
 

 

Sklárna Julie  
karta přístupnosti    

Základní informace 

 
Piechowice, ul. Kryształowa 73, 58-573 

GPS: N 50.8505454, E 15.5887524 
 +48 75 761 24 13 nebo 2 

 turystyka@hutajulia.com  

 http://hutajulia.com/   

Popis 

Huť Julie je místem, kde se prolínají dějiny, krása mistrovských děl ze skla a proces ruční výroby. 
Prohlídkový okruh představuje výrobu skla. Vede přes mnoho stanovišť výroby, mimo jiné přes místa, 
kde zkušení řemeslníci foukají a tvarují horkou skleněnou hmotu a vytvářejí křišťálové výrobky před 
zraky návštěvníků. V další části je možno vidět mnoho dalších zajímavých fází výroby – od broušení skla 
přes aplikaci krásných dekorací až po kontrolu kvality a mistrovské balení křišťálu. Prohlídka trvá 
přibližně 30-40 minut a probíhá vždy ve skupinách s průvodcem. Huť nabízí také rytecké dílny, malování 
skla a další akce. 

Přístupnost  

Vstup 

 Hlavní vstup od parkoviště (pokladna, kavárna, obchod s barevným sklem, bezbariérová toaleta) 
– 2 schody a rampa s madly po obou stranách. Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, výška prahu 
je max. 2 cm.  

 Boční vstup z ul. Krzyształowa (dříve Żymierskiego) - pokladna, kavárna, obchod s barevným 
sklem: +7 schodů.  

 Hlavní vstup na prohlídku hutě: +10 schodů. 

 Boční vstup na prohlídku hutě: bez bariér. Dveře jsou široké min. 80 cm, výška prahu max. 2 cm.  

 K pokladně je přístup bez bariér.  

  
Hlavní vstup a boční vstup (pokladna, kavárna, obchod s barevným sklem) 



  
Hlavní vstup na prohlídku huti a bezbariérový vstup pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Vnitřní prostory – Prohlídková trasa 

 Všechny komunikační cesty v budově jsou široké min. 150 cm, dveře a průchody jsou široké min. 
80 cm, povrch je pevný a nekluzký.  

 Celá trasa je přístupná pro osoby na vozíku a rodiny s dětmi v kočárku.  

 Všechny atrakce pro návštěvníky jsou v přízemí.   

 Druhé patro je dostupné pomocí výtahu. Vstup do výtahu je široký min. 80 cm a rozměry kabiny 
jsou min. š. 110 cm x hl. 125 cm.  

 Ve vnitřních prostorách jsou odpočinková místa k sezení a dostatečná manipulační plocha pro 
vozíky/kočárky.  

 Exponátů (skla) se není možné dotýkat, jsou však dobře viditelné. Dotykové modely exponátů 
nejsou dostupné.  

 Na trase nejsou informační panely. Veškeré informace poskytuje průvodce.   

 Ve výrobní hale mohou být vysoké teploty a velký hluk.   

 Na zemi mohou být kousky skla.  

  
Prohlídková trasa  

Bezbariérová toaleta   

 Bezbariérové WC se nachází v obchodě s barevným sklem v blízkosti pokladny.  

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

 Kabina má rozměry min. 160x160 cm.     

 Vedle WC mísy je dostatečný manipulační prostor (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje 
žádné vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 
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 Po obou stranách mísy jsou madla.  

 K dispozici je přebalovací pult.  

 

Služby a vybavení   

 Návštěva je možná bez předchozí domluvy.  

 Bezbariérový přístup do obchodu se suvenýry (sklem) a do kavárny.  

 Možnost vstupu s vodícím psem, avšak na vlastní odpovědnost. Je třeba mít na paměti, že se 
jedná o funkční sklárnu a na zemi může být velké množství skleněných střepů, které mohou 
poranit psí tlapky. 

 V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

 Tištěný výklad průvodce v polštině není dostupný.   

 Pro individuální zahraniční návštěvníky je dostupný tištěný výklad průvodce v anglickém a 
německém jazyku. V němčině jsou k dispozici zvukové soubory, přehrávané na konkrétních 
stanovištích během prohlídky. Jsou možné také individuální prohlídky v němčině a angličtině s 
průvodcem – vyžadují rezervaci. 

 Dětské hřiště a dětský koutek.  

 Speciální programy (dílny) pro děti – podrobné informace na internetové stránce.   

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy.  

Datum zpracování: 2/2019 

 


