Wodna Elektrownia Szczytowo-Pompowa Dlouhé Stráně
karta dostępności
Informacje podstawowe
Kompleks Kouty nad Desnou 30, 788 11



+420 583 283 282

(miejsce początkowe wycieczki: przystanek autobusowy
przed kompleksem narciarskim)



info@k3-sport.cz



http://www.dlouhe-strane.cz

GPS: N 50.103284, E 17.130051

Opis
Elektrownia szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně znajduje się na terenie parku krajobrazowego
Jesioniki (Jeseníky). Jest to największa tego typu elektrownia w Czechach. Do użytku została ona
oddana w 1996 roku. Działa jak olbrzymi akumulator energii oparty na zasadzie przepompowywania
wody z dolnego do górnego zbiornika i na odwrót. Zbiornik górny znajduje się na wysokości 1350 m
n. m. i mieści 2 580 000 m3 wody (powierzchnia 15,4 ha). Zbiornik dolny na wysokości 825 m n.p.m.
ma pojemność 3 405 000 m3 (powierzchnia 16,3 ha). Zaplecze elektrowni znajduje się w podziemiach.
Zwiedzanie elektrowni jest podzielone na trzy części: 1. Wizyta w Inforcentrum – wyświetlanie
krótkiego filmu i prezentacja elektrowni, 2. Wycieczka do podziemnych części elektrowni oraz 3.
Podróż autobusem wokół zbiornika dolnego. Zwiedzanie odbywa się zawsze z przewodnikiem i trwa 2
godziny. Zwiedzanie zbiornika górnego (czwarta część programu) jest elementem drugiej trasy
zwiedzania, która jest dostępna tylko w sezonie głównym (od maja do października). Do zbiornika
górnego można wyruszyć również indywidualnie koleją linową z kompleksu narciarskiego Kouty, a
następnie pójść dalej pieszo (po znakowanym szlaku turystycznym, 2,5 km), na rowerze (po drodze
asfaltowej, 4,5 km, przewyższenie około 250 m) lub skorzystać z transportu wahadłowego (minibus).

Dostępność
Wejście


Wycieczka rozpoczyna się w Kompleksie Kouty w Koutach nad Desnou, skąd wyjeżdża autobus,
który przywozi zwiedzających do kompleksu elektrowni. Dojazd na teren elektrowni
alternatywnym środkiem transportu (np. własnym samochodem) nie jest możliwy (wjazd na
obszar parku krajobrazowego).



Przy wejściu do głównego pomieszczenia elektrowni znajduje się 1 stopień.



Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm.



Wysokość progu wynosi maks. 2 cm.

Obszary wewnętrzne – centrum informacji i zaplecze elektrowni


Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku mają szerokość min. 150 cm.



Drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest utwardzona i bezpoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych nie ma progów o wysokości powyżej 2 cm.



W pomieszczeniach znajdują się miejsca odpoczynkowe.



Jest tam wystarczająca powierzchnia manewrowa dostosowana do potrzeb ruchu wózków
inwalidzkich i wózków dziecięcych.



Eksponatów oraz paneli informacyjnych nie wolno dotykać, można je jednak przeglądać z
bezpośredniej odległości. Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.



Eksponaty oraz ich opisy są dobrze widoczne, zarówno z pozycji osoby siedzącej/osoby niskiego
wzrostu, jak i z pozycji osoby stojącej.



Opisy eksponatów i teksty na tablicach informacyjnych są dobrze czytelne, również dla osób
słabowidzących (odpowiednio duża czcionka, prosty krój, dobry kontrast tekstu i tła).



Wyświetlany film jest dostępny w języku czeskim bez napisów.

Obszary zewnętrzne


Obszary zewnętrzne obejmują kompleks zewnętrzny elektrowni, wraz ze zbiornikiem dolnym i
górnym.



Wejście na teren kompleksu jest pozbawione barier architektonicznych i ma wystarczającą
szerokość.



Trasa ma utwardzoną i równą nawierzchnię (bez większych defektów). Droga wokół zbiornika
górnego służy latem jako trasa dla rolkarzy.



Trasa ma szerokość min. 150 cm.



Kompleks elektrowni oraz zbiornik dolny znajdują się na płaskim lub lekko pofałdowanym
terenie (z nachyleniem podłużnych do 6%) i nie utrudniają wyraźnie ruchu osobom na wózkach
inwalidzkich oraz dostępu dla osób z wózkami dziecięcymi.



Na dojściu do zbiornika górnego znajduje się ok. 60 stopni.



Na terenie kompleksu znajdują się miejsca odpoczynkowe do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Do dyspozycji jest tylko standardowa toaleta.



Brak przewijaka dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Na obszarze elektrowni znajduje się: sala projekcyjna oraz sklep z pamiątkami (dostęp bez
barier architektonicznych).



Zwiedzanie należy zarezerwować z min. 3-dniowym wyprzedzeniem (dotyczy osób
indywidualnych oraz grup).



Wycieczki w języku obcym (angielskim lub niemieckim) są dostępne tylko dla grup 15-50 osób.
Należy je zamówić co najmniej 1 miesiąc wcześniej.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem.



Parking z wydzielonymi specjalnymi miejscami parkingowymi na terenie kompleksu Kouty, skąd
wyjeżdża się na zwiedzanie.



Pomieszczenia nie są wyposażone w pętlę indukcyjną.



Drukowany tekst przewodnika nie jest dostępny w wersji drukowanej i audio dla języków
obcych.
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