Muzeum řemesel Letohrad
karta přístupnosti
Základní informace
Letohrad, Nový dvůr 143, 561 51



+420 465 622 160

GPS: N 50.034951, E 16.502799



letohrad@muzeumremesel.cz



https://www.muzeumremesel.cz/

Popis
Největší muzeum řemesel v České republice. Nabízí 6 bezbariérových prohlídkových okruhů:


A – Expozice 30 řemesel ve třech patrech sýpky,



B – Mechanická trasa – stroje v pohybu,



C – Vozovna,



D – 100 let stará ordinace,



E – 120 let stará školní třída,



F – zemědělství.

Prohlídky všech expozic probíhají s průvodcem, s výjimkou prohlídky A, kterou lze absolvovat
i samostatně. Prohlídka okruhu A a B trvá zhruba 50 minut, ostatní okruhy kolem 20 minut.

Přístupnost
Vstup


U vstupních dveří na trasu A je vyšší práh (6 cm), který však eliminuje dřevěný vyrovnávací klín.



U vstupu na prohlídkový okruh D jsou 2 schody a u vstupu na trasu F je jeden schod (je však
možné využít vedlejší vstup bez bariér).



Vstupy na ostatní prohlídkové okruhy jsou bez bariér.



Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm.



K hlavní pokladně (v 2. patře) je bezbariérový přístup (výtah), vedlejší pokladna s informačním
centrem (v provozu je jen během července a srpna) se nachází v přízemí a je také přístupná bez
bariér.

Zleva: Vstup na prohlídkový okruh A a B

Zleva: Hlavní pokladna na trasu A (v 2. NP), vedlejší pokladna s informačním centrem (vstup a
interiér)

Vnitřní prostory


Všechny cesty v budově jsou široké min. 150 cm.



Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.



Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.



Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší jak 2 cm. Pouze v prostorách expozice
F se nachází 1 schod (15 cm), který je však eliminován šikmou rampou.



Prohlídkový okruh A má 3 patra, přičemž bezbariérově dostupná (výtahem) jsou 2 patra. Vstup
do výtahu je široký min. 80 cm. Velikost kabiny výtahu je min. (š) 100 x (hl) 125 cm. Třetí patro
je přístupné pouze po schodišti.



Ostatní okruhy se nacházejí v přízemí.



V expozičních sálech jsou odpočinková místa k sezení.



V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osoby na vozíku (otáčení vozíku)
a dětského kočárku.



Většiny exponátů se není možné dotýkat ani přistupovat do jejich bezprostřední blízkosti.
Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.



Informační panely a popisky exponátů jsou v českém a anglickém jazyce.



Popisky expozice se připravují v bílém tisku na černém pozadí, velikost písma 18. Texty jsou
umístěny do osvětlených vitrín před každou expozicí.

Zleva: Komunikační cesty v interiéru (přístup k expozici A), přístup k výtahu ve 2. podlaží na trase A

Expoziční prostory prohlídkového okruhu A

Zleva: Expoziční prostory prohlídkového okruhu B, komunikace na trase B, šikmá plošina na trase B

Venkovní prostory


Ve venkovním areálu nejsou umístěny žádné expozice, vede tudy ale přístupová trasa ke
vstupům na prohlídkové okruhy E, D a F.



Vstup do venkovního areálu je bezbariérový, tj. bez schodů/prahů vyšších jak 5 cm a jiných
překážek, dostatečně široký (min. 80 cm).



Venkovní areál má zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů). Materiál: asfalt. K expozicím
C a F vede cesta s jemným štěrkovým povrchem.



Šířka trasy je min. 150 cm.



Areál je v rovině až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem do 6 %) a výrazně
nekomplikuje pohyb osoby na vozíku nebo přístup s kočárkem. Obtížnější je pouze přístup
k expozici F (chodník s podélným sklonem 14 %).



V areálu se vyskytují informační a orientační tabule a jsou dobře čitelné a srozumitelné. Jsou to
poutače na významné turistické cíle v ČR a v blízkém okolí, je zde i informační tabule o městě
Letohradu a jeho turistických cílech. Informace jsou v češtině.



Ve venkovním areálu jsou odpočinková místa k sezení.

Bezbariérová toaleta


V muzeu (v přízemí na trase A) se nachází bezbariérové WC.



Vstupní dveře kabiny jsou široké 90 cm a otevírají se směrem ven (z kabiny).



Rozměry kabiny jsou min. 160 x 160 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.



Na toaletách sezónní pokladny je k dispozici přebalovací pult.

Služby a vybavení


V muzeu se nachází: obchod se suvenýry a restaurace (bezbariérový přístup).



Individuální návštěva muzea je možná bez předchozí domluvy. U skupin nad 15 osob je
vyžadovaná rezervace předem.



Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem i s domácími psy.



Informační materiály ve formátu pro snadné čtení (kontrastní písmo (bílá a černá) a min.
velikost písma 18 mm).



Pro zahraniční návštěvníky jsou k zapůjčení zdarma tištěné informace v angličtině, němčině
polštině a holandštině.



Dětský koutek (v restauraci).



K dispozici je dostatečně velké parkoviště, bez vyznačených vyhrazených parkovacích míst.



V objektu nejsou instalovány indukční smyčky.
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