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Parkování obecné 

Přístup Přístup na nádvoří Labskou branou, kde se nachází pokladna/informace. 
Pochozí plochy jsou tvořeny hrubou historickou dlažbou s proměnným 
podélným a příčným sklonem.  

Pokladna přístupná s dopomocí - zvonek 
Dveře jednokřídlé š.1000mm, bez madla. U vstupních dveří zvonek 
v. 1000mm. Za dveřmi šikmá plocha podélného sklonu 12,5%,  
š. 1500mm x d. 1700mm. Pult v.1200mm s odkládací plochou v.770mm. 

Vstup přístupný s dopomocí  
Přednáškový a výstavní sál 
Vstupní dvoukřídlé dveře o šířce křídla 600mm (bez madla). 
Práh 10-30mm. U vstupu není zvonek. 
Zámek 
Přístup k výtahu, který slouží jako hlavní vstup do muzea, s výškovým 
rozdílem obrubníku 30-50mm. Dveře jednokřídlé o š. 800mm otevírané ven. 

Interiér přístupný s dopomocí 
Přednáškový a výstavní sál 
Do sálu dvoukřídlé dveře o šířce křídla 600mm (bez madla). 
Zámek 
Výstavní prostory se nachází ve 2.NP - 3.NP. V interiéru dvoukřídlé 
dveře o šířce křídla 600mm (bez madla) a vyrovnání výškových 
rozdílů rampami o sklonu max 6% a délce max 2000mm. 
Ve 3.NP nepřístupná poslední část expozice (jedna místnost) - 2 schody. 

Výtah Oba výtahy uzamčené, přístupné pouze s obsluhou (info na pokladně). 
Přednáškový a výstavní sál 
Kabina výtahu š.1300mm x hl.1600mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné o š. 900mm.  
Zámek 
Kabina výtahu š.1000mm x hl.1200mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné o š. 800mm. V kabině výtahu není sedátko. 

Plošina Zámek 
Plošina propojuje prostory 2.NP-1.NP do Rytířských sálů. 
Schodišťová plošina š.900mmx hl.1100mm s nosností 225kg. 

WC Přednáškový a výstavní sál 
přístupné - zavada (1.NP) 
WC kabina hl.1800mm x š.2000mm. Na dveřích a u umyvadla není madlo. 
V kabině není háček na oděvy. Kabina vybavena signalizačním systémem 
nouzového volání vyvedeným k obsluze.  
Zámek 
přístupné - zavada (3.NP) 
WC kabina hl.2000mm x š.2300mm. Na dveřích a u umyvadla není madlo. 
V kabině není háček na oděvy. Kabina vybavena signalizačním systémem 
nouzového volání vyvedeným k obsluze muzea. 
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Přednáškový a výstavní sál - vstup 
 

 
 
 
 
 



 

 
Zámek – vstup (výtah) 
 

 


