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Opis
Landek Park to rozległy kompleks w Ostrawie-Petřkovicach (tzw. narodowy pomnik przyrody/národní
přírodní památka), który służy jako podmiejska strefa rekreacji. Park obejmuje ścieżki rowerowe,
piesze trasy, kompleks sportowy z kempingiem, ścieżkę dydaktyczną z ekspozycją historycznego
osadnictwa z epoki mamutów, i przede wszystkim Muzeum Górnictwa (największe muzeum
górnictwa w Republice Czeskiej).
W obiekcie znajduje się kilka wystaw. Główna trasa zwiedzania obejmuje zapoznanie zwiedzających z
pracą górnika od przyjścia do szybu, przez sam zjazd do kopalni, w oryginalnej klatce szybowej, a
także zwiedzanie kopalnianych korytarzy oraz stanowisk pracy. Na trasie tej znajdziemy również
unikalną ekspozycję górniczej służby ratowniczej, dzięki której można prześledzić rozwój sprzętu do
oddychania od 1883 roku po czasy współczesne. Zwiedzanie odbywa się zawsze z przewodnikiem i
trwa około 2 godzin. Dla osób na wózkach inwalidzkich jest dostępna (w 50%) ekspozycja kopalniana
(zjazd do kopalni i część podziemnych korytarzy), a także parterowa część wystawy ratownictwa
górniczego. Po pokonaniu 3 stopni można zobaczyć historyczną szatnię łańcuszkową. Pozostałe
ekspozycje znajdują się na zewnątrz i prezentują górniczy sprzęt drążąco-wydobywczy, a także
historię transportu. Zwiedzanie jest swobodnie dostępne bez przewodnika.

Dostępność
Wejście


Dostęp do muzeum po wybrukowanej, pozbawionej większych nierówności drodze dojazdowej,
z lekkim wzniosem. Nawierzchnia drogi: asfalt, kostka granitowa (kocie łby). Muzeum jest
oddalone od parkingu o ok. 500 m.



Dostęp do kasy nie ma barier architektonicznych. Drzwi wejściowe są wystarczająco szerokie
(drzwi dwuskrzydłowe 160 cm). Powierzchnia manipulacyjna przed wejściem oraz w
przedsionku jest wystarczająco duża.



Wystawy są rozmieszczone w różnych obiektach, których dostępność opisano w części „Obszary
wewnętrzne”, zaś ekspozycje zewnętrzne w części „Obszary zewnętrzne”.

Od lewej strony: Dojście z parkingu, dostęp do kasy

Obszary wewnętrzne – ekspozycja kopalniana oraz ekspozycja ratownictwa górniczego


Obiekt szatni łańcuszkowych: przy wejściu do obiektu znajdują się 3 schody bez poręczy. Drzwi
wejściowe są dwuskrzydłowe i wystarczająco szerokie. Wnętrze obiektu pozbawione barier
architektonicznych.



Budynek szybowy (zjazd do kopalni): wejście do kopalni jest pozbawione barier
architektonicznych. Do klatki szybowej, którą zjeżdża się do kopani, prowadzą 2 schody oraz
rampa najazdowa bez poręczy i bez zapór (szerokość 1,2 m i długość ok. 2,6 m). Klatka szybowa
(winda do kopalni) jest pozbawiona barier architektonicznych i obsługiwana przez przewodnika.
W kopalni zwiedzający pokonują 250-metrową trasę podziemnych korytarzy. Trasa prowadzi
przez autentyczne środowisko kopalniane, występują na niej bariery architektoniczne –
nierówna nawierzchnia, różnice wysokości podłóg, wąskie przejścia, obniżone sufity itp.



Podczas zwiedzania kopalni, przewodnicy na chwilę wyłączają światła i włączają sprzęt
kopalniany, tak aby przybliżyć zwiedzającym warunki, w jakich pracowali górnicy. O zgaszeniu
świateł (ciemność) i włączeniu sprzętu górniczego (hałas) zwiedzający są zawczasu informowani.
Osobom na wózkach inwalidzkich przedstawiana jest mniej więcej połowa ekspozycji,
obejmująca najważniejsze informacje dotyczące pracy górnika. Mimo to mogą oni zobaczyć
najbardziej atrakcyjne punkty (eksploatacja maszyn oraz stanowisko wybierania i drążenia
korytarzy).



Wystawa ratownictwa górniczego: wystawa znajduje się w obiekcie z kasą i jest rozmieszczona
na kilku piętrach. Część znajduje się na parterze i jest dostępna bez barier architektonicznych.
Część mieści się na piętrze i jest dostępna tylko po schodach. Nie ma tu dostępu do windy ani
innych urządzeń technicznych ułatwiających pokonanie schodów. Korytarze, przejścia i
powierzchnie manewrowe w pomieszczeniach ekspozycji są wystarczająco szerokie,
pozbawione progów i innych przeszkód.



Elementy informacyjne oraz opisy eksponatów są dobrze czytelne, przygotowano je w języku
czeskim i angielskim. Większość informacji przewodnik podaje w trakcie swojej prezentacji.

Od lewej strony: Wejście do szatni łańcuszkowych, wnętrze wystawy ratownictwa górniczego

Obszary zewnętrzne – ekspozycje na powierzchni, pociąg kopalniany i kompleks Landek
Parku


Wejście na obszar kompleksu zewnętrznego odznacza się brakiem barier architektonicznych.



Nawierzchnia drogi w kompleksie: asfalt, kostka granitowa (kocie łby). Nawierzchnia jest
konserwowana i pozbawiona większych nierówności.



Drogi komunikacyjne na obszarze kompleksu są wystarczająco szerokie. Trasa prowadzi w
terenie o zmiennym nachyleniu podłużnym.



Można tu skorzystać z rozmieszczonych sporadycznie ławek.



Pociąg kopalniany: dostęp do niego cechuje brak barier architektonicznych, wejście do pociągu
jest pozbawione barier architektonicznych – wąskie i podniesione.



Ekspozycje naziemne: dostęp pozbawiony barier architektonicznych.



Wystawa historycznego osadnictwa: dostęp bez barier architektonicznych (do umiarkowanego
podwyższenia).

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Toaleta pozbawiona barier architektonicznych jest dostępna przy kasie w sezonie letnim w
części sportowej kompleksu (przy kortach tenisowych), w restauracji BistrOpen, poza tym do
dyspozycji tylko zwykłe WC.

Usługi i wyposażenie


W kompleksie znajdują się: restauracja, sklep z drobnymi pamiątkami (dostęp bez barier
architektonicznych), korty tenisowe. Od maja do września działa kemping z recepcją bez barier,
z wyposażeniem socjalnym. Do zakwaterowania można użyć własnego wyposażenia lub
skorzystać z dwuosobowych namiotów.



Osoby na wózku inwalidzkim, z zamiłowaniem do sportu, mogą skorzystać z tutejszych kortów
tenisowych ze sztuczną nawierzchnią (część sportowa kompleksu).



Wejście na obszar kompleksu oraz wystawy jest możliwe z psem asystentem.



Grupy zagraniczne za dopłatą mogą zamówić zwiedzanie w języku obcym (angielski, niemiecki,
hiszpański, polski). Wymagana wcześniejsza rezerwacja. Dla osób indywidualnych przygotowano
przewodniki MP3 w języku angielskim, niemieckim i polskim.



Muzeum przygotowało specjalne programy dla dzieci (wymagana wcześniejsza rezerwacja).



Na terenie kompleksu znajduje się plac zabaw.



Możliwość zaparkowania na parkingu centralnym kompleksu, z asfaltową nawierzchnią (od tego
miejsca do wystawy – dostęp bez barier architektonicznych – po drodze asfaltowej). Brak
wydzielonych specjalnych miejsc. W przypadku wcześniejszego uzgodnienia, możliwe
zapewnienie parkingu dla autobusów i samochodów w bezpośredniej odległości od ekspozycji.



Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.



W obiekcie nie zainstalowano pętli indukcyjnych.



Drukowany tekst przewodnika w języku czeskim nie jest dostępny.
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