
 

 

Muzeum opolského venkova 
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Opole, ul. Wrocławska 174, 45-835 

GPS: N 50.6839471, E 17.8610049 
 +48 774 572 349 

 sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl 

 http://muzeumwsiopolskiej.pl/  

Popis 

Muzeum opolského venkova je etnografický park s bohatou expozicí dřevěné venkovské architektury 
opolského Slezska. Kromě historických obytných a hospodářských budov jsou zde k vidění také 
veřejná zařízení, jako např. dřevěný kostel, škola, hospoda, venkovský obchod nebo budovy 
související s řemesly a venkovským průmyslem (kovárna, mlýn). Expozicí tvoří kolem 50 budov. 
Interiéry představují originální vybavení používané v jednotlivých historických obdobích – od poloviny 
19. století do poloviny 20. století. Muzeum je také místem, kde můžete mezi stromy, loukami  
a venkovskými zeleninovými a květinovými zahrádkami relaxovat a odpočívat.  

Na prohlídku expozice rozprostírající se na ploše 10 hektarů je dobré si vyhradit jednu až dvě hodiny. 

V hlavní sezóně (od poloviny dubna do poloviny října) je možné navštívit stálou expozici vč. interiérů 
historických objektů a dočasné výstavy. Mimo hlavní sezónu (od poloviny října do poloviny dubna) 
jsou otevřeny pouze parkové prostory bez možnosti návštěvy interiérů historických budov. 

Přístupnost  

Vstup  

 Do muzea se vstupuje přes administrativní budovu. Vstup je bezbariérový. 

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, práh je vysoký max. 2 cm.   

 Vstupní dveře jsou prosklené, otevírají se automaticky na stranu.   

 Plocha před vstupem je vydlážděna dlažebními kostkami. Před vstupem do muzea je nízký 
obrubník – od 3 cm do 9,5 cm.  

 Před vstupem se nacházejí místa k sezení (lavičky).  

 

 



 

Vnitřní prostory – administrativní budova  

 Hlavní vstup do muzea vede do vstupní haly v administrativní budově, kde se nachází pokladna, 
obchod se suvenýry, toaleta a konferenční místnost. Přístup do těchto částí je bezbariérový. 
Přístup k oddělením umístěným v 1. patře je možný pomocí schodolezu za asistence 
zaměstnance muzea. 

 Všechny komunikační cesty v budově jsou široké min. 150 cm, nejsou na nich prahy/schody 
vyšší než 2 cm.  

 Všechny dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest v budově je pevný a nekluzký, označený navigačním systémem pro 
osoby se zrakovým postižením.   

 V administrativní budově nejsou odpočinková místa k sezení.  

 U pokladny se nachází multimediální panel – ozvučená dotyková mapa expozičních prostor 
muzea s audio popisem objektů v polštině.   

    
Zleva: navigační značení cesty vedoucí k pokladně, toaletám, konferenční místností a 
multimediálnímu terminálu 

Vnější prostory – stálá expozice 

 Stálá expozice se nachází ve venkovních prostorách.  

 Vstup do venkovních prostor (východ z administrativní budovy) je bezbariérový, bez 
prahů/schodů vyšších než 5 cm.  

 Vstup je široký min. 80 cm. 

 U vstupu do venkovní části se nacházejí místa k sezení – lavičky.  

 Vzhledem k charakteru muzea (skanzen) jsou vyhlídkové trasy pokryty vrstvou štěrku s pískem. 
Trasy jsou široké min. 150 cm. 

 Profil trasy/terénu: rovina až mírně zvlněný terén (s podélným sklonem do 6 %). Pohyb mezi 
objekty nevyžaduje překonávaní schodů.  

 V areálu muzea nejsou odpočinková místa k sezení (s výjimkou laviček u vstupu). V recepci 
muzea je možné si bezplatně vypůjčit piknikové deky a sedět na trávě.  

 V areálu muzea jsou rozmístěny orientační tabule označené červenou a modrou barvou, které 
označují směr prohlídky muzea.   

 Historické objekty v muzeu mají architektonické bariéry (schody, vysoké prahy, nízké zárubně, 
nízké stropy, zastínění omezující viditelnost, stísněné prostory a jiné nevýhody) a možnost jejich 



 

prohlídky je pro osoby s pohybovým omezením do značné míry omezená. Muzeum doporučuje 
návštěvu muzea s doprovodem.  

 Domy (objekty a jejich vybavení) lze prohlížet z bezprostřední blízkosti zvenčí i zevnitř. Osoby se 
zrakovým postižením se mohou dotýkat exponátů pod dohledem dozorce výstavy. 

 Časově omezené výstavy se pořádají v expozičních prostorách v historickém objektu sýpky. 
Jedná se o dvoupatrový objekt bez rampy.   

   

Bezbariérová toaleta   

 Bezbariérové WC se nachází v administrativní budově, vedle pokladny.  

 Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm a otevírají se směrem ven (z kabiny). Jsou označeny 
piktogramem v Braillově písmu.  

 Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm. 

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

 Po obou stranách mísy jsou madla. 

 K dispozici je přebalovací pult.  

     



 

 

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

 Návštěva je možná bez předchozí domluvy během otevírací doby muzea.  

 V recepci je možné zakoupit průvodce expozicí v polštině (knižní publikace) a získat prospekty s 
popisy historických objektů v angličtině (modrý prospekt) a v němčině (červený prospekt). 

 U vybraných objektů jsou dozorci výstavy, kteří poskytují informace o exponátech v polštině. 

 Do areálu muzea i do všech muzejních prostor je možné vstupovat s vodícím psem.  

 Muzeum je přizpůsobené osobám se zrakovým postižením – informační terminál v recepci s 
audiodeskriptivním popisem expozice, tyflografiky vybraných objektů (exponátů), přizpůsobená 
administrativní budova (dotykové navigační značení, pole/značky pro upoutání pozornosti, 
které usnadňují samostatný pohyb osobám nevidomým).  

 Speciální programy pro děti – edukační nabídka pro organizované skupiny dětí a mládeže, 
rodinné workshopy realizované v rámci outdoorových akcí. 

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy cca 100 m od vstupu do muzea, na ul.  Wrocławská. 

 Personál proškolený v obsluze návštěvníků se zdravotním postižením.  

 V muzeu nejsou nainstalované indukční smyčky.  

    

Datum zpracování: 3/2019 

 

  

 


