
 

 

Muzeum v přírodě Vysočina, Veselý Kopec  

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Vysočina, Veselý Kopec, 539 01   

GPS: N 49.761617, E 15.836837 

 +420 469 326 415 (Správa muzea), 

 +420 333 175 (expozice Veselý Kopec) 

 vysocina@nmvp.cz 

 www.nmvp.cz 

Popis 

Muzeum v přírodě Vysočina je jediné muzeum tohoto charakteru na území Pardubického kraje. Skládá 

se ze dvou expozičních celků – Veselý Kopec a Betlém Hlinsko (obydlí drobných řemeslníků, expozice 

masopustních masek a obchůzek), vzdálených od sebe cca 8 km. Součástí muzea je také vodní kovací 

hamr ve Svobodných Hamrech. Karta popisuje přístupnost expozice Veselý Kopec. 

Expozice na Veselém Kopci prezentuje bydlení drobných zemědělců v období od poloviny 19. století 

do poloviny 20. století a technické památky na vodní pohon. Muzeum je otevřeno sezónně (zhruba od 

poloviny dubna do konce října) a v průběhu tematických akcí věnovaných masupustní či vánoční 

tradici. Prohlídka s průvodcem trvá 90 minut.  

Přístupnost  

Vstup    

❖ Vstup do muzea v přírodě je bez bariér po přístupové cestě z parkoviště – úsek dlouhý cca  

250 m po dostatečně široké cestě se zhutněným povrchem.  

❖ Areál není oplocen, není zde žádná vstupní brána. 

❖ Pokladna se nachází v historickém roubeném objektu cca 15 m od přístupové komunikace – 

nerovný povrch, podélný sklon.        

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm s vysokým prahem (více než 5 cm). Uvnitř objektu jsou prahy 

do 5 cm.  

Venkovní prostory  

❖ Expozice se nachází ve venkovním areálu.  

❖ Trasa mezi jednotlivými objekty má zhutněný a nerovný povrch vysypaný drobným štěrkem. Je 

široká minimálně 150 cm. Vede zvlněným terénem. Na trase se vyskytují obtížné úseky 

s podélným sklonem větším jak 6 %. K některým objektům vedou schody.  

❖ Interiéry některých objektů jsou přístupné návštěvníkům. Vstupy do objektů jsou, s ohledem na 

jejich charakter a historii, bariérové – vysoké prahy, schody, úzké průchody a jiné bariéry. 

V objektech je omezený manipulační prostor.  

❖ Většinu exponátů je možné prohlížet z bezprostřední blízkosti.  

❖ V interiérech expozičních objektů i ve venkovním areálu se nacházejí odpočinková místa k sezení. 
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❖ Na trase se vyskytují informační a orientační tabule, které jsou dobře viditelné, jak z pozice osoby 

sedící/osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící, a jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké 

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

❖ Texty na informačních panelech jsou v českém a anglickém jazyce.  

❖ Prohlídková trasa je značena šipkami. Šipkami je označena i doporučená trasa s dětskými kočárky, 

která je vhodná i pro osoby na vozíku. 

Bezbariérová toaleta  

❖ K dispozici je bezbariérové WC, které se nachází v objektu s pokladnou (vstup ze strany objektu, 

označený piktogramy). 

❖ Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm a otevírají se směrem ven. 

❖ 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. 

❖ K dispozici je přebalovací pult.   

Služby a vybavení  

❖ V muzeu se nachází: obchod se suvenýry (v objektu s pokladnou, menší manipulační prostor), 

restaurace (bezbariérový přístup).  

❖ Návštěva muzea je možná bez předchozí domluvy. 

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem, který je na vodítku. 

❖ Možnost prohlídek s průvodcem v německém jazyce po předchozí rezervaci. K dispozici je také 

tištěný výklad průvodce v anglickém, německém a francouzském jazyce.  

❖ K dispozici je parkoviště bez vyznačených parkovacích míst, kapacita parkoviště je dostatečná.  

Datum zpracování: 11/2022 


