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Popis 

Zámek nabízí komentované prohlídky bohaté na legendy a 

historii, trvající asi hodinu. Při prohlídce turista navštíví: 

kapli a zámecké podzemí (krypta, tunely), ve kterém je 

také expozice ikon a mučírna, kapli a hudební místnost, 

taneční sál a repliku jantarové komnaty (asi to mohlo 

vypadat takto). Pořádají se noční a tematické prohlídky. 

Pro školy a výlety lze na zámku pořádat dílny tradičních 

řemesel, pěstující tradice nehmotné kultury: keramické 

nebo perníkové ozdoby, decoupage, proutí, kovářství, 

lukostřelba nebo „panenky motanky“. Zámek nabízí 

možnost pořádání táboráku a integračních setkání. Z důvodu revitalizace objektu se může změnit 

trasa prohlídky. 

Na zahradě je vytápěná stanová místnost (450m2) pro pořádání akcí (svatby, hostiny, firemní a 

příležitostné akce, integrace, soutěže, rodinná setkání a jiné) 

 

Přístupnost  

 

Vstup  

❖ Vstup do areálu zámku i budovy zámku je bezbariérový.  

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm.  

❖ Práh ve vstupních dveřích je vysoký max. 2 cm. 

❖ Pokladna se nachází ve vstupní bráně. U vstupu je jeden schod (výška 15 cm). 

❖  Plánuje se vybudování nové recepce (2019/2020) s bezbariérový přístupem.      
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Vnitřní prostory – objekt zámku 

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

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

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

❖ V objektu se vyskytují schody/prahy vyšší než 2 cm. K prohlídkám jsou zpřístupněna 3 podlaží – 

sklep (12 schodů), přízemí (3 schody) a první patro (26 schodů). V objektu není výtah.   

❖ V části zámku se nachází odpočinková místa k sezení – křesla.  

❖ V prostorách je dostatečný manipulační prostor.  

❖ Hmatové modely exponátů nejsou v objektu k dispozici. V suterénu se nachází expozice ikon, 

zbrojnice, mučírna, alchymistická místnost a keramická expozice. Na exponáty prezentované v 

sálech se nelze dotknout. V roce 2023 bude zpřístupněna hudební místnost, reprezentativní 

pokoj/kancelář a ložnice - v místnostech bude mimo jiné originální nábytek ze zámku.  

❖ Popisky exponátů jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké (dostatečně velké písmo, 

jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí). 



 

 

   

     

Vnější prostory – zámecká zahrada, předzámčí, zámecký most 

❖ Vstup do venkovních prostor je bezbariérový, široký min. 80 cm.  

❖ Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm. Povrch: travnatá zahrada. Jsou zde také cesty se 

štěrkovým povrchem. V plánech (2019) je výstavba cest s minerálním povrchem. V areálu se 

vyskytují schody.  

❖ Terén venkovních prostor je rovinatý až mírně zvlněný (s podélným sklonem do 6 %). 

❖ Ve venkovních prostorách se nacházejí informační a orientační tabule, které jsou snadno čitelné 

a srozumitelné. Informace jsou polském, anglickém a německém jazyku.  

❖ Ve venkovních prostorách se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

  

Bezbariérová toaleta   

❖ K dispozici je pouze běžné WC. Nicméně v rámci revitalizace zámku (2019/2020) vznikne 

bezbariérové sociální zařízení.  

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



 

 

❖ Kabina má rozměry 90 x 90 cm. 

❖ Přebalovací pult není k dispozici. 

   

Služby a vybavení  

❖ V areálu zámku se nachází: gastronomické zázemí (bezbariérový přístup) a obchod se suvenýry 

(schod vysoký 15 cm). V plánu je vybudování nové recepce s obchodem s bezbariérovým 

přístupem (2022/2023). 

❖ Návštěva zámku je možná bez předchozí domluvy. Rezervace je vyžadována v případě skupin  

a prohlídky v cizím jazyku.  

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.  

❖ V sezóně je k dispozici venkovní dětský koutek.  

❖ Speciální programy/informační materiály pro děti. K dispozici je kniha úkolů pro děti související 

s historii zámku a omalovánky. 

❖ Parkoviště s vyznačenými vyhrazenými parkovacími místy u vstupu.  

❖ Prohlídky probíhají v polském jazyku. Prohlídky v angličtině, němčině, češtině a ukrajinštině je 

nutné rezervovat předem.  

❖ V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  



 

 

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 
 

 
 

 

 
 

 

❖ Tištěný výklad průvodce v polštině není k dispozici.  

❖ Pro individuální zahraniční návštěvníky je dostupná mapa/prospekt objektu v angličtině  

a němčině.  

Datum zpracování: 11/2022 

 

 

 


