
 

 

Muzem G łubczycka 

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Głubczyce, Rynek 1, 48-100 

GPS: N 50.200275, E 17.830275 

 +48 774 850 193 
 

 sekretariat@muzeum-

glubczyce.pl 

 http://muzeum-glubczyce.pl 
 

Popis 

Muzeum má několik oddělení: etnografické, historické, archeologické, umění a edukační. Můžete 

v něm zhlédnout etnografickou expozici, která ukazuje památky spojené s kulturou a lidovým uměním 

regionu Głubczyce - předměty každodenní potřeby, domácí spotřebiče a zemědělské vybavení. V rámci 

archeologické expozice jsou prezentovány památky z náhodných nálezů v Głubczyckém regionu a z 

archeologického výzkumu. Historická expozice představuje památky popisující historii regionu 

Głubczyce od pravěku až do roku 1945 (období druhé světové války). Oddělení umění vystavuje díla 

výtvarného umění z oblasti malby, grafiky, sochařství a uměleckého řemesla. 

Prohlídky probíhají s průvodcem nebo individuálně.  

Součástí muzea je také rozhledna, ze které lze pozorovat Sudety a Karpaty. Muzeum nabízí tematické 

lekce. 

Přístupnost  

Vstup 

❖ Muzeum se nachází v budově radnice. Výstavní sály (stálá expozice) se nacházejí v prvním patře. 

Dočasné výstavy se konají nejčastěji v přízemí, v prostorách starobylých soukenických krámků z 

13. století. 

❖ Vstup do budovy radnice je bezbariérový. Vstupní dveře jsou široké min. 90 cm. Nejlepší vstup do 

muzea pro osoby na vozíku je z ul. Emilie Plater (u pizzerie/kavárny Paradiso). Je tam venkovní 

nájezdová rampa, po které se návštěvník dostane ke vstupu a výtahu uvnitř objektu.  

❖ Vstup do muzea na prvním patře je rovněž bezbariérový. Vstupní dveře jsou široké min. 90 cm. 

První patro je dostupné po schodech (s madly po obou stranách) nebo výtahem. Plocha před 

vstupem je rovná, s rozměry min. 150x150 cm. Vstup do výtahu je široký min. 90 cm, kabina 

výtahu má rozměry min. 110 (š.) x 140 (hl.) cm. 

❖ Vstup do výstavních sálů v přízemí (soukenické krámky): schody.  

❖ Vyhlídková věž: přístup po točitých betonových schodech s madlem na jedné straně, vysoký 

schod a úzké dveře při vstupu na vyhlídkovou plošinu.  
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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 
 

Vnitřní prostory 

❖ Všechny komunikační cesty v objektu (v prostorách stálé expozice) jsou široké min. 150 cm. 

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. Materiál: keramická dlažba. 

❖ Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody. 

❖ V expozičních prostorách se nachází odpočinková místa k sezení.  

❖ V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku (otáčení vozíku) a 

dětského kočárku.   

❖ Exponáty a informační panely jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící 

/ osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby sotjící. Popisky jsou v polském jazyku. 

❖ Většinu exponátu je možné si prohlížet z bezprostřední blízkosti.  

❖ V prostorách dočasných výstav jsou schody a nerovný kamenný povrch. Nachází se v nich maketa 

Głubczyc z 18. století, která je dostupná také v elektronické verzi na internetové stránce muzea.  

Bezbariérová toaleta   

❖ Bezbariérové WC se nachází v 1. patře. Klíč je k dispozici v sekretariátu muzea.  

❖ Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm, bez prahu. 

❖ Dveře se otevírají směrem ven (z kabiny).  

❖ 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. 

❖ Přebalovací pult není k dispozici.   

Služby a vybavení  

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy, nicméně větší skupiny osob na vozíku jsou žádány, 

aby informaci o plánované návštěvě poskytly sekretariátu muzea předem (tel. +48 77 485 01 93). 

❖ Možnost vstupu s vodícím psem. K dispozici je miska po psy.   

❖ Osobám se zrakovým postižením muzeum doporučuje prohlídku s průvodcem. Muzeum nemá k 

dispozici žádné dotykové modely ani audioprůvodce s popisem piřzpůsobeným osobám 

nevidomým. Popisky eponátů jsou provedeny velkým a čitelným písmem.  

❖ Prohlídky muzea s průvodcem v polském jazyku.  

❖ Stanoviště s dotykovou obrazovkou – historie muzea a okolí včetně fotografií.  

❖ Virtuální prohlídka na internetové stránce.  

❖ Možnost parkování u vstupu. Parkoviště má 1 vyhrazené parkovací místo.  

❖ V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

❖ Audioprůvodce pro zahraniční návštěvníky není k dispozici. 

Datum zpracování: 11/2022 


