Manufaktura Papieru Velké Losiny, Muzeum Papieru
karta dostępności
Informacje podstawowe
Velké Losiny, U Papírny 9, 788 15
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Opis
Manufaktura papieru w miejscowości Velké Losiny została założona pod koniec XVI wieku. Dziś zalicza
się do najstarszych działających tego typu zakładów w Europie. Papier czerpany jest tu w dalszym
ciągu wyrabiany tradycyjnymi metodami z bawełny i lnu. Integralnym elementem papierni jest
Muzeum Papieru, w którym zwiedzający mogą się zapoznać z historią papieru oraz jego produkcją.
Obiekt zwiedza się w grupach, z wykwalifikowanym przewodnikiem. Podstawowa trasa zwiedzania
prowadzi uczestników przez muzeum papieru i najatrakcyjniejsze części manufaktury. Zwiedzanie
trwa około 1 godziny. W sezonie głównym (lipiec-sierpień) w muzeum dostępna jest również
dodatkowa trasa zwiedzania, na której prezentowane są ciekawostki techniczne manufaktury.
Zwiedzanie trwa około 30 minut.

Dostępność
Wejście


Wejście do obiektu i dostęp do kasy są pozbawione barier architektonicznych.



Drzwi wejściowe są wystarczająco szerokie i bezprogowe.

Obszary wewnętrzne – trasa podstawowa


Drogi komunikacyjne (korytarze) we wnętrzu mają szerokość 120 cm.



Drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm, miejscami występują tu progi o wysokości powyżej
2 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest utwardzona i bezpoślizgowa. Materiał: bruk, dywan,
parkiet.



Trasa zwiedzania w części produkcyjnej jest pozbawiona barier architektonicznych. Na trasie
znajduje się klatka schodowa bez poręczy. Nie ma tu dostępu do windy ani innych urządzeń
technicznych ułatwiających pokonanie schodów.



Na trasie zwiedzania nie ma wystarczająco dużej powierzchni manewrowej dostosowanej do
potrzeb wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.



Na trasie zwiedzania nie ma miejsc odpoczynkowych – siedzeń. Ławki znajdują się tylko przy
wejściu.



Eksponatów na wystawie nie można dotykać. Większość z nich można jedna obejrzeć
z bezpośredniej odległości. Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.



Panele informacyjne i opisy przygotowano w języku czeskim, angielskim, niemieckim i polskim.



Elementem zwiedzania jest krótki film o procesie wytwarzania papieru. Jest on dostępny w
języku czeskim, angielskim i niemieckim. Dostęp do pomieszczeń projekcyjnych pozbawiony
barier architektonicznych.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Do dyspozycji jest tylko standardowa toaleta.

Usługi i wyposażenie


Na terenie kompleksu znajduje się: restauracja, centrum informacji oferujące sprzedaż
pamiątek i przekąsek oraz napojów (dostęp z barierami architektonicznymi).



Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym możliwe za dopłatą. Usługę należy wcześniej
zamówić w przypadku grup składających się z ponad 25 osób. Dla osób indywidualnych
dostępne audioprzewodniki w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim (dla maks. 25
osób).



Plac zabaw, kącik dla dzieci i specjalne programy tematyczne dla dzieci.



Możliwość zaparkowania na terenie kompleksu, ok. 60 m od wejścia. Parking bez wydzielonych
miejsc dla osób niepełnosprawnych.



Na teren muzeum nie można wchodzić z psem asystującym/przewodnikiem.



Pomieszczenia muzeum nie są wyposażone w pętlę indukcyjną.



Drukowany tekst przewodnika w języku czeskim nie jest dostępny.
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