
 

 
 

 
 

 
 

Muzeum slezského tisku v Pszczyn ě  

karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Bielsko-Biała, Nám. Żwirki i Wigury 8, 43-300  

GPS: N 49.9783829, E 18.9457272 
 

 +48 502 557 804, +48 322 101 627 

 biuro@tmzp.pl  

 http://www.muzeumprasy.pl/  

Popis 

Hlavní činností muzea je sběr a prezentace všech slezských tiskovin, vytvořených v polštině, němčině  

a dalších jazycích. Najdete zde především noviny, letáky, akcidenční (příležitostné) tiskoviny, knihy. 

Nejstarší tiskovinou ve sbírce muzea je breviář z roku 1688, nejstaršími novinami je výtisk Schlesische 

Privilegirte Zeitung z roku 1813. Knihovna má největší sbírku knih a časopisů týkajících se Pszczyny. 

Zajímavá je sbírka tiskových strojů a knihařských zařízení. Návštěvníci mají možnost vytisknout si 

suvenýr na ručním typografickém stroji z druhé poloviny 19. století. 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Vstup je bezbariérový. 

❖ Šířka vstupních dveří je min. 80 cm, otevírají se směrem ven.  

❖ Práh je vysoký max. 2 cm. 

❖ Před vstupem je příčný sklon.  

 

Vnitřní prostory 

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

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký, na chodbách nejsou schody/prahy vyšší jak 2 cm.     

❖ Návštěvníkům je přístupno více než 1 patro objektu. V budově není výtah.  

❖ V expozičních prostorách jsou odpočinková místa k sezení a je v nich dostatečný manipulační 

prostor pro pohyb osob na vozíku a dětského kočárku. 
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❖ Většiny exponátů je možné se dotýkat nebo si je prohlížet z blízka.    

❖ Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné i z pozice osoby sedící nebo malého vzrůstu 

(dítěte).   

❖ Informační panely a popisky exponátů jsou dobře čitelné jak z pozice osoby sedící/osoby malého 

vzrůstu, tak z pozice osoby stojící. 

❖ Popisky exponátů a texty na informačních panelech jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké 

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

❖ Audiovizuální informace nejsou tlumočeny do znakového jazyka ani neobsahují titulky.  

 

   

  

Bezbariérová toaleta   

❖ Bezbariérové WC není k dispozici.  

❖ Přebalovací pult není k dispozici. 



 

 

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   

❖ Části s bezbariérovým přístupem: recepce/pokladna, šatna, obchod se suvenýry.  

❖ Gastronomické zázemí, konferenční sál – bariérový přístup. 

❖ Návštěva muzea je možná bez předchozí domluvy.  

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.  

❖ Dětský koutek.  

❖ Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy.  

❖ V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

Datum zpracování: 3/2019 


