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Vážení přátelé,  

v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours 
of Ostrava (18.–21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu, který poskytujeme 
pro návštěvníky s pohybovým a zrakovým znevýhodněním.  

Stejně jako v minulém roce nabízíme řadu výhod pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P – jako jsou 
například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, možnost 
objednat si zdarma speciálně vyškoleného asistenta, který vám poskytne servis při pohybu v areálu po 
celou dobu festivalu. Na požádání také zajistíme dopravu osob po Ostravě speciálně upravenými 
automobily, tzv. BB Taxi (bezbariérové taxi). Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním si mohou 
zarezervovat bezbariérové ubytování v ostravských hotelích nebo místo ve stanovém městečku, či 
parkovací místo.  

Bližší informace o projektu Colours bez bariér přikládáme (viz níže). Doporučujeme také sledovat                   
i naše oficiální webové stránky www.colours.cz  v sekci  Praktické.  Pro všechny potřebné informace je 
zde náš kontaktní e-mail bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768.  

Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.  

Na závěr bych Vás všechny chtěla srdečně pozvat na náš bezbariérový festival Colours of Ostrava. 
Zdravotně znevýhodnění návštěvníci, kteří loni tento festival navštívili, jej ohodnotili jako velice 
zdařilý. Věřím, že i program letošního ročníku bude pro Vás natolik atraktivní, abyste jej navštívili také 
Vy a Vaši přátelé. 

 

Na setkání na festivalu Colours of Ostrava se těší 

 

Zlata Holušová, ředitelka festivalu 
 
 
 
 
 
 

http://www.colours.cz/
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Pro bližší informace kontaktujte: 
 
Mgr. Katarína Kijonková 
Vedoucí projektu 
 
Monika Macháčková 
Koordinátor projektu 
 
Mob.: 731 932 768 
E-mail: bezbarier@colours.cz 

 

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace: 

Nižší vstupné 

• Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P získají čtyřdenní vstupenku na festival za cenu 350 Kč. 
• Vstupenky lze zakoupit pouze na místě. 
• Doprovod držitele průkazu ZTP/P má vstup zdarma.  

Rezervace bezbariérového ubytování  

• Nabízíme vám možnost rezervace bezbariérového ubytování  v ostravských hotelích                                
s bezbariérovými pokoji za zvýhodněnou cenu. 

• Náklady na ubytování si každý hradí sám.  
• Tato služba je omezena kapacitou bezbariérového ubytování v Ostravě. Přednostně 

budou vyřizovány žádosti dříve došlé. 
• Uzávěrka těchto žádostí byla stanovena na 25. června 2013. 

Stanové městečko  

• V letošním roce bude stanové městečko umístěno ve vzdálenosti 300 metrů od 
hlavního vchodu festivalu.  

• Místo je s trávou a stromy a od hlavního vchodu festivalu je snadno dostupné 
bezbariérových podchodem.   
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• V rámci stanového městečka jsme vyčlenili prostor speciálně určený pro naše 
zdravotně znevýhodněné návštěvníky, kde nabízíme:  

- 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování 
zdarma, 

- 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma, 
- 15 parkovacích mís – zdarma. 

• Protože kapacita stanového městečka je omezena, je předem nutná rezervace stanu, 
místa pro postavení stanu i parkovacího místa.  

• Uzávěrka rezervací byla stanovena na 8. 7. 2013. 
• Na základě rezervace vám vystavíme voucher, který vás bude opravňovat ke vstupu do 

stanového městečka.  
• Voucher vám bude zaslán před začátkem festivalu na vaši adresu poštou (cena dobírky 

při vyzvednutí je 89 Kč).  
• Při vstupu do stanového městečka se společně s voucherem musíte prokázat i 

průkazem ZTP, případně ZTP/P.  
• Více informací o stanovém městečku naleznete na tomto odkazu: 

http://www.colours.cz/prakticke/camping-a-karavany/  

Parkování vedle areálu festivalu 

• Na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP                   
a ZTP/P padesát parkovacích míst. 

• Protože je počet míst omezen, je nutná rezervace parkovacího místa předem.  
• Uzávěrka rezervací byla stanovena na 8. 7. 2013. 
• Na základě rezervace vám vystavíme voucher, který vás bude opravňovat k parkování. 
• Voucher vám bude zaslán před začátkem festivalu na vaši adresu poštou (cena dobírky 

při vyzvednutí je 89 Kč).  
• Rezervace parkovacího místa je na konkrétní jméno a SPZ vozidla, na místě je také 

nutné prokázat se průkazem ZTP, případně ZTP/P.  

Doprava v rámci města prostřednictvím BB Taxi 

• Organizátoři festivalu na požádání zajistí dopravu osob se zdravotním znevýhodněním 
speciálně upravenými bezbariérovými automobily v rámci Ostravy. 

• Dopravu bude možné využít pro transport z vlakového a autobusového nádraží a zpět, 
z hotelu a zpět do hotelu.  

• Tuto službu poskytujeme v rámci Ostravy zdarma. 

http://www.colours.cz/prakticke/camping-a-karavany/
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• Doporučujeme rezervaci předem, vytížení BB Taxi v průběhu festivalu je poměrně 
velké.  

• Přímo na festivalu si můžete BB Taxi zarezervovat v Info Pointu Colours bez bariér, 
které bude umístěno před hlavním vchodem do areálu. 

Asistence pro pohyb na festivalu 

• Zdravotně znevýhodněným osobám bude po celou dobu konání festivalu k dispozici 
asistenční služba, která vám usnadní pohyb po festivalovém areálu. 

• Asistenti budou organizováni prostřednictvím informačního centra – Info Pointu 
Colours bez bariér, které bude registrovat žádosti o asistenci.  

• Asistenti jsou dobrovolníci speciálně proškolení pro poskytování asistence zdravotně 
znevýhodněným. 

• Na požádání vás můžou vyzvednout v hotelu či na nádraží a dopraví vás do areálu 
prostřednictvím MHD nebo BB Taxi. Přímo na festivalu vás budou provázet areálem.  

Dostupnost areálu 

• Hlavní areál festivalu a všechny jeho scény budou dostupné pro osoby na vozíku. 
• U vstupní brány festivalu bude speciální koridor se zpevněným asfaltovým povrchem, 

kde budou přednostně odbaveni návštěvníci s průkazem ZTP a ZTP/P.  
• V areálu budou instalovány pojezdové gumové pásy usnadňující pohyb osobám se 

ztíženou pohyblivostí a vozíkům.  
• V celém areálu festivalu i ve stanovém městečku budou bezbariérová WC pro 

vozíčkáře. Letos jsme zavedli speciální klíče od těchto WC, které budou mít 
k dispozici pouze držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Vyzvednout si je můžete oproti 
vratné záloze 100,-- Kč v Info Pointu Colours bez bariér. 

• Před hlavní scénou bude umístěna tribuna se speciálním nájezdem pro vozíčkáře. 
• Před druhou největší scénou bude bezbariérová tribuna. 
• Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P budou mít přístup do Auly Gong, která byla plně 

debarierizována při celkové rekonstrukci (bezbariérová WC, výtahy, zpřístupnění sálu 
a speciální místa pro vozíčkáře).  

Speciální mapa areálu 

• Pro potřeby klientů projektu bude vydána speciální mapa festivalu, kde budou zřetelně 
označena bezbariérová místa a veškeré důležité informace k projektu.  
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• Vytištěná mapa bude držitelům průkazů ZTP a ZTP/P distribuována prostřednictvím 
Info Pointu Colours bez bariér.  

Informační centrum Colours bez bariér 

• Od 15. května 2013 funguje kontaktní e-mailová adresa bezbarier@colours.cz a 
mobilní telefon 731 932 768.  

• Na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu 
Colours bez bariér a můžete si na nich zarezervovat výše popsané služby. 

• V době konání festivalu Colours of Ostrava (18.–21. července 2013) bude navíc před 
hlavním vchodem do areálu umístěno informační centrum – Info Point Colours bez 
bariér, kde získáte veškeré aktuální informace k projektu, můžete si zde vyzvednout 
speciální mapu i klíč k bezbariérovým WC. 

 


