
 

 

Zamek Państwowy Kunětická hora  
karta dostępności  

Informacje podstawowe 

 

Staré Hradiště, 533 52  

GPS: N 50.080376, E 15.811737 
 +420 466 415 428, +420 725 507 500 

 kunetickahora@npu.cz  

 https://www.hrad-kunetickahora.cz 

Opis  

Zamek z drugiej połowy XIV wieku, usytuowany na unikalnym obszarze przyrodniczym, swego czasu 
zaliczał się do najlepiej ufortyfikowanych budowli zamkowych Królestwa Czech. Do dziś można tu 
podziwiać pozostałości zmyślnego systemu fortyfikacji, który obejmował między innymi 6 bram 
wartowniczych i 3 tzw. rondle.  

Wyznaczono tutaj dwie trasy zwiedzania (można je ze sobą połączyć) – w pałacu zamkowym i kaplicy 
św. Katarzyny. Podstawowa pętla obejmuje cały pałac od piwnicy aż po punkt widokowy na wieży. 
Warte obejrzenia są m.in. wystawa archeologiczna prezentująca średniowieczne przedmioty, modele 
zamku, ekspozycja poświęcona współczesnej architekturze oraz zbrojownia. Zwiedzanie odbywa się 
bez przewodnika i trwa około 45 minut.  

Kaplica św. Katarzyny została zbudowana na przełomie XV i XVI wieku. We wnętrzu na uwagę 
zasługuje m.in. średniowieczny obraz ołtarzowy przedstawiający świętą Katarzynę, patronkę 
uczonych. W tym wypadku zwiedzać można wyłącznie z przewodnikiem, przejście trasy trwa około 10 
minut.  

Zamek jest otwarty sezonowo, od kwietnia do października. W trakcie sezonu odbywa się tu wiele 
imprez kulturalno-towarzyskich.  

Dostępność  

Dostęp do zamku i wejście na obszar kompleksu zamkowego   

 Zamek stoi na szczycie góry o nazwie Kunětická hora (307 m n.m.).  

 Z parkingu znajdującego się pod wzgórzem, ok. 700 m od zamku, na górę prowadzi droga 
asfaltowa, kąt nachylenia to przeważnie 6%, w niektórych miejscach 10%, pod koniec wejścia 
(odcinek od zamkowej studni do bramy) do 13%. Wjazd pojazdów mechanicznych jest 
zabroniony, mniej więcej w połowie drogi znajduje się słupek (bariera zabezpieczająca przed 
wjazdem samochodów nieposiadających zezwolenia). Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej 
mogą poprosić administrację zamku o wydanie pozwolenia na wjazd i wjechać pojazdem w 
okolice bramy wjazdowej. Droga dostępu jest wystarczająco szeroka. Wzdłuż drogi wyznaczono 
miejsca odpoczynkowe – drewniane ławy. 

 Wejście na obszar kompleksu zamkowego jest przystosowane dla osób o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych. Bramy wejściowe (do kompleksu prowadzi jedno wejście, później 
jednak przechodzi się przez kilka kolejnych pozostałości bram zamkowych za sobą) są 
wystarczająco szerokie (przejedzie przez nie pojazd) i pozbawione progów. 



 W przejeździe głównej bramy wejściowej mieści się kasa (a zarazem punkt sprzedaży pamiątek). 
Przed wejściem znajduje się 1 niski schodek oraz próg o wysokości ponad 5 cm, drzwi mają 
szerokość 70 cm. Na 2020 r. zaplanowano otwarcie nowej kasy dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

 Dostęp do kaplicy: kamienne schody (+25) z poręczą i kamiennym murkiem. Przed wejściem 
znajduje się jeszcze 5 kolejnych schodów.  

 Wejście do pałacu zamkowego: wyższy próg (5 cm). Drzwi wejściowe o szerokości min. 80 cm.  

     
Z lewej strony: Brama główna (wejście do kasy i na dziedziniec), wejście do kasy, wejście do pałacu, 
schody do kaplicy, nawierzchnia dziedzińca  

Obszary wewnętrzne  

 Większość korytarzy w pałacu zamkowym ma szerokość min. 150 cm (wyjątkowo zwężenie 
około 60 cm), drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm. Nawierzchnia dróg komunikacyjnych 
jest utwardzona i bezpoślizgowa – piaskowiec, bruk ceglany, beton, żwir (skrzydło północne 
pałacu i część dziedzińca płacowego wewnątrz pałacu).  

 Ekspozycja jest rozmieszczona do 6. piętra (od piwnicy po wieżę), na które można się dostać 
tylko po schodach. Klatki schodowe mają różne parametry, większość z nich jest wyposażona w 
poręcze. Niektóre klatki schodowe są wąskie (70 cm ze stromymi kręconymi schodami). 
Poszczególne schody i wysokie progi znajdują się również na konkretnych piętrach (zwłaszcza na 
2. kondygnacji nadziemnej). Miejscami należy się również liczyć z obniżoną wysokością przejść. 

 Przy wejściu na ekspozycję na parterze (Sala rycerska/Rytířský sál oraz wystawa o rozwoju 
tortur) znajduje się podwyższony próg i 3 schody. W pomieszczeniach ekspozycyjnych na 
parterze znajduje się wystarczająca powierzchnia manewrowa dostosowana do potrzeb 
wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. 

 Wewnątrz wyznaczono miejsca do odpoczynku – ławki.  

 Eksponatów nie wolno dotykać, jednak większość można obejrzeć z bezpośredniej odległości.  

 Opisy eksponatów oraz tablice informacyjne są zazwyczaj dobrze widoczne i czytelne, zarówno z 
pozycji osoby siedzącej/osoby niskiego wzrostu, jak i z pozycji osoby stojącej czy też osoby z 
wadą wzroku (wystarczająco duże litery, prosta czcionka, dobry kontrast tekstu i tła). 



     
Od lewej strony: Schody na wyższe piętra, przestrzeń drugiego piętra, wejście do północnego 
skrzydła pałacu, wejście do Sali rycerskiej, wyjście z Sali rycerskiej 

Obszary zewnętrzne  

 Kompleks zewnętrzny zamku za główną bramą wejściową (obejmuje szerokie otoczenie wzgórza 
z rozległymi sadami owocowymi i rondlami. skąd roztacza się widok na okolicę) jest swobodnie 
dostępny.  

 Trasy mają szerokość min. 150 cm na pofałdowanym terenie (z nachyleniem) i nierówną 
nawierzchnią.  

 Nawierzchnia tras: przeważnie kamienny bruk. Droga do rondli: ścieżki pokryte żwirem, 
piaskiem i ziemią.  

 Na terenie zewnętrznym nie ma tablic informacyjnych i orientacyjnych, za wyjątkiem tablicy 
informacyjnej przy parkingu z historią zamku i wykazem fauny oraz flory.  

 Wyznaczono tu punkty odpoczynkowe – ławki. 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Dostępne są tylko zwykłe toalety na dziedzińcu. Obecnie trwa rewitalizacja części kompleksu, w 
ramach której powstaną również pozbawione barier architektonicznych toalety (powinny być 
one dostępne od 2022 roku). 

 Brak przewijaka dla niemowląt. 

Usługi i wyposażenie  

 Na terenie kompleksu zamku znajduje się: sklep z pamiątkami (na obszarze kasy, dostęp z 
barierami architektonicznymi), kiosk z przekąskami i napojami (w zewnętrznej części kompleksu, 
dostęp bez barier architektonicznych, z lekkim wzniesieniem; na drugą połowę 2019 roku 
planuje się jego przebudowę). 

 Indywidualne zwiedzanie zamku jest możliwe bez wcześniejszej rezerwacji. Zapotrzebowanie na 
wjazd lub pomoc na terenie obiektu należy zgłaszać wcześniej. Dla grup wymagana jest 
rezerwacja zwiedzania.  

 Możliwość wejścia z psem przewodnikiem lub asystentem. 

 Na zamówienie zamek organizuje specjalne zwiedzanie z przewodnikiem dla grup osób z wadą 
wzroku. 



 

 

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 
 

 Dostępny jest drukowany tekst przewodnika (1 karta A4, rozmiar czcionki 12) w języku 
angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.  

 Możliwość zaparkowania pod zamkiem. Oddzielne miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych nie zostały wyznaczone, parking posiada jednak wystarczającą pojemność.  

 Specjalne programy i wyposażenie dla dzieci – nieregularnie organizowane imprezy tematyczne 
dla rodzin z dziećmi, elementem ekspozycji jest smok, chatka węglarza, zwierzęta w oborach, 
zwierzyna płowa, owce, kozy i inne atrakcje dla dzieci).  

 Ciuchcia na trasie od Chatki z piernika pod zamkiem do zamkowej studni i z powrotem. Rozkład 
jazdy na stronie https://www.pernikova-chaloupka.cz/tema/tema.phtml?id=4636 

 Chętny do pomocy personel. 

 W obiekcie nie zainstalowano pętli indukcyjnych.  

Data opracowania: 3/2019 

 


