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PRACOVNÍ SKUPINA  



KRKONOŠE PRO VŠECHNY 

Naše pracovní terénní skupina se  podílela nejen na přípravě 

mezinárodního projektu v rámci OPERAČNÍHO  PROGRAMU 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR – PR 2007-2013 ale také na 

samotné realizaci – mapování  přístupnosti v terénu. 

 

Cíle a zaměření projektu: 

• Mapování současných podmínek pro vznik a rozvoj 

bezbariérového cestovního ruchu v regionu Krkonoš   

• Analýza nabídky služeb v oblasti bezbariérového cestovního 

ruchu v  Krkonoších, na české a polské straně. 

• Základ pro navázání vzájemné komunikace cílových skupin 

Cílové skupiny: 

• 1. Poskytovatelé služeb v turistickém ruchu 

• 2. Handicapovaní lidé se zájmem o turistiku a sport, senioři, 

mladé rodiny s malými dětmi 

 



Výlet dětí z Parent Project -  Labská Bouda 



 

• Analýza schůdnosti 10 vybraných bezbariérových tras a 

přístupnosti ubytovacích a stravovacích objektů a dalších 

služeb na těchto trasách 

 

• Motivace poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb v 

cestovním ruchu  

 

• Zlepšení informovanosti poskytovatelů služeb o potřebách a 

zájmech  handicapovaných turistů (workshop, dotazníková 

šetření)  

 

• Sběr informací pro naplnění sekce „Pro hendikepované“ na  

webovém portálu www.krkonose.eu - popis prvních 10 tras,   

ubytovací a stravovací služby, turistické cíle. 

Cílové aktivity projektu 



Výlet na Jizerku  



                 Dotazník 
Jednotlivá kritéria pro posuzování přístupnosti vznikla jako 

výstup činnosti expertní skupiny pro bezbariérový CR v ČR: 

1.  Parkoviště 

• vyhrazené místo pro vozíčkáře  

• vzdálenost parkovacího místa od vstupu do objektu: …… metrů 

• zpevněný povrch přístupového chodníku  

• možnost parkování  

 

2.  Vstup (do budovy, areálu či místa) 

• bezbariérový vstup (pokud není bezbariérový, uveďte zda se 

• dá řešit s pomocí personálu) 

• šířka dveří min. 90 cm  

• zvonek nebo signální zařízení u vchodu  



Na Zlatém návrší 



 

 

           

        3. Vnitřní prostory 

• výtah  

• schodiště  

• bezbariérové sociální zařízení dle norem   

• místo na přebalení malých dětí  

• možnost přítomnosti asistenčního nebo vodícího psa  

 

4.  Ubytovací prostory v objektu 

• výtah  

• bezbariérový pokoj dle norem  

• bezbariérové sociální zařízení dle norem (koupelna a WC)  

• možnost přítomnosti asistenčního nebo vodícího psa 

 



Na Zlatém návrší v zimě 



5.  Stravovací prostory v objektu 

• bezbariérový vstup do restaurace 

• prostor mezi stoly min. 90 cm 

• výška stolu  více než 72 cm  

• bezbariérové hygienické zařízení v rámci stravovacích prostor  

• možnost objednání dětské stravy, možnost ohřátí láhve  

• možnost objednání individuální dietní stravy  

 

6.  Další služby 

• bezbariérová společenská místnost  

• průvodcovské služby  

• nonstop služby recepce  

• volný internet  

• jiné služby: …..   



 Výlet na Výrovku - tentokrát  

 australsko – česká skupina 

  



10 tras mapovaných v rámci projektu 

1.         Pomezní Boudy – U Kostela – Černá Voda – Pomezní   Boudy 

2.         Pec pod Sněžkou – Obří Důl – Pec pod Sněžkou 

3.         Špindlerův Mlýn – Labský důl – Špindlerův Mlýn 

4.         Janské Lázně – Rudolfovo údolí – Janské Lázně 

5.         Špindlerova bouda – Petrova bouda – Špindlerova bouda 

6.         Špindlerův Mlýn – Důl Bílého Labe – Špindlerův Mlýn 

7.         Špindlerův Mlýn – Svatý Petr – Špindlerův Mlýn 

8.         Benecko – Rovinka – Krausovy Boudy – Benecko 

9.         Harrachov – Krakonošova snídaně – Harrachov 

10.       Vrbatova bouda – Pramen Labe – Labská bouda – Vrbatovka                

 



Bezbariérové trasy 



Bezbariérové trasy 

Všechny vytypované trasy nabízejí výlet do koncového místa a 

poté je třeba se po stejné cestě vrátit nazpět. 

 

Některé trasy jsou sjízdné pouze s asistencí kvůli příliš velkému 

sklonu  (trasa Pomezní Boudy) nebo kvůli špatně sjízdné části 

cesty (Labská bouda).  Všechny důležité informace pro   

návštěvníky, jejichž mobilita je omezena, jsou k dispozici na webu 

www.krkonose.eu.    

 

KRNAP, který se na tomto projektu podílel především 

zpracováním mapových podkladů a vytipováním tras, připravuje  k 

mapování přístupnosti další vhodné lokality. 



Konkrétní poznatky z mapování tras 

• Naprostá většina z objektů, které 

byly zmapovány je bariérová 

• Bariérové jsou i stavby, které prošly 

rekonstrukcí teprve v nedávné době 

 

Např. Vrbatova bouda  na Zlatém 

návrší. Zde není možné dostat se bez 

pomoci do objektu a vstupní dveře na 

toalety nejsou dostatečně široké 

 

 

 

 

 

 

 



Konkrétní poznatky z mapování tras 

Z pohledu vozíčkáře chápeme, že  

pokud se pohybujeme v horském  

terénu, nemůžeme očekávat rovné  

cesty a naprostou bezbariérovost. 

 

Ovšem často  by postačily  pouze  

drobné úpravy spojené s 

minimálními  náklady, jako jsou  

nájezdy, popřípadě  přístupné 

zvonky pro přivolání asistence při 

vstupu do objektu.  

 

 

 

 

 

 

Foto – Srub U Lišáka Mumlava 



Konkrétní poznatky z mapování tras 

• Více než  2/3 z oslovených 

provozovatelů o bezbariérových 

úpravách neuvažuje 

• 1/3 majitelů již připravuje úpravu 

vstupu do objektu (také náš 

projekt je přesvědčil), ale větší 

stavební úpravy  jako např. 

bezbariérové WC, zatím budovat 

nehodlají.  

• Některé úpravy neumožňuje 

prostorové řešení horských 

objektů . 

Foto Bouda u Bílého Labe  



Konkrétní poznatky z mapování tras 
 

Na turistických trasách chybí 

bezbariérová záchytná místa se 

zastřešením 

Pro člověka na vozíku je největším 

nepřítelem zima v kombinaci  

s deštěm  a větrem. Proto  je  

důležité,  aby na bezbariérových 

trasách byly k dispozici zastřešená 

odpočívadla. 

 

Toto odpočívadlo U svozu  

slouží spíše lidem se sníženou  

pohyblivostí 



Nejčastější fyzické bariéry u 

mapovaných objektů 
 

• absence nájezdových ramp 

• úzké vstupní dveře na toalety v objektech 

• absence bezbariérových WC  

• nízké stoly v restauracích i na venkovních 

terasách 

• malá nabídka bezbariérového ubytování 

• chybějící přístřešky pro úkryt v nepříznivém 

počasí 

 

 

 



U Slaného bahna – Martinice v Krkonoších 



Naše cesta je cíl 

Vždy, když plánujeme výlet nebo delší cestu, je pro nás 

prioritou zajistit pro našeho syna, který trpí svalovou dystrofií, 

základní životní potřeby a zajistit určitý komfort cestování. 

Nejdůležitější podmínky našeho cestování jsou informace o 

bariérách, které budeme muset překonávat, finanční prostředky 

a pozitivní přístup našeho okolí na cestách.  

Právě pozitivní přístup k lidem s hendikepem jsme měli 

možnost poznat na našich cestách v zahraničí i po ČR.  

Zcela jednoznačně na vrcholu našeho pomyslného žebříčku 

zůstává Velká Británie.   



www.martinpetrasek.cz 

   Děkujeme za pozornost  


