
 

 

Státní  zámek Hradec nad Moravicí   
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Hradec nad Moravicí, Městečko čp.2, 747 41      

GPS: N 49.865071, E 17.875208  
 +420 553 783 444  

 hradec@npu.cz   
 https://www.zamek-hradec.cz 

Popis  

Rozsáhlý zámecký areál tvoří Bílý zámek, který vznikl přestavbou goticko-renesančního hradu  
v období empíru, novogotický Červený zámek se vstupní branou z 2. pol. 19. století a zámecký park.  

Hlavní prohlídkový okruh (délka prohlídky cca 70 minut) probíhá v 1. patře Bílého zámku a prezentuje 
zámeckou čítárnu, knihovní sály, reprezentační jídelnu, společenské salóny a interiéry knížecího bytu. 
Doplňkový okruh (cca 60 minut) v přízemí Bílého zámku obsahuje pokoje hostinského apartmá, 
přijímací lovecký salon, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál. Doplňkový okruh je částečně 
přístupný s asistencí. Červený zámek je využíván jako restaurace, hotel, koncertní sál aj. Zámek je 
obklopen anglickým parkem o rozloze 136 hektarů. Prohlídky probíhají vždy s průvodcem.  

Přístupnost  

Vstup  

 Vstup do zámeckého areálu je zámeckou branou, bez bariér. 

 V prostorách brány se nachází pokladna – vedou k ní 4 schody. Možnost přivolání obsluhy ven 
(mimo pokladnu) na tel. č. +420 553 783 915. 

 Přístupová cesta od vstupní brány k Bílému zámku (začátku prohlídkového okruhu) je dlouhá 
cca 70 m, dostatečně široká s mírným stoupáním. Povrch: drobný štěrk (kačírek).  

   



 
Zleva: Parkoviště, přístupová cesta, pokladna 

Vnitřní prostory 

 Do objektu zámku je několik vstupů. Většina je dostatečně široká (více než 80 cm), v jednom 
případě je šířka dveří jen 78 cm a otevírání dovnitř.   

 Schodišťové stupně u vstupů do objektu jsou řešeny mobilními dřevěnými rampami bez madel  
a bez zabrán proti sjetí – nutná asistence.  

 Chodby a průchozí dveře jsou dostatečně široké, místy se vyskytují vyšší prahy (5-9 cm) a větší 
spáry u kamenné dlažby (i více než 5 cm). 

 Povrch prohlídkové trasy: parkety, koberce a kamenná dlažba. 

 Hlavní prohlídkový okruh vede v prvním patře, do kterého je přístup po schodišti. Výtah ani jiné 
technické zařízení k překonání schodiště není k dispozici.  

 Bezbariérově přístupná je pouze část doplňkového okruhu v přízemí zámku – prostory 
hostinského apartmá, loveckého salonu, erbovní sál a vstup na nádvoří Bílého zámku. Na trase 
jsou jednotlivé schody, které je s asistencí možné překonat pomocí instalovaných mobilních 
dřevěných ramp (sklon více než 12 %, bez madel a zábran).    

 V místnostech s expozicí je zachován dostatečný manipulační prostor.   

 V interiéru se nevyskytují odpočinková sezení. 

 Vystavených exponátů se není možné dotýkat. Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.  

     



 
Zleva: Vstupy do zámku, schodiště a schody na prohlídkové trase 

Venkovní prostory     

 Venkovní areál je přístupný bez bariér. 

 Hlavní vstup do areálu (vedle parkoviště) je bezbariérový. Ostatní vstupy jsou na vzdálených 
koncích zámecké zahrady a využívají je zejména cyklisté. 

 Povrch tras: jemný štěrk, místy propadliny a betonové pásy s výtluky, kterým se lze vyhnout. 
Výraznější výškové rozdíly se nevyskytují. 

 Trasa je dostatečně široká (více než 2 m).  

 Profil trasy v areálu se mění od roviny po mírný svah. Pro pohyb na vozíku se doporučuje 
asistence. 

 K dispozici jsou sporadicky rozmístěné lavičky.   

 Zámecký areál s parkem je osvětlen, avšak ne příliš hustě. 

   

Bezbariérová toaleta 

 Bezbariérové WC se nachází ve vstupní chodbě v jižním křídle Bílého zámku. Klíč od WC je  
u průvodce.  

 Na chodbě k toaletě jsou 1 + 1 schod, které je s pomocí asistence možné překonat pomocí 
mobilní dřevěné rampy (bez madel a bez zabrán proti sjetí).  

 V kabině je dostatečný manipulační prostor o průměru 130 cm, nezasahují do něho žádné 
zařizovací předměty.   

 Dveře: šířka 80 cm, otevírání ven, bez madla, bez prahu, označeny piktogramem osoby na 
vozíku.  



 

 

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 
 

 WC mísa: přístup k míse zprava z pohledu od dveří, madlo jen v prostoru, sklopné, ve výšce  
84 cm. 

 Přebalovací pult není k dispozici. 

  

Služby a vybavení 

 Prohlídky s výkladem v cizím jazyku (vč. polštiny) jsou možné za příplatek. Je nutné je předem 
objednat. Pro individuální zahraniční návštěvníky jsou k dispozici cizojazyčné tištěné texty.  

 Zámek nabízí speciální prohlídky zaměřené na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Tyto 
prohlídky jsou určeny pro školy a skupiny o velikosti min. 10 osob.  

 Prodej suvenýrů na pokladně – bariérový přístup (4 schody). 

 Parkoviště se nachází před vstupem do areálu, avšak bez vyhrazených parkovacích míst.  

 Do expozice není povolen vstup s asistenčním/vodícím psem.  

 Objekt není vybaven indukčními smyčkami. 

 Tištěný výklad průvodce v češtině není dostupný.   

Datum zpracování: 2/2019 


