
 

 

Muzeum Budownictwa Ludowego Vysočina, Veselý Kopec 
karta dostępności  

Informacje podstawowe 
 

Vysočina, Veselý Kopec, 539 01   

GPS: N 49.761617, E 15.836837 
 +420 469 326 415 (Zarząd muzeum), 

 +420 333 175 (wystawa Veselý Kopec) 

 vysocina@nmvp.cz 

 www.vesely-kopec.eu 

Opis  

Muzeum w naturze Vysočina to jedyne tego typu muzeum na terenie kraju [odp. pol. województwa] 
pardubickiego. Składa się z dwóch kompleksów wystawowych Kopec i Betlém Hlinsko (mieszkania 
drobnych rzemieślników, ekspozycja masek oraz obchodów karnawałowych) oddalonych od siebie 
ok. 8 km. Karta opisuje dostępność wystawy Veselý Kopec. 

Wystawa w skansenie Veselý Kopec prezentuje mieszkania drobnych rolników w okresie od połowy 
XIX wieku do połowy XX wieku oraz zabytki techniki na napęd wodny. Muzeum jest otwarte 
sezonowo (mniej więcej od połowy kwietnia do końca października) oraz w trakcie imprez 
tematycznych poświęconych karnawałowej i bożonarodzeniowej tradycji. Zwiedzanie z 
przewodnikiem trwa 90 minut.  

Dostępność  

Wejście    

 Wejście do muzeum w naturze jest pozbawione barier architektonicznych po drodze dojścia z 
parkingu – odcinek o długości ok. 250 m po wystarczająco szerokiej drodze z utwardzoną 
powierzchnią.  

 Kompleks nie posiada płotu ani żadnej bramy wejściowej. 

 Kasa znajduje się w historycznym drewnianym obiekcie ok. 15 m od drogi dojazdowej – 
nierówna nawierzchnia, nachylenie wzdłużne.        

 Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm z wysokim progiem (ponad 5 cm). Wewnątrz 
obiektu znajdują się progi o wysokości do 5 cm.  

Obszary zewnętrzne  

 Ekspozycja znajduje się na obszarze kompleksu zewnętrznego.  

 Trasa pomiędzy poszczególnymi obiektami ma utwardzoną i nierówną nawierzchnię wysypaną 
drobnym żwirem. Szerokość minimum 150 cm. Prowadzi przez pofałdowany teren. Na trasie 
występują trudne do pokonania odcinki o nachyleniu wzdłużnym powyżej 6%. Do niektórych 
obiektów prowadzą schody.  

 Wnętrza niektórych obiektów są dostępne dla zwiedzających. Wejścia do obiektu posiadają, ze 
względu na ich charakter i historie, bariery architektoniczne – wysokie progi, schody, wąskie 
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przejścia i inne bariery. W obiektach znajduje się ograniczona przestrzeń manewrowa dla 
wózków.  

 Większość eksponatów można oglądać z bezpośredniej odległości.  

 We wnętrzach obiektów wystawowych oraz na obszarze kompleksu zewnętrznego znajdują się 
miejsca odpoczynkowe. 

 Na trasie występują tablice informacyjne oraz orientacyjne, które są dobrze widoczne, zarówno 
z pozycji osoby siedzącej/osoby niskiego wzrostu, jak i z pozycji osoby stojącej, są też dobrze 
czytelne dla osób słabowidzących (odpowiednio duża czcionka, prosty krój, dobry kontrast 
tekstu i tła). 

 Teksty na panelach informacyjnych dostępne w języku czeskim, niemieckim i angielskim.  

 Trasa zwiedzania jest oznaczona strzałkami. Strzałkami oznaczona jest również zalecana trasa z 
wózkami dziecięcymi, która jest także dostosowana do potrzeb osób na wózkach. 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych  

 Dostępna toaleta bez barier architektonicznych, która znajduje się w obiekcie z kasą (wejście od 
strony obiektu, oznaczone piktogramami). 

 Drzwi wejściowe kabiny mają szerokość min. 80 cm i otwierają się na zewnątrz. 

 Wymiary kabiny min. 160x160 cm. 

 Obok muszli klozetowej wolna przestrzeń na wózek (szerokość min. 90 cm), na którą nie 
nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.). 

 Po obu stronach muszli znajdują się poręcze. 

 Dostępny jest przewijak.   

Usługi i wyposażenie  

 W muzeum znajduje się: sklep z pamiątkami (w obiekcie z kasą, dostęp z barierami 
architektonicznymi), restauracja (dostęp bez barier architektonicznych).  

 Zwiedzanie muzeum jest możliwe bez uprzedniej rezerwacji. 

 Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem, prowadzonym na smyczy. 

 Możliwość zwiedzania z przewodnikiem w języku niemieckim po uprzedniej rezerwacji. Do 
dyspozycji również drukowany tekst przewodnika w języku angielskim, niemieckim i francuskim.  

 Dostępny parking bez wydzielonych specjalnych miejsc parkingowych, wystarczająca pojemność 
parkingu.  

Data opracowania: 3/2019 


