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Popis 

Jediný dodnes činný papírenský mlýn v Polsku se nachází v obci Duszniki-Zdrój. Vznikl před rokem 1562. 

Jedinečná papírna je neocenitelnou evropskou technickou památkou, která má od roku 2011 status 

památník dějin (druh ochrany nejcennějších kulturních památek v Polsku). Od roku 1968 zde funguje 

Muzeum papírenství. 

Muzeum nabízí mimo jiné ukázku ruční výroby papíru nebo workshopy čerpání papíru. U muzea se 

nachází zahrada vláknitých rostlin a venkovní výstava velkých strojů. 

Muzeum doporučuje prohlídku hlavní trasy, která zahrnuje návštěvu historické trasy "S papírem po 

dvě tisíciletí" s průvodcem a samostatnou prohlídku horních pater papírny, kde jsou k vidění unikátní 

nástěnné malby se slavným biblickým příběhem o svádění Josefa Putifarovou ženou. Je zde možnost   

zkontrolovat pravost vašich bankovek a vidět předměty, které byly vyrobeny z papíru. Prohlídka trvá 

cca 2 hodiny. 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Do budovy muzea vedou dvoje dveře. První, vnější dveře ze směru od lávky pro pěší jsou bez 

prahu, u druhých, vnitřních dveří je schod vyšší než 2 cm. 

❖ Šířka obou vstupních dveří je min. 80 cm. První dvoukřídlé dveře se otevírají směrem dovnitř. 

Druhé jednokřídlé dveře se otevírají také dovnitř.  

❖ Za druhými dveřmi je pokladna.  

❖ K dispozici je nájezdová rampa před vstupem na lávku pro pěší vedoucí k hlavnímu vstupu do 

muzea a tlačítko pro upozornění pracovníka pokladny na potřebu pomoci při vstupu do budovy.  
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Vstup do muzea 

Vnitřní prostory 

❖ Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm, překážky v podobě prahů jsou eliminovány rampami.   

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch pevný a nekluzký – dřevěná podlaha, koberec, keramická dlažba. 

❖ Expozice – nachází se v suterénu, v přízemí, v prvním a druhém patře a v prvním patře podkroví. 

❖ Přístup do jednotlivých pater pomocí výtahu nebo schodiště. K dispozici je také rampa, svislá 

plošina a schodolez. Všechny prohlídkové trasy jsou přístupné pro osoby na vozíku.  

❖ Kabina výtahu široká min. 110 cm a hluboká 125 cm, vstup široký min. 80 cm. 

❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení. 

❖ V expozičních sálech je dostatečná manipulační plocha. 

❖ Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné i pro děti nebo osoby nízkého vzrůstu.  

❖ Informační panely a popisky exponátů jsou v polském, anglickém a německém jazyku.  

❖ Prohlídkový okruh je částečně vybaven vodícími liniemi a hmatovými výstupky na podlaze (v 

místech, která stojí za pozornost) pro osoby se zrakovým postižením.  

❖ Objekt je vybaven signalizačním a navigačním systémem (step-hear), systémem ozvučení, 

umožňující osobám nevidomým samostatný pohyb a orientaci v prostoru.  

 

Zleva: Výtah pro osoby s pohybovým omezením, dotykový tyflografický plán, vodící linie na podlaze s 

hmatovými výstupky – zastavení na trase 

Vnější prostory 

❖ Ve venkovním areálu se nachází zahrada s vláknitými rostlinami a expozice velkých strojů. 

❖ Vstup do vnějších prostor je bezbariérový, široký min. 80 cm. 

❖ Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm, povrch rovný a zpevněný (kamenná kostka a štěrk); 

profil trasy – rovina až mírné zvlnění, pohyb bez komplikací.  

❖ Na trase se nacházejí odpočinková místa k sezení.   

 

 

 



Bezbariérová toaleta   

❖ K dispozici je bezbariérová toaleta v hlavním objektu a na dvoře. Parametry toalety v hlavním 

objektu:  

• Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven.   

• Kabina má rozměry min. 160x160 cm s omezeným manipulačním prostorem vedle WC mísy 

(přebalovací pult není pevně ukotven, je možné ho lehce přesunout).     

• Po obou stranách mísy jsou madla.   

 

❖ Toaleta na dvoře: 

• Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven.   

• Kabina má rozměry min. 160x160 cm.  

• Po obou stranách mísy jsou madla.    

Služby a vybavení   

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy pro individuální návštěvníky. Návštěva skupiny nad 10 

osob vyžaduje rezervaci.  

❖ Bezbariérový přístup: recepce/pokladna, obchod se suvenýry, konferenční/projekční sál.  

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.   

❖ Audioprůvodce s deskriptivním popisem v polském jazyku.  

❖ Reliéfní kopie vybraných exponátů.  

❖ Tyflografické plány místností, částečně ozvučené.  

❖ V objektu jsou instalované indukční smyčky.    

❖ Průvodce v Braillově písmu.   

❖ Virtuální prohlídka na internetové stránce.  

❖ Ve vzdálenosti 120 od muzea se nachází bezplatné městské parkoviště s vyznačenými 

vyzrazenými parkovacími místy.   
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Reliéfní kopie vybraných exponátů 
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