ZOO Liberec
karta dostępności
Informacje podstawowe
Liberec, Lidové sady 425/1, 460 01



+420 482 710 616, +420 482 710 617

GPS: N 50.777914, E 15.080988



info@zooliberec.cz



https://www.zooliberec.cz/

Opis
Ogród zoologiczny Liberec został założony w 1904 roku. ZOO Liberec to najstarszy ogród zoologiczny
w Republice Czeskiej. Na powierzchni niemal 13 ha można podziwiać ponad 150 gatunków zwierząt.
Do najbardziej interesujących hodowanych gatunków należy pawian płaszczowy, lew berberyjski,
panda ruda i oczywiście bardzo popularny biały tygrys bengalski. Długość trasy zwiedzania ZOO
wynosi ok. 1,7 km. Poza zwierzętami ogród zoologiczny oferuje także strefy wypoczynkowe, atrakcje
dla dzieci, zaplecze gastronomiczne, sklep z pamiątkami i in.

Dostępność
Wejście


Wejście na teren ZOO (od ul. Lidové sady) jest pozbawione barier architektonicznych.



Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm, otwieranie automatyczne, bezprogowe.



Dostęp do kasy jest bez barier architektonicznych.



Wejścia do wszystkich pawilonów nie posiadają barier architektonicznych.

Obszary wewnętrzne – wnętrza pawilonów


Drogi komunikacyjne w pawilonach mają szerokość min. 150 cm, na drogach zachowano
wystarczający obszar manewrowy dla wózków inwalidzkich (obrót wózka) i dziecięcych.



Drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest utwardzona i bezpoślizgowa. Materiał: w większości
płyty, oprócz pawilonu małp i pawilonu tropikalnego, gdzie latem ścieżki wysypywane są korą.



Na drogach komunikacyjnych nie występują progi/schody o wysokości powyżej 2 cm.



Większość pawilonów to budynki parterowe lub jednopiętrowe, z wyjątkiem pawilonu żyraf,
gdzie do dyspozycji jest podnośnik platformowy, oraz pawilonu tropicznego (dostęp do
drugiego piętra ograniczają bariery – schody).



Miejsca odpoczynkowe do siedzenia znajdują się w pawilonie słoni i żyraf.



Tablice informacyjne oraz opisy eksponatów są dobrze widoczne, zarówno z pozycji osoby
siedzącej/osoby niskiego wzrostu, jak i z pozycji osoby stojącej. Opracowano je w języku
czeskim.

Wejście do pawilonu tropików

Obszary zewnętrzne


Trasy na obszarze zewnętrznym mają utwardzoną i równą nawierzchnię (bez większych
defektów), bez różnic poziomów powyżej 5 cm i bez schodów, których nie dałoby się ominąć.
Materiał: głównie beton i asfalt.



Szerokość tras wynosi min. 150 cm.



Tereny ZOO leżą na pofałdowanym terenie, któremu odpowiada profil trasy. Występują tu
trudniejsze odcinki z nachyleniem powyżej 6 %, głównie między górną a dolną częścią ZOO.



Na terenie ZOO zainstalowano tablice informacyjne i orientacyjne, które są dobrze czytelne i
zrozumiałe. Informacje opracowano w językach czeskim, angielskim, niemieckim oraz polskim.



Na terenie ZOO znajdują się miejsca odpoczynkowe do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Na terenie ogrodu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.



Drzwi wejściowe kabiny mają szerokość min. 80 cm, otwieranie na zewnątrz.



Wymiary kabiny wynoszą min. 160x160 cm.



Obok muszli klozetowej jest wystarczająca przestrzeń na wózek (o szerokości min. 90 cm), na
której nie ma żadnych elementów wyposażenia (kubeł na śmieci, umywalka, przewijak i in.).



Po obu stronach muszli klozetowej zainstalowano poręcze.



Do dyspozycji jest przewijak.

Usługi i wyposażenie


Na terenie ogrodu znajdują się: sklep z pamiątkami (dostęp bez barier architektonicznych),
kawiarnia, restauracja (dostęp bez barier architektonicznych) i cukiernia (dostęp utrudniają
bariery – 2 stopnie, czynna tylko latem, obsługa na tarasie zewnętrznym).



Zwiedzanie ZOO nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem.



Możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania
się.



Możliwość wypożyczenia Przewodnika w ZOO w piśmie Braille'a. Przewodnik zawiera opisy
najważniejszych zwierząt w ZOO.



Plac zabaw dla dzieci i kącik dziecięcy (bez pilnowania dzieci).



Pociąg do zwiedzania.



Parking z miejscami dla niepełnosprawnych.
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