
 

 

Muzeum mořské a suchozemské fauny a flóry v Jaworze  
karta přístupnosti    

Základní informace  
 

Jaworze, Ul. Wapienicka 120, 43-384 

GPS: N 49.79306045, E 18.9702437461209 
 +48 338 172 217 

 info@muzeum.jaworze.pl 

 http://www.muzeum.jaworze.pl/  

Popis 

V muzeu můžete obdivovat nádhernou sbírku 
preparovaných exemplářů mořských a říčních 
živočichů ulovených loďmistrem Erwinem 
Pasternym, původem z Jaworze, a vyslechnout 
si o nich zajímavé příběhy. Kromě toho 
můžete obdivovat četná akvária o celkovém 
objemu 10 000 l. V muzeu jsou také promítány 
dokumenty s přírodní tématikou. 

Přístupnost  

Vstup 

 Přístupový chodník ke vstupu do muzea je bezbariérový, široký min. 150 cm, pevný a rovný 
povrch (bez defektů).  

 Vstup do muzea je bezbariérový.  

 Manipulační plocha před vstupem má rozměry min. 150x150 cm. 

 Vstupní dveře jsou širší než 80 cm a práh je nižší než 2 cm.  

 

Vnitřní prostory 

 Komunikační cesty v objektu jsou široké min. 120 cm. 

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.    



 Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm.  

 Muzeum je jednopodlažní budova.   

 V muzeu se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

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

 Exponátů se není možné dotýkat.  

 Možnost přístupu do bezprostřední blízkosti exponátů a informačních panelů (texty v polském 
jazyku).   

 Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné i pro děti nebo osoby nízkého vzrůstu.  

 Informační panely a popisky exponátů jsou umístěny ve vhodné výšce a jsou dobře čitelné.  

   

Bezbariérová toaleta   

 V objektu je bezbariérové WC. 

 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.  

 Přebalovací pult není k dispozici.   

 

Služby a vybavení   

 Části s bezbariérový přístupem: recepce/pokladna, šatna, obchod se suvenýry, promítací 
místnost (promítaný film je v polštině, bez titulků).   

 Návštěva je možná bez předchozí domluvy.  



  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 Možnost prohlídky muzea s průvodcem. Průvodce je zdarma, pro prohlídky s průvodcem není 
třeba žádné minimální množství osob.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 Informační materiály ve formátu pro snadné čtení – titulky jsou psány velkým písmem, 
jednoduchým jazykem, srozumitelným všem. Texty jsou stručné a krátké. 

 Informační materiály psané větším písmem (16 b. a více).  

 Muzeum nemá k dispozici žádné dotykové modely exponátů pro osoby nevidomé.  

 V muzeu nejsou nainstalovány indukční smyčky.   

 Speciální programy pro děti – výukové filmy, prohlídky s průvodcem přizpůsobené dětem.   

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy cca 30 m od muzea.  

Datum zpracování: 2/2019 


