Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Studijní obor: Management cestovního ruchu

Šumavsko na kolečkách

Vypracovala:

Bc. Tereza Matysová, Bc. Veronika Šmolcnopová,
Bc. Veronika Sailerová, Bc. Tereza Smažíková, Bc.
Tereza Nedvědová, Bc. Anna Vejtrubová, Bc.
Kristýna Fantová, Bc. Monika Najbrtová

Vedoucí práce:

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

Prohlašujeme,
že seminární práci na téma Šumavsko na kolečkách jsem vypracovaly samostatně.
Použitou literaturu a podkladové materiály uvádíme v přiloženém seznamu literatury.
V Praze dne

...................................

Podpis

............................................

Rády bychom tímto poděkovaly paní Ing. Ivetě Hamarneh, Ph.D. za konzultace a rady
v průběhu zpracování této seminární práce.

Obsah
Úvod.................................................................................................................................. 5
1.

Cesta k cílovému produktu ....................................................................................... 6

2.

Bezbariérová ubytovací zařízení v turistické oblasti Šumavsko .............................. 9
2.1

3.

Bezbariérová stravovací zařízení v turistické oblasti Šumavsko ............................ 19
3.1

4.

Konkrétní stravovací zařízení .......................................................................... 19

Sportovní aktivity pro handicapované v turistické oblasti Šumavsko .................... 23
4.1

5.

Konkrétní ubytovací zařízení ........................................................................... 10

Konkrétní sportoviště ....................................................................................... 23

Pomoc handicapovaným osobám............................................................................ 27

Závěr ............................................................................................................................... 28
Použité zdroje ................................................................................................................. 29
Seznam příloh ................................................................................................................. 31
Příloha 1 – dotazníkové šetření ....................................................................................... 32
Příloha 2 - Seznam bezbariérových restaurací ................................................................ 35
Příloha 3 - Seznam bezbariérových sportovních areálů.................................................. 38

Úvod
Cílem dvousemestrálního předmětu Případové studie z cestovního ruchu bylo zpracování
projektu na vybrané téma. Autorky této práce tedy během svého prvního magisterského
akademického roku zpracovaly projekt na téma Šumavsko na kolečkách, který navazoval
na práci jejich kolegů, kteří již dříve zpracovali projekt s tématem Písecko na kolečkách.
Cesta k tématu nebyla přímočará a začátky práce vedly docela jiným směrem.
S tématem bezbariérovosti se ale autorky projektu již dříve setkali v nejrůznějších
předmětech na Vysoké škole obchodní v Praze a zjistily, že je to téma velice důležité.
Bezbariérovost totiž jako téma silně rezonuje nejrůznějšími odvětvími, a cestovní ruch
není výjimkou, ba naopak je cestování bez bariér jedním z trendů, které vývoj podoby
cestovního ruchu velice ovlivňují. Odstraňování bariér nejvíce samozřejmě usnadňuje
každodenní život lidem s různými typy handicapu, ale nejen ti projekty tohoto typu ocení
– z dalších skupin můžeme jmenovat rodiče s malými dětmi v kočárcích, také starší
osoby, které mají sníženou pohyblivost, nebo také cyklisty a další sportovce, kteří se
pohybují „na kolečkách“.
Tedy pomoc skupinám osob, pro které je cestování po nejrůznějších destinacích složitější
bylo autorkám motivací k sestavení tohoto projektu. V něm se zaměřily především na
možnosti ubytování, stravování, dále na možnosti asistence na cestách, protože některé
handicapované osoby, které cestují s nehandicapovanými osobami, nechtějí právě tyto
osoby ochudit o pohodu a zážitek z dovolené, a tedy raději zvolí variantu třetí osoby,
která pomáhá handicapované osobě s nejrůznějšími překážkami. Autorky chtěly tento
projekt více specifikovat, a tak se zaměřily také na sportovní aktivity pro handicapované
osoby, které lze v oblasti provozovat. Celá cesta k finální verzi projektu je v této
seminární práci také popsána.
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1. Cesta k cílovému produktu
V rámci předmětu Případové studie jsme na začátku zimního semestru 2019/2020, díky
spolupráci paní prorektorky Hamarneh a Jihočeské centrály cestovního ruchu, získaly
prvotní zadání pro naší nadcházející práci – návrh produktu cestovního ruchu zaměřený
pro rodiny s dětmi a rodinnou dovolenou, a blíže zaměřen na hrady a zámky, nebo
agroturistiku – v rámci turistického regionu Prácheňsko.
Proto se naše ryze dívčí pracovní skupina rozdělila na dvě části, kdy se obě pustily do
analýzy možností v tomto turistickém regionu, jako jsou primárně atraktivity cestovního
ruchu, dále například možnosti ubytování, stravování a dalších důležitých faktorů.
Výsledky naší práce jsme předložily zástupkyni Jihočeské centrály cestovního ruchu a
odpověď zněla jasně – abychom naši práci zaměřily na Agroturistiku pro rodiny s dětmi
v oblasti Prácheňsko. Dále jsme tedy konkretizovaly tuto variantu, a naše představa byla
vytvořit webovou stránku, která by sdružovala veškeré ekologické, agroturistické a
lokálně laděné subjekty na Prácheňsku, jako jsou například farmy s možností workshopů,
ubytování, ale třeba i nákupu regionálních potravin, dále různé dílny, řemeslné podniky,
či restaurace a jiná stravovací zařízení, která čerpají právě z lokálních surovin. Na těchto
webových stránkách by byl také vytvořen kalendář akcí, kam by všechny zapojené
subjekty mohly přispívat.
Vedle webových stránek jsme také měly představu o uspořádání farmářských trhů v
Prácheňsku, kde by se mohly prezentovat veškeré subjekty zapojené do tohoto produktu,
probíhaly by zde nejrůznější ukázky z dílen, workshopy, prodejní aktivity a ochutnávky
s cílem propagovat oblast Prácheňska.
V jednom z našich setkání v rámci předmětu Případové studie jsme měli možnost
konzultace našeho produktu s ředitelkou CK Daene Ing. Janou Kurkovou, která naše
snažení ocenila, a nápad se jí líbil. I přes to nás ale upozornila, že je velice složité dostat
tuzemské turisty a návštěvníky do oblastí, které jsou méně turisticky navštěvované, což
by mohl být i případ turistického regionu Prácheňsko. Toto setkání bylo prvním
náznakem zádrhelu na naší cestě za produktem cestovního ruchu.
Na konci tohoto zimního semestru jsme sestavily databázi kontaktů na subjekty, které
jsme následně oslovily pro potenciální budoucí spolupráci na produktu cestovního ruchu.
Bohužel, během zkouškového období a následných volných dní nám nepřišlo moc
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dobrých zpráv. Objevilo se pár kladných odpovědí, avšak byly v rámci jednotek a spíše
od menších subjektů. Na druhou stranu od větších subjektů nám dorazily reakce spíše
negativní. Dokonce jedna odpověď byla velice odmítavá, ale zároveň vysvětlovala své
důvody – podobný web již byl v minulosti vytvořen, avšak nebylo o něj dobře pečováno,
subjekty se zapojovaly velice málo a tento web tedy neplnil svou funkci.
Na začátku letního semestru 2020 jsme tedy řešily co s naším projektem dál. Díky
předmětu Aktuální trendy v cestovním ruchu, který byl veden taktéž paní prorektorkou,
jsme získaly nový pohled na udržitelný, a především všem dostupný cestovní ruchu a
vyvstal tedy nápad naše snažení přeorientovat na produkt cestovního ruchu pro
handicapované osoby. Toto zaměření jsme se rozhodly specifikovat ještě blíže, a to na
produkt pro handicapované osoby aktivní – tedy se zájmem o nějaký druh sportu, či
aktivity. Vzhledem k již navázané komunikaci s Jihočeskou centrálou pro cestovní ruch
jsme se rozhodly v této spolupráci pokračovat a náš produkt zaměřit na jednu z
turistických oblastí v Jihočeském kraji.
Ve skupině tedy byly rozděleny jednotlivé turistické regiony a znovu jsme se uchýlily k
analýze možností. Ta zahrnovala tedy nejen bezbariérová ubytovací a stravovací zařízení,
ale nejrůznější sportovní areály, bazény, lyžařská střediska, cyklostezky, wellness centra,
farmy s možností projížďky na koních a další sportoviště. Další otázkou analýzy byla také
existence možnosti asistentů k nejrůznějším sportům pro handicapované osoby. Z této
analýzy nám jako nejvhodnější a nejpestřejší vyšly dva turistické regiony – Šumavsko a
Třeboňsko.
Finální rozhodnutí o vybrané destinaci jsme se rozhodly ponechat na potenciálních
klientech, tedy handicapovaných osobách. A tak jsme ještě těsně před vypuknutím
pandemie Covid-19 a s tím souvisejících opatřeních sestavily dotazník, který obsahoval
14 otázek ohledně cestování, sportování, ale také otázky obecné. Dále byly v dotazníku
představeny 2 turistické regiony a volba mezi nimi. Ty jsme následně, již bohužel pouze
online, distribuovaly skrze Centrum Paraple, díky Janu Natovovi do týmu
handicapovaných florbalistů Tatranu Střešovice, dále skrze nejrůznější skupiny
handicapovaných osob, skrze naše přátele s handicapem a také skrze paní Lhotovou, která
nám jako první dala k dotazníku zpětnou vazbu, a jíž patří veliké díky. Respondentů sice
nebylo takové množství, jako jsme si představovaly, avšak na komplikace nebyl čas, a
tak jsme dotazník vyhodnotily. Jako vítězná destinace byl zvolen turistický region
Šumavsko. Dotazník a jeho vyhodnocení přikládáme na konci páce do příloh.
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Zbytek tohoto letního semestru jsme pracovaly na projektu pouze z našich domovů, což
nám velmi zkomplikovalo šetření v terénu a celkový ráz projektu. Proto je výsledek naší
práce prozatím pouze ve formě této seminární práce a prezentace.
Abychom lépe poznaly vybranou destinaci, rozhodly jsme se provést analýzu prostředí.
Bylo zapotřebí zjistit podrobnosti o ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízeních
v dané destinaci. Díky této analýze jsme našly vhodné subjekty, které jsou bezbariérové
a vyhovují tak potřebám handicapovaných osob.
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2. Bezbariérová ubytovací zařízení v turistické oblasti
Šumavsko
Níže představujeme nabídku vybraného bezbariérového ubytování pro tělesně
handicapované v oblasti jižních Čech, konkrétně v regionu Šumavsko. Jedná se jak
o apartmány, penziony, tak i hotely od levnějších až po luxusní s nabídkou odpočinku,
ale také sportovního vyžití, nebo návštěvy nejrůznějších památek, jako jsou hrady,
zámky, či muzea v okolí objektu. V nabídce jsou rekreační objekty, které jsou kompletně
bezbariérové (např. i s plošinou pro vozíčkáře), stejně tak i objekty, které sice nesplňují
všechna bezbariérová pravidla, ale jsou k handicapovaným osobám přátelská (bez schodů
a jiných překážek, či terénních nerovností).
Bylo zjištěno, že najít ubytování, které je kompletně uzpůsobené, pro jedince s tělesným
handicapem je velmi obtížné. Jednotlivé stránky s nabídkou ubytovacích zařízení sice
umožňují hledat v rámci ubytování s bezbariérovým přístupem – tedy vyfiltrovat objekty,
které jsou bezbariérové, ale podrobné informace o úrovni bezbariérovosti zařízení, nebo
doplňkové služby tykající se například volnočasových aktivit pro dané osoby, či přístup
do wellness prostor už nejsou uvedeny a velmi obtížně se dohledávají. V rámci
návrhového opatření by bylo vhodné, vytvořit takovou stránku, která by tyto informace
obsahovala – tedy takový portál, který bude obsahovat všechna bezbariérová ubytování
v dané lokalitě s podrobným popisem, aby si návštěvník, který je tělesně handicapovaný
mohl vybrat ubytování snadno, rychle a nemusel dané ubytovací zařízení kontaktovat
telefonátem, či emailem, zda jsou na místě pro něj vhodné podmínky. Tento server by
musel být přehledný a obsahovat všechny potřebné informace jak o vybavení, ceně,
dopravě tak i o možnostech v okolí. Měl by být doprovázen též dostatečnou fotografickou
dokumentací jak hotelu a okolí, tak především jeho pokojů či apartmánů. V mnoha
případech taková dokumentace na serverech chybí, avšak právě fotografie objektu hrají
velmi důležitou roli při výběru ubytování.
Zároveň je nutné podotknout, že v rámci bezbariérového ubytování v oblasti Šumavsko,
nebylo nalezeno ubytovací zařízení, které by bylo zcela přátelské k zdravotně
handicapovaným osobám. Většinou se jedná pouze o nízkopodlažní objekty, kde je
možné se pohybovat s vozíčkem a jsou uzpůsobené sprchové kouty a toalety. Na ostatní
doplňkové služby, jako je například možnost zapůjčení kompenzačních sportovních
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pomůcek pro handicapované (trycykly aj.) a uzpůsobení ostatních volnočasových aktivit
jejich potřebám, není brán zřetel.
Bylo by tedy potřeba se této oblasti věnovat hlouběji například s podporou centrály
cestovního ruchu či dalších subjektů. Zároveň by bylo dobré se zamyslet nad výstavbou
hotelu či penzionu uzpůsobeného pouze pro handicapované osoby. Domníváme se, že
takový hotel by tito lidé velmi ocenili. Hotel by mohl disponovat také wellness
procedurami, masážemi, rehabilitacemi a dalšími procedurami. Zároveň by zde mohly
být pořádány společenské večery s danou tématikou, koncerty, besedy a podobně, tak aby
hosté odjížděli s příjemnými pocity z hezky stráveného pobytu.
Domníváme se též, že otázka či oblast handicapovaných osob je velmi opomíjena. Avšak
i tito lidé mají právo na to, aby se ubytovali v moderně a nově zařízeném ubytování. K
výstavbě tohoto ubytování by bylo také zapotřebí klást otázky ohledně vybavení,
požadavků, poznámek a dalších přímo těmto lidem. Toto dotazování by mělo pro
výstavbu velký přínos, jelikož by tyto poznámky napomohli k vybudování ideálního
ubytování pro handicapované. K hotelu by náležela také půjčovna trycyklů a jiných
pomůcek ke sportování, které u drtivé většiny ubytování chybí. V areálu by se mohl
nacházet i bazén či vířivka.

2.1 Konkrétní ubytovací zařízení
Hotel Mlýn
Vhodným ubytováním pro handicapované hosty je čtyřhvězdičkový Hotel Mlýn (viz
Příloha 1) nacházející se v historickém centru Českého Krumlova. Tento hotel je
zrekonstruován ze starého mlýna pocházejícího z 15. století ihned u břehu Vltavy. Interiér
je moderně vybavený se zachovanými prvky starého mlýna v podobě trámů či jiných kusů
objektu. Hotel disponuje celkem 44 plně vybavenými pokoji a 2 apartmány, z nichž
některé mají i balkony. Všechny pokoje se skládají ze dvou místností, a to hlavní ložnice
a obývacího prostoru. Co se týká výhledu z pokojů, z každého z nich je nádherný výhled
buď na řeku Vltavu, nebo na krásy města Český Krumlov. Hotel disponuje výtahem,
handicapovaní hosté se tedy bez problému dostanou do svého pokoje. Pokoje disponují
vlastní toaletou a koupelnou, klimatizací, minibarem či televizí. Po celém hotelu je
zároveň bezplatné připojení Wi-Fi. Tento hotel je vhodný pro hosty, kteří rádi poznávají
památky, užívají si nádherného výhledu a navštěvují nové objekty, restaurace a zajímavá
místa. V okolí se nachází například Regionální muzeum Český Krumlov, Muzeum
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marionet, Muzeum voskových figurín či Muzeum historických vozů. Nedaleko hotelu se
nachází také solná jeskyně. Z dalších míst stojí za zmínku také Minoritský klášter, Zámek
Český Krumlov, Hvězdárna a Rozhledna Kleť a další. Návštěvníci tak při tomto pobytu
zažijí příjemný čas v krásném městě s nádechem historie.1
Hotel Annín
Okolí wellness Hotelu Annín nabízí celou řadu míst k navštívení. Hosté se mohou těšit
na krásnou přírodu, čistý vzduch a typicky horskou atmosférou chráněné krajinné oblasti
Šumava. Stylové prostředí, přátelskou atmosféru a bohaté služby ocení nejen soukromá,
ale i firemní klientela. Ke komfortnímu ubytování je připraveno 22 útulně zařízených
pokojů a 4 mezonetové apartmány. Pro setkání, oslavy, školení, kurzy, semináře atd je
připraveno technicky vybavené konferenční zázemí pro 50 osob se vstupem na terasu a
bowling. K odpočinku a relaxaci je k dispozici vnitřní bazén a možnost využít služeb
wellness centra, které se nachází přímo u budovy hotelu. Hosté mohou relaxovat v sauně,
parní sauně či perličkové vaně. Po namáhavém dni je možné se nechat hýčkat na masáži.
Pro milovníky cyklistiky je v blízkosti hotelu několik cyklotras různé obtížnosti.
Parkování vozů je řidičům umožněno zdarma přímo u objektu. Ke komfortnímu
ubytování jsou připraveny světlé a prostorné pokoje obložené dřevem, rozdělené na
pokoje s předzahrádkou s vlastním dřevěným posezením, pokoje Superior, dvoupodlažní
apartmány Lux a rodinné pokoje. Opravdový kulinářský zážitek nabízí útulná restaurace
s nabídkou pokrmů z místních specialit či světové kuchyně, připravovaných výhradně z
čerstvých surovin. Na bohatém jídelním lístku najdete také čerstvé ryby, grilovaná masa,
vegetariánská a dětská jídla. V okolí hotelu se také nachází Hrad Kašperk, Zřícenina Pustý
Hrádek, Židovská synagoga v Hartmanicích, Brousírna a sklárna Annín, Muzeum
Šumavy aj. 2

1
2

Hotel Mlýn [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.megaubytko.cz/hotel-mlyn
Hotel.cz: Hotel Annín [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://annin.hotel.cz/
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Hotel Albatros
Komfortní ubytování je hostům Hotelu Albatros nabízeno v útulných dvoulůžkových
a třílůžkových pokojích a prostorných čtyřlůžkových apartmánech. Celková kapacita
hotelu činí 50 lůžek. Všechny pokoje a 2 ze 3 apartmánů mají též vlastní terasu nebo
balkon
a apartmány disponují také vlastní plně vybavenou kuchyňkou. Každé ráno se v Hotelu
Albatros podává kontinentální snídaně. Širokou škálu alkoholických i nealkoholických
nápojů poskytuje bar s terasou a krásným výhledem na Lipno. Na zahradě lze grilovat.
Oběd či večeři si můžete vychutnat v nedaleké restauraci Hejrov. V těsné blízkosti Hotelu
Albatros se rozprostírá největší přehradní nádrž Lipno, která láká ke koupání i řadě
vodních sportů. Břehy přehrady lemují upravené cyklostezky pro jízdní kola. Nedaleko
Hotelu je možné také navštívit zříceninu hradu Vítkův hrádek, nedaleké historické město
Český Krumlov, nebo unikátní Stezku korunami stromů se spoustou atrakcí pro děti i
dospělé. Milovníci zimních sportů mohou navštívit 6 kilometrů vzdálený lyžařský areál
Lipno.3
Hotel Sádek
Hotel Sádek s rodinnou atmosférou se pyšní ideální polohou v samém srdci historického
Chodska, která přímo vybízí ke každodenním procházkám po překrásném okolí,
protkaném turistickými stezkami a romantickými zákoutími. Okolí je též bohaté na
historické zajímavosti. K pohodlnému ubytování je připraveno 23 útulných pokojů za
příznivé ceny. Celková kapacita hotelu je 47 lůžek. Pokoje jsou vybaveny vlastní
koupelnou se sociálním zařízením a sprchovým koutem, nábytkem z masivu, televizí se
satelitním příjmem a bezplatným bezdrátovým připojením k internetu. V přátelské
atmosféře hotelu se jistě budou dobře cítit individuální turisté, rodiny s dětmi i školy v
přírodě. Hosté mohou využít také perličkové koupele, podvodní masáže, různé zábaly,
infra saunu, solárium i fitness. Příjemné posezení nabízí salonek či terasa. Parkování vozů
je zajištěno zdarma před hotelem. Restaurace Hotelu Sádek nabízí místní a regionální
speciality, čerstvé ryby z místních sádek i zvěřinové speciality. Pro větší skupiny lze
zajistit stravování formou polopenze či plné penze. Těšit se můžete i na dobré víno z
moravských sklepů a další nabídku nápojů, které si lze vychutnat i na letní terase.
Restauraci je možné využít i pro společenská setkání, rodinné oslavy či firemní akce.
3

Hotel.cz: Hotel Albatros [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://garni-hotel-albatros.hotel.cz/
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Nádherný výhled na Chodsko a Český les poskytuje vyhlídková kavárna. V obci je možné
navštívit Kapli sv. Cyrila a Metoděje či Památník padlým americkým vojákům, které jsou
od hotelu vzdáleny jen 134 metrů. K návštěvě zve také Domažlická věž či Muzeum
Chodska v Domažlicích.4
Penzion Siesta
Dalším vhodným ubytováním pro handicapované klienty je také Penzion Siesta (viz
Příloha 5), který se nachází ve vesnici Želnava na hranicích Národního parku Šumava
nedaleko přehrady Lipno. V okolí se nachází krásná příroda a nabízí mnoho
volnočasových aktivit. Penzion disponuje deseti pokoji, prostornou zahradou a jedním
bezbariérovým pokojem. Tento pokoj je kompletně vybavený a upravený tak, aby
vyhovoval bezbariérovému pohybu. Zahrnuje též vlastní koupelnu se sprchovým koutem
a toaletou. V penzionu se může ubytovat celkem 28 hostů, kdy je tedy tento hotel vhodný
také pro skupinovou návštěvu. V hotelu je též možnost úschovy kol, bezplatné připojení
WiFi, parkování zdarma a za příplatek je zde povolen i domácí mazlíček. V ceně
ubytování je též snídaně v podobě švédských stolů, možnost zajištění večeře, avšak zbylé
jídlo si host musí zařídit sám. V zimních měsících je zde také možnost lyžování na
rakouském Hochfichtu, kde jsou k dispozici šesti nebo pětidenní pobyty.5
Penzion Hájenka Nebe
Jedinečným ubytováním v krásné přírodě je také rodinná Hájenka Nebe (viz Příloha 6)
nacházející se přibližně 3 kilometry od města Kašperské Hory. Svou polohou tak penzion
nabízí nádherný pohled na šumavské hory a okolí. Hájenka se nachází v lese, kde jsou
vhodné procházky či jízda na kole. Nedaleko se nachází také Hrad Kašperk či Dračí skály.
Pro milovníky zimního sportu jsou zde také k dispozici lyžařská střediska Kašperské
Hory, Hartmanice, Nezdice, Javorník či Zadov. Celkově penzion disponuje 6 apartmány,
ze kterých pouze jeden je plně zařízen bezbariérově. Tento pokoj zahrnuje manželskou
postel a nádherný výhled do okolí. Každý pokoj je vybaven zařízenou vlastní kuchyňkou,
koupelnou se sprchovým koutem a toaletou. Samozřejmostí je také bezplatné WiFi
připojení, parkování a povolení domácího mazlíčka za poplatek. Příjemné chvíle zde
hosté mohou trávit také na prosklené verandě. Ubytování v tomto penzionu je vhodný jak
pro individuální návštěvy, tak i pro skupiny. Toto ubytování je ideální pro handicapované,
4

Hotel.cz: Hotel Sádek [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://horsky-hotelsadek.hotel.cz/?gclid=EAIaIQobChMI9cSg5eeT6gIV04eyCh2nmQDgEAAYASAAEgKj9PD_BwE
5
Penzion Siesta [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.penzion-lipno-ubytovani.cz/
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kteří rádi tráví čas v přírodě, užívají si klidu, zpěvu ptáků a čerstvého vzduchu. V okolí
je možnost zaplavání si či využití sportovních vodních pomůcek v přírodních rybnících
Zdíkovec, Bušek, Valcha a Úbislaviském rybníku.6
Penzion u Lipna
Penzion u Lipna se nachází na okraji obce Horní Planá, která je v současnosti rychle se
rozvíjejícím turistickým střediskem. Celý levý břeh slouží k rekreačním účelům s
možností koupání, vodních a cykloturistiky s ohledem na zdravotně handicapované.
Kolem penzionu vede jedna z cyklistických tras. Lipno je vzdálené od penzionu cca 600
m. Přímo u přehrady se nachází půjčovna rybářských loděk. Lipno je rovněž vhodné pro
sportovní rybaření. Během letních večerů je možné navštívit letní kino v Horní Plané a v
Černé v Pošumaví. Milovníci zimních sportů si zde také přijdou na své. V zimě jsou
upravené běžecké stopy a dostupná lyžařská střediska Kramolín či Hochficht. Pozdní léto
a podzim jsou ideálním obdobím pro turistické výlety. Večery je možné si zpříjemnit u
ohniště, nebo si zapůjčit grill v areálu Penzionu, v letním kině, bowlingem nebo
procházkou po písčité pláži v Horní Plané. Bezbariérový přístup je samozřejmostí a
domácí mazlíčci vítáni.7
Penzion Kovářov
Zrekonstruovaný rodinný Penzion Kovářov se nachází v obci Kovářov u Lipenského
jezera v těsné blízkosti kotviště lodí a pláže. Hosté se mohou těšit na spojení nádherné
jihočeské přírody s možností aktivního i společenského vyžití. Komfortní ubytování je
pro hosty připraveno v útulných a moderně vybavených pokojích a dvou apartmánech s
vlastní terasou. Příjemné posezení a chutné stravování nabízí útulná hotelová restaurace
s letní terasou. Za poplatek je k dispozici sauna a vířivka. Pohodlné ubytování je pro hosty
Penzionu Kovářov připraveno ve 2 až 5lůžkových, moderně zařízených pokojích nebo 2
rodinných apartmánech s terasou. Celková kapacita penzionu je 77 lůžek. Pokoje mají
vlastní koupelnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením. Dále disponují pohodlným
nábytkem, televizí se satelitním příjmem a bezplatným bezdrátovým připojením k
internetu. V některých pokojích je lednička a trezor. Pro chvíle odpočinku je pro
návštěvníky připraveno posezení v salónku. V příjemné stylové restauraci si můžete

6

Pension Hájenka Nebe [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.megaubytko.cz/pensionhajenka-nebe
7
Pension U Lipna: Neobyčejně obyčejné ubytování [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z:
http://www.ubytovani-ulipna.cz/
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pochutnat na specialitách české i zahraniční kuchyně, připravovaných většinou v
minutkové úpravě. Nechybí také grilované pochoutky. Hosté mohou také navštívit
aquapark, který je od penzionu vzdálený 8 kilometrů. Cyklotrasy v okolí ubytovacího
zařízení jsou ideální pro výlety na kole. Jízdní kolo je možné uložit v úschovně kol. Pobyt
si hosté mohou zpestřit pěšími procházkami po turistických trasách v okolí. Přírodní
koupaliště se nachází 200 metrů od penzionu. Děti mohou využít dětské hřiště přímo v
objektu penzionu. Kino se nachází ve vzdálenosti 15 kilometrů od penzionu. Dominantu
města tvoří kostel svatého Bartoloměje. V bezprostřední blízkosti je možné rybařit,
koupat se, jezdit na kole či pořádat pěší túry. Hosté mohou navštívit 5 kilometrů
vzdálenou zříceninu hradu Vítkův hrádek, Schwarzenberský plavební kanál či Plešné
jezero.8
Penzion Jelení Vrchy
Penzion Jelení Vrchy (viz Příloha 9) nacházející se v jižní části Národního parku Šumava
je dalším vhodným ubytováním pro handicapované. Svou polohou je ideálním místem
pro poznání šumavské přírody a okolí. Tento penzion nabízí pouze jeden apartmán pro
imobilní hosty z celkových čtyř. Toto apartmá disponuje televizorem, plně vybavenou
kuchyní, koupelnou se sprchovým koutem a toaletou. Je zde k dispozici také společenská
místnost pro trávení společného času s nádherně obkládaným krbem. V exteriéru je též k
využití gril nebo ohniště. Je zde také možnost úschovy vlastních jízdních kol. V okolí se
nachází nádherná krajina, lesy, louky, značené turistické a cyklistické trasy. Nedaleko se
též nachází Jelení jezírko, Plešné jezero, MiniZoo Wapiti či Stožecká kaple. V zimních
měsících můžou hosté využít wellness ve Frymburku či lyžařské svahy ve střediscích
Hochficht a Lipno.9
Apartmány na Zlaté stezce
Toto ubytování nacházející se ve vesnici České Žleby je začleněno do krásné přírody
Národního parku Šumava. České Žleby ležící přibližně 3 km od hranic s Německem jsou
nejvýše položenou osadou jižní Šumavy, která nabízí mnoho krásných výhledů do okolí.
Tato zrekonstruovaná původní usedlost též disponuje bezbariérovým ubytováním z
celkové kapacity 10 pokojů, které zahrnuje vlastní koupelnu se sprchovým koutem s
Ubytování Pension Kovářov, Frymburk: O penzionu - Penzion Kovářov, Frymburk [online]. [cit. 202006-21]. Dostupné z: https://penzion-kovarov.penzion.cz/?gclid=EAIaIQobChMIwbLB6eiT6gIVBsyCh36ggCSEAAYAyAAEgIbZvD_BwE
9
Penzion Jelení Vrchy [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.megaubytko.cz/penzionjeleni-vrchy
8
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toaletou, televizi, kuchyňku. K dispozici je zde také společenská místnost s krbem, terasa
s venkovním krbem, gril, ohniště a úschovna kol. V okolí jsou vyznačené cyklotrasy a
turistické trasy rozdělené podle náročnosti a délky. Dále se nedaleko nachází Bavorský
les, Rozhledna Soumarský most nebo Zámek Vimperk. V letních měsících je zde možnost
vykoupání se v Křišťanovském rybníku, a naopak v zimních měsících jsou zde k dispozici
lyžařská střediska České Žleby, Strážný, Horní Vltavice či Kubova Huť.10
Apartmány Braníčkov
Apartmány Braníčkov umožní prožít pravou venkovskou dovolenou. Jsou oceněny
certifikáty, jako Originální

služba Šumava, nebo Baby-friendly cesrtifikate.

Čtyřhvězdičkové Apartmány Braníčkov nabízejí luxusní ubytování v 11 příjemně a
moderně zařízených apartmánech s rozličnou kapacitou. Apartmány jsou obklopeny
nádhernou přírodou hlubokých lesů, a díky k tomu si hosté mohou užít pohodový pobyt,
který ocení zejména rodiny s dětmi. Pro hosty je připraveno také místní wellness centrum,
které disponuje bazénem se slanou vodou, vířivkou, saunou a masážemi. Apartmány
Braníčkov navíc disponují velice rozlehlou zahradou, v které nechybí dětská hřiště ani
jedinečná kaskáda bio jezírek pro koupání v přírodě. Hosté mohou být pohoštěni
šumavskými specialitami, jako např. šumavské čevaby, starošumavský kuřecí steak
plněný uzeným a cibulkou s liškami, šumavské bramboráky a další pochoutky dle
regionálních receptur, vydatnými snídaňovými rauty či ovocem přímo ze zahrady.
Penzion V Braníčkově si hosté mohou užít také klid přírodního parku Kochánov, nebo
navštívit věhlasná turistická místa Šumavy, která se nachází nedaleko. Volný je možné
strávit také u nové Bowlingové dráhy, minigolfu, petangue, kulečníku či u baru. V dosahu
rekreačního zařízení najdete rozsáhlou síť cyklostezek a turistických tras. 11
Residence Lipno
Rekreační areál v poklidné části Lipna nad Vltavou konkrétně v obci Kobylnice se
nachází přibližně 1,5 km od centra tohoto města. Leží též pouhých 200 metrů od jezerní
cyklostezky, která spojuje Lipno nad Vltavou a Frymburk. Zároveň se zde nachází také
travnatá pláž a svou polohou je přibližně 1 km od lyžařského areálu Lipno. Tato residence
je vybudována v krásném a klidném prostředí s nádherným výhledem na přehradu Lipno

10

Apartmány Na Zlaté stezce [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z:
https://www.megaubytko.cz/apartmany-na-zlate-stezce
11
Apartmány Braníčkov: Luxusní dovolená s dětmi na Šumavě [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z:
http://branickov.cz/
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a jeho okolí zahrnující Stezku Korunami Stromů. V areálu jsou samostatně stojící budovy,
jako jsou domy, dvoudomy, bungalovy nebo chaty a chalupy. V okolí je možné využití
jízdních kol, vodních sportů, rybaření a lyžování. Ubytování zahrnuje též bezplatné WiFi
a parkování. Všechny budovy zahrnují televizní připojení, posezení a koupelnu s toaletou.
Ubytování nabízí prostorné pokoje s krbovými kamny, plně vybaveným kuchyňským
koutem a terasou. V exteriéru je zde k zapůjčení také gril. Nachází se zde také vyhrazené
místo parkování pro handicapované hosty. Vhodný bungalov k ubytování pro
handicapované má na webových stránkách též mapku přehledu rozložení celého domu
(viz Příloha 13). Tento bungalov disponuje 3 pokoji, terasou, krbovými kamny,
koupelnou se sprchovým koutem, obývacím pokojem, kuchyňským a jídelním koutem.
Ubytování je zde tedy ideální pro 6člennou skupinu či rodinu.12
Zámek Hrádek
Zde jedno z luxusnějších ubytovacích zařízení, které je také vstřícné k lidem se
zdravotním handicapem. Hotel Zámek Hrádek, sídlící v zámku ze 17. století s krásnou
zahradou, byl v létě 2010 otevřen po dlouholeté rekonstrukci. Hotel má k dispozici 22
pokojů s celkovou kapacitou 43 lůžek a 10 přistýlek. Hosté si mohou vybrat ubytování v
pokojích typu Classic, Exclussive, DeLuxe a Royal ve stylu Ludvíka XV. Všechny
pokoje jsou stylově zařízeny dobovým nábytkem a jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením a psacím stolkem s připojením k internetu zdarma. Některé pokoje poskytují
krásný výhled do zámeckého parku. Zámecké wellness zahrnuje bazén s protiproudem,
saunový svět, masáže i různé zábaly. Bezplatné parkování je zajištěno v uzavřeném
zámeckém dvoře. Hotel Zámek Hrádek sídlí v obci Hrádek nedaleko Sušice. U hotelu se
rozprostírá barokní park s otevřeným průhledem do nádherné lesnaté krajiny. V areálu se
nachází Muzeum Františka Pravdy, zaměřené na osobu Františka Pravdy, významného
autora knížek pro lid 2. poloviny 19. století, kaple sv. Valburgy a park. Region Sušicka
nabízí široké spektrum možností pro sportovní i kulturní vyžití. Cyklistům je k dispozici
hustá pavučina cyklistických tras. Relaxaci u vody nabízí koupaliště Sušice a Aquapark
v Horažďovicích.13

12

Residence Lipno [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.booking.com/hotel/cz/residencelipno.cs.html?aid=318615;label=New_Czech_CS_5496344665qTyoGRQ7mv3%2AJjndg000PwS217247256921%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg;si
d=abfacf79e000a679067e593e23b408c0;dest_id=1262;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_c
hildren=0;hapos=3;hpos=3;nflt=sth%3D104;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=
popularity;srepoch=1592771802;srpvid=d90f90ec537d00df;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
13
Hotel.cz: Zámek Hrádek [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://zamek-hradek.hotel.cz/
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Biofarma Slunečná
Biofarma Slunečná je penzion, který se nachází ve městě Volary. Nabízí čtrnáct
apartmánů, nadstandardních plochou, řešením i vybavením. Apartmány se nachází ve
třech originálních zrestaurovaných staveních: Dům s vltavskou vyhlídkou, Dům v
samotném srdci farmy a Dům s galerií. Světlé barvy, využití přírodních materiálů a
starožitný nábytek dotváří stylové rustikální prostředí. Jednotlivé apartmány tvoří velká
obytná místnost s jídelním koutem, kompletně vybavenou kuchyní a satelitní televizí;
dále dvě ložnice a moderně vybavené sociální zařízení, část z nich je řešena jako loftové
byty - dvoupodlažně. Apartmány v přízemí mají bezbariérový přístup. K dispozici jsou
hostům společné prostory, a to velká prosluněná zimní zahrada a wellness (solárium,
hydromasážní vana, sauna). 14

Biofarma Slunečná: Penzion [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.biofarmaslunecna.cz/penzion
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3. Bezbariérová stravovací zařízení v turistické oblasti
Šumavsko
V této kapitole budou představeny vybrané restaurace, které je možné v turistické oblasti
Šumavsko navštívit. Všechna tato stravovací zařízení splňují podmínky bezbariérovosti,
takže je bez problémů mohou navštívit i handicapovaní hosté. Během vypracovávání této
kapitoly byl brát zřetel i na typickou regionální gastronomii, protože by byla škoda něco
z místních specialit při návštěvě nepoznat.

3.1 Konkrétní stravovací zařízení
Pivovar Prachatice
Restaurace nabízí tradiční českou kuchyni, která je zde nabízena po boku „doma“
vařených piv, klade si důraz především na kvalitu a poctivé porce. Otevírací doba ve
všední dny je od 10:30 do 22:00. Restauraci bylo nutné kontaktovat ohledně
bezbariérovosti prostorů, jelikož to nemá uvedeno na webových stránkách. Vstup do
restaurace z Horní ulice je bezbariérový, uvnitř lze pak sednout pouze u jednoho stolu
(ostatní stoly / prostor jsou odděleny cca pěti schody). Venkovní dvorek je bezbariérový
kompletně, na dvorku se rovněž nachází bezbariérové WC.
Hotel Kristián
Restaurace nabízí tradiční českou kuchyni. Otevírací doba je od 11 hodin do 22 hodin.
Pro zjištění bezbariérovosti restaurace bylo nutné podnik kontaktovat. Bylo zjištěno, že
jediný schod je před hlavním vchodem, ale je nízký a dá se objet. Pouze na venkovní
terasu jsou 3 schody. Toalety v restauraci mají zvlášť bezbariérovou toaletu.
Dobrá chata na Zadově
Restaurace nabízí domácí kuchyni se surovinami ze Šumavského regionu. Konají se zde
často také různé gastronomické a gurmánské akce. Otevírací doba je Po-Čt, Ne 11:0022:00, Pá+So 11:00-23:00. K dispozici je také letní terasa s grilem. Co se týká
bezbariérovosti prostorů, opět není uvedeno na stránkách- nutné restauraci kontaktovat.
Vnitřní prostory a toaleta v restauraci jsou bezbariérové. Vstup do hotelu je po třech
schodech.
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Pizzeria Marco
Vyhlášená restaurace díky své chutné kuchyni s italskými specialitami a příjemným
personálem. Otevírací doba je denně od 11.00 - 22.00. Informace ohledně bezbariérovosti
prostorů mají uvedeno na svých webových stránkách. V pizzerii Marco se nachází
bezbariérová část restaurace i se vstupem a toaletou.
Indická restaurace Tandoor
Restaurace nabízí neobvyklou a výtečnou kuchyni. Všechna jídla připravují nepálští
kuchaři a k přípravě používají speciální indickou pícku tandoor. Otevírací doba je denně
od 11.00 - 15.00 a poté od 17.30 - 22.00 kromě neděle, kdy je zavřeno. Na webových
stránkách nejsou informace ohledně bezbariérovosti- nutné provozovnu kontaktovat. Pro
vstup do restaurace je nutné zdolat pár schůdků, ale je možné je překonat s pomocí
obsluhy restaurace nebo ochotných rukou kolemjdoucích. Předzahrádka zde bohužel není
a toalety taktéž nejsou bezbariérové.15
Restaurant Pizzeria Milano
Restauraci lze navštívit v letní i zimní sezoně. Bohatá nabídka rumů a vína. V jídelním
lístku nabízejí místní speciality, které jsou nabízeny formou denní nabídky.
Samozřejmostí na jídelním lístku jsou pizzy, těstoviny, saláty.16
Restaurace Slunečná louka
V přízemí se nachází restaurace s kapacitou 150 míst. Na terase hotelu je po celý rok
připravena venkovní restaurace s kapacitou cca 60. V jídelním lístku naleznete speciality
především italské či mezinárodní kuchyně a výtečnou pizzu přímo z pece na dřevo.17
Wellness hotel Frymburk TENDER RESTAURANT
Zážitková restaurace s otevřenou kuchyní, zaměřená na masové pokrmy, pokrmy z grilu,
domácí pizzu a indonéskou kuchyni připravovanou rodilými kuchaři z Bali. Pizza pec
nabízí pokrmy připravovány v peci vytápěné dřevem: domácí pizza, domácí bramborový

Šumavsko: gastronomická turistika [online]. [cit. 2020-06-27]. Dostupné z:
https://www.sumavsko.cz/gastronomicka-turistika
16
Restaurant Pizzeria Milano [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: http://www.milanolipno.cz/
17
Restaurace Slunečná louka [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: https://www.slunecnalouka.cz/
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chléb, pizza chléb. Z udírny vzniká příprava a uzení čerstvých masových pokrmů teplým
kouřem.18
Restaurace Florian
V rámci pobytu zajistí snídani pro celou rodinu, každý den ale běžně vaří i obědy a večeře.
Především z české i mezinárodní kuchyně: na své si proto přijdou ti, kdo mají rádi
poctivou omáčku a knedlík, ti, kdo preferují něco lehčího i ti, kdo mají zrovna chuť třeba
na sladké. Stylově zařízená restaurace se nachází v přízemí penzionu a během její
návštěvy můžete v létě využít i příjemnou zahradní terasu. Celková kapacita restaurace
je 50 hostů.19
Restaurace Šumava INN
Restaurace nabízí nejen tradiční českou kuchyni, ale i staročeská a šumavská jídla a
zvěřinu. Každý den je připraveno zvýhodněné polední menu. Děti se mohou zabavit v
dětském koutku, dospělí u stolního fotbalu, kulečníku nebo interaktivní střelnice.
Během roku plánují tematické akce jako zabijačkové či zvěřinové hody, svatomartinské
slavnosti, řízkování, hudební večery a další. Se svou koprovou omáčkou a ovocnými
knedlíky se restaurace Šumava Inn zařadila do projektu Czech Specials.20
Pekárna Kvilda
V hostinské činnosti platí stejné jako v pekařině. Domácí výroba počínaje knedlíky, silné
vydatné polévky s královnou nejžádanější dršťkovou. Ta se vaříme každou středu a
sobotu. Jídla jsou bez instantních přísad, základové omáčky, vlastní sekaná, tlačenka,
zabijačkové speciality, vyhlášená vepřová kolena na medu i jinak, na přání a objednávku
dle možnosti kladně reagují.21

18

Wellness hotel Frymburk TENDER RESTAURANT [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z:
https://www.hotelfrymburk.cz/?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnybxXWkgZF1D_z3OnpxBgrC
mPq91XUlHqmCdvAMCuWZ7FByNu29MXZUaAkCtEALw_wcB
19
Restaurace Florian [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: https://www.florian-frymburk.cz/
20
Restaurace Šumava INN [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: http://www.sumavainn.cz/
21
Pekárna Kvilda [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: http://www.pekarnakvilda.cz/
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Hotel Srní a depandance Šumava
Tým nabízí jedinečné speciality především české, ale i mezinárodní kuchyně. Hlavní
filozofií je podávat hostům tradiční šumavské pokrmy vyrobené z čerstvých lokálních
surovin. A tyto pokrmy zapíjet dobrým pivem. Zařazeno do Czech Specials.22
Restaurace U Sv. Markéty
Gastronomii restaurace lze charakterizovat jako moderní českou kuchyni, která se prolíná
s mezinárodní. Podporují lokální dodavatele, mají tedy čerstvé a kvalitní suroviny.
Aktuální nabídku jídel tvoří v souladu s ročním obdobím.23
Restaurace BÖHMERWALD
Provoz nekuřácké restaurace s nabídkou české, evropské a italské kuchyně. V nabídce
naleznete mořské speciality, salátový bufet, zákusky, alkoholické a nealkoholické nápoje,
vína. Celková kapacita restaurace je 60 míst. K dispozici je bar, terasa pro 50 osob, pro
kuřáky je vyhrazena zimní zahrada.24

Hotel Srní a depandance Šumava [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: https://www.hotelysrni.cz/hotelysrni/
23
Restaurace U Sv. Markéty [online]. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://www.hotelkasperk.cz/naserestaurace-gastronomicky-zazitek
24
Restaurace BÖHMERWALD [online]. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://www.pensionbohmerwald.cz/restaurace.html
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4. Sportovní aktivity pro handicapované v turistické
oblasti Šumavsko
Tato kapitola je zaměřena na sportovní areály a jiná sportoviště, která jsou vhodná pro
osoby s handicapem. Autorky se rozhodly práci zaměřit tímto aktivním směrem, protože
z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že by o tento typ dovolené byl zájem.
Všechny níže uvedené sportovní areály splňují podmínku bezbariérovosti a umožňují
všem si užít aktivní dovolenou podle vlastních představ.
Veškeré informace, které jsou uvedené v této kapitole, jsou získané z oficiálních stránek
daného sportovního areálu.

4.1 Konkrétní sportoviště
Sportoviště Kašperské Hory
Sportovní centrum disponuje:
-

Sportovní hala
Fitness
Malý sál
Venkovní hřiště

V Kašperských horách se nachází sportovní centrum, které nabízí široké spektrum
sportovního vyžití. Sportoviště Kašperské hory disponuje čtyřmi sportovními plochami,
mezi které patří sportovní hala, fitness a posilovna, malý sál a Venkovní hřiště.
Multifunkční sportovní hala je určena jak jednotlivcům, tak i sportujícím skupinám. V
hale se nachází také plně vybavené fitness centrum. Malý sál je určen pro menší skupinky
sportovců (cca 10 osob) a jeho prostory se dají využít například pro regenerační cvičení,
jógu a další aktivity.
Sportovní areál s celoročním využitím Kolinec
-

Koupaliště
Víceúčelové hřiště
Tenisový kurt-antuka
Hřiště na pétanque
Fotbalové hřiště

Koupaliště a sportovní areál Kolínec je otevřen po celý rok. Areál je vybaven mnoha
sportovními plochami, které mají mnohostranné využití. Koupaliště disponuje velkým a
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malým bazénem a také dětským brouzdalištěm. Areál je dále vybaven dětským hřištěm,
hřištěm na pétanque, víceúčelovým hřištěm, tenisovým kurtem, fotbalovým hřištěm a
dalšími typy hřišť. Některé plochy je třeba si předem telefonicky rezervovat, ale většina
z nich je volně přístupná.
Sportovní Areál Sušice
-

Fitness (1. patro, výtah)
Sportovní hala (rampa)

Sportovní areál Sušice je vybaven fitness a sportovní halou. Oba prostory jsou dobře
přístupné i na vozíku. Fitness se nachází v 1. patře a je dostupné výtahem a sportovní hala
disponuje rampou. Fitness centrum je otevřeno od pondělí do neděle a nabízí mnoho
služeb. Klienti si zde mohou nechat sestavit na míru šitý tréninkový plán nebo si mohou
objednat osobní trénink. Sportovní hala je stejně jako fitness centrum otevřena od pondělí
do neděle. Hodinový pronájem haly stojí 250 Kč. Halu lze využít zejména pro sálový
fotbal, basketbal, házenou a další sporty.
Skatepark Sušice
Skatepark Sušice prošel v roce 2016 rozšířením, a nyní se rozkládá na 1100 m2. Skatepark
je mimo sportovních ploch vybaven také přístřeškem se stolem a lavičkami, kde si lze
odpočinout.
Otavská cyklostezka
Otavská cyklostezka se nachází kousek od Skateparku Sušice. Cyklostezka začíná na
Modravě a končí ve Zvíkovském Podhradí. Vyznačená trasa měří 166 km. Cesta vede jak
lesní krajinou podél řeky, tak historickým centrem Sušice. Podél cesty se nachází 3
odpočinková místa s informačními tabulemi, kde se dozvíte víc o zajímavých místech v
okolí. Cyklostezka má kvalitní asfaltový povrch a je tak vhodná pro vozíčkáře.
Ostrov Santos Sušice
-

Bezbariérový – rovina
Součást lesoparku Luh
Nachází se v blízkosti městského centra
Přístupný lávkou pro pěší nebo po mostě

Říční ostrov Santos je vhodné místo pro relaxaci i zábavu. Na ostrově se nachází jak místa
pro relaxaci, tak pro sportovní vyžití. Nachází se zde hřiště pro míčové hry, venkovní
kuželník a také moderní dětské hřiště. Ostrov Santos je součástí lesoparku Luh, který je
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rekreační oblastí sousedící s centrem města. Luhem prochází dvě naučné stezky, Otavská
cyklostezka a jsou zde 2 dětské hřiště.
Sušická pavučina
-

2 bezbariérové stezky – Putování podél řeky Otavy, Sušice město královské

Sušická pavučina vede po čtyřech vrcholech a také údolím řeky Otavy. Na každé stezce
se návštěvník dočká něčeho jiného – historických památek, architektury, přírody nebo
výhledů do údolí řeky Otavy. Na cestách se nachází celkem 20 informačních tabulí,
panoramatické mapy, odpočinková místa s lavičkami a uvaziště pro koně.
Active Park Lipno
Active Park Lipno je díky projektu Lipno pro handicapované ideální destinací i pro
handicapované klienty, kteří si zde mohou plnohodnotně užít svou dovolenou ve
kterémkoli ročním období. Níže je uveden seznam aktivit, které lze v areálu v letním a
zimním období absolvovat.
Letní aktivity
-

Handbike
Elektročlun s bezbariérovým vstupem
Bazén s bazénovým zvedákem DELFÍN
Bezbariérová Stezka korunami stromů
Bobová dráha

Zimní aktivity
-

Monoski se stabilizátory
Lyžování s instruktorem pro zdravotně postižené
Bazén se zdviží pro snazší přístup do vody

Na skútru po Šumavě
-

Výlety pro návštěvníky na vozíku, držitele průkazu ZTP nebo ZTPP
Pouze na vyjížďky s průvodcem

Na Šumavě lze využít tři krásné trasy, které návštěvníky provedou okolo hory Stožec,
Novým údolím a Spálencem – po stopách historie. Pro klienty jsou připraveny elektrické
skútry, které jsou součástí řady kompenzačních pomůcek určené pro tělesně postižené
osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s
různým stupněm ochrnutím. Výlety jsou absolvovány s doprovodem, který návštěvníky
proškolí a provede po vybrané trase.
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Sportoviště Srní
-

Plocha pro míčové sporty
Fitness
Bazén
Plocha pro tenis, badminton a další…

Sportovní hala v Srní je součástí hotelu a nabízí bezbariérové plochy pro míčové sporty
– badminton, volejbal, tenis, futsal, florbal, basketbal, squash, fitness a další. Sportoviště
také disponuje plaveckým bazénem o rozměrech 25x12,5 metrů.
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5. Pomoc handicapovaným osobám
Tato kapitola je zaměřená na informace ohledně poskytování asistentských služeb pro
handicapované osoby v turistické oblasti Šumavsko. Dále pak obsahuje informace o
agenturách, které zařizují osobní asistenty po celé České republice.
Lyžařský areál Špičák u Železné Rudy pomáhá handicapovaným osobám. V případě, že
jede nějaká handicapovaná osoba, zastaví mu lanovku, aby mohl pohodlně nastoupit. V
areálu je navíc možnost zapůjčení lyží se skořepinou. Areál k tomu dodá i doprovod a
učitele, který ho na menších vlecích naučí s tímto zařízením zacházet. Někteří se na těchto
lyží naučí jezdit rychle a zvládají i velké sjezdovky.25
Asistenty lze vyhledat přes Asociaci pro osobní asistenci (APOA, z.s.). Tahle asociace
shromažďuje poskytovatele i uživatele osobní asistence. Na jejich stránkách lze nalézt i
mnoho užitečných informací ohledně pečovatelské služby, osobní asistence. 26
Webová stránka www.osobniasistence.cz nabízí vkládání nabídek a pohledávek ohledně
pečovatelských a asistenčních služeb. Nejedná se o žádnou společnost, ale pouze o
informační stránky, kde si handicapovaní lidé mohou zajistit asistenci nebo naopak
asistenti nabídnout svou pomoc lidem, kteří to potřebují.27

Lyžování s handicapem [online]. [cit. 2020-06-26]. Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/lyzovanis-hendikepem-na-sumave-zadny-problem-6282543
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Osobní asistence [online]. [cit. 2020-05-27]. Dostupné z:
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Závěr
Hlavním cílem této práce byla analýza bezbariérových možností v turistické oblasti
Šumavsko. Díky této analýze vznikl seznam bezbariérových restaurací, ubytovacích
zařízení, sportovišť a jiných sportovních aktivit, které mohou využívat handicapované
osoby. Tento seznam by měl posloužit právě těmto osobám a zjednodušit tak plánování
dovolené v této oblasti.
Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol. První kapitola popisuje cestu k cílovému
produktu. Autorky zde popisují co vedlo k tomu, že si vybraly toto téma a dále pak kroky,
které vedly k vyhotovení práce. Druhá kapitola obsahuje vybraná bezbariérová ubytovací
zařízení v této oblasti. Dále práce obsahuje bezbariérové restaurace, sportoviště a jiné
sportovní aktivity, vhodné pro handicapované osoby. Poslední část práce je zaměřená na
možnost pomoci handicapovaným osobám při jejich cestování.
Otázka bezbariérovosti je velice důležitá a do budoucna by bylo dobré, kdyby vznikalo
více projektů zaměřených na bezbariérovost, jelikož tyto projekty usnadňují život a
cestování nejen handicapovaným, ale také rodinám s dětmi, starším osobám, ale také
všem, kteří rádi cestují a poznávají nová místa.
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Příloha 1 – dotazníkové šetření
Dotazník Šumavsko/Třeboňsko
Ostatní otázky – dotazník samotný
1. Vztah ke sportu
o Nesportuji vůbec – prosím uveďte důvod
o Sportuji – prosím uveďte jak často a jaký sport

2. Vztah k cestování
o Necestuji vůbec - prosím uveďte důvod
o Cestuji – prosím uveďte jak často a kam (ČR/zahraničí)
3. Za jakým účelem (možnost více odpovědí)
o rekreace
o poznání
o sport
o pracovní cesty
o návštěva příbuzných a známých
o zdravotně orientované cesty
o jiné – uveďte
4. Jakým způsobem nejčastěji cestujete? (1 odpověď)
o osobní automobil
o autobus
o vlak
o letadlo
o jiné – prosím uveďte

5. Jak jste s jednotlivými typy dopravy spokojeni?
1
2
o osobní automobil
o autobus
o vlak
o letadlo
o jiné – prosím uveďte

6. S kým cestujete?
o s rodinou
o s přáteli
32

3

4

5

nevyužívám

o sám
o s asistentem
7. Měli byste zájem cestovat za primárním cílem – sportem?
ANO/NE
8. Jaké sporty by Vás lákaly na Vaší cestě vyzkoušet?
o Jízda na handbiku
o Jízda na monoski/biski
o Vodní sporty
o Kolektivní sporty
o Lukostřelba
o Jiné – uveďte prosím jaké

9. Která z níže popsaných turistických oblastí by Vás zaujala více pro Vaši
návštěvu?
o Třeboňsko
o Šumavsko
10. Je něco co Vám na trhu cestovního ruchu v České republice chybí? Máte další
jiné připomínky, či doporučení, týkající se tohoto tématu?
Identifikační otázky - nakonec
1. Pohlaví
o Žena
o Muž
2. Věk
o Do 15 let
o Od 16 do 26 let
o Od 27 do 35 let
o Od 36 do 45 let
o Od 46 do 55 let
o Od 56 let
3. Typ ochrnutí
o Monoplegie
o Paraplegie
o Hemiplegie
o Kvadruplegie
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4. Místo bydliště
o Praha
o Středočeský
o Liberecký
o Královéhradecký
o Ústecký
o Plzeňský
o Jihočeský
o Karlovarský
o Jihomoravský
o Vysočina
o Zlínský
o Pardubický
o Moravskoslezský
o Olomoucký
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Příloha 2 - Seznam bezbariérových restaurací
Pivovar Prachatice
•
•
•
•

Adresa: Horní 174, 383 01 Prachatice
Telefon: + 420 606 096 994
E-mail: pilousek@pivovarprachatice.cz
www.pivovarprachatice.cz

Hotel Kristián
•
•
•
•

Adresa: Kubová Huť 26
Telefon: + 420 777 284 087
E-mail: info@kristian1000.cz
www.kristian1000.cz

Dobrá chata na Zadově
•
•
•
•

Adresa: Zadov 312, 384 73 Stachy
Telefon: + 420 388 428 204
E-mail: chata@dobrachata.cz
www.dobrachata.cz

Pizzeria Marco
•
•
•
•

Adresa: Husova 106, 383 01 Prachatice a Pivovarská 88, 385 01 Vimperk
Telefon: + 420 388 316 950 a + 420 388 412 059
E-mail: info@pizzerie-marco.cz
www.pizzerie-marco.cz

Indická restaurace Tandoor
•
•
•
•

Adresa: Horní 165, 383 01 Prachatice
Telefon: + 420 388 310 618
E-mail: menberu@seznam.cz
www.indicka.cz

Pizzerie a Restaurant Miláno Lipno
•
•
•
•

Adresa: Lipno nad Vltavou 91, 382 78
Telefon: + 420 722 070 777
E-mail: není uveden
www.milanolipno.cz
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Rodinný hotel SLUNEČNÁ LOUKA
•
•
•
•

Adresa: Lipno nad Vltavou 300, 382 78
Telefon: + 420 602 561 844
E-mail: manager@slunecnalouka.cz
www.slunecnalouka.cz

Wellness hotel Frymburk - TENDER RESTAURANT
•
•
•
•

Adresa: Frymburk 140, 38279 Frymburk
Telefon: + 420 380 300 311
E-mail: info@hotelfrymburk.cz
www.hotelfrymburk.cz

Restaurace Florian
•
•
•
•

Adresa: Frymburk 251, 382 79 Frymburk
Telefon: + 420 602 696 799
E-mail: info@florian-frymburk.cz
www.florian-frymburk.cz

Restaurace Šumava INN
•
•
•
•

Adresa: Kvilda 26, 384 93
Telefon: + 420 777 671 056
E-mail: info@sumavainn.cz
www.sumavainn.cz

Pekárna Kvilda
•
•
•
•

Adresa: Kvilda 75, 384 93
Telefon: + 420 388 435 578
E-mail: info@pekarnakvilda.cz
www.pekarnakvilda.cz

Hotel Srní a depandance Šumava
•
•
•
•

Adresa: Srní 117, 341 94
Telefon: + 420 376 599 212
E-mail: rezervace@hotely-srni.cz
www.hotely-srni.cz

Restaurace U Sv. Markéty
•
•
•
•

Adresa: Náměstí 3, 34192 Kašperské Hory
Telefon: + 420 376 324 113
E-mail: info@hotelkasperk.cz
www.hotelkasperk.cz
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Restaurace BÖHMERWALD
•
•
•
•

Adresa: U Řezné 378, 340 04 ŽELEZNÁ RUDA
Telefon: + 420 603 218 860
E-mail: tomhorek@pension-bohmerwald.cz
www.pension-bohmerwald.cz
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Příloha 3 - Seznam bezbariérových sportovních areálů
Sportoviště Kašperské Hory
www.sport.kasphory.cz
-

Sportovní hala
Fitness
Malý sál
Venkovní hřiště

Sportovní areál s celoročním využitím Kolinec
www.koupaliste-kolinec.cz
-

Koupaliště
Víceúčelové hřiště
Tenisový kurt-antuka
Hřiště na pétanque
Fotbalové hřiště

Sportovní Areál Sušice
www.sportoviste-susice.cz
-

Fitness (1. patro, výtah)
Sportovní hala (rampa)

Skatepark Sušice
www.susicebranasumavy.cz/skatepark
-

Bezbariérový

Otavská cyklostezka
www.susicebranasumavy.cz/otavska-cyklostezka
-

Kvalitní asfaltový povrch vhodný pro kolečkové brusle – tzn. i pro vozíčkáře

Ostrov Santos Sušice
-

Bezbariérový – rovina
Součást lesoparku Luh
Nachází se v blízkosti městského centra
Přístupný lávkou pro pěší nebo po mostě
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Sušická pavučina
-

2 bezbariérové stezky – Putování podél řeky Otavy, Sušice město královské

Active Park Lipno
www.lipno-info.cz
Letní aktivity
-

Handbike
Elektročlun s bezbariérovým vstupem
Bazén s bazénovým zvedákem DELFÍN
Bezbariérová Stezka korunami stromů
Bobová dráha

Zimní aktivity
-

Monoski se stabilizátory
Lyžování s instruktorem pro zdravotně postižené
Bazén se zdviží pro snazší přístup do vody

Na skútru po Šumavě
https://www.npsumava.cz/na-skutru-po-sumave/
-

Výlety pro návštěvníky na vozíku, držitele průkazu ZTP nebo ZTPP
Pouze na vyjížďky s průvodcem

Sportoviště Srní
https://www.hotely-srni.cz/hotelysrni/
-

Plocha pro míčové sporty
Fitness
Bazén
Plocha pro tenis, badminton a další…

39

