
 

 

Park Miniatur Olszowa   

karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Olszowa, ul. Hodowlana 5, 47-143  

GPS: N 50.453995, E 18.274567 
 

 +48 607 706 202  

 miniaturyolszowa@gmail.com   

 http://olszowa.eu/   

Popis 

Park miniatur je krásná velká zahrada (20 000 m2), ve které se nachází 18 miniatur nejznámějších 

sakrálních staveb na světě, jako např. Bazilika sv. Marka v Benátkách, katedrála a šikmá věž v Pise, 

katedrála Notre Dame v Paříži, katedrála Wawel v Krakově a mnoho dalších. Všechny miniatury byly 

vytvořeny ve stejném měřítku (1:25) se všemi detaily. 

Park je součástí komplexu Dwór Olszowa (Statek Olszowa), ve kterém je také restaurace, ubytování a 

atrakce pro děti - herna (Pohádkový sad) a venkovní lanový park pro děti ve věku od 3 do 13 let. 

Park miniatur je otevřen od dubna do října. Individuální prohlídka, bez průvodce. Pro skupiny po 

předchozí rezervaci jsou možné prohlídky s průvodcem. 

Přístupnost  

Vstup 

❖ Vstup do parku je bezbariérový.   

❖ Vstup je široký min. 80 cm (otevřená vstupní branka), bez prahu.  

❖ Dostatečně široká manipulační plocha před vstupem, bez sklonu.  

❖ Bezbariérový přístup k pokladně.  

❖ U vstupu do restaurace je nájezdová rampa.   

  

Vnější prostory 

❖ Komunikační cesty ve venkovním areálu jsou široké min. 150 cm, bez překážek (prahů/schodů 

vyšších než 5 cm), dostačující manipulační plocha. 

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

❖ Profil terénu: rovina, pohyb osob na vozíku a s dětským kočárkem je bez komplikací.  
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❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení – lavičky, ale jejich počet je omezený. 

❖ Exponátů (miniatur) se není možné dotýkat, ale některé je možné prohlížet z bezprostřední 

blízkosti.  

❖ U každého exponátu se nachází informační tabule s popisem miniatury. Popisky jsou dobře 

viditelné a čitelné jak z pozice osoby sedící /osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící. 

Informace jsou dostupné pouze v polštině.  

 

Bezbariérová toaleta   

❖ K dispozici je bezbariérové WC.    

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

❖ Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm. 

❖ Vedle WC mísy je volný manipulační prostor (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: lanový park, altán, obchod se suvenýry, gastronomické zázemí.   

❖ Nemožnost vstupu s vodícím psem.   

❖ Dětské hřiště, dětský koutek a speciální programy pro děti.  

❖ K dispozici je parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy.   

❖ V pokladně je k dispozici tištěný leták popisující každou miniaturu v parku. 

Datum zpracování: 11/2022 
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