
 

Huta Szkła Kryształowego „Julia”  
karta dostępności   

Podstawowe informacje 

 
Piechowice, ul. Kryształowa 73, 58-573 

GPS: N 50.8505454, E 15.5887524 
 +48 75 761 24 13 wew.2 

 turystyka@hutajulia.com  

 http://hutajulia.com/   

Opis 

Huta Julia to miejsce, w którym splata się historia, piękno szklanych arcydzieł i ręczny proces produkcji. 
Ścieżka turystyczna pokazuje cały proces produkcji szkła. Prowadzi przez wiele działów, m. in. miejsca 
gdzie doświadczeni rzemieślnicy dmuchają i formują gorącą masę szklaną, dosłownie wyczarowując 
kryształowe produkty na oczach turystów. Idąc dalej można zobaczyć wiele innych interesujących 
stanowisk produkcji – od szlifowania, poprzez nanoszenie przepięknych zdobień aż po kontrolę jakości 
i misterne pakowanie kryształu. Zwiedzanie trwa około 30-40 minut i odbywa się zawsze w grupach z 
przewodnikiem. Huta oferuje również warsztaty grawerskie, malowania na szkle i inne. 

Dostępność  

Wejście 

 Wejście główne od parkingu (kasa biletowa, kawiarnia, sklep ze szkłem kolorowym, gdzie jest 
toaleta dla niepełnosprawnych) – 2 schody i rampa z poręczami po obu stronach. Drzwi są 
szerokie min. 80 cm, wysokość progu nie przewyższa 2 cm. 

 Wejście boczne z ulicy Krzyształowa (wcześniej Żymierskiego): kasa, kawiarnia, sklep kolor, +7 
schodów.  

 Główne wejście na zwiedzanie huty: +10 schodów. 

 Boczne wejście na zwiedzanie huty: bez barier architektonicznych. Drzwi są szerokie min. 80 cm, 
wysokość progu nie przewyższa 2 cm. 

 Do kasy biletowej jest dostęp bez barier architektonicznych. 

  
Od lewej strony: Wejście główne i boczne (kasa biletowa, kawiarnia, sklep ze szkłem kolorowym) 



  
Od lewej strony: Wejście główne na zwiedzanie huty i wejście dla osób niepełnosprawnych na 
zwiedzanie huty 

Obszary wewnętrzne - Ścieżka turystyczna 

 Wszystkie drogi komunikacyjne są szerokie min. 150 cm, drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 
cm, nawierzchnia jest stabilna i antypoślizgowa. 

 Cała ścieżka turystyczna jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich i dla rodzin z dziećmi w 
wózkach. 

 Wszystkie atrakcje dla turystów są na parterze.  

 Drugie piętro udostępnia winda. Wejście do windy jest szerokie co najmniej 80 cm i wymiary 
kabiny wynoszą min. sz. 110 cm x gł. 125 cm.  

 W pomieszczeniach atrakcji są miejsca wypoczynkowe i odpowiednio duża przestrzeń 
manewrowa dla wózków. 

 Eksponatów (szkła) nie można dotykać, są one jednak dobrze widoczne. Dotykowe modele 
eksponatów nie są dostępne. 

 Na trasie nie znajdują się panely informacyjne. Wszystkie informacje są przekazywane przez 
przewodnika.   

 W hali produkcyjnej może panować wysoka temperatura oraz wysoki poziom hałasu. 

 Na ziemi na trasie turystycznej mogą znajdować się okruchy szkła. 

  
Trasa turystyczna 



 

 

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 
 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w sklepie ze szkłem kolorowym koło kasy. 

 Drzwi wejściowe do kabiny o szerokości co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz.  

 Wymiar kabiny min. 160 x 160 cm. 

 Obok miski jest wystarczająca przestrzeń manewrowa (sz. min. 90 cm), bez przeszkód (jak np. 
kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne). 

 Po obu stronach miski jest poręcz. 

 Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt. 

 

Usługi i wyposażenie  

 Wizyta nie wymaga uprzedniego uzgodnienia. 

 Dostęp bez barier architektonicznych do sklepu z pamiątkami (szkłem) i do kawiarni.   

 Do obiektu można wchodzić z psem przewodnikiem na własną odpowiedzialność. Należy 
pamiętać, że jest to działająca fabryka szkła i na ziemi może leżeć duża ilość ułamków szklanych, 
które mogą poranić łapy psa. 

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

 Drukowany wykład przewodnika w języku polskim dla osób z wadą słuchu nie jest dostępny.  

 Dla indiwidualnych zwiedzających zagranicznych jest dostępny drukowany wykład w języku 
angielskim i niemieckim. W języki niemieckim są dostępne pliki audio, odtwarzane przy 
konkretnych stanowiskach podczas zwiedzania. Jest też możliwe zwiedzanie indywidualne w 
języku niemieckim i angielskim z przewodnikiem – zwiedzanie indywidualne w języku obcym 
wymaga rezerwacji. 

 Plac zabaw dla dzieci, kącik dla dzieci. 

 Specjalne programy (warsztaty) dla dzieci - szczegółowe informacje na stronie internetowej.  

 Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. 

Data opracowania: 2/2019 

 


