
 

 

Ruční papírna Velké Losiny ,  Muzeum papíru  

karta přístupnosti   

Základní informace 

 

Velké Losiny, U Papírny 9, 788 15 

GPS: N 50.029973, E 17.037973  

 +420 583 248 433 

 Rucni.papir@rpvl.cz  

 http://www.rpvl.cz/cz/  

Popis 

Manufaktura na výrobu papíru byla založena ve Velkých Losinách na konci 16. století. Dnes patří 

k nejstarším doposud fungujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí 

tradičním postupem z bavlny a lnu. Nedílnou součástí papírny je Muzeum papíru, které návštěvníkům 

prezentuje historii papíru a jeho výroby. Prohlídky probíhají ve skupinách s odborným průvodcem. 

Základní prohlídkový okruh provede návštěvníky muzeem papíru a nejatraktivnějšími částmi výrobny. 

Prohlídka trvá zhruba 1 hodinu. V hlavní sezóně (červenec-srpen) muzeum nabízí také doplňkový 

prohlídkový okruh, který představuje technické zajímavosti manufaktury. Prohlídka trvá zhruba  

30 minut.  

Přístupnost  

Vstup  

❖ Vstup do objektu i přístup k pokladně je bezbariérový.  

❖ Vstupní dveře jsou dostatečně široké, bez prahu.  

  

Vnitřní prostory – základní prohlídkový okruh  

❖ Komunikační cesty (chodby) v interiéru jsou široké 120 cm.  

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm, místy se vyskytují prahy vyšší jak 2 cm.   

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. Materiál: dlažba, koberec, parkety.  

❖ Prohlídkový okruh ve výrobní části je bariérový. Na trase je schodiště bez madel. Výtah ani jiné 

technické zařízení k překonání schodiště není k dispozici.  

❖ Na prohlídkovém okruhu není dostatečný manipulační prostor pro pohyb osoby na vozíku nebo 

s dětským kočárkem.  
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❖ Na prohlídkovém okruhu nejsou k dispozici odpočinková místa k sezení. Lavičky se nachází 

pouze u vstupu.   

❖ Vystavených exponátů se není možné dotýkat. Většinu z nich je však možné si prohlédnout 

z bezprostřední blízkosti. Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.   

❖ Informační panely a popisky jsou k dispozici v českém, anglickém, německém a polském jazyku.  

❖ Součástí prohlídky je krátký film o celém procesu výroby papíru. Dostupný je v českém jazyce, 

angličtině a němčině. Přístup do promítací místnosti je bariérový. 

Bezbariérová toaleta  

❖ K dispozici je pouze běžné WC. 

Služby a vybavení  

❖ V areálu se nachází: restaurace, informační centrum s prodejem suvenýrů a drobného 

občerstvení (bariérový přístup).  

❖ Prohlídky s výkladem v cizím jazyku jsou možné za příplatek. Je nutné je předem objednat  

u skupin nad 25 osob. Pro individuální návštěvníky je k dispozici audio systém v anglickém, 

německém, ruském a polském jazyku (pro max. 25 osob).    

❖ Dětské hřiště, dětský koutek a speciální tematické a zážitkové programy pro děti.  

❖ Možnost parkování v areálu, cca 60 m od vstupu. Parkoviště bez vyhrazených parkovacích míst. 

❖ Do muzea není povolen vstup s asistenčním/vodícím psem.  

❖ Prostory muzea nejsou vybaveny indukční smyčkou.  

❖ Tištěný výklad průvodce není k dispozici.  

Datum zpracování: 11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


