
 

 

Státní  hrad a zámek Frýdlant  
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Frýdlant, Zámecká 4001, 464 01 

GPS: N 50.914948, E 15.083599  
 +420 482 312 130  

 frydlant@npu.cz     

 https://www.zamek-frydlant.cz 

Popis  

Hrad ze 13. století byl v 16. století rozšířen o renesanční 
zámek. Nachází se zde nejstarší hradní muzeum ve střední 
Evropě. Hradní sbírky byly zpřístupněny veřejnosti již roku 
1801. Základní prohlídkový okruh zahrnuje prohlídku hradu 
s hradním muzeem, renesančního zámku (šlechtického 
bydlení 19. století s původním nábytkem, obrazy, 
porcelánem a dalšími doplňky) a renesanční kaple. Druhý 
okruh (pouze pro omezený počet návštěvníků, max. 8 osob 

ve skupině) je zbrojnice, která čítá na 1500 kusů zbraní z období od pol. 12 století do začátku  
20 století. Zajímavá je také archeologická expozice nálezů v areálu hradu a zámku. Během sezóny 
jsou prohlídky příležitostně oživené průvodci v kostýmech, pečením koláčů v zámecké kuchyni, 
koncerty a dalšími kulturními akcemi. Prohlídka hradu s průvodcem trvá cca 90 minut. 

Charakteristika  

Přístup a vstup do objektu    

 Od parkoviště vede k hlavnímu vstupu cesta se zpevněným pískovým povrchem (mírné 
stoupání). 

 Na přístupové cestě k hradu se nachází budka s pokladnou. K pokladně je bezbariérový přístup, 
ale omezená manipulační plocha z důvodu zábradlí.  

 Cesta pokračuje dále přes padací bránu až na nádvoří. Pokud je padací brána spuštěná, prochází 
se úzkými dveřmi v bráně (90 cm) a přes dva schody vysoké cca 26 cm a 17,5 cm.    

 Prohlídky začínají v horní části hradu, ke které vedou schody nebo strmá cesta z valounové 
dlažby.  

 Vstup do objektu hradu je bariérový – schody. Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm.  



 

 

Vnitřní prostory    

 Prohlídkový okruh prochází 2 patry hradu, zámeckou kaplí a 2 patry zámku. Jednotlivá patra 
jsou přístupná po schodištích (některá schodiště jsou točitá). Výtah není k dispozici.  

 Na komunikačních cestách prohlídkového okruhu se vyskytují překážky typu vysoké prahy  
(15-20 cm), schody. Celkem se na prohlídkovém okruhu a v areálu hradu vyskytuje cca 200 
schodů.  

 Povrch komunikačních cest: kámen, koberce, parkety. 

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

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

 V interiérech nejsou odpočinková místa k sezení. 

Venkovní prostory  

 Hrad stojí na skále a přístup k němu a jeho okolí je obtížný – schody, nerovný povrch (hrubá 
valounová dlažba), strmý terén, úzké pěšiny.   

 Ve venkovním areálu nejsou instalovány žádné informační ani orientační tabule. Nenacházejí se 
zde ani odpočinková místa k sezení.  

 

Bezbariérová toaleta 

 V objektu je k dispozici pouze běžné WC. 

 Přebalovací pult není k dispozici. 



 

 

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 hradu se nachází: obchod se suvenýry (bariérový přístup). 

 Individuální návštěva hradu je možná bez předchozí rezervace. Rezervace pro skupiny je velmi 
vhodná.   

 Vstup s vodícím/asistenčním psem se řeší individuálně, protože prohlídka je velmi dlouhá  
a vstup se psy do interiérů je problematický.  

 K dispozici je parkoviště bez vyhrazených parkovacích míst, omezená kapacita.    

 Komentované prohlídky s průvodcem jsou dostupné v češtině, polštině, angličtině a němčině. 

 V objektu nejsou instalovány indukční smyčky. 

 Tištěný výklad průvodce není k dispozici.  

Datum zpracování: 3/2019 


