Park Acheologiczny Chotěbuz-Podobora
karta dostępności
Informacje podstawowe
Chotěbuz, Karvinská 455, 735 61



+ 420 552 309 133

GPS: N 49.787611, E 18.589800

 archeopark@muzeumct.cz
 https://www.archeoparkchotebuz.cz

Opis
Park archeologiczny jest repliką pierwotnego słowiańskiego grodziska, które istniało od VIII do XI
wieku i służyło jako centrum władzy oraz gospodarki. Jest to jedno z najważniejszych czeskich
stanowisk archeologicznych o statusie zabytku kultury. Obejmuje interaktywną ekspozycję
archeologiczno-przyrodniczo-naukową, wierną replikę słowiańskiej wioski z bramą wejściową,
systemem fortyfikacji, domami mieszkalnymi oraz obiektami produkcyjnymi, prezentującą codzienne
życie naszych przodków. Kompleks historyczny grodziska jest dostępny wyłącznie z przewodnikiem i
tylko w sezonie głównym (od kwietnia do września). Zwiedzanie trwa ok.
90 minut. Poza sezonem głównym zwiedzający mogą zobaczyć interaktywną ekspozycję w budynku
wejściowym, uzupełnioną o aktywności na zapleczu warsztatu ceramicznego, w którym znajduje się
piec oraz koło garncarskie. Zwiedzanie poza sezonem głównym trwa 60 minut.

Dostępność
Wejście


Park archeologiczny jest usytuowany na zboczu – na wzgórzu stoi historyczne grodzisko, i jego
podnóża wejściowy budynek wielofunkcyjny.



Do budynku wejściowego prowadzi długa 6-ramienna rampa z metalowych krat.



Wejście do obiektu jest dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach
ruchowych.



Szerokość drzwi wynosi min. 80 cm, brak progu.



Dojście do kasy jest pozbawione barier architektonicznych.

Obszary wewnętrzne – wielofunkcyjny budynek wejściowy


Budynek wielofunkcyjny to obiekt 4-piętrowy z recepcją i kasą, salami wystawowymi oraz
archeologiczną i przyrodniczo-naukową ekspozycją, warsztatem ceramicznym, salą
wielofunkcyjną i zapleczem.



Wszystkie drogi w obiekcie mają szerokość min. 150 cm.



Wszystkie drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest utwardzona i bezpoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych oraz w salach wystawowych nie ma progów/schodów o wysokości
przekraczającej 2 cm.



Przemieszczanie się pomiędzy piętrami umożliwiają schody oraz winda. Wejście do windy ma
szerokość min. 80 cm. Wymiary kabiny windy to min. (szer.) 100 x (gł.) 125 cm.



W pomieszczeniach wystawowych znajdują się miejsca odpoczynkowe do siedzenia.



W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.



Ekspozycja obejmuje repliki eksponatów, które zwiedzający mogą dotykać.



Eksponaty oraz ich opisy są dobrze widoczne, zarówno z pozycji osoby siedzacej/osoby niskiego
wzrostu, jak i z pozycji osoby stojącej.



Opisy eksponatów oraz teksty na tablicach informacyjnych opracowano w języku czeskim, są
one dobrze czytelne także dla osób z wadą wzroku (odpowiedni rozmiar czcionki, prosty krój,
dobry kontrast tekstu i tła).



Na ekspozycję składają się również interaktywne ekrany dotykowe z informacjami oraz quizy i
pokazy filmów z czeskimi napisami.

Obszary zewnętrzne – historyczny kompleks grodziska


Historyczne grodzisko stoi na wzgórzu. Dostęp do niego prowadzi z wielofunkcyjnego budynku
po metalowym pomoście w koronach drzew, z lekkim nachyleniem. Do kompleksu grodziska
zwiedzający na wózku inwalidzkim dotrze przez bramę boczną, która posiada szeroki wjazd.



Brama wejściowa ma szerokość min. 80 cm, znajduje się tu jednak również próg o wysokości
powyżej 5 cm.



Szerokość trasy zwiedzania wynosi min. 150 cm.



Trasa prowadzi przez tereny naturalne z naturalnymi nierównościami oraz zmiennym
nachyleniem. Zarządca poleca, by na zwiedzanie przyjść w odpowiednim obuwiu. Teren jest
trudno dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków dziecięcych.



Na trasie występują tablice informacyjne przedstawiające informacje na temat tutejszej fauny i
flory. Informacje są dobrze czytelne i zrozumiałe.



Na terenie kompleksu znajdują się miejsca odpoczynkowe do siedzenia.

Uwaga: do 2020 r. potrwa rekonstrukcja grodziska, w trakcie której dostępność bez barier
architektonicznych może być ograniczona. Po skończonej rekonstrukcji cały kompleks stanie się
ponownie dostępny dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W budynku wejściowym znajduje się toaleta bez barier architektonicznych.



Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm, otwierają się w kierunku zewnętrznym.



Obszar wewnętrzny kabiny ma wymiary min. 160 x 160 cm.



Obok muszli klozetowej wolna przestrzeń na wózek (szerokość min. 90 cm), na którą nie
nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.).



Po obu stronach muszli znajdują się poręcze.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


W obiekcie znajduje się sklep z pamiątkami oraz sala wielofunkcyjna (dostępność bez barier
architektonicznych).



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem.



W ramach ekspozycji dostępne są modele dotykowe.



Zwiedzanie indywidualne muzeum jest możliwe bez uprzedniej rezerwacji. Dla grup liczących
powyżej 10 osób wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.



Zwiedzanie z przewodnikiem w języku czeskim, w przypadku wcześniejszego zamówienia dla
grup, również w języku polskim.



Dostępny jest pisemny tekst przewodnika w języku czeskim.



Kącik interaktywny i specjalne programy dla dzieci.



Dostępny jest parking bez wydzielonych specjalnych miejsc dla osób niepełnosprawnych.



W obiekcie nie zainstalowano pętli indukcyjnych.
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