů a texty na informačních panelech jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké 

(dostatečně velké písmo, jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí). 

❖ K dispozici je speciální mobilní aplikace pro překládání textů o stezce do němčiny a polštiny - 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.apqa.sksp.translator 

 

Venkovní prostory – věž  

❖ Vstup na věž je bezbariérový.  

❖ Stezka na věž je široká min. 150 cm, má zpevněný a rovný povrch. Materiál: dřevo.  

❖ Vyhlídková věž má 12 bezbariérových pater. Jedná se o tvar šroubovice s max. sklonem 2-6 %. 

❖ Stezka je v celé své délce přizpůsobena pro kočárky a osoby na vozíku.  

❖ Po stranách stezky jsou průhledné sítě, aby byl zajištěn dobrý výhled i pro osoby na vozíku  

a malého vzrůstu.  

❖ Na trase se vyskytují odpočinková místa k sezení (na věži jsou 3 lavičky) a informační cedulky 

v češtině a angličtině, které jsou dobře čitelné a srozumitelné.  

 

Bezbariérová toaleta  

❖ V areálu je bezbariérové WC. 

❖ Vstupní dveře mají šířku min. 80 cm, otevírají se směrem ven. 

❖ Vnitřní prostor má rozměry min. 160 x 160 cm. 

❖ Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 

vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 
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Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

❖ Po obou stranách mísy jsou madla. 

❖ K dispozici je přebalovací pult.  

 

Služby a vybavení  

❖ V areálu se nachází: obchod se suvenýry (bezbariérový přístup), restaurace (bezbariérový 

přístup). 

❖ Návštěva areálu je možná bez předchozí rezervace.  

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

❖ Možnost zapůjčení invalidního vozíku. 

❖ Od roku 2022 nové dětské hřiště Emilův lesní svět, pro návštěvníky Stezky zdarma, dětský 

koutek, speciální programy pro děti. 

❖ Možnost prohlídky s průvodcem v češtině a angličtině (na objednávku).   

Datum zpracování: 11/2022 

 

 


