
 
UŽITEČNÉ INFORMACE  
PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ NÁVŠTĚVNÍKY 
 

 

Popis objektu 

Parkování: 

Parkování je po předchozí domluvě (telefonicky, emailem) a v případě volné kapacity možné přímo u 

muzea (na platu za hlavní bránou). Při vjezdu hlavní bránou na plato muzea je nutné překonat 15 cm 

vysoký schod. Po předchozí domluvě (telefonicky, emailem) a v případě volné kapacity je možné 

zaparkovat vůz rovněž na vyhrazeném parkovacím stání muzea (Rooseveltova ulice cca 300 m od muzea). 

Maximální kapacita parkování je v obou případech jeden osobní vůz.  Upozorňujeme, že vjezd do centra 

města v rozsahu vymezených zón je zpoplatněn.   

Viz https://www.ckrumlov.cz/cz/parkovani-ve-meste-cesky-krumlov/ 

 

Vstup: 

V případě zaparkování vozu přímo u objektu muzea (plato za hlavní bránou) je povrch cesty k hlavnímu 

vstupu objektu tvořen hladkou dlažbou, přístupnost vstupu však komplikuje schodiště o 9 schodech (výška 

15 cm, hloubka 35 cm). U samotného vstupu jsou jednokřídlé mechanické dveře s otevíráním ven (šířka 97 

cm). U vchodu se nachází zvonek (pouze zvonění) ve výšce 153 cm. Další možností navštívení objektu je 

vedlejší vstup u boku budovy směrem do ulice Horní. Od parkování u objektu muzea tvoří povrch cesty ke 

vstupu převážně velké kostky. Přístupová komunikace je pod podélným sklonem 5%. Před samotným 

vstupem do objektu se nachází nízký 6 cm schod a obrubník. Vstup tvoří jednokřídlé mechanické dveře s 

otevíráním dovnitř (šířka 101 cm). U vchodu se nachází interkom ve výšce 150 cm. Tento vstup je 

uzamčen, přístup handicapovaným návštěvníkům zajistí po předchozí domluvě pokladna nebo pověřený 

pracovník. Od parkování na vyhrazeném parkovacím stání muzea (Rooseveltova ulice) vede k muzeu 

místní komunikace, jejíž povrch tvoří převážně velké kostky. 

 

Interiér: 

Expozice muzea se nachází v 1. až 3. NP. Pokladna je umístěna hned za hlavním vstupem do objektu 

muzea. Prahy se v 1. NP vyskytují do výšky 4 cm. K návštěvě 2. NP je potřeba zdolat schodiště o 29 

schodech (šířka 110 cm). Tyto schody lze z části eliminovat navštívením výstavních prostor vedlejším 

vstupem. Tento vstup se nachází na mezipodestě tohoto schodiště. Ve 2. NP se vyskytují prahy také do 4 

cm. 3. NP je přístupné pouze po schodišti čítající 27 schodů (šířka 112 cm). V tomto poschodí se nachází 

prahy do 5 cm. 

 

WC: 

V objektu se nachází bariérové WC. 

 

Obecně viz https://mapybezbarier.cz/cs  
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