
 

 

JuraPark Krasiejów  
karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040  

GPS: N 50.661367, E 18.267985 
 +48 774 654 800 

 rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl 

 https://juraparkkrasiejow.pl/  

Popis 

JuraPark Krasiejów je největším tematickým parkem v Evropě. Hlavní atrakcí parku je naučná stezka 
dlouhá cca 1,5 km, na které se nachází více než 200 modelů dinosaurů, obojživelníků a plazů v životní 
velikosti. Prohlídka parku probíhá buď s průvodcem (je nutné předem rezervovat) nebo samostatně – 
u každého exponátu jsou popisky. Dále se v parku nachází multimediální tunel času, což je pohyblivé 
3D kino o vzniku Sluneční soustavy, Země a života na Zemi, které se sleduje z jedoucího turistického 
vláčku (300 m). Dalšími atrakcemi v parku jsou Paleontologický pavilón, kde jsou k vidění skutečné 
vykopávky (v Krasiejowě byly nalezeny pozůstatky obojživelníků a plazů a archeologické práce zde 
probíhají dodnes), oceanárium s prehistorickými plazy, kino emocí 5D. Relaxační zóna parku zahrnuje 
pláže s vodními atrakcemi, zábavní park a dětské hřiště (kolotoče, malá horská dráha, skluzavky aj.).   

Prohlídka parku trvá okolo 2,5 hod. Vedle JuraParku se nachází moderní Park vědy a vývoje člověka 
(vstup do atrakce vyžaduje samostatnou vstupenku nebo je možné využít společné vstupné pro vstup 
do obou atrakcí).   

Přístupnost   

Vstup 

 Vstup do parku a přístup ke všem atrakcím je bezbariérový, u vstupu nejsou schody.  

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, bez prahu.  

 

 

 



 

Vnitřní prostory   

 Všechny komunikační cesty jsou široké min. 150 cm. 

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.  

 Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm.  

 V prostorách nejsou odpočinková místa k sezení.  

 V expozičních prostorách je dostatečná manipulační plocha bez překážek pro pohyb osob na 
vozíku nebo dětského kočárku.   

 Exponáty, jejich popisky a informační panely jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné z pozice 
osoby stojící. Texty jsou ve 3 jazycích: v polštině, angličtině a němčině.   

Vnější prostory    

 Vstup do venkovních prostor je bezbariérový, bez prahů a jiných bariér.  

 Vstup je široký min. 80 cm. 

 Povrch je pevný a rovný (bez defektů). Materiál: dlažební kostky. 

 Komunikační stezky jsou široké min. 150 cm. 

 Profil stezek: rovina až mírně zvlněný terén, s výjimkou jednoho místa, kde je podélný sklon až 
20 %. Terén většiny areálu výrazně nekomplikuje pohyb osobám na vozíku nebo s kočárkem.  

 Informační a orientační tabule jsou snadno čitelné a srozumitelné (v polštině, angličtině a 
němčině). 

 Ve venkovních prostorách se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

    

 



 

 

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 bezbariérová toaleta. Nachází se u vstupu.  

 Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm a otevírají se směrem ven (z kabiny).  

 Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm. 

 Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 
vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

 Po obou stranách mísy jsou madla. 

 K dispozici je přebalovací pult.  

Služby a vybavení  

 Vybavení s bezbariérovým přístupem: pokladna, obchod se suvenýry, gastronomické zázemí, 
promítací sál (ve stravovací části). 

 Návštěva je možná bez předchozí domluvy, pokud se nejedná o prohlídku s průvodcem.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 Dětské hřiště.  

 Speciální programy pro děti – umělecké a paleontologicko-výtvarné dílny (za příplatek).  

 Možnost vypůjčení speciálních vozíků pro děti ve tvaru dinosaura (zpoplatněno). 

 Atrakce v parku nejsou přizpůsobeny osobám se zrakovým postižením. Část expozice (tunel 
času, oceánarium, kino emocí) je založena na projekci 3D/5D.  

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy.  

Datum zpracování: 3/2019 

 
 

   


