
 

  

Zamek Czocha  
karta dostępnośći   

Informacje podstawowe 

 
Leśna, Sucha, 59-820  

GPS: N 51.030076, E 15.30346  
 +48 757 211 553 

 zamekczocha@amwhotele.pl 

 https://zamekczocha.com 

Opis 

Zamek jest zarówno obiektem turystycznym jak i hotelarskim i gastronomicznym. Możliwe jest 
dzienne oraz nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem, sal tortur i gabinetu osobliwości, atrakcja 
ponadto oferuje szereg stałych imprez. Wycieczka po stylowych wnętrzach Zamku Czocha trwa około 
1,5 godziny. Bez przewodnika możliwe jest również zwiedzanie dziedzińców. 

Dostępność  

Wejście 

 Przy wejściu do zamku znajduje się próg o wysokości 10 cm oraz 3 schody.  

 Szerokość drzwi wejściowych co najmniej 80 cm. 

 Chodnik prowadzący do wejścia – nachylenie podłużne więcej niż 6 %, betonowa nawierzchnia. 

 Do kasy biletowej jest dostęp bez barier architektonicznych. 

  
Chodnik prowadzący do wejścia  

Obszary wewnętrzne 

 Drogi komunikacyjne, drzwi i przejścia o szerokości co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia stabilna i antypoślizgowa – parkiet, marmur, wykładzina dywanowa. 

 Na drogach komunikacyjnych występują pojedyńcze stopnie wyższe niż 2 cm. 

 Budynek ma 2 piętra dostępne dla odwiedzających. Dostęp do II piętra za pomocą klatki 
schodowej z poręczą.  

 W budynku brak windy. 

 Do dyspozycji są miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 



 

 Ograniczona przestrzeń manewrowa do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (na obrót 
wózka inwalidzkiego) i wózka dziecięcego w salach ekspozycyjnych. 

 Eksponatów nie można dotykać i nie jest możliwość dostępu do ich bezpośredniej odległości. 
Dotykowe modele eksponatów nie są dostępne. 

 Eksponaty są umieszczone tak, że są dobrze widoczne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby 
o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej. 

 Ekspozycja nie zawiera opisów eksponatów ani paneli informacyjnych. Większość informacji jest 
dostarczana przez przewodnika podczas zwiedzania. 

  

Obszary zewnętrzne  

 Wejście na teren zewnętrzny bez ograniczeń, o szerokości co najmniej 80 cm. 

 Szlak o szerokości co najmniej 150 cm, nawierzchnia stabilna i równa; profil szlaku 
płaski/łagodnie falisty bez utrudnień.  

 Tablice informacyjne/orientacyjne na szlaku w języku polskim, łatwe do odczytania i 
zrozumienia.  

 Na szlaku znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 W zamku jest do dyspozycji tylko zwykła toaleta. 

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

 Obok miski WC nie jest przestrzeń manewrowa, po stronach miski brak poręczy. 

 Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.  

Usługi i wyposażenie  

 Wizyta możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia. 

 Dostęp bez barier architektonicznych do sklepu pamiątkowego, zaplecza gastronomicznego i 
sali konferencyjnej. 

 Brak dostępności do szatni i do altanki. 

 Możliwość wejścia z psem przewodnikiem. 



 

 

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 
  

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

 Drukowany wykład przewodnika w języku polskim nie jest do dyspozycji.  

 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem w języku obcym - angielskim, niemieckim i czeskim. 
Wymagana rezerwacja z 5 dniowym wyprzedzeniem. 

 Dla indiwidualnych zwiedzających zagranicznych nie jest dostępny audio przewodnik. 
Udostępniony jest  drukowany wykład przewodnika w obcym języku.  

 Plac zabaw dla dzieci. 

 Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
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