
 

 

Hospitál  Kuks    
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Kuks 81, 544 43    

GPS: N 50.397790, E 15.889382  
 +420 499 692 161  

 kuks@npu.cz  

 https://www.hospital-kuks.cz/cs   

Popis 

Hospitál v Kuksu byl založen na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků. Jde  
o významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především 
architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. Areál hospitálu Kuks je proslulý 
monumentálním kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tanec smrti, alegoriemi 
Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších lékáren.  

Návštěvníkům jsou nabízeny 4 prohlídkové okruhy, které lze vzájemně kombinovat. Základní okruh 
prezentuje historii hospitálu a jeho nejdůležitější artefakty. Zahrnuje také prohlídku kostela 
Nejsvětější Trojice a původní barokní lékárny. Prohlídka probíhá s průvodcem a trvá 60 minut. Další 
okruhy: prohlídka rodinné hrobky Šporků (15 minut) a dvě expozice Českého farmaceutického muzea 
(historie lékáren – s průvodcem, 30 minut a historie výroby léků – samostatně).  

Za budovou hospitálu se rozprostírá bylinková zahrada, na které se původně pěstovaly léčivky pro 
potřeby zdejší lékárny a také ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni. Po celkové obnově areálu došlo 
k návratu k původnímu určení zahrady. Zahrada je volně přístupná.  

Přístupnost  

Přístup a vstup do objektu    

 Přístupový chodník k hospitálu vede z obce Kuks a protějšího břehu řeky Labe. Jedná se o úsek 
dlouhý cca 320 m po cestě s asfaltovým a dlážděným povrchem do kopce (stoupání 8-12 %). 

 Návštěvníci s pohybovým omezením mohou dojet až k hospitálu průjezdem přes obce Brod n. 
Labem a Slotov a zaparkovat u restaurace na Sýpce cca 100 m od vstupu.  

 Vstup do areálu i objektu hospitálu je bezbariérový. 

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm. Výška prahu je max. 2 cm. 

 K pokladně je bezbariérový přístup.  

 U vstupu do lapidária jsou schody, přes které je instalována nájezdová rampa.  

 

 

 

 



 

     
Zleva: Vstup pokladna, vstup lapidárium, vstup bylinkářství 

Vnitřní prostory    

 Všechny cesty v budově jsou široké min. 150 cm.  

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. Materiál: dřevo, pískovec, dlažba.  

 V interiéru se vyskytují zvýšené prahy, které jsou však s asistencí překonatelné.  

 Objekt má více než 1 patro přístupné veřejnosti – celkem 2 patra.  

 K dispozici je výtah. Vstup do výtahu je široký min. 80 cm. Velikost kabiny výtahu je min. (š) 100 
x (hl) 125 cm.  

 Všechny prohlídkové okruhy jsou bezbariérově přístupné, s výjimkou hrobky Šporků, ke které se 
sestupuje po schodech.  

 V expozičních sálech je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osoby na vozíku a dětského 
kočárku.  

 Většiny exponátů se není možné dotýkat, avšak je možné si je prohlížet z bezprostřední 
blízkosti. Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.  

 Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné i z pozice osoby sedící nebo malého vzrůstu 
(dítěte). 

 Jelikož prohlídky probíhají s průvodcem, nejsou zde informační panely ani popisky exponátů.  

 Audiovizuální informace neobsahují titulky.  

 V expozičních sálech jsou odpočinková místa k sezení.  

         

 

 

 



 

Venkovní prostory   

 Vstup do areálu je bezbariérový, tj. bez schodů/prahů vyšších jak 5 cm a jiných překážek, široký 
min. 80 cm. 

 Stezky v areálu mají zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů). Materiál: mlat, pískovec.   

 Šířka trasy je min. 150 cm. 

 Venkovní stezky jsou v rovině až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem do 6 %) a výrazně 
nekomplikují pohyb osoby na vozíku nebo přístup s kočárkem. 

 V areálu jsou instalovány informační a orientační tabule, které jsou dobře čitelné  
a srozumitelné. Informace jsou uvedeny v češtině, angličtině a polštině. 

 V areálu jsou odpočinková místa k sezení (lavičky).   

   

 

Bezbariérová toaleta 

 V objektu je k dispozici bezbariérové WC. Nachází se vedle vstupu do pokladny.  

 Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven. 

 Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm. 

 Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 
vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

 Po obou stranách mísy jsou madla. 

 K dispozici je přebalovací pult. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
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Služby a vybavení  

 V objektu se nachází: šatna (bezbariérový přístup), obchod se suvenýry (bezbariérový přístup), 
restaurace (bezbariérový přístup), bylinkářství (bezbariérový přístup).  

 Individuální návštěva objektu je možná bez předchozí domluvy v sezóně, která trvá od dubna do 
října. Nutnost rezervace platí pro skupiny.  

 Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

 K dispozici je parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy – na protějším břehu řeky Labe v obci 
Kuks nebo přímo u hospitálu (počet parkovacích míst je omezen, pouze pro vozidla do 3,5 t).   

 Prohlídky s průvodcem dostupné v češtině, angličtině, němčině a polštině. 

 K dispozici tištěné texty v češtině, angličtině, němčině, polštině a dalších jazycích. 

 V objektu nejsou instalovány indukční smyčky. 

Datum zpracování: 3/2019 


