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27. Muzeum perníku 
Adresa:                              V perníkové chaloupce č.p. 38 

Ráby u Pardubic 
 

Telefon:  +420 466 612 474, 602 413 134 
Web:      info@pardubice.cz 

 
 
 
 
 
Parkování:                        Obecné, před oploceným areálem. 

 
 
 
Přístup:                             přístupný s dopomocí 

Přístup po nerovném terénu. 
 
 
 
Vstup:                               nepřístupný 

Před hlavním vstupem je schod v. 230mm. Vstupní 
dvoukřídlé dveře o š. křídla 700mm ( bez madla). Druhé 
křídlo  o  š.  800mm.  Za  vstupem  3  schody,    v.  stupně 
140mm. Po levé straně schodiště je madlo ve v. 900mm. 
Schody jsou opatřeny ližinami – nebezpečné (velký sklon) 
(Možnost   využití   dopomoci   při   vstupu   pracovníkem 
muzea). U vstupu není přivolávací zvonek. 

 
 
 
Interiér:                             přístupný v 1.části 1.NP, nepřístupný v 2. části 1.NP 

Vstupní dveře do info kanceláře (prodej vstupenek a 
upomínkových předmětů) o š. 1000mm. 
Stálá  expozice s výkladem probíhá v 1.NP,  které  je  ve 
dvou výškových  úrovních. 1. část  interiéru  je přístupná, 
2. část interiéru je nepřístupná - 2 schody v. 170mm a 
100mm. (Možnost využití dopomoci pracovníkem muzea). 
2. NP je nepřístupné - venkovní schodiště (pro veřejnost 
zpřístupněno při výjimečných příležitostech). 
Expozice končí v  občerstvení (Útulku u všech čertů). 
Občerstvení (Útulek u všech čertů) – přístupný 
Vstup bez výškových rozdílů. Vstupní dveře do zádveří o 
š. 800mm (bez madla, bez samozavírání) otevíravé ven. 
Dveře ze zádveří do místnosti s občerstvením o š. 800mm 
(bez samozavírače, bez madla) otevíravé dovnitř.
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WC:                                   přístupné - závada 
Vstup na WC(ženy, muži) ze šatny. Vstupní dveře   do 
šatny o š. 1000mm (bez madla). 
WC pro imobilní v odd. pro ženy (v 1.NP) 
Dveře do WC předsíňky o š. 900mm. Dveře do WC kabiny 
o š. 870mm otevíravé ven (s madlem).   Ve WC kabině: 
výška  mísy  500mm,  manipulační  prostor  před  mísou 
600mm, signalizační systém nouzového volání není. 
WC pro imobilní v odd. pro muže (v 1.NP) 
Dveře do WC předsíňky o š. 900mm . Ve WC předsíňce: 
dvojumyvadlo se spodní skříňkou v. 800mm, bez možnosti 
podjetí  vozíkem.  Dveře  do  WC  kabiny  o  š.  800mm 
otevíravé ven (s madlem).   Ve WC kabině: výška mísy 
500mm,     umyvadlo     umožňující     podjetí     vozíkem, 
signalizační systém nouzového volání není. 

 
 
 
 
 
Přístup  přístupný s dopomocí. 
Vstup  nepřístupný. 
Interiér přístupný v. 1. části 1.NP, v 2.části 1.NP nepřístupný. 
WC přístupné – závada. 


