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ÚVOD
České Budějovice, město „zlatavého moku“, jak hlásá web www.budejce.cz, 
založil ve 13. století český král Přemysl Otakar II. To naznačuje, že o historii 
a  kulturu v  jihočeské metropoli nebude nouze. Nezapomeňte navštívit 
nejvýznamnější muzeum regionu – Jihočeské muzeum. Najdete tady sbírky 
archeologické, historické, knižní a přírodovědecké.

V Domě umění se pak můžete pokochat výstavami a vzdělávacími programy, 
které připravila Galerie současného umění a architektury. Pestrý program 
výstav naleznete na webových stránkách galerie. Pokud máte rádi prkna, 
co znamenají svět, uvítáte informace o přístupnosti Jihočeského divadla. 
A  zveme vás také na prohlídku katedrály sv. Mikuláše pocházející ze 14. 
století.

Občerstvit se můžete například v přístupné a vyhlášené restauraci Masné 
krámy, která vznikla v zrekonstruované budově někdejších řeznických krámků, 
nebo v  originální Kavárně Lanna. Ta své jméno dostala po  významném 
českobudějovickém rodákovi a  podnikateli Lannovi, jehož bývalé loděnice 
budete mít při posezení u kávy jako na dlani.

Pro další nápady, kam v Českých Budějovicích vyrazit za kulturou, si můžete 
dojít do Turistického informačního centra.

Informace o přístupnosti objektů v Českých Budějovicích naleznete na tomto 
odkazu: http://bezbarier.c-budejovice.cz/.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu 
jsou k dispozici také na www.presbariery.cz. Objekty byly zmapovány podle 
platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



Vstup
Před vstupem do budovy muzea je schodiště 
(+6 schodů), které překonává trojramenná za-
lomená rampa (1. úsek sklon 8 %, šířka 138 cm, 
délka 654 cm; 2. a  3. úsek sklon 8 %, šířka 
138 cm, délka 450 cm) s  oboustranným ma-
dlem (výška 89 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře 
(šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky smě-
rem ven. Klika dveří je ve výšce 150 cm, k dis-
pozici je zvonková signalizace (výška 120 cm) 
pro přivolání personálu muzea.

Interiér
Ve vstupní hale se nachází pokladna s pultem 
(výška 90 cm) a  krátké schodiště (+4 scho-
dy), které překonává dvouramenná zalomená 
rampa (1. úsek sklon 11 %, šířka 156 cm, délka 
185 cm; 2. úsek sklon 7,4 %, šířka 156 cm, dél-
ka 98 cm). Dále se ve vstupní hale nachází 
upravená toaleta. 

Manipulační prostor v interiéru budovy muzea 
je dostatečný, všechny průchody jsou širší 
než 80 cm. Expozice muzea jsou umístěny 
ve zvýšeném přízemí až 2. patře. Jednotlivá 
patra mezi sebou propojují dva osobní výta-
hy. Pouze menší část expozice ve zvýšeném 
přízemí v křídlech budovy je přístupná dvěma 
šikmými schodišťovými plošinami (nosnost 
250 kg; rozměry přepravní plochy šířka 90 cm, 
hloubka 90 cm).

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
100 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) 
spojuje zvýšené přízemí až 2. patro. Mani-
pulační prostor před výtahem je dostatečný. 
Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní 
stěně. Sklopné sedátko je k  dispozici. Ovla-
dač na nástupních místech je ve výšce max. 
105 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kle-
ce je 113 cm.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
91 cm; kabina šířka 322 cm, hloubka 156 cm) 
je samostatná a nachází se ve vstupní hale. 
Jednokřídlé dveře do  WC jsou označené 
a  otevírají se mechanicky směrem ven. Pří-
stup k míse z pohledu od vstupu do  kabiny 
je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy 
je dostatečný (šířka 198 cm). Toaletní mísa je 
vybavena dvěma sklopnými madly. 

Parkování
K dispozici je 5 vyhrazených parkovacích stá-
ní na parkovišti u objektu.

Dukelská 242/1, České Budějovice, tel: +420 391 001 531
www.muzeumcb.cz, muzeumcb@muzeumcb.cz

Základní přehled přístupnosti

JIHOČESKÉ  
MUZEUM 



Vstup
Před hlavním vstupem do  katedrály z  ulice 
U Černé věže jsou +2 schody. Dvoukřídlé dve-
ře (šířka 2x 109 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř.

K  dispozici je vedlejší upravený vstup z  uli-
ce Kanovnická. Před vstupem je proměnlivý 
podélný sklon (až 7,5 %). Dvoukřídlé vstupní 
dveře (průjezd šířka 120 cm) se otevírají au-
tomaticky po stisknutí tlačítka (výška 94 cm) 
směrem dovnitř do zádveří. Ze zádveří přímo 
do prostoru hlavní lodě vedou další jednokříd-
lé dveře (šířka 94 cm), otevírají se stejným 
způsobem směrem dovnitř.

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Všechny průchody jsou širší než 80 cm. Inte-
riér je vybaven pevnými lavicemi. Oltář je nad 
+2 schody.

Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory se 
nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Přístupná ani částečně přístupná toaleta není 
k dispozici. 

Parkování
K  dispozici je jedno vyhrazené parkovacích 
stání u vedlejšího vstupu do objektu.

ulice Kanovnická, České Budějovice, tel: +420 386 350 455
www.dekanstvicb.cz, dekanstvicb@centrum.cz

Základní přehled přístupnosti

KATEDRÁLA  
SV. MIKULÁŠE



Vstup
Hlavní vstup a pokladna jsou umístěny v loubí 
s přístupem z ulice volným průchodem (šířka 
130 cm) s  kamenným prahem (výška 2 cm). 
Přístup do místnosti s pokladnou je jednokří-
dlými dveřmi (šířka 90 cm). Pult pokladny je 
ve  výšce 76 cm. Hlavní vstup do  divadla je 
bariérový (pouze schodiště do patra k sálu). 
Vedlejší vstup se nachází cca 15 m vlevo 
od hlavního vstupu. Vstup slouží zároveň jako 
přístup do divadelní kavárny, u které je výtah 
propojující jednotlivá patra divadla. Jednokříd-
lé dveře (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. K dispozici je zvonková sig-
nalizace (výška 145 cm).

Interiér
Za  vedlejším vstupem je divadelní kavárna 
vybavená stoly s  možností podjezdu (výška 
72 cm). Od kavárny vede k výtahu šikmá část 
chodby (sklon 12 %, délka cca 3 m). Hlavní 
sál a  upravená toaleta se nachází v  prvním 
patře. Mezi výtahem a  vstupem do  sálu je 
převýšení (-1 schod), které překonává krátká 
rampa (sklon 8,5 %, šířka 147 cm, délka 121 
cm). Do sálu vedou dvoukřídlé dveře (průchod 
120 cm), v době uvádění do sálu jsou otevře-
na obě křídla. Dvě vyhrazená místa pro diváky 
na vozíku se nachází přímo za vstupními dveř-
mi. Přístup do  sálu malé scény ve  druhém 
patře je přímo od výtahu dvoukřídlými dveřmi 
(hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 
50 cm). Hlediště je stupňovité, prostory pro 
diváky na vozíku jsou v přední volné řadě.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
90 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 210 cm) 
spojuje přízemí s úrovní hlavního sálu a stu-
diové scény. Manipulační prostor před výta-
hem je dostatečný. Klec je vybavena madlem 
a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko 
je k dispozici. Ovladač na nástupních místech 
je ve  výšce max. 102 cm, maximální výška 
ovladačů uvnitř klece je 117 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 227 cm, hloubka 218 cm) je samostat-
ná a  nachází se v  prvním patře u  hlavního 
sálu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a  otevírají se mechanicky směrem ven. Pří-
stup k míse z pohledu od vstupu do  kabiny 
je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je 
dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je 
vybavena jedním pevným a jedním sklopným 
madlem. 

Parkování
Tři vyhrazená parkovací stání se nachází cca 
100 m od vstupu v ulici Jirsíkova.

Dr. Stejskala 424/19, České Budějovice, tel: +420 386 711 222
www.jihoceskedivadlo.cz, info@jihoceskedivadlo.cz

Základní přehled přístupnosti

JIHOČESKÉ  
DIVADLO



Vstup
Galerie se nachází v  1. patře Domu umění 
s přístupem osobním výtahem. K výtahu ve-
dou z náměstí trvale otevřené dvoukřídlé dve-
ře (průchod šířka 144 cm). Vstup do vlastní ga-
lerie je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 
86 cm, vedlejší křídlo šířka 48 cm) s  prahem 
(výška 2 cm).

Interiér
Manipulační prostor v  interiéru galerie je do-
statečný. Všechny průchody jsou širší než 
80 cm.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
90 cm; klec šířka 121 cm, hloubka 208 cm) spo-
juje přízemí s  galerií v  1. patře. Manipulační 
prostor před výtahem je dostatečný. Klec je 
vybavena madly a  zrcadlem na  čelní stěně. 
Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na ná-
stupních místech je ve  výšce max. 109 cm, 
maximální výška ovladačů uvnitř klece je 
118 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná ani částečně přístupná toaleta není 
k dispozici. 

Parkování
K dispozici jsou 4 vyhrazená parkovací stání 
na náměstí před nedalekou budovou Magist-
rátu města České Budějovice.

náměstí Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice,  
tel: +420 386 360 539, www.dumumenicb.cz, galerie@c-budejovice.cz

Základní přehled přístupnosti

GALERIE SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ A ARCHITEKTURY



Vstup
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny mís-
ty hrubší velkoformátovou dlažbou. Dvoukříd-
lé vstupní dveře (šířka 2x 72 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Z  prostorného 
zádveří vedou do interiéru další dvoukřídlé dve-
ře (šířka 2x 80 cm), otevírají se mechanicky 
směrem ze zádveří.

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Restaurace je vybavena stoly s  podjezdem 
(výška 71 cm).

Výtah
Výtah není k  dispozici, všechny prostory se 
nachází v přízemí.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 164 cm, hloubka 176 cm) je samostatná. 
Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mecha-
nicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu 
od  vstupu do  kabiny je zprava. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 81 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným 
a jedním sklopným madlem. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Základní přehled přístupnosti

RESTAURACE 
MASNÉ KRÁMY

Krajinská 13, České Budějovice, tel: +420 387 201 301
www.masne-kramy.cz, info@masne-kramy.cz



Vstup
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny pře-
vážně kvalitní dlažbou. Jednokřídlé vstupní 
dveře (šířka 96 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř.

Interiér
Manipulační prostor v kavárně je dostatečný. 
Všechny průchody jsou širší než 80 cm. Interi-
ér je vybaven stoly s možností podjezdu (výš-
ka 69 cm).

Výtah
Výtah není k  dispozici, všechny prostory ka-
várny se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šíř-
ka 186 cm, hloubka 163 cm) se nachází za vstu-
pem do  kavárny. Jednokřídlé dveře do  WC 
se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup 
k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zpra-
va. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dosta-
tečný (šířka 91 cm). Toaletní mísa je vybavena 
dvěma sklopnými madly. 

Parkování
K  dispozici je 1 vyhrazené parkovací stání 
na parkovišti u vstupu do kavárny.

Jiráskovo nábřeží 45, České Budějovice, tel: +420 607 030 500
www.kavarna-lanna.cz, info@kavarna-lanna.cz

Základní přehled přístupnosti

KAVÁRNA  
LANNA



Vstup
Vstup do  informačního centra je v  přízemí 
z  průchodu budovy Magistrátu města České 
Budějovice. Do  průchodu vedou z  náměstí 
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 93 cm) s vysokým 
kamenným prahem (výška 4 cm). Před vlast-
ním vstupem do informačního centra je strmý 
nájezd (sklon 16 %, šířka 127 cm, délka 87 cm). 
Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 110 cm) se ote-
vírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Všechny průchody jsou širší než 80 cm. Infor-
mační centrum je vybaveno hlavním pultem 
(výška 118 cm) a  PC stoly ve  výškové úrovni 
stojící osoby.

Výtah
Výtah není k  dispozici, všechny prostory se 
nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici. Využít 
lze upravené WC v objektu Magistrátu.

Parkování
K dispozici jsou 4 vyhrazená parkovací stání 
na náměstí před budovou.

Základní přehled přístupnosti

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice, 
tel: +420 386 801 413, www.inbudejovice.cz, infocb@c-budejovice.cz



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM

OBJEKT  
PŘÍSTUPNÝ

    Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část 
alespoňs  jedním bezbariérovým vstupem. 
Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

  Rampy (mobilní i  pevné) před vstupem 
i  uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 
metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 me-
trů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je 
minimálně 110 cm.

  Dveře a  průchody jsou široké minimálně 
80 cm, platí i  pro vstupní (hlavní) křídlo 
dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maxi-
málně 2 cm.

  Pro překonání výškových rozdílů je k  dis-
pozici samoobslužný výtah a jeho rozměry 
jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní 
rozměr kabiny – šířka 100  cm x hloubka 
125 cm. Objekty s  plošinou nevyhodnocu-
jeme jako objekty přístupné.

  Pokud se jedná o  objekt s  toaletami pro 
veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – 
WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, 
že jsou všechny ostatní požadavky na pří-
stupnost naplněny, alespoň částečně pří-
stupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky 
níže).

  Povrchy a  sklon komunikací v  objektu 
a  jeho bezprostředním okolí výrazněji ne-
komplikují pohyb na vozíku.

 
Další informace o jednotlivých aspektech pří-
stupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 
doplňujících piktogramů a textu.

OBJEKT ČÁSTEČNĚ 
PŘÍSTUPNÝ
 

     Přístupná je jen část objektu nebo objekt 
nenaplňuje některé z požadavků uvedených 
u  objektu přístupného. Popis nesplněných 
požadavků je uveden v textu.

  Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstu-
pem i  uvnitř objektu mají sklon při délce 
do  3 metrů maximálně 16,5 %, při délce 
do  9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pev-
ných ramp je minimálně 110 cm.

  Dveře a  průchody jsou široké minimálně 
70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.

  Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 
70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm 
x hloubka 110 cm.

  Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dve-
ří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x 
hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou 
uvedeny v doplňujícím textu.

  Přístupnost WC není rozhodujícím fakto-
rem. Vzhledem ke  stávající přístupnosti 
prostředí v ČR by požadavek na existenci 
alespoň WC II. u objektů částečně přístup-
ných znamenal přeřazení velké části objek-
tů k objektům nepřístupným. 

  Před vstupem do objektu je maximálně je-
den schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech pří-
stupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 
doplňujících piktogramů a textu.

OBJEKT OBTÍŽNĚ 
PŘÍSTUPNÝ NEBO 
NEPŘÍSTUPNÝ
 

  Přístup nebo pohyb po  objektu je zvlášť 
komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o  jednotlivých aspektech 
přístupnosti objektu jsou zaznamenány 
pomocí doplňujících piktogramů a textu.



DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY

OBTÍŽNÝ POVRCH
Piktogram se nachází jen u  objektů, 

u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným 
terénem. Obvykle se jedná o  neudržovanou 
historickou dlažbu z velkých nerovných kos-
tek s hlubokými spárami. Podrobnější informa-
ce uvádíme v doplňujícím textu.

OBTÍŽNÝ SKLON
Nakloněný terén v  bezprostředním 

okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovu-
jících nájezdů). Podrobnější informace uvádí-
me v doplňujícím textu.

BEZBARIÉROVÝ VSTUP HLAVNÍM 
VCHODEM

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který 
umožňuje vstup do přístupného nebo do čás-
tečně přístupného objektu (podrobnosti uvá-
díme v  doplňujícím textu).  V  případě, že je 
u vstupu do částečně přístupného objektu 1 
schod, piktogram je potlačený.

BEZBARIÉROVÝ VSTUP BOČNÍM 
VCHODEM

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup 
nebo vchod, který ve  srovnání s  hlavním 
vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrob-
nější informace o jeho umístění, parametrech 
a způsobu obsluhy (v některých případech je 
k  jeho použití potřeba asistence personálu) 
uvádíme v doplňujícím textu.

SCHODY
Počet schodů upřesňujeme v  doplňu-

jícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 
= 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 
schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší 
prostor bez výškových stupňů. V případě, že 
po překonání několika schodů do části budovy 
je přístup do dalších pater možný jen po dal-
ších schodech ve  větším počtu, nachází se 
v  textu upozornění: „schodiště”. Pokud se 
u objektu s tímto piktogramem doplňující text 
nenachází, v  objektu jsou schody v  sériích/
schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo 
možnosti je obejít.

TOČITÉ SCHODIŠTĚ
Schodiště, které velmi komplikuje do-

pomoc k  jeho překonání – např. zužující se 
schodové stupně, úzké průchody (užší než 
80 cm), snížené podhledy atp.

VÝTAH
Běžně použitelný výtah (samoobslužný 

provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.

PLOŠINA NEBO VÝTAH JEN PRO OSOBY 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo vý-
tah, které neslouží pro použití běžnou veřej-
ností, ale jejich použití je umožněno osobám 
s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je 
k obsluze všech těchto zařízení potřeba asis-
tence personálu. Informace o rozměrech, způ-
sobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti 
uvádíme v doplňujícím textu.

LIŽINY NEBO RAMPA
Ližiny nebo rampa (mobilní i  pevné), 

které slouží obvykle k  překonání několika 
schodů. Většinou je třeba počítat s prudším 
sklonem. V  doplňujícím textu upozorňujeme 
na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme pa-
rametry pevných ramp.

ÚZKÉ DVEŘE NEBO PRŮJEZDY
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, 

platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.



DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY

PŘÍSTUPNÁ TOALETA -  
WC I.

   Nachází se v dámských toaletách (případ-
ně v dámských i pánských) nebo je umístě-
na samostatně.

  Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy 
k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají 
směrem ven z kabiny.

  Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 
160 cm x hloubka 160 cm.

  Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) 
je minimálně 80 cm.

  U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosa-
hu osoby sedící na míse.

  Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro 
podjetí vozíku. Manipulační  prostor v  kabi-
ně není omezený dalším zařízením toalety.

V  případě, že se toaleta zamyká, informace 
o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňu-
jícím textu.

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ TOALETA - 
WC II.

  Nachází se v dámských toaletách (případně 
pánských) nebo je umístěna samostatně.

  Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy 
k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají 
směrem ven z kabiny.

  Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 
140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační  
prostor musí být umístěný proti dveřím.

  Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) 
je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění 
na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím 
textu.

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO 
NEPŘÍSTUPNÁ TOALETA - BĚŽNÉ WC

Toaleta není upravena pro použití osobami 
s omezenou schopností pohybu.

SEZNAM FOTOGRAFIÍ 
OBÁLKA
FOTO 1, 2, 3  
- zdroj Magistrát města České Budějovice

1) JIHOČESKÉ MUZEUM
autorka Jitka Erbenová,  
zdroj cs.wikipedia.org

3) KATEDRÁLA SVATÉHO MIKULÁŠE
zdroj Magistrát města České Budějovice

4) JIHOČESKÉ DIVADLO
autorka Jana Špulková,  
zdroj cs.wikipedia.org

5) RESTAURACE MASNÉ KRÁMY
autorka Jitka Erbenová,  
zdroj cs.wikipedia.org

6) KAVÁRNA LANNA
zdroj www.kavarna-lanna.cz   

7) TURISTICKÉ INFROMAČNÍ CENTRUM
FOTO 1, 2 -  zdroj Magistrát města 
České Budějovice



Publikace vznikla za finanční podpory  
Ministerstva kultury ČR.

Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, Praha 1
www.pov.cz, www.presbariery.cz 

vydáno 2019, neprodejné


