
   
 

   

 

Výzva pro poskytovatele ubytovacích služeb 
 
„Studie produktů cestovního ruchu - Český ráj bez bariér“ 
  
Sdružení Český ráj připravuje zpracování „Studie produktů cestovního ruchu - Český ráj bez 
bariér“.  
Hlavním výstupem budou především nové turistické produkty a programy a jejich prezentace 
(zpracování textů s tipy na výlety, databáze turistických služeb) na oficiálních internetových 
stránkách turistického regionu Český ráj - www.cesky-raj.info a na produktových stránkách 
Českého ráje www.ceskyrajbezbarier.cz.  
 
Studie „Český ráj bez bariér“ bude obsahovat inventarizaci potenciálu a zmapování nabídky 
pro osoby se sníženou pohyblivostí včetně zdravotně znevýhodněných návštěvníků (vozíčká-
řů). Budou zmapovány především turistické atraktivity (hrady, zámky, muzea, přírodní zají-
mavosti atd.), služby cestovního ruchu (ubytovací a stravovací zařízení, areály pro rodiny s 
dětmi, atd.) a akce, které jsou vhodné a přístupné pro osoby se sníženou pohyblivostí. Zma-
pované služby cestovního ruchu musí odpovídat požadavkům pro bezbariérový přístup.  
Výstupem budou podklady pro sdílenou databázi internetové prezentace regionu, tipy na 
výlety a několikadenní produktové balíčky služeb, které budou prezentovány na oficiálních 
internetových stránkách turistického regionu Český ráj - www.cesky-raj.info. 
 
Termín zpracování Studie Český ráj bez bariér: 10/2011 – 10/2012. 
 
Zpracování studie je součástí projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 
Vyzýváme tímto opakovaně všechny subjekty nabízející služby cestovního ruchu na území 
turistického regionu Český ráj (především subjekty nabízející ubytovací a stravovací služby, 
ale také turistické atraktivity a sportovní zařízení, apod.), které mají prostory bezbariéro-
vé a vhodné pro vozíčkáře, a které by se rády zdarma prezentovaly prostřednictvím vý-
stupů této studie (prezentace na internetových stránkách regionu Český ráj), aby kontakto-
valy kancelář Sdružení Český ráj a dodaly základní podklady s níže uvedenými údaji do 30. 4. 
2012. Na základě těchto údajů budou následně kontaktovány a bude provedeno místní šet-
ření. Pokud zařízení bude odpovídat požadavkům dané studie (např. bezbariérový přístup), 
bude zařazeno do nabídky daného produktu cestovního ruchu. 
Pro uvedení nabídky (služby) požadujeme tyto podklady: 

 
 

-mail a telefon na majitele či provozovatele (pro naši korespondenci) 
 

rakteristiku turistické nabídky. 
 
Své přihlášky posílejte do 30. 4. 2012 na adresu administrátora projektu: 
Lucie Rakoušová, e-mail: rakousova@cesky-raj.info, tel.: 481 540 253. 
Sdružení Český ráj si vyhrazuje právo v případě překročení únosné kapacity produktů ukončit 
výzvu dříve než v uvedeném termínu. 
 

http://www.cesky-raj.info/

