
 

 

Zámek  Moszna  

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Moszna, Ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina 

GPS: N 50.4406972, E 17.7678638 

 +48 77 552 77 07 

 biuro@mosznazamek.pl 

 http://mosznazamek.pl/ 

Popis 

Zámek Moszna je největším zámkem v Opolském vojvodství. Zámek je turisticky atraktivní díky své 

architektuře a rozsáhlému parku se staletými duby a lipami. Zámek má 365 pokojů a 99 věží. Byl 

postaven v polovině 18. století. Je částečně přístupný k prohlídkám. V galérii se konají koncerty 

komorní hudby a v výstavy umění. Od roku 2013 v zámku funguje hotel, restaurace a kavárna. Objekt 

má konferenční místnosti a salónky pro rodinné akce. V parku se nachází státní hřebčín. Prohlídky 

zámku jsou multimediální a probíhají bez přítomnosti průvodce. 

Přístupnost  

Vstup 

❖ U vstupu je práh (obrubník) vysoký 10 cm, který je možné překonat pomocí rampy (š. 130 cm, d. 

70 cm, v. 10 cm, bez madel). 

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem dovnitř, práh je nižší než 2 cm.  

❖ Plocha přes vstupem je z žulové kostky.  

  

Vstup, rampa 

Vnitřní prostory – část zámku zpřístupněná k prohlídkám  

❖ Za vstupními dveřmi se nachází ještě jedny dvoukřídlé dveře bez prahu, kterými se vstupuje do 

hlavní haly s recepcí. V přízemí zámku se nachází konferenční místnost, kavárna, restaurace, 

toalety a vstup na nádvoří.  

❖ V zámku je výtah. Vstup do výtahu je široký min. 80 cm. Kabina výtahu má šířku 90 cm a 

hloubku 145 cm. Výtah spojuje suterén s třetím patrem. Osoba na vozíku se během prohlídky  

dostane do všech částí zámku, kromě kaple a zlatého apartmánu.  

❖ Všechny chodby zámku jsou široké min. 110 cm. 
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❖ Všechny dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.   

❖ Povrch komunikačních cest v zámku je pevný a nekluzký. Materiál: parkety a koberce.  

❖ V zámku se vyskytují různé typy schodišť: rovné, točité, dřevěné, kamenné. 

❖ V prostorách zámku je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku. Návštěvní řád 

zámku neumožnuje vstup s kočárky na prohlídkový okruh. 

❖ V prostorách zámku se nachází odpočinková místa k sezení.  

❖ Exponátů se není možné dotýkat. Dotykové modely exponátů nejsou k dispozici.  

   

Komunikační cesty 

 

 

Výstavní sály  

Vnější prostory – park  

❖ Zámek je obklopen parkem.  

❖ Park je v podstatě bez bariér, bez schodů / prahů vyšších než 5 cm a jiných překážek. 

❖ Povrch komunikačních cest v parku je pevný a rovný (bez defektů), šířka min. 150 cm. 

❖ Stezky jsou v rovině až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem do 6 %) a nekomplikuji 

pohyb osobám na vozíku nebo s kočárkem.  

❖ Na komunikačních cestách v parku jsou informační a orientační tabule v polštině, které jsou 

snadno čitelné a srozumitelné. Po dokončení celkové revitalizace budou dostupné také v češtině, 

angličtině a němčině.  

❖ V parku se nacházejí odpočinková místa k sezení (lavičky). 



   

Bezbariérová toaleta   

❖ Bezbariérové WC se nachází vedle restaurace, nevyžaduje speciální klíč.   

❖ Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm a otevírají se směrem ven (z kabiny).  

❖ 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.  

 

Služby a vybavení  

❖ Individuální návštěva zámku je možná bez předchozí domluvy. U zahraničních a organizovaných 

skupin je vyžadovaná rezervace předem.  

❖ Prohlídky v zámku probíhají bez průvodce. Na trase jsou popisné tabule v polštině, němčině a 

angličtině. V každé místnosti se navíc přehrává nahrávka s hlasem lektora hovořícího o 

navštíveném místě (v polštině). Lidé s chytrým telefonem si mohou stáhnout aplikaci Smart 

Guide, která vám umožní poslouchat nahrávku v mnoha jazycích.  

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.  

❖ Dostupné vybavení přístupné bez bariér: recepce/pokladna, šatna, obchod se suvenýry, 

konferenční sály, gastronomické zázemí (kavárna, restaurace). 

❖ Virtuální prohlídka: https://www.opolskie.pl/wirtualne/zm_start.html. 

❖ Možnost vypůjčení invalidního vozíku. 

❖ Dětské hřiště, dětský koutek.   

❖ Speciální programy a informační materiály pro děti.  

❖ Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy. 

https://www.opolskie.pl/wirtualne/zm_start.html


❖ V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky. 

❖ Tištěný výklad průvodce v polštině 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 
 
 

 

 
 

 

❖ Pro individuální zahraniční návštěvníky není dostupný audioprůvodce ani tištěný výklad průvod 

v cizím jazyku.  

Datum zpracování: 11/2022 

 


