
 

 

Zamek Książ  
karta dostępności   

Informacje podstawowe 

 
Wałbrzych, Piastów Śląskich 1, 58-306  

GPS: N 50.843180, E 16.294339 
 +48 746 643 834  

 info@ksiaz.walbrzych.pl 

 https://www.ksiaz.walbrzych.pl/  

Opis 

Zamek budowany od XIII wieku, z tarasami wokół obiektu i zabytkowym parkiem. 

Zamek oferuje kilka tras zwiedzania — z przewodnikiem lub bez przewodnika. Karta dostępności 
dotyczy trasy "Książ Barokowy". Jest to podstawowa trasa turystyczna, podczas której turysta 
poznaje historię zamku i jego mieszkańców. Zwiedzanie odbywa się wraz z przewodnikiem i prowadzi 
przez reprezentatywne salony barokowe. Czas zwiedzania: ok. 40 min. 

Dostępność  

Wejście 

 Przy wejściu do kasy biletowej jak i do zwiedzania jest próg o wysokości 10 cm, ale można go 
obejść rampą najazdową.   

 Rampa najazdowa: wysokość 10 cm, szerokość 100 cm, długość 80 cm.  

 Szerokość drzwi wejściowych co najmniej 80 cm.  

 Nawierzchnia przed wejściem utwardzona z płyt chodnikowych.  

 Wystarczająco szeroka, pozbawiona pochyleń przestrzeń manewrowa, bez preszkód.  

Od lewej strony: Brama wejściowa i wejście do zamku 

Obszary wewnętrzne 

 Drogi komunikacyjne szerokie co najmniej 150 cm. 

 Drzwi i przejścia o szerokości co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia stabilna - podłoga kamienna. 



 

 Na trakcie barokowym nie występują progi/schody wyższe niż 2 cm (w pozostałej części obiektu 
tak).  

 Zamek ma 3 piętra. Trasa "Książ Barokowy" przebiega tylko po 1szym piętrze. Bez przewodnika 
można zwiedzać też 2 i 3 piętro, lecz 2 i 3 piętro posiada miejscami progi o wysokości 8-10 cm. 

 Poszczególne piętra łączy klatka schodowa z poręczą po obu stronach i winda.  

 Kabina windy: szerokość co najmniej 110 cm i głębokość 125 cm, wejście do windy szerokie co 
najmniej 80 cm. 

 Do dyspozycji są miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

 Odpowiednio duża przestrzeń manewrowa w salach wystawowych. 

 Eksponaty są umieszczone tak, że są dobrze widoczne i dla dziecka lub osoby niskiego wzrostu. 

 Eksponatów nie można dotykać, nie są dostępne kopie wypukło-reliefowe.  

 Panele informacyjne i opisy eksponatów są umieszczone w wygodnej wysokości  
ale nie są dobrze czytelne. Przy trasie Książ Barokowy dostarcza informacji przewodnik.   

  

Obszary zewnętrzne  

 Wejście do parku bez ograniczeń, teren nie posiada schodów, ale występują tu większe 
pochylenia. 

 Wejście do ogrodów o szerokości 75 cm, z racji wielopoziomowej budowy teren ogrodów 
posiada wiele utrudnień. 

 Szlak o szerokości co najmniej 150 cm, nawierzchnia luźna (gres). 

 Tablice informacyjne w języku polskim i angielskim, łatwe do odczytania/zrozumienia. Tablice 
kierunkowe w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim. 

 Na szlaku znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na II piętrze zamku (dostęp przy pomocy 
windy). 

 Drzwi wejściowe do kabiny o szerokości co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz.  

 Przestrzenna toaleta (jedna duża toaleta bez kabin) z przestrzenią manewrową przy misce WC 
co najmniej 90 cm, bez przeszkód. 

 Poręcz po obu stronach miski WC. 

 Przewijak dla niemowląt do dyspozycji na toalecie na parterze zamku. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 

Usługi i wyposażenie  

 Wizyta nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia. 

 Dostęp bez barier architektonicznych do szatni i sklepu pamiątkowego.  

 Do dyspozycji są dwie restauracje z dostępem bez barier architektonicznych, dwie dostępne po 
schodach. 

 Możliwość wejścia z psem przewodnikiem (wymagany certyfikat i książeczka szczepień). 

 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem jest możliwe w języku polskim, angielskim, niemieckim lub 
rosyjskim. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym jest dostępne tylko dla grup i po 
uprzedniej rezerwacji.  

 W ramach zwiedzania zamku bez przewodnika można skorzystać z aplikacji WOWPoland, która 
oferuje kilka tras tematycznych w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim.  

 Możliwość wypożyczenia audioprzewodnika w powyższych językach. 

 Drukowany wykład przewodnika w języku polskim nie jest dostępny.  

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

 Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (3 w zatoce przed Budynkiem Bramnym, 5 
miejsc na Parkingu Głównym); bez opłaty. 

Data opracowania: 3/2019 

  


