
 

 

Pałac państwowy Hradec nad Moravicí  
karta dostępności  

Informacje podstawowe 
 

Hradec nad Moravicí, Městečko nr 2, 747 41      

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

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

Opis  

Rozległy kompleks pałacowy tworzy Biały Pałac (Bílý zámek), który powstał przez przebudowę 
gotycko-renesansowego zamku w stylu empire, nowogotycki Czerwony Pałac (Červený zámek) z 
bramą wejściową z II poł. XIX wieku oraz park pałacowy.  

Główna trasa zwiedzania (czas przejścia około 70 minut) jest umieszczona na 1. piętrze Białego 
Pałacu i prezentuje pałacową czytelnię, sale biblioteczne, jadalnię reprezentacyjną, salony 
towarzyskie oraz wnętrza mieszkania książęcego. Trasa uzupełniająca (ok. 60 minut) na parterze 
Białego Pałacu obejmuje pokoje apartamentu gościnnego, salon myśliwski, kaplicę pałacową z 
zakrystią oraz salę herbową. Trasa dodatkowa jest częściowo dostępna z asystą. Pałac czerwony 
wykorzystuje się m.in. jako restaurację, hotel, salę koncertową. Pałac jest otoczony parkiem 
angielskim o powierzchni 136 hektarów. Zwiedzanie odbywa się zawsze z przewodnikiem.  

Dostępność  

Wejście  

 Wejście do kompleksu pałacowego to brama zamkowa bez barier architektonicznych. 

 Na obszarze bramy znajduje się kasa – prowadzą do niej 4 schody. Możliwość wezwania obsługi 
na zewnątrz (poza kasę) pod nr. tel. +420 553 783 915. 

 Dojście od bramy wejściowej do Białego Pałacu (początku trasy zwiedzania) liczy ok. 70 m, jest 
wystarczająco szerokie i ma lekkie wzniesienia. Nawierzchnia: drobny żwir.  

   



 
Od lewej strony: Parking, dojście, kasa 

Obszary wewnętrzne 

 Do obiektu prowadzi kilka wejść. Większość jest wystarczająco szeroka (powyżej 80 cm), w 
jednym przypadku drzwi mają szerokość tylko 78 cm i są otwierane do wewnątrz.   

 Stopnie na klatkach schodowych przy wejściach do obiektu zaprojektowano z uwzględnieniem 
drewnianych ramp bez poręczy i zapór zapobiegających zjeżdżaniu – konieczna asysta.  

 Korytarze i drzwi przejściowe są wystarczająco szerokie, miejscami występują wyższe progi (5-9 
cm) oraz większe szczeliny w bruku kamiennym (nawet powyżej 5 cm). 

 Nawierzchnia trasy zwiedzania: parkiety, dywany oraz bruk kamienny. 

 Główna trasa zwiedzania została poprowadzona na pierwszym piętrze, na które wchodzi się 
schodami. Nie ma tu dostępu do windy ani innych urządzeń technicznych ułatwiających 
pokonanie schodów.  

 Dostępna bez barier architektonicznych jest tylko część trasy dodatkowej na parterze pałacu – 
pomieszczenia apartamentu gościnnego, salonu myśliwskiego, sala herbowa i wejście na 
dziedziniec Białego Pałacu. Na trasie znajdują się pojedyncze schody, które w przypadku asysty 
można pokonać za pomocą zainstalowanych mobilnych drewnianych ramp, nachylenie powyżej 
12% bez poręczy i zapór zapobiegających zjeżdżaniu).    

 W pomieszczeniach z wystawą zachowano wystarczający obszar manewrowy.   

 We wnętrzu nie ma siedzeń odpoczynkowych. 

 Eksponatów na wystawie nie można dotykać. Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.  

     



 
Od lewej strony: Wejścia do pałacu, klatka schodowa i schody na trasie zwiedzania 

Obszary zewnętrzne     

 Kompleks zewnętrzny jest dostępny bez barier architektonicznych. 

 Wejście główne na teren kompleksu (obok parkingu) nie ma barier architektonicznych. 
Pozostałe wejścia znajdują się na odległych końcach ogrodu pałacowego i są wykorzystywane 
zwłaszcza przez rowerzystów. 

 Nawierzchnia tras: drobny żwir, miejscami zapadliska i betonowe pasy z wybojami, których 
można uniknąć. Brak wyraźniejszych różnic wysokości. 

 Trasa jest wystarczająco szeroka (powyżej 2 m).  

 Profil trasy na obszarze kompleksu zmienia się od równinnego po lekkie zbocze. W przypadku 
ruchu na wózku, zaleca się asystę. 

 Można tu skorzystać z rozmieszczonych sporadycznie ławek.   

 Kompleks pałacowy jest oświetlony, oświetlenie nie jest jednak zbyt gęste. 

   

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Toaleta bez barier architektonicznych znajduje się na korytarzu wejściowym w południowym 
skrzydle Białego Pałacu. Klucz do WC jest dostępny u przewodnika.  

 Na korytarzu do toalety znajduje się 1 + 1 stopień, który z asystą można pokonać za pomocą 
drewnianej rampy (bez poręczy i blokad zapobiegających zjazdowi).  

 W kabinie jest wystarczająca przestrzeń manewrowa 130 cm, na której nie ma żadnych 
elementów wyposażenia.   

 Drzwi: szerokość 80 cm, otwierane na zewnątrz, bez poręczy, bez progu, oznaczone 
piktogramem osoby na wózku inwalidzkim.   



 

 

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 
 

 Muszla klozetowa: dostęp do muszli klozetowej od prawej strony przy widoku od drzwi, poręcz 
znajduje się na zewnątrz pomieszczenia, uchylana, wysokość 84 cm. 

 Brak przewijaka. 

  

Usługi i wyposażenie 

 Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym (w tym polskim) możliwe za dopłatą. Konieczna 
wcześniejsza rezerwacja. Dla indywidualnych zwiedzających z zagranicy dostępne są drukowane 
teksty w języku obcym.  

 Pałac oferuje specjalne zwiedzanie ukierunkowane na kształcenie dzieci w formie gry i pokazów. 
Programy tego typu są przeznaczone dla szkół i grup liczących min. 10 osób.  

 Sprzedaż pamiątek w kasie – dostęp z barierą architektoniczną (4 schody). 

 Parking znajduje się przed wejściem na obszar kompleksu, nie ma tu jednak wyznaczonych 
specjalnych miejsc parkowania.  

 Na teren ekspozycji nie można wchodzić z psem asystującym/przewodnikiem.  

 Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. 

 Brak drukowanego tekstu przewodnika w języku czeskim.   

Data opracowania: 2/2019 


