
 

 

Centrum koniakowské krajky  
karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Koniaków 704, 43-474 

GPS: N 49.5516433, E 18.9461104  

 +48 502 097 871  

 ligockakohut@gmail.com 

 http://www.koronkakoniakowska.pl/   

Popis 

Centrum koniakowské krajky zajímavým, moderním a pro každou věkovou 
skupinu přístupným způsobem představuje historii této více než 120leté 
tradice. Výstava zahrnuje expozici ubrusů a příkladů tradičních výrobků z 
koniakowské krajky, a prezentuje její vývoj či tvorbu nových forem. 
Centrum realizuje vzdělávací a kulturní aktivity, pořádá četné workshopy, 
výstavy, soutěže a akce. V objektu se nachází také malý obchůdek s 
lidovým uměním.      

Přístupnost  

Vstup 

 Vstup do objektu ze strany od silnice je bezbariérový.  

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, práh je vysoký max. 2 cm. 

Vnitřní prostory 

 Všechny komunikační cesty v objektu jsou široké min. 150 cm, dveře a průchody jsou široké min. 
80 cm.  

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.   

 V objektu nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm.  

 V objektu se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

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

 Exponátů se není možné dotýkat, ale je možné si je prohlížet z blízka.   

 Exponáty a informační panely (v polštině) jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné jak z pozice 
osoby sedící / osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící.   

 Popisky jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké (dostatečně velké písmo, jednoduchý font, 
dobrý kontrast textu a pozadí). 

 Audiovizuální informace (propagační videa) jsou dostupné s titulky.  

 



 

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 pouze běžné WC v patře.  

 Přebalovací pult není k dispozici.  

Služby a vybavení  

 Části centra s bezbariérový přístupem: pokladna, šatna, obchod se suvenýry, promítací místnost.  

 Návštěva individuálních návštěvníků nevyžaduje předchozí domluvu (pro skupiny je rezervace 
povinná).  

 Není možnost vstupu s vodícím psem.   

 V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.   

 Dětský koutek.  

 Speciální programy a informační materiály pro děti.  

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy není k dispozici.  

Datum zpracování: 3/2019 


