Muzeum rzemiosła Letohrad
karta dostępności
Informacje podstawowe
Letohrad, Nový dvůr 143, 561 51



+420 465 622 160

GPS: N 50.034951, E 16.502799



letohrad@muzeumremesel.cz



https://www.muzeumremesel.cz/

Opis
Największe muzeum rzemiosła w Republice Czeskiej. Przygotowano 6 tras zwiedzania bez barier
architektonicznych:


A – Ekspozycja 30 rzemiosł na trzech piętrach spichlerza,



B – Trasa mechaniczna – maszyny w ruchu,



C – Zajezdnia,



D – 100-letni gabinet lekarski,



E – 120-letnia klasa szkolna,



F – rolnictwo.

Zwiedzanie wszystkich wystaw odbywa się z przewodnikiem, za wyjątkiem trasy A, którą można
przejść samodzielnie. Zwiedzanie trasy A i B trwa około 50 minut, pozostałe trasy zwiedza się około
20 minut.

Dostępność
Wejście


Przy drzwiach wejściowych na trasę A znajduje się wyższy próg (6 cm), który jednak jest
niwelowany przez drewniany klin wyrównawczy.



Przy wejściu na trasę D znajdują się 2 stopnie, a przy wejściu na trasę F jest jeden stopień
(można jednak skorzystać z bocznego wejścia bez barier architektonicznych).



Wejścia na pozostałe trasy zwiedzania nie posiadają barier architektonicznych.



Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm.



Do znajdującej się na 2. piętrze kasy głównej prowadzi wejście dostosowane do wymogów osób
o ograniczonych zdolnościach ruchowych (winda). Kasa boczna z centrum informacji (działa
tylko w lipcu i sierpniu) znajduje się na parterze i również jest dostępna bez barier
architektonicznych.

Od lewej strony: Wejście na trasę zwiedzania A i B

Od lewej strony: Kasa główna do trasy A (na 2, piętrze), kasa boczna z centrum informacji (wejście i
wnętrze)

Obszary wewnętrzne


Wszystkie drogi w budynku mają szerokość min. 150 cm.



Drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest utwardzona i bezpoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych nie ma progów/schodów o wysokości powyżej 2 cm. Tylko w
pomieszczeniach ekspozycyjnych F znajduje się 1 stopień (15 cm), który jednak eliminuje ukośna
pochylnia.



Trasa zwiedzania A ma 3 pietra, przy czym dostęp bez barier architektonicznych (winda)
posiadają 2 piętra. Wejście do windy ma szerokość min. 80 cm. Wymiary kabiny windy to min.
(szer.) 100 x (gł.) 125 cm. Trzecie piętro jest dostępne tylko po schodach.



Pozostałe trasy znajdują się na parterze.



W salach wystawowych znajdują się miejsca odpoczynkowe.



W pomieszczeniach znajduje się wystarczająca powierzchnia manewrowa umożliwiająca ruch
wózkom inwalidzkim (obrót wózka) oraz wózkom dziecięcym.



Większości eksponatów nie wolno dotykać, nie wolno też się do nich zbliżać na bezpośrednią
odległość. Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.



Tablice informacyjne oraz opisy eksponatów sporządzono w języku czeskim i angielskim.



Opisy ekspozycji przygotowano w białym druku na czarnym tle, rozmiar czcionki 18. Teksty są
umieszczone w oświetlonych gablotach przed każdą wystawą.

Od lewej strony: Wewnętrzne drogi komunikacyjne (dostęp do ekspozycji A), dostęp do windy na 2.
piętrze na trasie A

Pomieszczenia wystawowe trasy zwiedzania A

Od lewej strony: Pomieszczenia zwiedzania trasy B, drogi na trasie B, pochyła platforma na trasie B

Obszary zewnętrzne


Na obszarze kompleksu zewnętrznego nie ma żadnych wystaw, prowadzi tędy jednak dojście do
wejść na trasy E, D oraz F.



Wejście na obszar zewnętrzny jest pozbawione barier architektonicznych, tj. nie ma tu
schodów/progów o wysokości powyżej 5 cm ani też innych przeszkód, i posiada wystarczającą
szerokość (min. 80 cm).



Kompleks zewnętrzny ma utwardzoną i równą powierzchnię (bez większych defektów).
Materiał: asfalt. Do wystaw C i F prowadzi droga o lekkiej żwirowej nawierzchni.



Trasa ma szerokość min. 150 cm.



Kompleks znajduje się na równinnym, miejscami lekko pofałdowanym terenie (nachylenie
wzdłużne do 6%) i nie komplikuje wyraźnie ruchu osób na wózkach oraz dostępu dla wózków
dziecięcych. Trudniejszy jest dostęp do ekspozycji F (chodnik z nachyleniem podłużnym 14%).



W kompleksie znajdują się tablice informacyjne oraz orientacyjne, które są dobrze czytelne i
zrozumiałe. Informują one o ważnych miejscach turystycznych w Republice Czeskiej i bliskiej
okolicy, można tu znaleźć również tablice informacyjne o Letohradzie i jego atrakcjach
turystycznych. Informacje są dostępne w języku czeskim.



Na obszarze zewnętrznym znajdują się miejsca odpoczynkowe.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W muzeum (na parterze, trasa A) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.



Drzwi wejściowe kabiny mają szerokość 90 cm i otwierają się na zewnątrz (z kabiny).



Wymiary kabiny min. 160x160 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.



W toaletach sezonowej kasy znajduje się przewijak.

Usługi i wyposażenie


W muzeum znajduje się: sklep z pamiątkami oraz restauracja (dostęp przystosowany do osób o
ograniczonej sprawności ruchowej).



Indywidualne zwiedzanie muzeum jest możliwe bez wcześniejszych uzgodnień. W przypadku
grup liczących powyżej 15 osób wymagana jest uprzednia rezerwacja.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem oraz z psami domowymi.



Materiały informacyjne w formacie umożliwiającym łatwe czytanie (czcionka w kolorach
kontrastowych – biało-czarnych, min. wymiary czcionki 18 mm).



Goście z zagranicy mogą za darmo wypożyczyć wydrukowane informacje w języku angielskim,
niemieckim, polskim i holenderskim.



Kącik dziecięcy (w restauracji).



Dostępny parking o odpowiednio dużej powierzchni, bez wydzielonych specjalnych miejsc
parkingowych.



W obiekcie nie zainstalowano pętli indukcyjnych.
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