
 

 

Muzeum polské písně v Opole 
karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Opole, ul. Piastowska 14a, 45-082   

GPS: N 50.6671948, E 17.9183458 
 +48 774 413 486 

 muzeum@muzeumpiosenki.pl 

 https://muzeumpiosenki.pl/ 

Popis 

Muzem polské písně v Opole je jedinečným místem, kde se můžete seznámit s kulturou země 
prostřednictvím historie polských písní. Je to jediná kulturní instituce v Polsku, která prezentuje 
polskou hudbu a chrání hudební díla se zvláštním důrazem na interprety i tvůrce. 

Atraktivním a přístupným způsobem – na dvou hudebních stěnách vybavených dotykovými monitory 
- ukazuje historii polské písně od 20.let 20. století do současnosti. Výstava byla vytvořena pro 
všechny věkové skupiny s přihlédnutím k jejich různorodé úrovni znalostí o dílech polských autorů  
a skladatelů. V muzeu se nachází mimo jiné: 580 videoklipů, 1500 hudebních publikací, 2000 
fotografií a zvukových nahrávek. Pro fanoušky historie polské písně byl vytvořen tabletový ostrov. 
Tablety obsahují rozšířené informace o umělcích, jejichž díla jsou prezentována na hudební vlně 
(stěna s dotykovými obrazovkami). V muzeu se nacházejí také nahrávací budky, kde si můžete 
nazpívat a nahrát svou oblíbenou skladbu a poté ji odeslat na Vámi vybranou e-mailovou adresu. 
Virtuální zrcadla umožňují vyzkoušet si kostým vybrané hvězdy, vyfotit se v něm a odeslat fotku na e-
mailovou adresu. 

Muzeum také organizuje dočasné výstavy a výstavy v plenéru, muzejní lekce a hudební workshopy ve 
vzdělávacím a nahrávacím studiu. Prohlídka muzea trvá přibližně 90 minut. 

Přístupnost  

Vstup 

 Muzeum se nachází v budově Opolského amfiteátru. Vstup do budovy z ul. Barlickiego je 
bezbariérový, u vstupu nejsou schody.  

 Vstup do muzea je rovněž bezbariérový, bez schodů.  

 Prosklené dveře, široké min. 80 cm, bez prahu.  

  



Vnitřní prostory 

 Všechny komunikační cesty v muzeu jsou široké min. 150 cm. 

 Všechny dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest je rovný a nekluzký.  

 Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm. 

 Muzeum má více než 1 patro přístupné návštěvníkům. Na mezipatro se lze dostat výtahem. 
Nachází se v něm mediatéka, místnost s virtuálními zrcadly, místnost pro děti, hudební koule 
(pro poslech hudby a sledování videoklipů), zeď slávy a potlesků nebo expoziční sál pro časově 
omezené výstavy. 

 První patro je přístupné po schodišti nebo výtahem. Vstup do výtahu je široký min. 80 cm, 
rozměry kabiny jsou min. 110 cm (š) x 125 cm (hl.).   

 V prostorách muzea se nachází odpočinková místa k sezení.  

 V expozičních prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku. 

 Exponátů se není možné dotýkat, avšak ty tvoří necelých 10 % výstavy. Všech ostatních věcí  
v muzeu je možné se dotýkat vč. historického gramofonu Bambino.   

 Možnost přístupu do bezprostřední blízkosti většiny informačních panelů a exponátů.  

 Většina exponátů a informačních panelů je umístěna tak, že jsou dobře viditelné jak z pozice 
osoby sedící / osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící, s výjimkou „ostrova tabletů” 
uprostřed hlavního výstavního sálu, které mohou být příliš vysoko pro osoby na vozíku.   

     

  



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
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Bezbariérová toaleta   

 K dispozici je bezbariérová toaleta.  

 Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm a otevírají se směrem ven (z kabiny).  

 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  

 Bezbariérový přístup: recepce/pokladna, šatna, obchod se suvenýry, školící místnost.  

 Individuální návštěva je možná bez předchozí domluvy. U skupin je vyžadovaná rezervace 
předem.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.   

 Dětský koutek.  

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy.  

 Prohlídky probíhají s audioprůvodcem a sluchátky. Videoprůvodce s tlumočením do znakového 
jazyka nebo s titulky není dostupný.   

 Audioprůvodce pro stálou expozici není přizpůsobený osobám se zrakovým postižením. 
Internetové stránky muzea však obsahují deskriptivní popis muzea pro osoby se zrakovým 
postižením v audio formátu.  

Datum zpracování: 3/2019 


