Hospital Kuks
karta dostępności
Informacje podstawowe
Kuks 81, 544 43



+420 499 692 161

GPS: N 50.397790, E 15.889382



kuks@npu.cz



https://www.hospital-kuks.cz/cs

Opis
Hospital (szpital, przytułek) Kuks powstał na początku XVIII wieku jako miejsce przeznaczone
weteranów wojennych. Hospital Kuks jest ważnym zabytkiem epoki baroku, który powstał przy
udziale światowej sławy artystów: przede wszystkim architekta Giovanniego Batisty Alliprandiego
oraz rzeźbiarza Matthias Bernharda Brauna. Kompleks Kuks słynie z monumentalnego kościoła pw.
Świętej Trójcy, cyklu malowideł ściennych „Taniec śmierci”, alegorii Cnót i Przywar oraz jednej z
najstarszych aptek.
Zwiedzający wybierać z 4 tras zwiedzania, które można wzajemnie kombinować. Trasa podstawowa
prezentuje historię kompleksu Kuks i jego najważniejsze zabytki. Trasa ta obejmuje także zwiedzanie
kościoła pw. Świętej Trójcy oraz dawnej apteki barokowej. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem i
zajmuje ok. 60 min. Pozostałe trasy: zwiedzanie rodzinne grobowca Šporków (15 minut) i dwie
ekspozycje Czeskiego Muzeum Farmaceutycznego (historie aptekarstwa – z przewodnikiem, 30 minut
i historia produkcji leków – indywidualnie).
Za obiektem szpitala rozpościera się ogród ziołowy, gdzie pierwotnie uprawiano rośliny lecznicze na
potrzeby tutejszej apteki oraz owoce i warzywa dla szpitalnej kuchni. Po ogólnej odbudowie
kompleksu ogród odzyskał swoją pierwotną rolę. Ogród jest wolnodostępny.

Dostępność
Dostępność i wejście do budynku


Trasa dostępu do kompleksu Kuks prowadzi z miejscowości Kuks oraz z przeciwległego brzegu
Łaby. Jej długość wynosi ok. 320 m i jest prowadzona po drodze o asfaltowej i brukowanej
nawierzchni, która biegnie pod górkę (nachylenie 8-12 %).



Zwiedzający o ograniczonej zdolności do poruszania się mogą dojechać bezpośrednio do
kompleksu drogą prowadzącą przez miejscowości Brod nad Labem i Slotov, parking znajduje się
koło restauracji „Na Sýpce” oddalonej od wejścia o ok. 100 m.



Wejście na teren kompleksu i budynku szpitala jest pozbawione barier architektonicznych.



Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm. Wysokość progu wynosi maks. 2 cm.



Dostęp do kasy jest pozbawiony barier architektonicznych.



Koło wejścia do lapidarium znajdują się schody, które można pokonać za pomocą rampy
najazdowej.

Od lewej: wejście kasa, wejście lapidarium, wejście sklep zielarski

Obszary wewnętrzne


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. Materiał: drewno,
piaskowiec, płyty.



We wnętrzach występują wyższe progi, do których pokonania potrzebna jest asysta.



Obiekt posiada więcej niż 1 piętro dostępne dla publiczności – razem chodzi o 2 piętra.



Obiekt wyposażono w windę. Wejście do windy ma szerokość 80 cm. Wymiary kabiny windy
wynoszą min. (szer.) 100 x (gł.) 125 cm.



Wszystkie trasy zwiedzania są pozbawione barier architektonicznych, z wyjątkiem grobowca
Šporków, do którego schodzi się po schodach.



W salach wystawowych znajduje się wystarczająca przestrzeń manewrowa dla wózków
inwalidzkich i dziecięcych.



Eksponatów nie można dotykać, możliwe jest zbliżanie się do nich na bezpośrednią odległość.
Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.



Eksponaty są umieszczone w taki sposób, że odznaczają się dobrą widocznością, zarówno z
pozycji osoby siedzącej lub niskiego wzrostu (dziecka).



Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, z tego powodu obiekt nie wyposażono w panele
informacyjne i opisy eksponatów.



Informacje audiowizualnie nie zawierają napisów.



W salach wystawowych znajdują się miejsca odpoczynkowe do siedzenia.

Obszary zewnętrzne


Wejście na obszary zewnętrzne jest pozbawione barier architektonicznych, czyli nie ma tu
schodów/progów o wysokości powyżej 5 cm lub innych przeszkód, szerokość wejścia wynosi
min. 80 cm.



Ścieżki w kompleksie mają utwardzoną i równą nawierzchnię (bez większych defektów).
Materiał: ubita glina, piaskowiec.



Szerokość trasy wynosi min. 150 cm.



Ścieżki na zewnątrz znajdują się na płaskim lub lekko pofałdowanym terenie (nachylenie
wzdłużne do 6 %) i nie utrudniają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich lub wózkom
dziecięcym.



Na obszarze zewnętrznym zainstalowano tablice informacyjne i orientacyjne, które są dobrze
czytelne i zrozumiałe. Informacje opracowano w językach czeskim, angielskim i polskim.



Na obszarze zewnętrznym znajdują się miejsca do siedzenia (ławki).

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W obiekcie jest do dyspozycji toaleta pozbawiona barier architektonicznych. Znajduje się obok
wejścia do kasy.



Drzwi wejściowe kabiny mają szerokość min. 80 cm, otwieranie na zewnątrz.



Wymiary kabiny wynoszą min. 160x160 cm.



Obok muszli klozetowej jest wystarczająca przestrzeń na wózek (o szerokości min. 90 cm), na
której nie ma żadnych elementów wyposażenia (kubeł na śmieci, umywalka, przewijak i in.).



Po obu stronach muszli klozetowej zainstalowano poręcze.



Do dyspozycji jest przewijak.

Usługi i wyposażenie


O obiekcie mieści się: garderoba (dostęp bez barier architektonicznych), sklep z pamiątkami
(dostęp bez barier architektonicznych), restauracja (dostęp bez barier architektonicznych), sklep
zielarski (dostęp bez barier architektonicznych).



Zwiedzanie indywidualne możliwe jest bez uprzedniej rezerwacji, zwiedzanie jest możliwe w
sezonie od kwietnia do października. W przypadku grup wymagana jest wcześniejsza
rezerwacja.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem.



Do dyspozycji jest parking z miejscami zastrzeżonymi dla osób niepełnosprawnych – na
przeciwnym brzegu Łaby w miejscowości Kuks albo bezpośrednio koło obiektu (liczba miejsc
parkingowych jest ograniczona, tylko dla samochodów do 3,5 t).



Zwiedzanie z przewodnikiem jest do dyspozycji w językach czeskim, angielskim, niemieckim i
polskim.



Do dyspozycji są materiały drukowane w językach czeskim, angielskim, niemieckim, polskim i
innych.



Obiekt nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
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