JIZERSKÉ HORY
výpravy za kulturou
bez bariér

JIZERSKÉ HORY

1

Dalo by se říct, že divoká horská krajina nabídne spíše přírodní krásy, než kulturní
vyžití, ale nenechejte se zmýlit. I do hor můžete směle vyrazit za kulturou.
V největším městě Jizerských hor, v Liberci, na své návštěvníky čeká jedno
z největších muzeí u nás, Severočeské muzeum. Kromě knihovny si můžete
prohlédnout
tři
sbírkové
sekce
–
přírodovědeckou,
historickou
a uměleckoprůmyslovou.
Jablonec nad Nisou vás naláká kromě jiného na Muzeum skla a bižuterie. To nabízí
svým návštěvníkům expozice mapující historii i současnost bižuterie jablonecké, ale
i práce uměleckoprůmyslových škol z okolí.
K návštěvě zve také Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Z bývalé fary, kde
manželé bydleli, vybudovalo město muzeum. Josef Václav Scheybal, český malíř,
grafik a ilustrátor, se věnoval také historii umění a etnografii. Společně se svou
ženou Janou publikoval díla o lidové kultuře Severních Čech. V jejich domě nyní
naleznete Památník manželů Scheybalových, Městskou galerii MY a Turistické
informační centrum.
Metodicky zpracované informace o přístupnosti vybraných objektů naleznete na
webových stránkách www.liberecky-kraj.cz.
Typy na šest výletů relativně vhodných pro vozíčkáře naleznete zde:
http://www.jizerky.cz/cs/turistika/vozickari-a-rodiny-s-kocary/.
Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou
k dispozici také na www.presbariery.cz. Byly zmapovány podle platné Metodiky
kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj.
Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.
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SEVEROČESKÉ MUZEUM
Masarykova 437/11, Liberec, tel: +420 485 246 111
www.muzeumlb.cz, muzeumlb@muzeumlb.cz

Vstup
Komunikace před hlavním vstupem je tvořena kvalitní zámkovou dlažbou
v obtížném podélném sklonu (až 10 %). Hlavní vstup je bariérový (+14 schodů),
dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 109 cm, vedlejší křídlo šířka 88 cm) se
otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici.
Za vstupem je pokladna opatřená pultem (výška 89 cm).
Upravený uzamčený vstup se nachází v zadní části objektu a je přístupný z ulice
Vítězná po štěrkovo-pískové komunikaci. Převýšení u vstupu je kompenzováno
přímou roštovou rampou (sklon 7,5 %, šířka 145 cm, délka 1240 cm)
s oboustranným madlem (výška 90 cm). Zvonková signalizace (výška 126 cm) je
umístěna u vstupních dveří. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 76 cm) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř a přes další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 73 cm) vedou
přímo do prostor muzea.
Interiér
Velká část přízemí včetně knihovny je od vedlejšího vstupu přístupná bez převýšení,
část expozic se nachází nad přímou rampou (sklon 7 %, šířka 146 cm, délka 900 cm)
s jednostranným madlem (výška 92 cm). Část expozic je nepřístupná -4, +4 schody).
Všechny průchody jsou širší než 80 cm, manipulační prostor je dostatečný.
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První patro a suterén jsou přístupné osobním výtahem. V suterénu je umístěna
upravená toaleta, v prvním patře se nachází další prostory s expozicemi včetně
malého výstavního sálu přístupného šikmou schodišťovou plošinou (nosnost
225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 100 cm).
Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 130 cm; klec šířka 140 cm, hloubka
240 cm) spojuje suterén až 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je
dostatečný. Klec je vybavena madlem na čelní stěně a zrcadlem na boční stěně.
Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max.
109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 106 cm.
Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 196 cm, hloubka 204 cm) je
samostatná a nachází se v suterénu muzea. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené
a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do
kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 107 cm).
Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.
Parkování
Vyhrazené parkovací místo se nachází v ulici Vítězná, cca 50 m od muzea.
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MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, tel: + 420 483 369 011
www.msb-jablonec.cz, info@msb-jablonec.cz

Vstup
Prostor před hlavním vstupem tvoří hrubší mozaiková dlažba v podélném sklonu (až
11 %). Před vstupem jsou +3 schody. Zvonková signalizace chybí. Dvoukřídlé
vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. V zádveří
(šířka 414 cm, hloubka 326 cm) je dalších +8 schodů, za kterými následují další
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 81 cm) do zvýšeného přízemí k pokladně.
Vedlejší upravený vstup se nachází na levé straně budovy cca 20 m od hlavního
vstupu a tvoří jej přímá rampa (sklon 6 %, šířka 150 cm, délka 400 cm), která
kompenzuje +3 schody. Rampa není opatřena madlem, její povrch tvoří kvalitní
zámková dlažba. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky
směrem ven. Ze zádveří (šířka 145 cm, hloubka 290 cm) vedou do zvýšeného
přízemí k pokladně další jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) opatřené elektronickým
rámem (průjezd šířka 81 cm).
Interiér
Ve vstupní hale zvýšeného přízemí je k dispozici pokladna opatřená pultem (výška
125 cm), upravená toaleta a osobní výtah, propojující všechna patra.
Součástí přízemí je první část expozice. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.
Manipulační prostor je dostatečný.
Prostory expozice tvoří plynulý okruh s dostatečným manipulačním prostorem,
všechny průchody jsou širší než 80 cm. Malá část expozice v prvním patře je
přístupná přes přímou rampu (sklon 12,5 %, šířka 110 cm, délka 226 cm) opatřenou
jednostranným madlem (výška 93 cm).
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Výtah
Osobní výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 101 cm, hloubka
140 cm) propojuje jednotlivá patra expozice a zvýšené přízemí. Manipulační
prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční
stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce
max. 114 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 115 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 193 cm, hloubka 188 cm) je
samostatná a nachází se v přízemí u výtahu. Jednokřídlé dveře do WC jsou
označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od
vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka
117 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.
Parkování
K dispozici je 1 vyhrazené parkovací stání umístěné na parkovišti u vedlejšího
vstupu do objektu.
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DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH
Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, tel: +420 483 356 201
www.jablonec.com, info@jablonec.com

Vstup
Komunikace v okolí objektu je tvořena hrubou mozaikovou dlažbou v podélném
sklonu (10 – 15 %).
Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 66 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.
Otevření druhého křídla zajistí personál v informačním centru v zádveří, které slouží
zároveň jako pokladna. Pro přivolání personálu je k dispozici zvonková signalizace
s obousměrnou komunikací (výška 137 cm). Ze zádveří (šířka 245 cm, hloubka
251 cm) vedou do interiéru objektu trvale otevřené dvoukřídlé dveře (průjezd šířka
130 cm).
Interiér
Expozice jsou umístěny v přízemí, v prvním a druhém patře. Všechna patra jsou
propojena osobním výtahem. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průchody
v interiéru jsou širší než 80 cm. V přízemí je k dispozici upravená toaleta.
Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 100 cm, hloubka
125 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je
dostatečný. Klec je vybavena sklopným sedátkem, madlem na boční stěně
a zrcadlem na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 100 cm,
maximální výška ovladačů uvnitř klece je 115 cm.
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Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 85 cm; kabina šířka 169 cm, hloubka 244 cm) je
samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené
a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do
kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 91 cm).
Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování
Vyhrazená parkovací stání nejsou k dispozici.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, tel: +420 774 667 677
www.jablonec.com, info@jablonec.com

Vstup
Turistické informační centrum se nachází v zádveří objektu Dům Jany a Josefa
Scheybalových.
Komunikace v okolí objektu je tvořena hrubou mozaikovou dlažbou v podélném
sklonu (10 – 15 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 66 cm) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř. Otevření druhého křídla zajistí personál
v informačním centru v zádveří, které slouží zároveň jako pokladna. Pro přivolání
personálu je k dispozici zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška
137 cm). Ze zádveří (šířka 245 cm, hloubka 251 cm) vedou přímo do informačního
centra další jednokřídlé dveře (šířka 93 cm), otevírají se mechanicky směrem ze
zádveří.
Interiér
Informační centrum tvoří jedna místnost vybavená pultem (výška 105 cm). Podlaha
je bez převýšení, manipulační prostor je dostatečný.

Výtah
Výtah není k dispozici. Prostory centra jsou v přízemí.
Hygienické zázemí
Upravená toaleta je součástí objektu Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
Parkování
Vyhrazená parkovací stání nejsou k dispozici.
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Vysvětlivky k použitým piktogramům

Objekt přístupný
•
•

•
•

•

•

Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým
vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce
do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka
pevných ramp je minimálně 110 cm.
Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní)
křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho
rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100
cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty
přístupné.
Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná
toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní
požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC
II. (viz vysvětlivky níže).
Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji
nekomplikují pohyb na vozíku.
Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou
zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.
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Objekt částečně přístupný
•

•

•
•
•

•

•

Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků
uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden
v textu.
Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při
délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %.
Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně
7 cm.
Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny –
šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka
70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím
textu.
Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající
přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II.
u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů
k objektům nepřístupným.
Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho
překonání.
Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou
zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.
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Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
•

Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých
důvodů).
Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou
zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy
Obtížný povrch
Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným
terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných
kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Obtížný sklon
Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících
a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Bezbariérový vstup hlavním vchodem
Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo
do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu).
V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je
potlačený.
Bezbariérový vstup bočním vchodem
Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání
s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho
umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití
potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.
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Schody
Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1
schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo
větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do
části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším
počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto
piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště
bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.
Točité schodiště
Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se
schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.
Výtah
Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím
textu.
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu
Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou
veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu.
Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace
o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme
v doplňujícím textu.
Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika
schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu
upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.
Úzké dveře nebo průjezdy
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.
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Přístupná toaleta - WC I.
•
Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je
umístěna samostatně.
•
Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se
otevírají směrem ven z kabiny.
•
Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
•
Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
•
U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
•
Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační
prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.
V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme
v doplňujícím textu.

Částečně přístupná toaleta - WC II.
Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna
samostatně
•
Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se
otevírají směrem ven z kabiny.
•
Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační
prostor musí být umístěný proti dveřím.
•
Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.
Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme
v doplňujícím textu.
•

Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC
Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.

Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
tel.: 224 827 210, 736 485 859
info@pov.cz
www.pov.cz, www.presbariery.cz
Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů
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