
LIPNO BEZ BARIÉR 

Lipno bez bariér je jediný produkt 
svého druhu obsahující komplexní 

nabídku s celoročním využitím nejen 
pro handicapované,  

a to díky svým synergickým efektům. 



Přednosti: 
• vše na jednom místě  

• celoroční nabídka aktivit 

• široká nabídka pro cílové skupiny:                                         

rodiny s dětmi, senioři, handicapovaní 

• cenové zvýhodnění pro všechny 3 skupiny 

• integrace lidí s handicapem mezi lidi bez 
handicapu 

• možnost trávení dovolené celé rodiny - včetně 

handicapovaného člena 

 

 

 
Cíl: 
• systematické a trvalé zpřístupňování aktivit                  

a atraktivit cestovního ruchu cílovým skupinám: 

rodiny s dětmi, senioři a především 

handicapovaní - umožnit tak plnohodnotný 
pobyt a trávení volného času 



Aktivity: 

• zmapování veškerých služeb dostupných 

handicapovaným 

• budování nové infrastruktury 

• certifikace jak ubytovacích, tak i stravovacích 

bezbariérových zařízení  

• pořádání akcí 



Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako 

komplex zahrnující širokou nabídku: 

• ubytovacích kapacit 

• stravovacích zařízení  

• služeb pro handicapované, včetně např. 
speciálně vyškolených instruktorů pro práci  
s handicapovanými hosty v lyžařské škole 

• zázemí prostřednictvím plnohodnotně 
vybavených půjčoven pro handicapované: 
• tandemová kola  

• handbike (upravený i pro osoby s kvadruplegií) 

• elektročlun s bezbariérovým přístupem 

• speciální sportovní vozík – za kolo, nebo za tandem, nebo jako 

kočárek 

• monoski se stabilizátory (lyžičky do ruky) -  s instruktorem nebo 

samostatně  

• speciální sportovní vozík s lyžičkami – je možno ho tlačit před 

sebou nebo táhnout za sebou (např. na běžky nebo brusle) 

• při lyžování je možnost si zapůjčit handsfree sady pro snadnou 

komunikaci 



Akce: 

• Den Lipno bez bariér  

 - veškeré vybavení pro handicapované sportovce 
    je v den konání akce zdarma 

 

• Den s handicapem  

 - organizovaný - pro handicapované návštěvníky                        
    a jejich rodinné příslušníky je na celý den připraven 
    program zaměřený dle sezóny, tj. v létě  
    především orientovaný na cykloturistiku, v zimě 
    pak na lyžování 

 - účastníkům jsou k dispozici vyškolení instruktoři 

 - součástí programu je vždy návštěva:  

- Aquaworld Lipno - bazén se zdviží pro snadný přístup do vody 

- Bobové dráhy 

- Stezka korunami stromů Lipno 



Stezka korunami stromů: 

• je bezbariérová, otevřena po celý rok 

• poskytuje ojedinělý zážitek z poznání přírody                         

z naprosto jiné perspektivy 

• cesta po 675 m dlouhé bezbariérové stezce je zcela 

fyzicky nenáročná a při stoupání  2 - 6 %  se dostanou 
návštěvníci až na vrchol 40 metrové vyhlídkové věže 



Skiareál Lipno: 
• vyškolení instruktoři  

• sportovní vybavení pro handicapované  

• průvodci handicapovaných 

• vyškolení vlekaři 

• přednostní vstup na lanovkách  

• nekomerční přístup k handicapovaným – skipas  

     za 20 Kč, doprovod za 20 Kč 

Aquaworld Lipno: 
• bazén se zdviží pro snadný přístup do vody 

 

 

 



Bobová dráha: 

• řadí se svojí délkou (1 km) i rozmanitostí (21 zatáček,                               
2 tunely, a terénní zlomy) ke světové špičce 

• na start dráhy, který je na kopci nad lipenským jezerem, se 
návštěvníci dostanou pomocí vleku - dolů pak jedou 
nerezovým korytem na speciálních bobech, kde si sami řídi 
rychlost 

• rodiče s dětmi jezdí již od 3 let, od 8 do 100 let bobují 
návštěvní sami nebo ve dvojici  

• osoby se ZTP/P zdarma 
 

V areálu bobové dráhy je vám dále k dispozici: 
• stylová bezbariérová dřevěná hospůdka  

• „rodinný altánek", kde můžete nakrmit nebo nakojit své děti 
• dřevěné dětské hřiště s trampolínou a skluzavkou 

zabudovanou v zemi 
• pobytová louka ideální na míčové hry  

 

Celý areál je bezbariérový,  
v provozu za každého počasí 
- 365 dní v roce. 



Chata Lanovka: 
(kde se právě nacházíme) 

• nabízí dva nově zrekonstruované bezbariérové 
apartmány, které poskytují příjemné zázemí přímo 

pod sjezdovkou ve Skiareálu Lipno pro zimní 

dovolenou a v centru Active Park Lipno pro letní 

dovolenou 

• bezbariérový výtah 

• bezbariérová Restaurace Lanovka přímo v objektu, 

vč. bezbariérového WC 

• spolupráce s cestovní kanceláří pro handicapované 
Bezbatour 

 



Do realizace produktu jsou zapojeny: 

• LIPENSKO – společnost destinačního managementu 

• Obec Lipno nad Vltavou – poskytovatel zázemí pro 

realizaci produktu 

• LIPNO SERVIS – poskytovatel prostor pro realizaci akcí, 

provozovatel služeb (půjčovna, bazén ad.) 

• Stezka korunami stromů Lipno – provozovatel turistické 

atraktivity, která  je bezbariérová 

• Bobová dráha – turistická atraktivita vhodná i pro 

handicapované 

• Ubytovací a stravovací zařízení  



Propagace produktu je realizována prostřednictvím: 

• letáku s nabídkou služeb 

• internetových stránek www.lipno.info a webů dílčích 

poskytovatelů služeb 

• sociálních sítí, konkrétně FB profilu Lipno bez bariér 

• PR – tiskové zprávy, PR články ad. 

• distribuce informací prostřednictvím spolupráce                  

s dotčenými asociacemi a spolky s krajskou                            

i celostátní působností sdružujícími občany s různými 

druhy postižení 



Další aktivity: 

• štafeta pěstounských rodin 

• pořádání kulturních a sportovních akcí 

• realizace firemních akcí 

• pobyty pro školy, skupiny 


