
 

 

Etnografický park Żywiec   
karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Ślemień, ul. Łączna 2a, 34-323 

GPS: N 49.7231834, E 19.3816936 
 +48 534 631 330 

 etnopark@slemien.pl 

 http://www.etnopark.pl 

Popis 

Etnografický park je muzeum skanzenového typu prezentující materiální a duchovní kulturu někdejších 
obyvatel Żywieckých Beskyd. Na ploše 4 ha se nachází 18 původních dřevěných objektů z 19. a počátku 
20. století. Kromě obytných domů se zde nachází také škola, sýpka, kovárna, kaple, studny, sklípky 
(polozemnice) a statek. V interiérech se nacházejí expozice např. maloměstské lékárny, kovárny, 
bylinkárny. V areálu parku byly zrekonstruovány dávné venkovské zahrady. Expozice je možné navštívit 
individuálně nebo s průvodcem. Kromě toho muzeum pořádá muzejní lekce a dílny, zaměřené mimo 
jiné na dávná řemesla a profese, tradice a folklór Beskydských horalů. 

Přístupnost  

Vstup 

 Vstup do skanzenu přes dřevěnou bránu je bezbariérový.   

 Vstup je dostatečně široký, bez prahu.  

 Povrch vstupu: drobný štěrk. 

 Hned za branou je budova bývalé školy, ve které se nachází pokladna, toaleta a obchod se 
suvenýry. Ke vstupu do budovy vede dlouhá rampa široká 1,2 m, bez madel.   

 Vstupní dveře jsou široké 1 m, otevírají se dovnitř. 

 Práh ve vstupních dveřích je vysoký cca 6 cm. 

Vnitřní prostory – hlavní budova (škola) 

 Komunikační cesty v objektu jsou užší než 150 cm. 

 Všechny dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.   

 Na komunikačních cestách jsou prahy vyšší než 2 cm.  

 V objektu nejsou odpočinková místa k sezení.  

 V objektu není dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku (otáčení vozíku) a 
dětských kočárků.  

Vnější prostory – stálá expozice 

 Stálá expozice (jednotlivé objekty) se nachází ve venkovním areálu. 

 Trasa mezi jednotlivými objekty je široká min. 150 cm a dlouhá cca 500 m. 



 

 

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 
 

 Profil trasy: podélný sklon více než 6 %, povrch ze štěrku a trávy, což komplikuje pohyb osobám 
na vozíku nebo s dětským kočárkem.  

 Uvnitř některých objektů se nacházejí expozice představující práci a život místních horalů.   

 U vstupů do objektů jsou architektonické bariéry (schody, vysoké prahy, úzké dveře) a možnost 
prohlídky interiérů je proto pro osoby s omezenou schopností pohybu značně omezená.  

 V expozičních objektech nejsou odpočinková místa k sezení, na trase (ve venkovním areálu) ano 
– lavičky.  

 Objekty jsou bez popisků nebo informačních tabulí.   

Bezbariérová toaleta   

 Bezbariérové WC není k dispozici.  

 Přebalovací pult není k dispozici. 

Služby a vybavení  

 Vybavení muzea: obchod se suvenýry a nápoji.  

 Návštěva muzea je možná bez předchozí domluvy. Nicméně v období od listopadu do března je 
muzeum přístupné pouze pro skupiny o velikost min. 10 osob po předchozím telefonickém nebo 
emailovém ohlášení.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 Parkoviště bez vyznačených vyhrazených parkovacích míst.   

 Prohlídky s průvodcem (za poplatek). 

 Možnost vypůjčení audio průvodce.   

 Možnost zakoupení tištěného průvodce s popisem expozice.   
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