
 

 

Státní zámek Sychrov  

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Sychrov 1, 463 44   

GPS: N 50.626329, E 15.088952    

 +420 482 416 011 

 sychrov@npu.cz   

 https://www.zamek-sychrov.cz 

Popis   

Novogotický zámek s přilehlým anglickým parkem, který byl sídlem francouzského rodu Rohanů. 

Nachází se zde největší sbírka francouzské portrétní malby ve střední Evropě. Zámek je spjat s pobyty 

hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který na zámku mimo jiné zde i komponoval. Základní 

prohlídkový okruh nabízí bohatě vybavené zámecké interiéry. Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 60 

minut.  

Přístupnost  

Přístup a vstup do objektu    

❖ Z parkoviště se vstupuje do areálu zámku přes kovovou branku. Vstup je dostatečně široký, bez 

bariér.  

❖ Ke vstupu do zámku pokračuje cesta přes čestný dvůr – rovina, rovný povrch (hrubý písek). 

❖ Pokladna se nachází v prvním průjezdu směrem do nádvoří na pravé straně. Je k ní bariérový 

přístup (2 schody). 

❖ U vstupu do objektu je jeden schod (výška 8 cm).  

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, bez prahu. 

 

Vnitřní prostory    

❖ Všechny cesty v objektu jsou široké min. 150 cm.  

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. Materiál: dlažby, koberec. 

❖ Na komunikačních cestách jsou prahy/schody vyšší než 2 cm. 
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❖  Objekt má 3 nadzemní podlaží přístupná veřejnosti, která spojuje schodiště. Výtah není 

k dispozici. V případě návštěvy osoby na vozíku je třeba doprovodu, který vynese návštěvníka do 

2. nadzemního podlaží, kde je prohlídková trasa bezbariérová (okruh Novogotický klenot 

Rohanů). Prohlídková trasa v 1. nadzemním podlaží je bezbariérová (okruh Zlatý poklad). 

Prohlídková trasa ve 3. nadzemním podlaží je přístupná pouze po točitém schodišti a není 

bezbariérová (okruh Soukromé apartmány Arthura a Gabriely Rohanových).  

❖ Na prohlídkových trasách Novogotický klenot Rohanů a Zlatý poklad je dostatečná manipulační 

plocha pro pohyb osoby na vozíku.  

❖ Exponátů se není možné dotýkat. 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.  

❖ V expozičních sálech nejsou odpočinková místa k sezení. 

  

 

Venkovní prostory  

❖ Vstup do venkovního areálu je bezbariérový, široký min. 80 cm. 

❖ Stezky v areálu mají zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů). Materiál: jemný udusaný 

štěrk a písek, žulové kostky. 

❖ Šířka trasy je min. 150 cm. 

❖ Venkovní stezky jsou v rovném až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem do 6 %) a výrazně 

nekomplikují pohyb osoby na vozíku nebo s kočárkem. 

❖ V areálu jsou instalovány informační a orientační tabule v českém jazyce, které jsou dobře čitelné 

a srozumitelné.  

❖ V areálu jsou odpočinková místa k sezení. 



 

 

  

 

Bezbariérová toaleta 

❖ V objektu jsou k dispozici 2 bezbariérová WC na Euroklíč a to v nádvoří zámku a v zámecké 

restauraci. 

❖ 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“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

  

Služby a vybavení  

❖ V areálu se nachází: obchod se suvenýry (bariérový přístup – 2 schody), kavárna (bariérový 

přístup – 2 schody), zámecká restaurace (bezbariérový přístup), oranžerie (bezbariérový přístup).  

❖ Návštěva zámku je možná bez předchozí rezervace (v případě prohlídky se specifickými 

požadavky je rezervace nutná).  U skupin je nutná rezervovat předem.   

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

❖ Dětský koutek a speciální programy (prohlídkové okruhy) pro rodiny s dětmi – prohlídka 

s princeznou, rozsah a výklad přizpůsobený dětským návštěvníkům. 

❖ Prohlídky s průvodcem jsou dostupné v češtině. K dispozici jsou cizojazyčné texty (angličtina, 

němčina, polština, ruština) za poplatek.   

❖ K dispozici je tištěný výklad průvodce v češtině a v cizích jazycích. 

❖ V objektu nejsou instalovány indukční smyčky. 

❖ Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy přímo před objektem.   

Datum zpracování: 11/2022 


