
 

 

Sklárna a minipivovar Novosad & syn     
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Harrachov, Nový Svět 95, 51 246  

GPS: : N 50.782506, E 15.419406   
 +420 481 528 142 

 turistik@sklarnaharrachov.cz 

 http://www.sklarnaharrachov.cz  

Popis  

Sklárna v Harrachově byla založena v roce 1712 a je nejstarší stále fungující sklárnou na světě. V rámci 
exkurze je představena historie sklárny, ruční výroba skla s návštěvou hutního provozu  
a historické brusírny skla poháněné vodní turbínou. Komentovaná prohlídka s průvodcem trvá cca  
45 minut. Sklárna nabízí možnost vyzkoušet si foukání skla (nutná rezervace den předem, zpoplatněná 
služba). Následuje individuální prohlídka sklářského muzea s ucelenou sbírkou skla ze zdejší produkce 
s více než 5 000 exponáty. V areálu sklárny se dále nachází firemní prodejna skla, minipivovar 
s restaurací, tvořivá dílna, cukrárna a pivní lázně. V kapli sv. Alžběty je k vidění oltář  
z benátských zrcadel a funkční skleněný zvon.  

Přístupnost  

Vstup    

 Vstup do areálu sklárny je bezbariérový a dostatečně široký.  

 Vstup do recepční budovy s pokladnou: před vstupem jsou 2 schody. Vstupní dveře jsou široké 
min. 80 cm, práh do 2 cm. K pokladně je přístup i z druhé strany budovy (ze dvora areálu přes 
bránu pro vozidla), kde schody nejsou.   

 Hlavní vstup do muzea je bezbariérový. Dvoukřídlé mechanicky otevírané dveře, při otevření 
obou křídel je vstup široký min. 80 cm, práh 2 cm. U vedlejšího vstupu (ze dvora areálu sklárny) 
je vyšší práh (4 cm).  

 Vstup do sklárny (hutě a brusírny) je bezbariérový. Dvoukřídlé dveře otevírané mechanicky, při 
otevření obou křídel je šířka min. 80 cm, práh do 2 cm.   

  
Zleva: Vstup do recepční budovy, objekt muzea  



 

 

Vnitřní prostory    

Muzeum 

 Expozice se nachází v 1. a 2. patře. K dispozici je schodiště a výtah. Vstup do výtahu je široký 80 
cm. Velikost kabiny výtahu je min. (š) 100 x (hl) 125 cm.  V přízemí budovy je tvořivá dílna  
a cukrárna.  

 Všechny cesty v budově jsou široké min. 150 cm.  

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký – asfalt, beton. 

 V expozičních prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku  
a dětského kočárku. 

 Nejsou zde odpočinková místa k sezení. 

 Většiny exponátů se není možné dotýkat (jsou umístěny v prosklených vitrínách), avšak je možné 
si je prohlížet z bezprostřední blízkosti.   

 Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné i z pozice osoby sedící nebo malého vzrůstu 
(dítěte). 

 Informační panely a popisky exponátů jsou dobře viditelné, jak z pozice osoby sedící/osoby 
malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící a jsou dobře čitelné (dostatečně velké písmo, 
jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí). Exponáty mají popisy převážně v češtině (část i 
němčině a angličtině).  

Sklárna (huť a brusírna) 

 Prohlídka hutě probíhá běžně z galerie na 1. patře (prostor restaurace), které je přístupné pouze 
po schodišti (výtah není k dispozici). Do prostor hutě je možný vstup i z přízemí, který se využívá 
v případě přítomnosti návštěvníků s omezenou schopností pohybu.  

 Na komunikační cestě do brusírny je instalována rampa bez madel. Vstupní dveře/průchod do 
brusírny je široký min. 80 cm. Z brusírny se vychází ven po schodišti. V případě přítomnosti 
návštěvníků s omezenou schopností pohybu je nutný návrat zpět přes vstup do hutního provozu.  

 V prostorách nejsou odpočinková místa k sezení a je zde omezená manipulační plocha. 

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

  

 

 



 

 

Venkovní prostory 

 Vstup do venkovního areálu je bariérový.  

 Vstup je široký min. 80 cm. 

 Trasa v areálu má zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů) – asfalt, beton. 

 Šířka trasy je min. 150 cm. 

 Areál je většinou v rovině až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem do 6 %). Místy jsou 
úseky s větším podélným sklonem (do 10 %).  

 Na trase se vyskytují informační a orientační tabule v češtině, němčině a angličtině a jsou dobře 
čitelné a srozumitelné. Vše doplněno o piktogramy. 

 V areálu nejsou odpočinková místa k sezení. 

Bezbariérová toaleta 

 V areálu sklárny se nachází bezbariérové WC – u recepce.  

 Vstupní dveře kabiny jsou široké 80 cm, otevírají se směrem ven.   

 Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm. 

 Vedle WC mísy je volný prostor široký min. 90 cm, do kterého nezasahuje žádné vybavení 
(odpadkový koš, umyvadlo, aj.). 

 Po obou stranách mísy jsou madla. 

 Přebalovací pult není k dispozici.  

 

Služby a vybavení  

 V areálu se nachází: obchod se sklem z místní sklárny (bezbariérový přístup), pivovarská 
restaurace v patře (bariérový přístup po schodišti). 

 Návštěva je možná bez předchozí domluvy, každý den mezi 8:00 – 15:00. Skupinám je doporučena 
rezervace předem.  

 Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

 K dispozici jsou haptické modely nářadí, které používají skláři a brusiči, včetně ukázek výrobků.  

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy pro návštěvníky sklárny. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 Speciální programy – nově otevřená Tvořivá dílna v přízemí budovy muzea skla.   

 Prohlídky s průvodcem jsou dostupné v češtině, angličtině a němčině.   

 K dispozici je tištěný text průvodce v češtině, němčině, angličtině, ruštině, francouzštině  
a polštině.  

 V objektu nejsou instalovány indukční smyčky. 

Datum zpracování: 3/2019 


