
 

 

 
 

 
 

 
 

Rodinný zábavní park „Tři  vrchy” ve Slezském Vodislavi  

karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Wodzisław Śląski, ul. Matuszczyka, 44-300 

GPS: N 50.010237, E 18.449861 

 +48 512 070 794 

 trzywzgorza@wodzislaw-slaski.pl 

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl 
 

 http://trzywzgorza.pl/ 

Popis 

V zábavním parku "Trzy Wzgórza” (Tři vrchy) se nachází mnoho atrakcí, kde si každý najde něco pro 

sebe. Mezi hlavní atrakce patří: lanový park, prostor pro hru na schovávanou, dráhy na hru s víčky, 

hřiště na pétanque, ruské kuželky, bludiště, skate park, Jordanovy zahrady, trať pro vozidla na 

dálkové ovládání, cyklodráhy, sáňkovací dráha, hřiště pro různé hry, místa pro rekreaci, cyklostezky, 

stezka zdraví, dětské hřiště, lanová prolézačka, aj. 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Park má 8 bezbariérových vstupů.  

❖ Vstupy jsou široké min. 80 cm, práh je max. 2 cm.  

 

Hlavní vstup od parkoviště (ul. Matusczyka) 

Vnitřní prostory 

❖ Vnitřní prostory se skládají z kontejnerových buněk upravených pro návštěvníky. Nachází se v 

nich hlavní hala (půjčovna sportovního vybavení), toalety a místo pro matky s dětmi. 

❖ Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm, bez překážek (prahů vyšších jak 2 cm). 

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. 

❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení.  

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

❖ Vstup do venkovních prostor je bezbariérový. 

❖ Vstup je široký min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a rovný (bez defektů). 

❖ Šířka komunikačních cest je min. 150 cm. 

❖ Profil venkovních prostor: rovina až mírně zvlněný terén (s podélným sklonem do 6 %), který 

výrazně nekomplikuje pohyb osobám na vozíku nebo s kočárkem. 

❖ V areálu se vyskytují informační a orientační tabule. Jsou dobře čitelné a srozumitelné. Jejich 

obsah je v polštině.   

❖ V parku jsou odpočinková místa k sezení.  

❖ Bezbariérový přístup do altánu.  

❖ Atrakce a prostory přizpůsobené osobám se zdravotním postižením: hřiště na hru s víčky, hřiště 

na pétanque, ruské kuželky, Jordanovy zahrady, trať pro vozidla na dálkové ovládání, hřiště pro 

různé hry, místo pro odpočinek, amfiteátr a prostor pod jevištěm.  

 

 



 

 

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 
 

 
 

 

 
 

 

Bezbariérová toaleta    

❖ K dispozici je bezbariérové WC.  

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

❖ Rozměry kabiny jsou min. 160 x 160 cm s manipulačním prostorem vedle WC mísy min. 90 cm, 

bez překážek. 

❖ Po obou stranách mísy jsou madla. 

❖ Přebalovací pult vedle bezbariérové toalety.  

 

Služby a vybavení   

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy. 

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.  

❖ Dětské hřiště. 

❖ Park nemá k dispozici dotykové mapy, informační materiály ani atrakce přizpůsobené osobám 

se zrakovým postižením.  

❖ Bezbariérový přístup k pokladně a do gastronomické části.  

❖ Vyhrazená parkovací místa.  

Datum zpracování: 11/2022 

 

 

 

 

 

 

   


