
 

 

ZOO Liberec  
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Liberec, Lidové sady 425/1, 460 01  

GPS: N 50.777914, E 15.080988  
 +420 482 710 616, +420 482 710 617 

 info@zooliberec.cz      
 https://www.zooliberec.cz/ 

Popis  

Zoologická zahrada v Liberci byla založena v r. 1904. Jedná se o nejstarší zoologickou zahradu v ČR. 
Na ploše téměř 13 ha je chováno více než 150 druhů zvířat. Mezi nejzajímavější chované druhy patří 
pavián pláštíkový, lev berberský, panda červená nebo velmi populární bílí tygři indičtí. Prohlídková 
trasa má přibližně 1,7 km. Kromě zvířat nabízí ZOO také relaxační zóny, atrakce pro děti, občerstvení, 
obchod se suvenýry aj.  

Přístupnost  

Vstup  

 Vstup do areálu ZOO (z ul. Lidové sady) je bezbariérový. 

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, otvírané automaticky, bez prahu. 

 Přístup k pokladně je bez bariér.  

 Vstupy do všech pavilónů jsou bez bariér.  

 
 

Vnitřní prostory – interiéry pavilónů  

 Komunikační cesty v pavilónech jsou široké min. 150 cm a je v nich dostatečná manipulační 
plocha pro pohyb osob na vozíku (otáčení vozíku) a dětského kočárku.  

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. Materiál: většinou dlažba, kromě pavilonu opů 
a tropického pavilonu, kam se v létě dává na podlahu borka (kůra). 

 Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší jak 2 cm.  



 

 Většina pavilonů jsou přízemní, jednopatrové objekty, s výjimkou pavilonu žiraf, kde je 
k dispozici plošina a tropického pavilonu (přístup na druhé podlaží je bariérový – schody).  

 Odpočinková místa k sezení se nacházejí pouze v pavilonu slonů a žiraf.  

 Informační panely a popisky exponátů jsou dobře čitelné jak z pozice osoby sedící/osoby 
malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící. Jsou vyhotoveny v češtině.  

 
Vstup do pavilónu tropů 

Venkovní prostory    

 Trasy ve venkovním areálu mají zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů), bez výškových 
rozdílů vyšších jak 5 cm a bez schodů, kterým by se nedalo vyhnout. Materiál: převážně beton a 
asfalt.  

 Šířka tras je min. 150 cm. 

 Areál ZOO se nachází v kopcovitém terénu, čemuž odpovídá také profil tras. Vyskytují se zde 
obtížnější úseky se sklonem nad 6 %, zejména mezi horní a dolní částí ZOO. 

 V areálu se vyskytují informační a orientační tabule, které jsou dobře čitelné a srozumitelné. 
Informace jsou uvedeny v češtině, angličtině, němčině a polštině.   

 V areálu jsou odpočinková místa k sezení. 

  

Bezbariérová toaleta 

 V areálu se nachází bezbariérové WC.   

 Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven z kabiny. 

 Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm.  



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 
vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

 Po obou stranách mísy jsou madla. 

 K dispozici je přebalovací pult. 

   

Služby a vybavení  

 V areálu se nachází: obchod se suvenýry (bezbariérový přístup), kavárna, restaurace 
(bezbariérový přístup) a cukrárna (bariérový přístup – 2 schody, v provozu je pouze v létě 
s obsluhou na venkovní terase). 

 Návštěva ZOO je možná bez předchozí domluvy. 

 Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

 Možnost zapůjčení invalidního vozíku pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 Možnost zapůjčení Průvodce po ZOO v Braillově písmu. Průvodce obsahuje nejdůležitější zvířata 
v ZOO. 

 Dětské hřiště a dětský koutek (bez služby hlídání dětí). 

 Návštěvnický vláček. 

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy. 

     

Datum zpracování: 3/2019 


