
 

 
 

Archeopark Chotěbuz -Podobora  

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Chotěbuz, Karvinská 455, 735 61  

GPS: N 49.787611, E 18.589800 

 + 420 552 309 133 

 archeopark@muzeumct.cz 

 https://www.archeoparkchotebuz.cz 

Popis 

Archeopark je replikou původního slovanského hradiště z období od 8. do 11. století, které sloužilo 

jako mocenské a hospodářské centrum. Jedná se o jedno z předních českých archeologických nalezišť 

prohlášených za kulturní památku. Zahrnuje interaktivní archeologickou a přírodovědnou expozici, 

věrnou repliku slovanské vesnice se vstupní bránou, fortifikačním systémem, obytnými domy  

a výrobními zařízeními, prezentující každodenní život našich předků. Historický areál hradiště je 

přístupný pouze s průvodcem a pouze v hlavní sezóně (od dubna do září). Prohlídka trvá cca  

90 minut. Mimo hlavní sezónu je návštěvníkům přístupná interaktivní expozice ve vstupní budově, 

doplněná o aktivity v zázemí keramické dílny s pecí a hrnčířským kruhem. Prohlídka mimo hlavní 

sezónu trvá 60 minut.  

Přístupnost  

Vstup  

❖ Archeopark je situovaný ve svahu – na kopci stojí historické hradiště, na jeho úpatí vstupní 

multifunkční budova.  

❖ K vstupní budově vede dlouhá 6ramenná rampa z kovových roštů.  

❖ Vstup do objektu je bezbariérový. 

❖ Šířka dveří je min. 80 cm, bez prahu.  

❖ Přístup k pokladně je bez bariér.  
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Vnitřní prostory – multifunkční vstupní budova 

❖ Multifunkční budova je 4patrový objekt s recepcí a pokladnou, výstavními sály s archeologickou 

a přírodovědnou expozicí, keramickou dílnou, multifunkčním sálem a zázemím.   

❖ Všechny cesty v objektu jsou široké min. 150 cm. 

❖ Všechny dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. 

❖ Na komunikačních cestách a v expozičních sálech nejsou prahy/schody vyšší jak 2 cm.   

❖ Pro přesun mezi patry je k dispozici schodiště a výtah. Vstup do výtahu je široký min. 80 cm. 

Velikost kabiny výtahu je min. (š) 100 x (hl) 125 cm. 

❖ V expozičních prostorách jsou odpočinková místa k sezení. 

❖ V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku nebo s dětským 

kočárkem.  

❖ Součástí expozice jsou repliky exponátů, které si mohou návštěvníci osahat.  

❖ Exponáty a jejich popisky jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící/osoby malého vzrůstu, 

tak z pozice osoby stojící.  

❖ Popisky exponátů a texty na informačních panelech jsou v českém jazyce a jsou dobře čitelné i 

pro osoby slabozraké (dostatečně velké písmo, jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí). 

❖ Expozice obsahuje interaktivní dotykové obrazovky s informacemi a kvízy a promítání filmu 

s českými titulky.   

 

Venkovní prostory – historický areál hradiště 

❖ Historické hradiště stojí na kopci. Přístup k němu vede z multifunkční budovy po kovové lávce 

v korunách stromů, s mírným sklonem. Do areálu hradiště se návštěvník na vozíku dostane 

boční branou s širokým vjezdem.  

❖ Vstupní brána je široká min. 80 cm, je zde ale práh vyšší jak 5 cm.  

❖ Šířka trasy prohlídkového okruhu je min. 150 cm. 

❖ Trasa vede přírodním terénem s přirozenými nerovnostmi a proměnlivým sklonem. 

Provozovatel doporučuje vybavit se na prohlídku vhodnou obuví. Pro pohyb osoby na vozíku 

nebo s kočárkem je terén obtížný. 

❖ Na trase se vyskytují informační tabule poskytující informace o fauně a floře v lokalitě. 

Informace jsou dobře čitelné a srozumitelné. 

❖ V areálu jsou odpočinková místa k sezení. 



 

  

  

Poznámka: do r. 2020 bude probíhat rekonstrukce hradiště, během které může být bezbariérovost 
omezena. Po skončení rekonstrukce bude celý areál opět bezbariérový.   

Bezbariérová toaleta  

❖ Ve vstupní budově se nachází bezbariérové WC.  

❖ Vstupní dveře mají šířku min. 80 cm, otevírají se směrem ven. 

❖ Vnitřní prostor kabiny má rozměry 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. 

❖ K dispozici je přebalovací pult. 
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Služby a vybavení  

❖ V objektu se nachází: obchod se suvenýry a multifunkční sál (bezbariérový přístup).  

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

❖ V expozici jsou k dispozici haptické modely.  

❖ Individuální návštěva muzea je možná bez předchozí rezervace. Pro skupiny nad 10 osob je 

požadována rezervace předem.   

❖ Prohlídky s průvodcem jsou dostupné v českém jazyce a při objednání předem pro skupiny také 

v polském jazyce.  

❖ K dispozici je tištěný výklad průvodce v češtině. 

❖ Interaktivní koutek a speciální programy pro děti. 

❖ K dispozici je parkoviště, bez vyznačených vyhrazených parkovacích míst.  

❖ V objektu nejsou instalovány indukční smyčky. 

Datum zpracování: 11/2022 

 


