
 

 

Park vědy a vývoje člověka Krasiejów    

karta přístupnosti    

Základní informace  
 

Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040  

GPS: N 50.661367, E 18.267985 
 

 +48 774 654 816  

 paniec.krasiejow@jurapark.pl  

 https://juraparkkrasiejow.pl/  

Popis 

Park vědy a vývoje člověka je nejmodernější interaktivní muzeum člověka v Evropě, které popularizuje 

vědu. Muzeum nabízí turistům cestu v čase a let do vesmíru s využitím nejnovějších multimediálních 

řešení propojujících reálný svět se světem virtuálním. Expozice představuje historii vývoje člověka. 

Aplikace "Zrcadlo evoluce" umožňuje "inkarnaci (vtělení)" do těla našich předků. Návštěva parku trvá 

asi 1,5 hodiny.  

Vedle parku se nachází JuraPark (vstup do atrakce vyžaduje samostatnou vstupenku nebo je možné 

využít společné vstupné pro vstup do obou atrakcí).   

Přístupnost  

Vstup 

❖ Vstup do muzea je bezbariérový.   

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm (dvoukřídlové dveře, otvírají se směrem ven), bez prahu.  

❖ Dostatečně široká manipulační plocha před vstupem, bez sklonů.  

  

Hlavní vstup   

Vnitřní prostory  

❖ Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm, bez překážek.  

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm bez prahů vyšších jak 2 cm.  

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.   

❖ Přístup do pater pomocí výtahu.   

❖ Rozměry kabiny výtahu: min. 110 cm (š) x 125 cm (hl), vstup široký min. 80 cm. 
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❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení.  

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

❖ Exponáty, jejich popisky a informační panely jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné jak z 

pozice osoby sedící / osoby malého vzrůstu, tak z pozice stojící.   

❖ Audiovizuální projekce jsou doplněny textem v těchto jazycích: polština, čeština, angličtina, 

němčina.  

  

Expoziční stály a audiovizuální projekce 

Bezbariérová toaleta   

❖ Bezbariérové WC je k dispozici.    

❖ 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), bez překážek.  

❖ Po obou stranách mísy jsou madla. 

❖ K dispozici je přebalovací pult.  

 

Služby a vybavení 

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy.  

❖ Bezbariérový přístup k pokladně, do obchodu se suvenýry, promítací místnosti a 

gastronomického zázemí.  

❖ Nemožnost vstupu s vodícím psem. 



 

 

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 
 

 

 
 

 

❖ Dětský koutek.   

❖ Virtuální prohlídka na internetové stránce.  

❖ Vyhrazená parkovací místa.    

❖ Expozice je založena na vizuálních efektech (3D projekci) a není přizpůsobena osobám se 

zrakovým postižením.  

❖ V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

Datum zpracování: 11/2022 

 

 


