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FARNÍ MUZEUM SV. JANA SARKANDRA
Adresa

Rynek 2, 43-430 Skoczów (PL)
GPS: 49.800457, 18.787962
(49°48'1.645"N 18°47'16.663"E)

PŘÍ ST UPN O ST C Í LE
Přístup k objektu
Parkoviště/
možnost
parkování

Parkoviště se nachází před budovou a kolem náměstí. Kapacita je 30 vozidel.
Parkoviště je nehlídané a placené.
Vyhrazené 1 místo vzdálené 80 m přes náměstí. Není vyznačeno vodorovnou
dopravní značkou, pouze svislou. Povrch je bez sklonu. Pro nástup/výstup je možné
zastavit i u vchodu do muzea.
Povrch parkoviště: žulové kostky, rovný, bez výtluků, bez překážek s výjimkou
mobiliáře.
Osvětlení parkoviště: stylové pouliční osvětlení náměstí.

Přístupový
chodník

Přístupová cesta k muzeu vede přes plochu náměstí. Bez sklonu. Bez vodící linie.
Povrh chodníku: Kočičí hlavy (kostky), na chodníku podél stěny budovy muzea (před
vstupem) betonová dlažba. Rovný, bez defektů a výškových rozdílů.
Osvětlení chodníku: Osvětlení náměstí.

Vnitřní prostory
Vstup

Do budovy je jeden vstup shodný pro všechny návštěvníky. Před vstupem je 5 schodů
(výška 17 cm, hloubka 30 cm). Manipulační plocha u vstupu (horní podesta) je
o rozměrech 45x130 cm. Dveře o šířce 120 cm se otevírají dovnitř, jsou bez madel a
barevně kontrastní vůči fasádě budovy. Následuje chodba široká 150 cm. Zvonek ani
osvětlení u vstupu není.

Recepce/
pokladna

Pokladna není za přepážkou, ale u stolu v otevřeném prostoru, s dostatečným
manipulačním prostorem. Indukční smyčka a osvětlení zde není.

Komunikační cesty v
budově

Komunikační cesta je široká 150 cm, v místě zúžení 110 cm, bez prahů a překážek.
Povrch je tvořen kobercem.
Odpočinková sezení nejsou (s výjimkou 3 židlí u pokladny a lavic v kapli).

Schodiště

Do kaple, šířka 90 cm, 16 schodů (rozměry 17x30 cm).

Expozice/
výstava

Přístupnost expozice omezují schody před vstupem a omezený prostor pro
manipulaci s vozíkem uvnitř muzea (na vozíku se lze otočit jen v některých místech).
Exponáty a jejich popisky se nacházejí v různé výšce, bez braillového písma a dalšího
audio-video doprovodu.

Značení

Orientační prvky: nejsou.
Informační prvky: v polštině, umístěny v různé výšce, kontrastní provedení.
Alternativní informační prvky a optická signalizace alarmu nejsou.

Hygienické
zařízení

Bezbariérové není, jen běžné WC v patře pro personál.

Služby
Personál

Návštěvník přichází do kontaktu s personálem. Personál není proškolen v otázkách
specifických potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, komunikace a v
základech asistence. Personál však má praktické poznatky a je ochotný.
Dotazy a objednávky lze vyřizovat po telefonu, e-mail, SMS.

Informace

Tištěné informace jsou v polském a českém jazyce, není uvedena info o přístupnosti.
Elektronické informace na internetových stránkách
http://www.muzeumsarkandra.akcja.pl/

Stravování

Není

Ostatní
služby

Vstup se psy (asistenčními/ vodícími)
Lékařská péče: Zdravotní středisko/Centrum medyczne (200 m), nejbližší nemocnice
Szpital Śląski w Cieszynie (17 km).

Informační karta je výstupem projektu Těšínské Slezsko pro všechny (CZ.3.22/3.3.05/13.03997), realizovaného
Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Projekt probíhal ve spolupráci s polským partnerem
Powiatem Czieszyńskim v období 9/2014-6/2015.

