
 

 

Zámek Książ   

karta přístupnosti   

Základní informace 

 

Wałbrzych, Piastów Śląskich 1, 58-306  

GPS: N 50.843180, E 16.294339 

 +48 746 643 834  

 info@ksiaz.walbrzych.pl 

 https://www.ksiaz.walbrzych.pl/  

Popis 

Zámek budovaný od 13. století s terasami kolem objektu a historickým parkem. 

Zámek nabízí několik prohlídkových tras – s průvodcem nebo bez průvodce. Karta přístupnosti se 

vztahuje k trase „Barokní Książ“. Jedná se o základní turistickou trasu, během které se turisté seznámí 

s historií zámku a jeho obyvatel. Prohlídka probíhá s průvodcem a vede přes reprezentativní barokní 

salóny. Délka prohlídky: cca 40 min. 

Přístupnost  

Vstup  

❖ Při vstupu do pokladny a na prohlídku je práh vysoký 10 cm, ale je možné ho překonat 

nájezdovou rampou.    

❖ Nájezdová rampa: výška 10 cm, šířka 100 cm, délka 80 cm.  

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm.   

❖ Povrch před vstupem je zpevněný, z betonové dlažby.   

❖ Dostatečně široká manipulační plocha, bez sklonů a překážek.  

Vstupní brána a vstup do zámku 

Vnitřní prostory 

❖ Komunikační cesty v zámku jsou široké min. 150 cm. 

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Pevný povrch – kamenná podlaha. 

❖ Na barokním prohlídkovém okruhu nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm (ve zbytku objektu ano).  
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❖ Zámek má 3 patra. Trasa „Barokní Książ" probíhá pouze po prvním patře. Bez průvodce je 

možné navštívit také expozici v druhém a třetí patře, ale ve druhém a třetím patře se místy 

vyskytují prahy vysoké 8-10 cm. 

❖ Jednotlivá patra pojí schodiště s madly po obou stranách a výtah.   

❖ Kabina výtahu: šířka min. 110 cm a hloubka 125 cm, vstup do výtahu je široký min. 80 cm. 

❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení.  

❖ V expozičních sálech je dostatečná manipulační plocha.  

❖ Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné i pro děti nebo osoby nízkého vzrůstu.  

❖ Exponátů se není možné dotýkat, nejsou k dispozici dotykové modely.   

❖ Informační panely a popisky exponátů jsou umístěny ve vhodné výšce, ale nejsou dobře čitelné. 

Na prohlídkovém okruhu „Barokní Książ" podává informace průvodce.   

  

Vnější prostory 

❖ Vstup do parku je bezbariérový, areál nemá schody, ale jsou zde větší sklony.  

❖ Vstup do zahrad je široký 75 cm, z důvodu víceúrovňových zahrad, je pohyb v nich obtížný.  

❖ Trasa je široká min. 150 cm, nezpevněný povrch (kačírek). 

❖ Informační tabule v polském a anglickém jazyku, snadno čitelné a srozumitelné. Orientační 

tabule v jazyku polském, anglickém, německém a českém. 

❖ Na trase se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

Bezbariérová toaleta   

❖ Bezbariérové WC se nachází v druhém patře zámku (přístup pomocí výtahu). 

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

❖ Kabina má rozměry min. 160x160 cm.     

❖ Prostorná toaleta s manipulačním prostorem vedle WC mísy min. 90 cm, bez překážek.  

❖ Po obou stranách mísy jsou madla.  

❖ Přebalovací pult k dispozici na toaletě v přízemí zámku.  

 



 

 

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

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy.  

❖ Přístup bez bariér do obchodu se suvenýry.  

❖ K dispozici jsou dvě restaurace s bezbariérovým přístupem a dvě s přístupem po schodech.  

❖ Možnost vstupu s vodícím psem (požadovaný certifikát a očkovací průkaz). 

❖ Prohlídka zámku s průvodcem je možná v polštině, angličtině, němčině nebo ruštině. Prohlídka s 

průvodcem v cizím jazyku je dostupná pouze pro skupiny a po předchozí rezervaci.   

❖ V rámci prohlídky zámku bez průvodce je možno využít aplikaci WOWPoland, která nabízí 

několik tematických tras v polštině, angličtině, němčině a češtině. 

❖ Možnost vypůjčení audio průvodce ve výše uvedených jazycích.  

❖ Tištěný výklad průvodce není k dispozici.  

❖ V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

❖ Vyhrazená parkovací místa (3 místa před branou, 5 míst na hlavním parkovišti); bez poplatku.  

Datum zpracování: 11/2022 

  


