
 

 

Landek Park 
karta přístupnosti   

Základní informace 

 

Ostrava-Petřkovice, Pod Landekem 64, 725 29     

GPS: : N 49.869723, E 18.265758 
 +420 602 532 414 

 landek.park@dolnivitkovice.cz 

 http://www.dolnivitkovice.cz   

Popis  

Landek Park je rozsáhlý areál (národní přírodní památka) v Ostravě-Petřkovicích, který slouží jako 
příměstská rekreační zóna. Součástí parku jsou cyklostezky, pěší trasy, sportovní areál s kempem, 
naučná stezka s expozicí historického osídlení z doby mamutů, ale hlavně Hornické muzeum. Jedná se 
o největší hornické muzeum v České republice.  

Muzeum nabízí několik expozic. Hlavní prohlídkový okruh zahrnuje seznámení návštěvníka s prací 
havíře od příchodu na šachtu přes samotné fárání do dolu originální těžní klecí, až po prohlídku důlních 
chodeb a pracovišť. Součástí tohoto okruhu je unikátní expozice báňské záchranné služby, kde 
návštěvník vidí časovou řadu dýchací techniky od r. 1883 po současnost. Prohlídka probíhá vždy  
s průvodcem a trvá zhruba 2 hodiny. Osobám na vozíku je přístupná důlní expozice z 50 % (fárání do 
dolu a část podzemních chodeb) a přízemní část expozice báňského záchranářství. Při překonání  
3 schodů je možno shlédnout historickou řetízkovou šatnu. Ostatní expozice se nacházejí venku  
a představují báňskou razicí a dobývací techniku a historii důlní dopravy. Návštěvníkům jsou volně 
přístupné bez průvodce.  

Přístupnost  

Vstup 

 Přístup k muzeu je po dlážděné příjezdové komunikaci bez větších nerovností s mírným 
stoupáním. Povrch komunikace: asfalt, žulové kostky (kočičí hlavy). Od parkoviště je muzeum 
vzdáleno cca 500 m.  

 Přístup k pokladně je bezbariérový. Vstupní dveře jsou dostatečně široké (dvoukřídlé dveře, šířka 
160 cm). Manipulační plocha před vstupem i v zádveří je rovná a dostatečně velká.  

 Expozice jsou rozmístěny v různých objektech, jejichž přístupnost je popsána v části vnitřní 
prostory, venkovní expozice pak v části venkovní prostory. 



  
Zleva: Přístupová cesta z parkoviště, přístup k pokladně 

Vnitřní prostory – důlní expozice a expozice báňského záchranářství  

 Objekt řetízkových šaten: u vstupu do objektu jsou 3 schody bez madel. Vstupní dveře jsou 
dvoukřídlé, dostatečně široké. Interiér objektu je bezbariérový. 

 Šachetní budova (fárání do dolu): vstup do budovy je bezbariérový. K těžní kleci, kterou se sjíždí 
do dolu, vedou 2 schody a nájezdová rampa bez madel a bez zábran (šířka 1,2 m a délka cca  
2,6 m). Těžní klec (výtah do dolu) je bezbariérová, obsluhovaná průvodcem. V dole pak 
návštěvníci procházejí 250 m dlouhou trasu důlních chodeb. Trasa vede autentickým důlním 
prostředím a je bariérová – nerovný povrch, výškové rozdíly podlah, úzké průchody, snížené 
stropy apod.  

 Během prohlídky dolu průvodci na okamžik vypínají světla a zapínají důlní techniku, aby 
návštěvníkům přiblížili podmínky, v jakých horníci pracovali. Na zhasnutí světel (tmu) a zapnutí 
důlní techniky (hluk) předem upozorní. Osobám na vozíku je představena zhruba polovina 
expozice, která zahrnuje nejdůležitější informace, týkající se práce horníka. Přesto shlédnou to 
nejatraktivnější (provoz strojů a pracoviště rubání a ražení chodeb). 

 Expozice báňského záchranářství: expozice se nachází v objektu s pokladnou a je rozmístěna 
v několika patrech. Část v přízemí je přístupná bez bariér. Část v patře je přístupná pouze po 
schodišti. Výtah ani jiné zařízení k překonání schodiště není k dispozici. Chodby, průchody  
a manipulační plochy v prostorách expozice jsou dostatečně široké, bez prahů a jiných překážek.   

 Informační prvky a popisky exponátů jsou dobře čitelné, v českém a anglickém provedení. Většinu 
informací podává průvodce během výkladu.    

    



 
Zleva: Vstup do řetízkových šaten, interiér expozice báňského záchranářství 

Venkovní prostory – povrchové expozice, důlní vláček a areál LandekParku  

 Vstup do venkovního areálu je bezbariérový.  

 Povrch komunikací v areálu: asfalt, žulové kostky (kočičí hlavy). Povrch je udržovaný, bez větších 
nerovností. 

 Komunikační cesty v areálu jsou dostatečně široké. Trasa vede v terénu s proměnlivým podélným 
sklonem.    

 K dispozici jsou sporadicky rozmístěné lavičky.  

 Důlní vláček: přístup k němu je bezbariérový, vstup do vláčku je bariérový – úzký a vyvýšený.  

 Povrchové expozice: bezbariérový přístup.  

 Expozice historického osídlení: bezbariérový přístup (do mírného stoupání).  
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Bezbariérová toaleta  

 Bezbariérová toaleta je k dispozici u pokladny, v letní sezóně ve sportovní části areálu 
(u tenisových kurtů), v restauraci BistrOpen, jinak pouze běžné WC.  

     

Služby a vybavení  

 V areálu se nachází: restaurace, prodej drobných suvenýrů (bezbariérový přístup), tenisové kurty. 
Od května do září je v provozu kemp s bezbariérovou recepcí a sociálním zařízením. K ubytování 
lze využít vlastní vybavení nebo dvoulůžkové stany s podsadou. 

 Sportovně zaměřené osoby na vozíku mohou využít tenisové kurty s umělým povrchem ve 
sportovní části areálu. 

 Do areálu i do expozic je možný vstup s asistenčním psem.  

 Zahraniční skupiny si mohou za příplatek objednat výklad v cizím jazyce (angličtina, němčina, 
španělština, polština). Nutno objednat předem. Pro jednotlivce je k dispozici MP3 průvodce 
v angličtině, němčině a polštině.   

 Muzeum nabízí speciální programy pro děti (nutní rezervace předem).  

 V areálu se nachází dětské hřiště. 

 Možnost parkování na centrálním parkovišti v areálu s asfaltovým povrchem (odtud je 
bezbariérový přístup po asfaltové komunikaci k expozicím i do areálu). Vyhrazená parkovací místa 
nejsou k dispozici. Při domluvě předem lze zajistit parkování autobusu i aut v těsné blízkosti 
expozic. 

 Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.  

 V muzeu nejsou instalovány indukční smyčky.  

 Tištěný výklad průvodce v českém jazyku není k dispozici.  

Datum zpracování: 2/2019 

 


