
 

 

Lázeňský park v Jastrzębie -  Zdroju  
karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka, 44-335  

GPS: N 49.94995, E 18.56913 
 +48 32 47 85 151 

(Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 
Městského úřadu Jastrzębie-Zdrój)   

 kst@um.jastrzebie.pl  

 https://www.jastrzebie.pl/ 

Popis   

Lázeňský park je veřejný městský park v městské části Zdrój mezi ulicemi 1. Maja a Witczaka. Byl 
založený v druhé polovině 19. století a byl ústředním bodem sanatoria Jastrzębie. Mnohé objekty 
sanatoria se dochovaly v parku dodnes jako památky a turistické atrakce. V současné době plní park 
kulturní, vzdělávací a zábavní funkci.  

Parkem prochází turistická stezka. Je to snadná pěší trasa o délce 1,8 km. Prohlídku stojí za to zahájit 
uprostřed parku, kde se nachází lázeňský dům Szwajcarka (Švýcarka) - první lázeňský objekt v parku, 
starobylá hala pro pití pramenů a inhalatorium, kde můžete relaxovat a inhalovat léčivou solanku 
rozprašovanou fontánou. V parku můžete dále vidět mimo jiné kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova. 
Nachází se zde také historická budova bývalé léčebny pro děti. V zátiší parku je k dispozici venkovní 
posilovna, herní prvky pro děti nebo posezení na lavičkách v blízkosti vodních ploch. Trasu 
doporučujeme ukončit návratem do hlavní části parku u fontány a hudebního pavilonu (koncertní 
mušle). 

Lázeňský park se může pochlubit bohatstvím dovezených rostlinných druhů. Na ploše cca 18 hektarů 
se nachází přes 70 druhů stromů a keřů. 

   
Historické objekty v parku  

Přístupnost  

Vstup 

 Do parku je několik vstupů. Vstup z parkoviště (ul. M. Witczaka) je bezbariérový a je široký min. 
80 cm. 



 Vstup do inhalatoria: vedle vstupu je nájezdová rampa, vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, 
práh ve vstupních dveřích je vysoký max. 2 cm.  

Vnitřní prostory – Inhalatorium  

 Všechny komunikační cesty v objektu jsou široké min. 150 cm. 

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.  

 Na komunikačních cestách nejsou prahy vyšší než 2 cm. 

 V prostorách se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

 V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku (otáčení vozíku) a 
dětského kočárku.  

 Informační panely (obsahují informace o objektu samotném, jeho historii a o zdravotních 
účincích inhalace solanky) jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící / 
osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící.  

Vnější prostory  

 Povrch tras je pevný a rovný (bez defektů). Materiál: žulová dlažba, dlažební kostky, asfalt. 

 Venkovní trasy jsou široké min. 150 cm. 

 Profil trasy: rovina až mírně zvlněný terén (s podélným sklonem do 6 %), výrazně nekomplikuje 
pohyb osobám na vozíku nebo s kočárkem. 

 Na trase jsou schody, ale vedle nich se nachází nájezdový chodník s velmi mírným sklonem – 
prodlužuje trasu o cca 20 m, jelikož vede podél mírného svahu (park za Dąbrówkou).  

 Na trase se nacházejí informační a orientační tabule v polštině, jsou snadno čitelné  
a srozumitelné.  

 Na trase se nacházejí odpočinková místa k sezení.   

 V parku se nachází gastronomické zázemí a altán s bezbariérovým přístupem.   

 



 

 

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 
 
 
 
 
 
 

 

  
Zleva: vstup do inhalatoria, hlavní promenáda, komunikační cesty 

Bezbariérové WC   

 V parku je min. jedno bezbariérové WC. (Zezadu Inhalatoria, vede k němu parková cestička s 
mírným sklonem.)  

 Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven.   

 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.  

   

Služby a vybavení  

 Park je otevřený po celý rok a je přístupný bez omezení.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 Dětské hřiště.  

 Dětský koutek v inhalatoriu.  

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy u lázeňského domu.  

Datum zpracování: 3/2019 


