Cestování
bez bariér

EDEN 2013

Projekt European
Destination of
ExcelleNce – EDEN

Projekt EDEN vypisuje
Evropská komise již od roku
2006 s cílem zviditelnit
především méně známé
evropské regiony.
Volba „excelentních evropských destinací” má
upozornit na rozmanitost, ale i společné znaky
evropských turistických destinací a zároveň podpořit sociální, kulturní a environmentální udrži-

Německo

telnost cestovního ruchu. Organizátorem soutěže
v České republice je agentura CzechTourism.

Vážení příznivci cestovního ruchu a cestování po Česku.

V ročníku 2013, který byl věnován cestování bez
bariér, soutěžily destinace, které dlouhodobě
pracují na odstraňování bariér v cestovním
ruchu a zpřístupňování turistických atraktivit lidem s handicapem, seniorům, rodinám
s malými dětmi a dalším turistům se specifickými potřebami. Soutěže se zúčastnilo celkem
15 destinací, titul excelentní evropské destinace
získalo Lipno.

Šestý ročník prestižní evropské soutěže EDEN,
jehož tématem pro rok 2013 bylo cestování bez
bariér, dospěl zdárně do svého finále. O letošní
soutěž projevilo zájem hned patnáct tuzemských
destinací, které dlouhodobě a systematicky pracují
na zpřístupnění svých turistických lákadel osobám
s handicapem, seniorům, rodinám s malými dětmi
anebo turistům se specifickými potřebami pro komfortní prožitek z návštěvy místa.
Přestože šance všech přihlášených byly velmi vyrovnané, rozhodla se odborná porota po zevrubné
a náročné analýze ocenit projekt turistické oblasti
Lipno. Hlavní roli hrál fakt, že je v tomto regionu
velký důraz kladen na možnosti aktivního vyžití
handicapovaných a organizátoři cestovního ruchu

České Švýcarsko

Polsko

Krkonoše

Věřím, že pro vás bude vítězství destinace Lipno
výzvou k její brzké návštěvě, a pokud tuto oblast
znáte, můžete ji tentokrát zaregistrovat také
z pohledu cestování bez bariér a doporučit ji všem
vašim přátelům a známým. Na své si můžete přijít
nejen na Lipensku, ale z vlastní zkušenosti vám
k návštěvě doporučím i další turistické cíle, které
se letošní soutěže o excelentní evropskou destinaci
s úspěchem zúčastnily.
Tato brožura vám může posloužit k malé inspiraci
a k návodu na cestu.
Rostislav Vondruška
generální ředitel agentury CzechTourism
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Lipno
vítěz soutěže
EDEN 2013
www.lipno.info

Přehradní nádrž Lipno
v jižních Čechách patří mezi
nejvyhledávanější turistické
destinace v České republice.
Nachází se v dosahu světově
ojedinělého města Český
Krumlov a je obklopeno
nádhernou šumavskou
přírodou.
Najdete tu pěkné pláže a čistou vodu, desítky kilometrů cyklostezek, obrovský výběr penzionů, hotelů
i chalup k pronájmu. Lipno zkrátka nabízí potřebné
zázemí a s ním i nekonečné možnosti trávení volného
času.
Turistická oblast Lipna nabízí spoustu možností
i lidem, jejichž zdravotní handicap či věk vyžadují
bezbariérové řešení. Například zdejší Skiareál Lipno
na Kramolíně je mezi handicapovanými vyhlášen
jako místo s vysokou úrovní poskytovaných služeb
a vstřícným přístupem vlekařů, instruktorů a dalšího
personálu. Skiareál nabízí tři monoski se skořepinami
různých velikostí, včetně dětské sedačky. K dispozici
je také speciální sportovní vozík s lyžičkami, který je
možné tlačit před sebou nebo táhnout za sebou. Při
lyžování si tu můžete půjčit handsfree sady pro snadnou komunikaci. Pro vozíčkáře jsou tu také připravené igelity na přikrytí odstavených vozíků, když prší
nebo sněží.

do Frymburka můžete využít tandemová kola nebo
handbike a vyzkoušet lze také projížďku na elektročlunu s jednoduchým ovládáním na Lipenské přehradě.
Dalším lákadlem je Stezka korunami stromů, která je
až na nejvyšší patro vyhlídkové věže kompletně bezbariérová, a tak se na chodník vedoucí mezi korunami
stromů, stejně jako na 40 metrů vysokou vyhlídkovou
věž, může podívat opravdu každý. Za dobrého počasí
bývají vidět dokonce i Alpy. Handicapovaným tu nabízejí zvýhodněné vstupné.
Na Lipně najdete i bobovou dráhu umístěnou v kopci
u lesa s překrásným výhledem na Lipno. A rozhodně
si zamilujete také vodní ráj Aquaworld Lipno v areálu
Landal Marina Lipno, který je skvělým místem relaxace a zábavy pro celou rodinu a je bezbariérově zařízen. Plošina tu umožňuje vstup vozíčkářům i do sauny
a na masáže. K dispozici jsou také dětské vozíky pro
pohyb kolem bazénů a speciální zvedák v plaveckém
bazénu. V blízkosti areálu jsou také bezbariérové
apartmány a další bohatou nabídku bezbariérového
bydlení najdete v nejbližším okolí. Nevynechejte
tedy tuto příležitost a kromě plavání si tu odpočiňte
ve vířivce s panoramatickým výhledem na Lipno nebo
si užijte perličkovou stěnu s masážními tryskami.
Vyzkoušet můžete také finskou saunu s bylinkovou
esencí a masážemi.

Na své si na Lipně přijdou i milovníci kol. K výletům po oblíbené Jezerní stezce z Lipna nad Vltavou
4 Cestování bez bariér
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České
Švýcarsko

Krkonoše

finalista soutěže

finalista soutěže

EDEN 2013

EDEN 2013

Romantická krajina Českého
Švýcarska, která se rozprostírá
v nejsevernějším cípu naší
země, může na první pohled
handicapované odradit.

Krkonoše jsou nejvyšší
české hory, jejichž tajuplné
kouzlo láká zástupy turistů.
Příroda je tu neuvěřitelně
pestrá – budete ohromeni
strmými ledovcovými
kary i rozlehlými horskými
loukami. Krkonošský
národní park je nejstarším
národním parkem u nás.

Je to krajina členitá, rozeklaná hlubokými údolími
a plná pískovcových skalních věží, kaňonů a soutěsek. Poněkud náročný terén by však neměl lidem
s omezenou pohyblivostí, vozíčkářům, seniorům
nebo rodinám s kočárky bránit tomu, aby se těšili
z krás tohoto místa a aktivního trávení volného
času.
Prohlédněte si třeba zámek Děčín, jehož základní
prohlídková trasa je bez schodů, navštivte dobře
přístupnou děčínskou zoologickou či botanickou
zahradu. Doporučit lze také návštěvu sklářské dílny
v Lindavě nebo Štolu sv. Jana Evangelisty. Osvěžit

Také vzhledem k tomu, že je domovem jedinečných druhů živočichů a rostlin včetně těch kriticky
ohrožených, byla oblast v roce 2000 vyhlášena jako
národní park. K Českému Švýcarsku neodmyslitelně patří také Saské Švýcarsko a spolu s ním tvoří
jeden z nejstarších turistických regionů v Evropě.

www.ceskesvycarsko.cz
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Zajímavé možnosti nabízejí Janské Lázně, kde
se můžete vydat po Lázeňské naučné stezce nebo
navštívit bezbariérové kino a krytý bazén. Vozíčkáři mohou vyjet lanovkou až na vrchol Černé
hory a absolvovat zde vyhlídkový okruh.
V Janských Lázních funguje Centrum handicapovaných lyžařů, které v zimní sezóně poskytuje
širokou nabídku služeb lidem s omezenou mobilitou. Zajímavé vzdělávací programy potom nabízí
jediná Obchodní akademie pro tělesně postižené
v České republice, jež jsou určeny nejen pro studenty, ale i pro hosty a místní obyvatele.

se můžete v bazénech v Děčíně nebo Varnsdorfu,
a za sportem se vydat do děčínského S-centra.

Vydat se na výlet můžete třeba parním vlakem
do skalního hradu, labský kaňon můžete obdivovat
z parníku nebo dojet do skal historickou tramvají
po trati z roku 1898. Za návštěvu stojí i vyhlášené
lázeňské městečko Bad Schandau ležící v Německu
kousek za hranicemi. Tam se můžete vypravit třeba
na výletní lodi Poseidon, jejíž personál vozíčkářům
ochotně pomáhá při nástupu na palubu.

Ačkoliv Krkonoše patří díky vysokým horám k destinacím špatně přístupným lidem s omezenou
mobilitou, najdete tu i trasy sjízdné na invalidním
vozíku. V nabídce je deset bezbariérových tras,
dalších dvacet se připravuje. Bez obav tak můžete
vyrazit třeba z Pece pod Sněžkou do Obřího dolu
nebo ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu
a na hřebeny Krkonoš.

www.krkonose.eu
www.krnap.cz

Mezi nejoblíbenější turistická střediska patří Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně nebo
Harrachov, ovšem bezkonkurenčně nejnavštěvovanějším místem je vrchol Sněžky, nejvyšší bod České
republiky. Dalšími tradičními cíli jsou Obří důl a pramen Labe, který je snadno dosažitelný i nepohyblivým návštěvníkům a rodinám s kočárky.
7

Orlické hory
a Podorlicko

Oblast Orlických
hor a Podorlicka své
návštěvníky ohromí
hlavně krásnou přírodou.
Hřebenová část Orlických
hor má ostatně status
CHKO.
Velké kouzlo má pro návštěvníky také řeka Orlice
s úžasným kaňonem Zemské brány a s potenciálem bezpečného vodáckého vyžití.
Najdete tu nezaměnitelnou lidovou architekturu
kostelíků, kapliček, chalup a mlýnů, ale také
monumentální kostel Nanebevzetí Panny Marie
v poutním místě Neratov, kde místní občanské
sdružení provozuje chráněné dílny pro osoby
s různými formami postižení. Tito lidé tu pracují
hlavně v oblasti řemesel a zemědělství.

Těšínské
Slezsko

finalista soutěže

finalista soutěže
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Především v podhůří Orlických hor můžete obdivovat
mnohé zříceniny hradů, rozhledny i unikátní vojenská
opevnění.
Mezi nejdostupnější místa návštěvy patří zámky
Častolovice, Kostelec nad Orlicí nebo Letohrad
s Muzeem řemesel. Pro rodiny s dětmi, seniory i osoby
se zrakovým či sluchovým postižením je přístupné
také arboretum Žampach.
Orlické hory ocení i turisté s omezenou pohyblivostí.
Vozíčkáři se sem dostanou vlakem a z bezbariérových
vlakových nádraží (v Častolovicích, Chocni a České
Třebové) je odvezou speciální autobusy Radiobus,
uzpůsobené k převozu vozíčkářů. Zejména kolem
Ústí nad Orlicí najdete několik kilometrů bezbariérových stezek, na kterých si můžete vyzkoušet rekreační
pomůcky ze speciálních půjčoven.
Rájem pro cyklisty je pak Orlické cyklo a inline království. Jde o území protkané hustou sítí cyklotras a cyklostezek. Tu pravou si podle náročnosti vybere každý,
včetně cyklistů s pohybovým omezením. Do výchozích
míst vás pohodlně přepraví cyklobusy, které jezdí
od začátku května do konce září.
www.mojeorlickehory.cz

Těšínské Slezsko,
nejvýchodnější část
České republiky, tvoří
hornatá část Slezských
a Moravskoslezských
Beskyd a nížinatý sever
na hranici s Polskem.
Jde o turisty nově objevovaný region, který si
dodnes hrdě zachovává své folklórní obyčeje a specifický dialekt.
K nejoblíbenějším cílům návštěvníků patří původní
gorolská architektura. Obdivovat lidové dřevěnice
a kostelíky můžete třeba ve vesnické památkové zóně
Komorní Lhotka, na Hrčavě, v Nýdku nebo Bystřici.
Doporučit lze samozřejmě i návštěvu folklórních akcí
a festivalů, jako je Gorolský bál, Jablunkovský jarmark nebo otevírání pramenů v Karviné.

Nejcennější památka regionu, empírový zámek
v Karviné s nově rekonstruovaným zámeckým parkem jsou přizpůsobené výletům rodičů s dětmi či
vozíčkářům. Lidem s omezenou pohyblivostí se tu
nabízejí také zábavní areály na Třinecku a Jablunkovsku, kde najdou bezbariérové ubytování, ale
i možnost hipoturistiky a hipoterapie. Dalším
lákadlem je Dinopark u Karviné s bezbariérovým
přístupem.
www.tesinskeslezsko.cz
www.jedemetaky.cz
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Labská
stezka

Jeseníky

Zpevněná cyklostezka
vedoucí podle řeky Labe
má pouze minimální
převýšení, a je proto
ideálním terénem nejen pro
nenáročnou cyklistiku, ale
také pro vozíčkáře.

Jeseníky jsou jednou
z nejoblíbenějších
turistických atrakcí u nás,
a to nejen zásluhou
jedinečných přírodních krás
a mimořádně čistého klimatu,
ale také díky rozvinuté
infrastruktuře a nabídce
služeb – od cykloturistiky až
po lázeňství.

V posledních letech tu vznikly nové úseky zcela bez
bariér. Ačkoliv tu tedy ještě zůstávají místa obtížně
průchodná, nabízí Labská stezka příležitost pro
všechny lidi s pohybovým postižením, kteří se
nechtějí vzdát aktivního života. Důkazem toho
jsou i jízdy Tour de Labe, kterých se účastní handicapovaní cyklisté. Cílem je zmapovat zbývající
A co na Labské stezce rozhodně stojí za vidění?
bariéry na trase a pracovat na jejich odstranění.
Mezi hlavní atrakce v okolí trasy patří pramen
Labe, Krkonošský národní park, Špindlerův Mlýn,
ZOO Dvůr Králové, Národní hřebčín Kladruby nad
Labem, hora Říp nebo vinařské oblasti Mělnicka,
Roudnicka a Litoměřicka, Ústí nad Labem s novou
lanovkou na Větruši, Zoo Ústí nad Labem a Děčín
nebo Labské pískovce.

Mezi nejatraktivnější cíle návštěv patří Ruční
papírna a Muzeum Velké Losiny, přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, jeskyně
Na Pomezí, zámek Jánský Vrch nebo zámek Velké
Losiny. Opomenout nelze ani Priessnitzovy léčebné
lázně nebo lázně ve Velkých Losinách či Karlově
Studánce.
www.navstivtejeseniky.cz

V tomto kraji srdečně vítají i lidi s pohybovým omezením. Ti tu najdou speciální naučné stezky včetně
vozíčkářských, části cykloturistických a lyžařských
běžeckých tras, bezbariérové expozice v muzeích
a další atraktivity cestovního ruchu.

Pokud patříte mezi vytrvalce, zvolte trasu vedoucí
až do Německa. Od pramenů Labe se můžete vydat
přes Drážďany až do přístavního města Cuxhaven.
Kromě radosti z pohybu si tu každý užije krásy
přírody. Lidé s omezenou mobilitou navíc ocení,
že v tomto kraji se najdou také bezbariérové hotely
a restaurace.
www.labskastezka.cz
www.tourdelabe.cz
10 Cestování bez bariér
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Český
Krumlov

Toto jihočeské město patří
mezi unikátní architektonické
památky střední Evropy.
Svým rozlehlým hradním a zámeckým komplexem,
architekturou měšťanských domů a půdorysovým
uspořádáním historického jádra představuje jedinečný příklad zachovalého středověkého sídla.
Tento výjimečný historický komplex je zapsán
do seznamu UNESCO.
Český Krumlov láká turisty zejména nepřeberným
výběrem památek, muzeí a galerií. Za všechny
jmenujme kostel sv. Víta, synagogu, Egon Schiele
Art Centrum, Muzeum marionet – Pohádkový
dům, Dům fotografie či Muzeum vltavínů. Město
každoročně pořádá řadu kulturních akcí a festivalů
s účastí světových pěveckých hvězd, jako jsou Slavnosti pětilisté růže, Festival komorní hudby, Otá-

Dolní
Poohří

čivé hlediště, Festival barokního umění, Kouzelný
Krumlov nebo Svatomartinské hodování.
Nejen kulturou živ je člověk, a proto si na své
v Krumlově rozhodně přijdou i sportovně založení
turisté. Mohou využít bazén, tenisovou halu nebo
volejbalové kurty. Jako v ráji si tu budou připadat
samozřejmě vodáci a cyklisté, ale i milovníci koní.
Počítá se tu i s handicapovanými, kteří se mohou
o možnostech sportovního či kulturního vyžití
informovat ve zdejším bezbariérovém infocentru. Pravidelně se v tomto městě také pořádá Den
s handicapem - Den bez bariér, v rámci kterého
je co nejvíce památek zpřístupněno návštěvníkům
s tělesným, zrakovým či jiným postižením, a to
pomocí provizorních nájezdů, schodolezů, dobrovolných asistentů a specializovaných prohlídek
s tlumočníky do znakové řeči a hmatovými zážitky.
www.ckrumlov.cz

Region Dolní Poohří je pojem
v oblasti cestovního ruchu
poměrně mladý, přesto svou
historií sahá hluboko do české
minulosti.
Toto území se nachází na jihu Ústeckého kraje
a jeho hlavní středovou spojnicí je řeka Ohře, kterou ve svém volném čase využívá ke svým toulkám
množství pěších turistů, cyklistů a vodáků. Kraj
je proslulý zejména pěstováním chmele v oblasti
Žatecka a Lounska, které tu má více než osmisetletou tradici. V této souvislosti se nabízí návštěva
Chrámu chmele a piva v Žatci, který vznikl záchranou bývalých pivovarských budov.
Dalším tahákem Dolního Poohří je lázeňství
v oblasti Klášterce nad Ohří a Lounska. Významné
jsou také tradiční slavnosti jako Dočesná v Žatci
nebo Císařský den v Kadani.

V okolí je Nechranická přehrada nebo Aquapark
Klášterec nad Ohří, které ocení hlavně milovníci
vodních radovánek.
Bezbariérovost je zohledněna zejména v prohlídkových okruzích městy. Například Kadaň nabízí pět
tematicky zaměřených okruhů pro osoby s omezenou schopností pohybu. Okruh městem bez bariér
nabízí Žatec i Louny. Počítá se tu nejen s vozíčkáři, ale také seniory, rodinami s malými dětmi
a kočárky.
www.dolnipoohri.eu
12 Cestování bez bariér
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Šumava

Olomouc

Šumava je atraktivní turistická
oblast, rozprostírající
se v příhraniční oblasti
jihozápadních Čech. Každého
návštěvníka tu ohromí
nádherná, nespoutaná
příroda, která má ostatně
status chráněného území.

Město Olomouc v rovinaté
oblasti Hané je druhou
největší městskou
památkovou rezervací
s vzácně zachovalým
půdorysem středověkého
města.

Není divu, že lidé Šumavu tolik vyhledávají. Je
dobře dopravně dostupná, s bohatou sítí autobusové dopravy, má dobře vyznačené turistické trasy
a nepřeberné množství přírodních zajímavostí –
obdivovat tu můžete slatě, jezera i největší údolní
nádrž u nás – Lipno.
Region je specifický také typickou horskou architekturou. Program Dostupná Šumava umožňuje
turistům navštívit místa, která jsou pro ně jinak
obtížně dosažitelná. Jedná se o zájezdy s průvodcem
na atraktivní místa jako Březník nebo Poledník.
Lidé se zdravotním postižením, senioři či rodiny
s malými dětmi zde najdou spoustu příležitostí
k vyžití hlavně mimo hlavní sezónu. V tomto období
jsou volnější trasy i přístupnější ceny ubytování.

Zcela ojedinělým dílem barokního sochařství je
zdejší sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán
do seznamu UNESCO. Navštívit můžete mimo
jiné i Arcidiecézní muzeum a Arcibiskupský palác,
milovníci historických dopravních prostředků
si přijdou na své v Leteckém nebo Železničním
muzeum nebo v muzeu historických automobilů
Veteran Arena.
V blízkosti města se nachází také zoologická
zahrada na Svatém Kopečku, která chová přes tři

sta druhů zvířat a je plně bezbariérová. Olomouc
je rovněž rájem pro labužníky, proto pravidelně
pořádá přehlídku regionální kuchyně s názvem
„Hanácké gastról.“ Více než dvacet olomouckých
restaurací, barů a kaváren je bezbariérových či
vybavených pro sluchově nebo zrakově postižené.
V Olomouci jsou na velmi dobré úrovni také bezbariérové úpravy v městské i meziměstské dopravě.
Všechny vozy jsou vybaveny hlásiči pro zrakově
postižené a disponují výsuvnou plošinou pro
vozíky. Bezbariérově upravené jsou také zastávky
a tramvajové ostrůvky.
Velmi zajímavou atrakci nabízí botanická zahrada
v Bezručových sadech, takzvaná Zahrada smyslů,
unikátní prostor určený zejména nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Turisté mohou v Olomouci vyzkoušet i převratnou novinku – kapesní
GPS navigaci s multimediálním obsahem OLINA.
Díky přístroji mohou vyzkoušet třeba bezbariérovou trasu po olomouckých pamětihodnostech,
a poznat tak co nejvíce zajímavostí tohoto města.
www.olomouc.eu
www.tourism.olomouc.eu

V terénu se na vybraných trasách nacházejí mobilní
toalety v úpravě pro vozíčkáře. Poválkové chodníky
k Chalupské a Jezerní slati byly opatřeny vodícími
lištami, pozvolnými nájezdy a v části navíc pomocným zábradlím.
www.npsumava.cz
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Olomoucký
kraj

Trutnov

Olomoucký kraj se nachází
ve střední a severní části
Moravy. Je to kraj velmi
rozmanitý, se severní
hornatou částí s pohořím
Jeseníky a nejvyšší horou
Moravy Pradědem a spíše
rovinatou a zemědělsky
intenzivně využívanou jižní
částí tvořenou úrodným
územím Hané.

Město Trutnov ležící v podhůří
Krkonoš je pomyslnou
východní vstupní bránou
do nejvyšších hor České
republiky. Město nabízí
širokou škálu ubytování,
stravování a ostatních služeb
pro turisty mířící do hor, ale
i samo o sobě je turisticky
lákavou destinací.

Návštěvníci se mohou těšit na řadu historických
pamětihodností a krásnou přírodu. Mezi nejnavštěvovanější cíle patří kromě města Olomouc také
ZOO Svatý Kopeček, ke kterému patří také Dotyková ZOO, kde si v letních měsících můžete pohladit a potěžkat vystavené exponáty, dále například
hrad Bouzov nebo Helfštýn. Velkou atrakcí jsou
také oblíbené akce jako květinová výstava Flora
v Olomouci nebo přehlídka uměleckých kovářů
na hradě Helfštýn. Region má také zajímavou gastronomickou tradici, zejména tradiční výrobu Olomouckých tvarůžků nebo piva.

Na své si v tomto kraji přijdou také milovníci přírody, kteří se mohou vydat do Jeseníků, pověstných
velmi čistým klimatem a úchvatnou přírodou.
Mezi další atraktivní destinace patří Ruční papírna
a Muzeum Velké Losiny, zámky Jánský vrch nebo
Velké Losiny.

Centrum města je vyhlášeno památkovou zónou,
přičemž veškeré přechody komunikací protínajících
náměstí jsou řešeny jako bezbariérové. V centru je
možné navštívit například Muzeum Podkrkonoší,
Galerii draka, Galerii města Trutnova nebo Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO. Všechny výše uvedené objekty jsou upravené
pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Není-li
přístup přímo bez bariér, je objekt vybaven výtahem
či plošinami pro překonání výškových rozdílů.
Přímo z centra města se můžete vydat po naučné
stezce Po stopách války 1866, absolvovat procházku
Od sochy k soše nebo procházku po místech starých trutnovských pověstí. Všechny tyto výlety jsou
vhodné i pro osoby se sníženou pohyblivostí. V létě
navštivte rekreační areál Dolce, kde se můžete
vykoupat v přírodním koupališti. Tento areál je
vybaven mimo jiné i sociálním zařízením pro osoby
se sníženou možností pohybu.
Všechny přechody na nově rekonstruovaných
komunikacích v Trutnově jsou upraveny pro pohyb
vozíčků a téměř všechny i pro osoby se zrakovým
postižením.
www.trutnov.cz
www.ictrutnov.cz

Olomoucký kraj navíc nabízí svým obyvatelům
starším šedesáti let možnost podniknout nenáročné
výlety za poznáním, a to s historickou či poutní tématikou. Senioři mohou vyzkoušet chůzi se speciálními
holemi, nebo si mohou vybrat z nabídky relaxačních
zájezdů a vyzkoušet účinek léčivých pramenů.
www.ok-tourism.cz
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Plzeň

Železnohorský
region

Plzeň je dynamicky
se rozvíjející město
s nezaměnitelným rázem.
Ten mu propůjčuje hlavně
osobitá architektura památek
historického královského
města i památek technické
a průmyslové tradice.

Železnohorský region, který
se nachází ve východních
Čechách, láká turisty
především pestrou krajinou.
Ta přechází od rybníků
a malebných říček a potůčků
až po vrcholky Železných
hor s jejich dominantou,
impozantní zříceninou hradu
Lichnice.

Plzeň je díky snahám v posledních letech otevřena
i turistům, jejichž schopnost pohybu je omezena
věkem nebo zdravotním stavem.
Bez bariér se můžete pohybovat v celém historickém jádru města. Přístupný je – s výjimkou věže
– i symbol Plzně, katedrála sv. Bartoloměje. Mezi
dalšími historicky cennými měšťanskými domy pak
rozhodně stojí za zmínku dům čp. 23 na jižní straně
náměstí, ve kterém nyní sídlí kompletně bezbariérové Muzeum loutek.

Najdete tu jediné keltské oppidum ve východních
Čechách, přehradní nádrž Seč, nejstarší centrum
rodinné rekreace Autokempink Konopáč, synagogu
v Heřmanově Městci, zámecký areál v Cholticích
nebo Ranč LL Kovářov s nabídkou hipoturistiky.
Nenechte si ujít ani návštěvu vápenky v Závratci,
kde na vás čeká stálá výstavní expozice a naučná
stezka.
V tomto regionu se počítá i s handicapovanými
návštěvníky, a proto se tu snaží systematicky zpřístupňovat obtížně dosažitelná místa a umožnit tak
handicapovaným přístup do přírodních parků či
arboret.

Výjimečnost přírody je ostatně potvrzena statutem www.zeleznohorsky-region.cz
chráněné krajinné oblasti a národního geoparku.
Při toulkách tímto regionem můžete obdivovat středověké památky i malebnou lidovou architekturu,
která podtrhuje jedinečný ráz tohoto místa.
Samozřejmostí je návštěva pivovaru Plzeňský
Prazdroj, kde lze objevit spoustu architektonických
a technických památek. Pro turisty s omezenou
schopností pohybu je tu unikátní bezbariérová
prohlídková trasa, v rámci které mohou sestoupit
po příkré, avšak i pro vozíčkáře sjízdné dlážděné
rampě do pivovarských sklepů, kde se dodnes
v dubových sudech rodí pivo známé na celém světě.
Bezbariérově je řešeno také centrum Techmania
Science Center s Expozicí Škoda, dokumentující
historii firmy, zdejší zoologická a botanická zahrada
nebo Dinopark. Na krásnou procházku se můžete
vydat po bezbariérových trasách u Boleveckých
rybníků.
www.plzen.eu
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