
 

 

Ścieżka w Koronach Drzew Karkonosze  
karta dostępności  

Informacje podstawowe 
 

Jánské Lázně, Krkonošská 350, 542 25     

GPS: N 50.632121, E 15.756890 
 + 420 499 110 019 

 Info@stezkakrkonose.cz 

 https://www.stezkakrkonose.cz/ 

Opis  

Ścieżka w koronach drzew jest dostosowana do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych i znajduje się u podnóża Czarnej Góry w Karkonoskim Parku Narodowym. Trasa o długości 
ponad 1500 m prowadzi w zróżnicowanym gatunkowo lesie i jest okraszona wieloma 
niespodziankami oraz ciekawymi informacjami. Zapewnia niesamowity widok z 45-metrowej wieży 
na stare drzewa, spośród których niektóre liczą ponad 150 lat. Trasa obejmuje również unikalne 
centrum nauki znajdujące się w podziemiach drewnianej wieży widokowej i prezentuje zawiły system 
korzeni drzew. 

Dostępność  

Wejście  

 Wejście na teren kompleksu jest pozbawione barier architektonicznych oraz schodów. 

 Ma ono szerokość min. 80 cm, brak progu.  

 Dojście do kasy jest pozbawione barier architektonicznych. 

 

Obszary wewnętrzne – centrum nauki 

 Wszystkie drogi w obiekcie mają szerokość min. 150 cm, drzwi i przejścia min. 80 cm. 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest utwardzona, bezpoślizgowa, pozbawiona schodów i 
progów o wysokości powyżej 2 cm. Materiał: bruk. 

 W pomieszczeniach wewnętrznych są dostępne miejsca odpoczynkowe do siedzenia. 

 W pomieszczeniach znajduje się wystarczająca powierzchnia manewrowa umożliwiająca ruch 
wózkom inwalidzkim (obrót wózka) oraz wózkom dziecięcym. 



 Większości eksponatów można dotykać. 

 Eksponaty oraz ich opisy są dobrze widoczne, zarówno z pozycji osoby siedzącej/osoby niskiego 
wzrostu, jak i z pozycji osoby stojącej. Informacje są dostępne w języku czeskim i angielskim.  

 Opisy eksponatów i teksty na tablicach informacyjnych są dobrze czytelne, również dla osób 
słabowidzących (odpowiednio duża czcionka, prosty krój, dobry kontrast tekstu i tła). 

 Dostępna jest specjalna aplikacja mobilna do tłumaczenia tekstów o ścieżce na język niemiecki i 
polski https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.apqa.sksp.translator. 

 

Obszary zewnętrzne – wieża  

 Wejście na wieżę jest dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach 
ruchowych.  

 Trasa na wieżę ma szerokość min. 150 cm i utwardzoną równą nawierzchnię. Materiał: drewno.  

 Wieża widokowa posiada 12 pięter dostępnych bez barier architektonicznych. Kształt linii 
śrubowej z nachyleniem maks 2-6%. 

 Ścieżka jest na całej długości dostosowana do wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.  

 Po bokach ścieżki znajdują się przezroczyste sieci, co zapewnia dobrą widoczność także dla osób 
na wózkach i ludzi niższego wzrostu.  

 Na trasie umieszczono miejsca odpoczynkowe (na wieży znajdują się 3 ławki) oraz tablice 
informacyjne w języku czeskim i angielskim, które są dobrze czytelne i zrozumiałe.  



 

 

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 
 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 W kompleksie znajduje się toaleta bez barier architektonicznych. 

 Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm, otwierają się w kierunku zewnętrznym. 

 Obszar wewnętrzny ma wymiary min. 160 x 160 cm. 

 Obok muszli klozetowej wolna przestrzeń na wózek inwalidzki (szerokość min. 90 cm), na którą 
nie nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.). 

 Po obu stronach muszli znajdują się poręcze. 

 Dostępny jest przewijak.  

 

Usługi i wyposażenie  

 Na obszarze kompleksu znajduje się: sklep z pamiątkami (dostęp przystosowany do osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej), restauracja (dostęp przystosowany do osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej). 

 Zwiedzanie kompleksu jest możliwe bez uprzedniej rezerwacji.  

 Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem. 

 Możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego. 

 Plac zabaw, kącik dla dzieci, specjalne programy dla dzieci. 

 Możliwość zwiedzania z przewodnikiem w języku czeskim i angielskim (na zamówienie).   

Data opracowania: 3/2019 

 

 


