
Dovolená bez bariér

Liberecký kraj je díky různorodosti své kra-
jiny, historickým památkám a kulturní nabídce 
správnou volbou při plánování dovolené i pro 
zdravotně postižené návštěvníky.

Jizerské hory nabízí rozsáhlou síť značených 
tras pro vozíčkáře různých délek s malým pře-
výšením, dobrým povrchem cest a celou řadou 
atraktivních míst. Součástí těchto tras je i bez-
bariérový přístup po dřevěných chodnících do 
chráněných rašelinišť, jednotlivé trasy jsou záro-
veň vybaveny speciálními stojany s mapami 
pro vozíčkáře. Detailnější informace naleznete 
na mapě „Jizerské hory pro vozíčkáře“, kterou 
si můžete vyzvednout na informačním centru 
v Bedřichově nebo Jablonci nad Nisou. Značené 
trasy jsou určeny pro vozíčkáře, při svých výle-
tech je ale mohou využít také rodiny s malými 
dětmi na kolech, s kočárky nebo senioři. Také 
mírně zvlněná krajina Českého ráje a Českolip-
ska skýtá celou řadu možností pro nenáročné 
výlety. V zimním období můžete využít nabídky 
víkendových nebo týdenních pobytů pro tělesně 
postižené, které se konají v krkonošských zim-
ních střediscích. Místní střediska nabízejí kom-
pletní zázemí od bezbariérového ubytování, 
restaurací, půjčoven zimního vybavení až po spe-
ciálně vyškolené instruktory. Dáváte-li přednost 
kulturním zážitkům před sportovními, pozveme 
vás zejména do Muzea Českého ráje v Turnově, 
které je vybaveno bezbariérovým přístupem do 
celého objektu a popisy vystavených exponá-
tů v Braillově písmu. Haptickou část expozice 
nabízí sekce mineralogie a etnografie.

Příjemnou relaxaci nabízejí lázeňská města 
Libereckého kraje v Libverdě a Kundraticích, 
která se svou léčbou zaměřují na poruchy pohy-
bového aparátu. Ve zdejších lázních naleznete 

hledaný klid, odborný personál, krásné okolí 
a také bezbariérové vybavení lázeňských budov.

Hrady, zámky a také kulturní instituce 
v našem kraji se snaží o plné zpřístupnění svých 
expozic. Pro prohlídku celých objektů je ale 
v současné době stále nutná asistence. Mnoho 
muzeí a galerií má bezbariérově řešeno alespoň 
přízemí svých objektů a na většině zámků jsou 
bezbariérově přístupné exteriéry zámeckých 
areálů, jako například parky a nádvoří.

Liberecký kraj se společně s jednotlivými 
provozovateli veřejné hromadné dopravy snaží 
o maximální usnadnění a také zvýšení komfortu 
cestování pro zdravotně postižené. Dochází tak 
k postupnému odstraňování bariér na nádražích, 
nástupištích a sociálních zařízeních. Veřejné 
dopravní prostředky jsou postupně nahrazová-
ny bezbariérovými vozy. Nízkopodlažní vozidla 
neusnadňují cestování jen vozíčkářům, ale i senio-
rům a rodinám s kočárky. Zvyšuje se také počet 
železničních stanic, které jsou speciálně vybave-
ny mobilní zdvihací plošinou, která usnadňuje 
nástup a výstup cestujících na vozíku.

Celá řada ubytovacích a stravovacích zaříze-
ní v Libereckém kraji je bezbariérově vybavena, 
od bezbariérového přístupu do hotelů, penzio-
nů a restaurací, vyhrazeného parkoviště, přes 
bezbariérové sociální zařízení až po speciálně 
zařízené pokoje pro vozíčkáře splňující všechny 
technické podmínky.

Více informací o tom, které objekty mají 
bezbariérový přístup nebo jsou speciálně vyba-
veny pro zdravotně postižené návštěvníky, 
najdete na turistickém portálu Libereckého kra-
je – www.liberecky-kraj.cz v sekci „Dovolená 
bez bariér“.

www.liberecky-kraj.cz




