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karta přístupnosti   

Základní informace  
 

Brenna, ul. Sportowa 3, 43-438  

GPS: N 49.7198995, E 18.9221203  

 +480 513 422 143 
 

 koziazagroda@onet.pl 

 http://www.koziazagroda.com/ 

Popis 

Místo, které šíří kulturu Slezských Beskyd. Zrekonstruovaný objekt, ve kterém jsou pořádány dílny a 

nabízena regionální kuchyně. V blízkosti objektu se nachází ohrada, kde se chovají kozy, ovce, husy, 

slepice. Konají se zde regionální akce, včetně dílen výroby chleba a sýrů, ukázky pečení „placků na 

blaše” (tradičních slezských bramborových placek), pečení beranů na ohni apod. Pořádají se zde také 

workshopy pro školy a školky, školení a výstavy. 

Přístupnost  

Vstup 

❖ Přístupový chodník vedoucí ke vstupu do objektu je bezbariérový (bez schodů, obrubníků, 

výškových rozdílů a mezer větších jak 2 cm), široký min. 150 cm, zúžení max. 90 cm, pevný ale 

nerovný povrch, materiál: štěrk a tráva. 

❖ Do objektu jsou 2 vstupy. U bočního vstupu jsou 2 schody, u hlavního vstupu je dřevěná rampa 

(š. 150 cm, d. 400 cm, v. 30 cm) bez madel.    

❖ U vstupních dveří je dostatečně velká manipulační plocha (150x150 cm), bez sklonů. 

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 90 cm a práh je max. 2 cm. Dveře se otevírají směrem dovnitř.   

Vnitřní prostory 

❖ Všechny komunikační cesty v budově jsou široké min. 150 cm. 

❖ Všechny dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký – dřevěné podlahy.   

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

❖ Ve vnitřních prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku a dětského 

kočárku.  

❖ Ve vnitřních prostorách se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

❖ Většiny exponátů je možné se dotýkat.   

Vnější prostory  

❖ Ve venkovním areálu se nachází ohrada se zvířaty, místo pro piknik s ohništěm (bývalá salaš). 

❖ Vstup do venkovních prostor je bezbariérový. 

❖ Venkovní prostory jsou v rovině až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem do 6 %).  
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❖ Povrch venkovního terénu: tráva, štěrk, nerovný a nestabilní povrch.  

❖ Ve venkovním areálu se nachází informační a orientační cedule v polštině, které jsou snadno 

čitelné a srozumitelné.     

Bezbariérová toaleta   

❖ V objektu se nachází bezbariérové WC.  

❖ Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm.  

❖ Dveře se otevírají směrem ven (z kabiny).  

❖ Kabina má rozměry 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.). 

❖ Na toaletě nejsou madla.  

Služby a vybavení  

❖ K dispozici je parkoviště bez vyznačených vyhrazených parkovacích míst.  

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy.  

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.  

❖ V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.   

❖ Speciální edukační programy pro děti a přírodní dětské hřiště.  

Datum zpracování: 11/2022 

 

 


