
 

 

Technické muzeum TATRA   

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Kopřivnice, Záhumenní 367/1, 742 21 

GPS: N 49.599584, E 18.1439444  

 +420 556 808 421/426  

 recepce@tatramuseum.cz 

 https://www.tatramuseum.cz  

Popis   

Muzeum automobilky Tatra s expozicí osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby 

doplněnou o podvozky, motory, modely, designerské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové 

fotografie a různé rarity. Exponáty doplňují vícejazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi 

automobilových skvostů a dalšími zajímavými informacemi.  

Přístupnost  

Vstup  

❖ Bezbariérový vstup. 

❖ Šířka vstupních dveří: 180 cm, automatické otevírání na fotobuňku, bez prahu. 

❖ Plocha před vstupem je rovná a dostatečně široká. Materiál: zámková dlažba. 

❖ Manipulační plocha před i za vstupními dveřmi je dostatečně velká, bez překážek. 

   

Zleva: Plocha před vstupem do muzea, nájezdová rampa na přístupové cestě k muzeu 

Interiér 

❖ Ve vstupní hale je umístěna pokladna. Není vybavena indukční smyčkou.  

❖ Chodby a průchody jsou dostatečně široké (min. 120 cm). 

❖ Povrch: technický koberec, dlažba, linoleum. 

❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení. 

❖ Schodiště se nachází pouze u přístupu do expozice nákladních aut, madlo na jedné straně. Je 

možné ho překonat pomocí schodišťové plošiny s rozměry 80 x 90 cm (obsluhována personálem 

muzea). 
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❖ Do ostatních částí expozice jsou k dispozici nájezdové rampy. 

   

    

Zleva: Pokladna ve vstupní hale a komunikační cesty v muzeu 

Expozice 

❖ Expozice je zcela přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

❖ Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 

❖ Popisky exponátů a informační panely jsou dobře čitelné, v českém, anglickém a německém 

znění. 

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

z bezprostřední blízkosti. Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.    

Bezbariérová toaleta 

❖ Rozměr kabiny: hl 198 cm x š 172 cm. 

❖ Dveře: šířka 90 cm, otevírání ven, madlo na vnitřní straně, bez prahu.  

❖ WC mísa: přístup k míse zprava, prostor vedle mísy 72 cm, po stranách madla ve výšce 80 cm, 

madlo v prostoru je sklopné. 

❖ Umyvadlo: výška 85 cm, možnost podjezdu, kohoutková baterie. 

❖ Přebalovací pult je k dispozici v samostatné místnosti na dámském WC.  



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

  

Služby a vybavení 

❖ Možnost vstupu s asistenčním/vodícím psem.  

❖ Možnost zapůjčení manuálního typu invalidního vozíku u vstupu.  

❖ Prohlídky s průvodcem pro návštěvníky se zrakovým postižením (na objednávku). 

❖ Pracovní listy pro děti pro zpestření prohlídky, v českém jazyce.  

❖ Možnost virtuální prohlídky https://www.tatramuseum.cz/virt/tatra/start.html. 

❖ Audio-video průvodce v češtině, angličtině a němčině. 

❖ Parkoviště cca 70 m od muzea (u supermarketu), 3 hodiny parkování zdarma, nutnost 

parkovacích hodin ve vozidle. 

❖ Bezbariérově přístupný obchod se suvenýry. 

❖ Wifi. 

Datum zpracování: 11/2022 
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