
 

 

Muzeum pivovaru Żywiec  
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Żywiec, ul. Browarna 88, 34-300 

GPS: N 49.664084, E 19.1756681   
 +48 338 610 627, +48 338 612 457 

 rezerwacja@muzeumbrowaru.pl  

 https://muzeumbrowaru.pl/    

Popis 

Soukromé muzeum patřící do skupiny Żywiec S.A. bylo založeno v roce 2006 a v roce 2016 bylo 
modernizováno. Významnou část expozice tvoří multimediální aplikace. Muzeum představuje 
bohatou, více než 160letou historii arcivévodského pivovaru v Żywci a piva Żywiec. Prohlídky se konají 
vždy ve skupinách s průvodcem. Muzeum má rozlohu přes 1700 m2. Návštěva muzea spolu  
s ochutnávkou trvá asi 1,5 hodiny. Návštěva muzea a pivovaru trvá cca 2,5 hodiny. 

Přístupnost  

Vstup 

 Vstup je bezbariérový. 

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem dovnitř. Dveře jsou bez prahu, muzejní 
prostory jsou v úrovni vstupu do objektu.  

 

Vnitřní prostory 

 Muzeum pivovaru se nachází v bývalých ležáckých sklepech.   

 Komunikační cesty v objektu jsou široké min. 150 cm.  

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký, s výjimkou místnosti Stroj času, kde je vibrující 
podlaha. Tomuto místu se lze vyhnout.  

 V expoziční části nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm.  

 



 Budova má více než 1 patro – předchod z výstavních prostor do druhé části muzea (bar, obchod 
se suvenýry) chodbou umístěnou na vyšším podlaží, přístupném po schodišti.  

 V objektu není výtah.   

 Ve vnitřních prostorách jsou odpočinková místa k sezení (krčma 24 míst, restaurace Art Deco 20 
míst, Těžké časy 5 míst, v ostatních prostorách nejsou žádná místa). 

 V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku a dětského kočárku. Při 
větším počtu vozíku ale může být problém s jejich otáčením.   

 Většiny exponátů je možné se dotýkat nebo si je prohlížet z blízka.  

 Exponáty a jejich popisky v polštině a angličtině a informační panely jsou dobře viditelné jak 
z pozice osoby sedící / osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící.  

 Popisky exponátů a texty na informačních panelech jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké 
(dostatečně velké písmo, jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí). 

 Muzeum má mnoho multimediálních aplikací. Z úrovně osoby sedící může být obsluha některých 
aplikací problematická.  

 Většina audiovizuálních informací je dostupná rovněž s titulky v polštině a angličtině.   

  

Bezbariérová toaleta   

 V objektu je bezbariérové WC.  

 Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm.  

 Dveře se otevírají směrem ven (z kabiny).  

 Kabina má rozměry min. 160x160 cm.     

 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. 
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Služby a vybavení  

 Muzeum doporučuje rezervaci návštěvy předem.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 V současné době nejsou dostupná vyhrazená parkovací místa z důvodu příliš malého parkoviště 
u muzea. V plánu je rozšíření parkoviště.  

 Bezbariérový přístup: recepce/pokladna, šatna (v prostorách recepce jsou dvě řady úložných 
skříněk), obchod se suvenýry (zboží je v různých výškových úrovních). Do druhé části muzea (bar, 
obchod) je bariérový přístup (schody). 

 Prohlídky s průvodcem v polštině, angličtině, němčině a češtině. Nutnost rezervace předem.  

 Nezletilí mohou navštívit muzeum pouze v doprovodu dospělé osoby.  

 V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

Datum zpracování: 3/2019 


