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Uvedené kulturní památky, jejich dostupnost,
telefony a maily
byly aktualizovány a ověřeny k datu vydání
této publikace (konec listopadu 2009).
Přes všechnu snahu se mohlo stát,
že došlo k překlepu či přehlédnutí.
Vaše podněty, připomínky, kritiky či nápady budou
zohledněny v dalším rozšířeném vydání, na kterém
v současné době pracujeme.

Milan Jančo, listopad 2009, Praha
janco@up.npu.cz

Vážení čtenáři a uživatelé této drobné knížky,
publikace, kterou právě otevíráte je již druhým upraveným
vydáním úspěšného titulu Jak dobýt hrad – památky takřka
bez bariér, tentokrát zaměřeného pouze na památky ve správě
Národního památkového ústavu, ovšem s daleko podrobnějším a přesnějším obsahem informací.
Ráda jsem se ujala napsání úvodu k této knize, kterou by chtěl
Národní památkový ústav přispět k tomu, aby památkové
objekty v jeho péči mohly být ceněny, sdíleny a hlavně aktivně
prožívány co nejvyšším počtem zájemců o kulturní bohatství
naší země. V životě naší společnosti není stále dost informací
o tom, jak velká jsou omezení pro hendikepované spoluobčany.
Uvědomujeme si to spíše ve chvílích, když krátkodobě prožíváme
nějaká omezení z jinak plného zdraví a musíme improvizovat
k dosažení jindy běžných cílů. V takovém případě více myslíme
na ty, kteří jsou často omezováni zbytečnými a nedomyšlenými
bariérami, které lze postupně odstraňovat či alespoň redukovat.
Národní památkový ústav je právem pyšný na množství architektonicky a historicky cenných staveb, o které se stará, jejichž
budoucnost svou průběžnou péčí zajišťuje a ve kterých provozuje
prohlídkové trasy. Památky v péči NPÚ jsou velmi různorodé.
Máme ve své péči jak zámky a zámečky v optimálních rovinných situacích, s již existujícími bezbariérovými částmi.
S NPÚ jsou ale samozřejmě spojeny i hrady a jejich zříceniny
v polohách, které vyžadují fyzickou zdatnost a téměř sportovní nasazení běžných návštěvníků. Je jistě užitečné, znát informace o dostupnosti a případných dílčích komplikacích ještě
před tím, než si je vybereme jako svůj cíl, ať již jdeme sami,
s malými dětmi, seniory či fyzicky hendikepovanými přáteli.
Se zvyšujícím se dopravním komfortem, možnou individuální
dopravou s příjezdem až na blízké parkoviště ke většině našich
objektů, je skutečně překvapivě hodně těch, které lze navštívit
i s dílčími pohybovými a jinými smyslovými omezeními anebo
navštívit alespoň některou jejich část.
Je jenom správné, že jsme si při přípravě této publikace provedli
poctivou rekapitulaci toho, co již nyní můžeme hendikepovaným návštěvníkům nabídnout.

Praha - Malá Fürstenberská zahrada
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Tato publikace je pro nás i motivací k tomu, aby v dalších vydáních byla o něco obsáhlejší, dokonalejší a v nabídce služeb pro
hendikepované návštěvníky pestřejší.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se na jejím vydání
podíleli, především však autorovi textu Milanovi Jančovi a autorovi doprovodných kreseb Ondřeji Šefců.
Přeji vám všem hezké chvíle a spokojenost při návštěvě našich
památek. Uvítáme i náměty a nápady, jak třeba i drobnostmi,
které si zatím neuvědomujeme, umožnit návštěvu a informace
o našich památkách dalším zájemcům.

S přáním hezkých zážitků,

Naďa Goryczková, generální ředitelka
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Bečov nad Teplou, hrad a zámek (NKP)
Hrad a zpřístupněný zámek Bečov nad Teplou nejsou bezbariérovou
památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky exteriéru zámecké budovy, nádvoří a zahrad. Pomocí šikmé mobilní rampy mají možnost
prohlídky místností v přízemí zámku s modelem hradu a zámku Bečov.
Bariérou do místností barokního zámku je schodiště do prvního a druhého
patra.
Návštěvníci vstupují do zámeckého areálu z města po rovině. Povrchy exteriéru zámku tvoří pravoúhlá dlažba v prostoru před bývalými hospodářskými stavbami, valounová dlažba na rampě do zahrady a zpevněný bílý písek
v zahradě.
Prodejna vstupenek a publikací je v bývalé hospodářské budově naproti
domu purkrabího. Při vstupu je nutno překonat 6 schodů nahoru. Místnost
vedle prodejny vstupenek slouží zároveň jako výstavní síň dětských kreseb
a místo s občerstvením. Z prodejny vstupenek lze jít přes chodbu na toalety.
Prohlídka zámeckých interiérů
Po předchozí dohodě jsou ve spolupráci se správou zámku Bečov realizovány prohlídky pro menší počet vozíčkářů. Při vstupu do areálu je tlačítko
s logem vozíčkáře, kterým je možné přivolat personál zámku.
I. návštěvnický okruh - Relikviář sv. Maura
Expozice věnovaná relikviáři sv. Maura se nachází v prvním patře zámku.
Návštěvníci přicházejí do zámku po mostě, na kterém prohlídka začíná.
Pokud přijíždějí návštěvníci na vozíku, otevírá průvodce celou bránu. Jinak
vstupují návštěvníci menší brankou, která je součástí zámecké brány. Vstup
do schodišťové haly z průjezdu zámku umožňuje šikmá mobilní rampa.
Následuje 12 + 5 + 10 žulových schodů, kterými se návštěvníci dostávají
na podestu do prvního patra. Další pohyb jednotlivými místnostmi je bezbariérový. Po ukončení prohlídky se návštěvníci vracejí zpět po 10 + 5 + 12
žulových schodech do schodišťové haly v přízemí zámku a po 1 + 11 + 11
+ 15 kamenných schodech sestupují do zahrady. Vozíčkáři se vracejí tou
samou trasou, po které vjeli do zámku.
II. návštěvnický okruh - Zámecké interiéry
Expozice zámeckých interiérů se nachází ve druhém patře zámku. Prohlídka začíná na zámeckém mostě před vstupní bránou. Návštěvníci vjíždějí
do průjezdu a pomocí šikmé mobilní rampy se dostávají do první místnosti
věnované historii Bečovského hradu a zámku. Dominujícím exponátem je
model hradu a zámku Bečov, díky kterému se návštěvníci obeznámí i s těmi
částmi památky, které jsou v současné době nedostupné. Po prohlídce
modelu a souboru portrétů majitelů Bečova se návštěvníci vracejí do prů-
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jezdu a po šikmé mobilní rampě vjíždí do schodišťové haly. V ní se nachází tři ze čtrnácti barokních jezdeckých portrétů římských císařů. Z haly
vstupují návštěvníci po schodech dolů do knihovny, umístěné v polygonální věži na půdorysu bašty z třicetileté války. Vozíčkáři si mohou knihovnu
prohlédnout i ze dveří do místnosti. Po prohlídce knihovny se návštěvníci
vracejí do schodišťové haly.
Druhé patro zámku
Návštěvníci vystupují po 12 + 5 + 10 schodech na podestu prvního patra
a následně po 13 + 5 + 13 schodech na podestu druhého patra. Návštěvníci postupně procházejí jednotlivými místnostmi a zámeckou kaplí, v které
byl až do konce II. světové války umístěn relikviář sv. Maura.
Vstupují-li do kaple vozíčkáři, otevírá průvodce obě křídla dveří. Prohlídka
končí v schodišťové hale nahlédnutím do pokoje učitele hudby. Poté
návštěvníci sestupují po 13 + 5 + 13 schodech do prvního patra a následně
po 10 + 2 + 12 schodech do přízemí zámku. Běžní návštěvníci sestupují
do zahrad po 1 + 11 + 11 + 15 schodech. Vozíčkáři opouštějí zámek průjezdem a zámeckým mostem.
Zámecká zahrada
Návštěvníci na vozíku se do zahrad dostávají s pomocí asistence kamennou rampou, umístěnou za domem purkrabího. Je pro ně zpřístupněn parter
s oválným bazénem a oba partery pod zámeckým mostem. Odtud lze vejít
do saly terreny, v které je lapidárium s uměleckými díly regionálních kamenosochařů. Další dvě zahradní terasy zůstávají pro vozíčkáře nedostupné.
Na první, na které se během léta konají kulturní akce, se vystupuje po 15
žulových schodech. Na druhou, nacházející se v úrovni místnosti s modelem hradu a zámku, vede 12 žulových schodů. Nejvyšší zahradní terasa
s oválným bazénem je pro návštěvníky prozatím uzavřena.
Bezbariérová toaleta chybí, na běžnou toaletu je nutné překonat 6 schodů
nahoru. Další bariérou je velikost kabin a šířka vstupů.
Parkovat je možné na náměstí před vstupem do zámku.

Hrad a zámek Bečov
náměstí 5. května 13, 364 64 Bečov nad Teplou
Tel./fax: 353 999 394
info@zamek-becov.cz
www.zamek-becov.cz www.castlebecov.eu
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Benešov nad Ploučnicí, zámek (NKP)
Soubor sedmi benešovských šlechtických zámků postavených ve stylu tzv.
saské renesance je vzájemně propojen původně krytou chodbou podél
městské hradby až na pánskou oratoř farního kostela Narození Panny
Marie. Přístupné jsou dva, Horní a Dolní zámek. Zámky nejsou bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky exteriérů paláců a jejich
dvorů a nádvoří. Dostanou se do zámecké zahrady. Bariérou pro vstup
vozíčkářů do Dolního zámku jsou schodiště a schody. Horní zámek zůstává
pro vozíčkáře zcela nedostupný.
Soubor zámeckých budov byl postaven na jižním svahu nad řekou Ploučnicí. Povrchy cest ve městě a v zámecké zahradě tvoří čtvercová dlažba,
na nádvoří je značně hrubá dlažba čedičová. Pohyb po ní i s ohledem na svažitý terén vyžaduje asistenci.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí Horního zámku. Na nádvoří se
bezbariérově vstupuje hlavní bránou. Vstup brankou pro pěší stranou od
sou-soší Ukřižovaného vyžaduje překonání 3 schodů nahoru. Návštěvníci
procházejí přes nádvoří. Do chodby se zámeckým lapidáriem vstupují přes
1 schod. Chodbu dělí ještě 1 schod nahoru. Následný pohyb do prodejny
vstupenek a publikací je bez bariér. Naproti místnosti prodejny vstupenek
je umístěna galerie sezónních výstav.
Horní zámek
Expozice Horního zámku v prvním a druhém patře je pro návštěvníky
na vozíku zcela nedostupná. Bariérou je vřetenové schodiště umístěné
v polygonální schodišťové věži.
První patro
Do schodišťové věže se vstupuje z nádvoří přes zvýšený práh. Následuje
24 schodů do prvního patra. Do první ze tří obytných místností rodiny Salhausenů se vstupuje přes zvýšený práh. Místnosti jsou řazené za sebou.
Dnes jsou v nich vystaveny sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Ústí
nad Labem z období gotiky až do 19. století. Pohyb místnostmi je bezbariérový. V poslední místnosti, sloužící jako ložnice, lze nahlédnout do věže,
původně součást městského opevnění.
Z věže bylo možné vyjít do ložnice ve druhém patře. Po prohlídce se
návštěvníci přes zvýšený práh první místnosti vracejí na schodiště a pokračují do druhého patra zámku.
Druhé patro
Pro vstup do druhého patra je potřebné překonat dalších 21 schodů a zvýšený práh. I zde mají návštěvníci před sebou tři místnosti, v níž mají možnost
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nost obeznámit se s bytovou kulturou období renesance a baroka. V poslední místnosti, opět ložnici, je dochován prevét. Po prohlídce třetí místnosti
se návštěvníci vracejí do místnosti první a z ní vstupují 1 schodem dolů do
místnosti severní věžovité přístavby paláce, v níž bydleli kapucíni, vypomáhající benešovskému faráři.
Po prohlídce Kapucínské místnosti se návštěvníci vracejí do první síně,
přes práh vstupují na schodiště a po 21 + 24 schodech sestupují do přízemí
paláce a přes práh na nádvoří.
Dolní zámek
Expozice Dolního zámku umístěné v jeho přízemí a v prvním patře nejsou
bezbariérově dostupné. I v tomto případě jsou bariérou schody a v přízemí
zvýšené kamenné prahy mezi jednotlivými místnostmi.
Přízemí zámku
Návštěvníci vstupují na zámecké nádvoří přes zvýšený práh. Na nádvoří se
nachází kašna a uprostřed ní kopie bronzové sochy Tritona od Adriana de
Vriesa. Přes 3 + 2 schody nahoru vystupují návštěvníci do přízemí zámku.
Zde se nacházely místnosti hospodářského charakteru. Pouze první z nich
má charakter slavnostní jídelny. Při prohlídce místností je potřebné počítat
se zvýšenými prahy. Obě místnosti bývalého vězení, dnes s vystaveným
souborem Žitavské fajánse, mají zvýšené podlahy o úroveň 1 schodu. Portály mají šířku pouze 60 cm. Obě místnosti lze obejít a je možné do nich
alespoň nahlížet.
První patro zámku
Místnosti prvního patra sloužily jako obytné. Vstupuje se do nich z mázhausu, po 25 schodech zakřiveného schodiště. Návštěvníci vstupují do
haly, z níž se přechází do celkem šesti místností zařízených dle historických inventářů dobovým nábytkem ze zámků severních a západních Čech.
I když není mobiliář původní, velice pravdivě přibližuje bydlení v období
pozdního baroka. V případě potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří.
Po prohlídce poslední místnosti vstupují návštěvníci do haly a z ní po
25 schodech sestupují do mázhausu. Dále sestupují po 2 + 3 schodech
na nádvoří. Přes zvýšený práh vycházejí na náměstí před zámek, kde
prohlídka končí.
Toalety jsou na nádvoří Horního zámku. Bezbariérová toaleta upravená pro
vozíčkáře je součástí dámských toalet. Do pánských toalet umístěných
v suterénu budovy se sestupuje po 17 schodech. V případě, že by byla bezbariérová toaleta nefunkční, lze použít bezbariérovou toaletu na železniční
stanici Benešov nad Ploučnicí. Je uzamčena, klíč je k dispozici v prodejně
jízdenek železniční stanice.
Parkovat lze na náměstí před Dolním zámkem a na parkovišti jižně od zámecké zahrady.
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Zámek Benešov nad Ploučnicí
Zámecká 51, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Tel.: 412 586 575 Tel./fax: 412 586 795
zamek.benesov@usti.npu.cz
www.zamek-benesov.cz

...................................................
Bezděz, zřícenina hradu (NKP)
Hrad Bezděz je pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupnou památkou.
Návštěva hradu vyžaduje fyzicky zdatné návštěvníky. Hlavní a prozatím
nepřekonatelnou bariérou je přístupová cesta, mimořádně strmá, v několika místech erodovaná na skálu, členěná několika kamennými schodišti.
Hrad Bezděz není přístupný ani terénním vozidlem.
Z obce Bezděz vede k první hradní bráně v podhradí pevná rovná do kopce
zvedající se cesta (cca 800 metrů). Povrch komunikace od první bráně ke
hradu má zcela jiný charakter.
Cesta k prodejně vstupenek (cca 800 metrů) je strmá. Od druhé brány je
místy erodovaná na skalní podloží. Z důvodu lepší přístupnosti byli do ní
v prostoru druhé brány a za ní vložené schody. Téměř všechny zpřístupněné
prostory hradu jsou dostupné hrubými kamennými schodišti se schody
nestejné výšky, nebo dřevěnými schodišti.
Na vyhlídku v hlavní věži a do podstřeší purkrabského paláce lze vystoupat po točitém schodišti. Prohlídka je volná. Větším skupinám podá
průvodce výklad.
Prodejna vstupenek a publikací je v prostoru barokního bastionu na severním okraji hradu. Z přístupové cesty se k ní vystoupá po 7 schodech.
Prohlídka hradu
Návštěvníci vcházejí do hradu hlavní bránou. Vystupují za ní 1 schodem nahoru a ocitají se na nádvoří s kaplí Archanděla Michaela a královským
palácem vlevo a purkrabským palácem vpravo.
Kaple archanděla Michaela
Do kaple vstupují návštěvníci po 13 schodech nahoru. Vcházejí do krátké
arkádové chodby a z ní 2 schody nahorudo kaple.
Královský palác
Z nádvoří 4 schody nahoru nebo z kaple sestoupením po 8 schodech dolů
vstupují návštěvníci do královského paláce. I mezi jednotlivými místnostmi přízemí paláce jsou bariéry 1 - 2 schodů.
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Purkrabský palác
Na konci nádvoří po 12 nerovných schodech vystupují návštěvníci na můstek k purkrabskému paláci. Do paláce se vchází po 3 schodech nahoru.
Do podstřeší vede 29 točitých schodů a 3 schody rovné.
Manské domy
Kolem hradní cisterny lze po 9 schodech sestoupit na zadní dvůr se severním a jižním manským palácem. Jižní manský palác bude po zastřešení
a zakonzervování od roku 2010 dostupný.
Velká věž
Ke vstupu do Velké věže použijí návštěvníci schodiště z 19. století,
přiléhající ke královskému paláci. Stoupají po 37 + 1 schodu nahoru až na
terasu před věží. Po 14 schodech nahoru se dostávají do věže a následně
po 20 + 24 + 25 + 14 točitých schodech do romantické pseudogotické síně
v pátém patře. Z pseudogotické síně zbývá posledních 26 schodů na samý
vrchol Velké věže s výhledem do širokého Máchova kraje.
Toalety jsou k dispozici pouze suché, dámské i pánské.
Parkovat lze na parkovišti v obci, z kterého se jde na hrad pěšky.
Hrad Bezděz
Bezděz čp. 3, 472 01 Doksy
Tel./fax: 487 873 131
bezdez@liberec.npu.cz www.hrad-bezdez.eu

...................................................
Bítov, hrad (NKP)
Hrad Bítov je jen částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
se dostanou na hradní nádvoří, odkud si mohou prohlédnout exteriéry
hradních budov. Bezbariérově dostupné jsou výstavní prostory jižního hospodářského křídla. Samotný hrad zůstává vozíčkářům nedostupný. Bariérou
jsou schody a schodiště propojující přízemí s prvním a druhým patrem
a schody mezi místnostmi na prohlídkových trasách.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do hradu z východu po hradní cestě. Povrch
cesty je rovný, pevný, pokrytý hrubším štěrkem. Tuto úpravu má i povrch
hradního nádvoří. Cesta k hradnímu paláci vede vstupní hranolovou věží
kolem střelecké zdi s ochozem a věží do bývalého hradního příkopu.Cesta
se zvedá nahoru ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a mostu do hradního
paláce. Na nádvoří jsou rozmístěny lavičky.
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Bítov - obranná věž
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Bezbariérová prodejna vstupenek a publikací se nachází v jižním hospodářském křídle hradu. V prostoru prodejny je vystaven soubor fotografií,
zachycujících život na hradě na přelomu 19. a 20. století, a model hradu.
Hradní palác
Prohlídka začíná na mostě přes hradní příkop. Návštěvníci vstupují do průjezdu a 1 schodem sestupují na nádvoří. Z nádvoří vedou 2 schody nahoru do první místnosti, saly terreny. Po 1 schodu nahoru vstupují návštěvníci do chodby, z níž prochází do rytířského sálu se vstupem do zahrady na
východní terasu hradu. Po 2 schodech nahoru vystupují do bývalé kaple,
změněné v 19. století na sál předků. Po 1 schodu vstupují na chodbu se
schodištěm do prvního patra.
Reprezentační místnosti prvního patra.
Po 15 + 2 + 14 žulových schodech vcházejí návštěvníci do prvního patra
hradu. Procházejí spojovací chodbou do první z jedenácti zpřístupněných
místností piana nobile. Z tanečního sálu, kde jsou umístěny židle pro krátký odpočinek, sestupují po 4 schodech dolů do fialového salónu.
Z následujícího zeleného salónu vystupují 1 schodem na balkon s výhledem
do údolí řek Dyje a Želetavky. Po 5 schodech nahoru dále do poslední
místnosti prvního patra, z níž se vracejí zpět na chodbu ke schodišti do
druhého patra.
Zoologické muzeum
Do druhého patra návštěvníci překonávají 14 + 2 + 13 žulových schodů. Ze
spojovací chodby vstupují do prvních dvou síní se zoologickou sbírkou Jiřího Julia, ml. barona Haase z Hasenfelsu. Z druhé místnosti se po 6 schodech nahoru dostávají do tzv. psího kabinetu se smečkou 51 vycpaných
psů barona Haase. Zoologická sbírka je umístěna i v dalších čtyřech místnostech jižního křídla. Z poslední místnosti vycházejí návštěvníci na chodbu.
Po 13 + 2 + 14 schodech sestupují do prvního patra a po 14 + 2 + 15
schodech do přízemí hradního paláce.
Dvě kuchyně
Chodbou po 1 schodu sestupují návštěvníci do síně a po 8 + 17 schodech
scházejí do severního křídla se psí kuchyní a s kuchyní pro panstvo, vybudovanou za Daunů. Po její prohlídce vstupují do chodby před kuchyní a po
4 schodech dolů sestupují na přístupovou cestu v hradním příkopu.
Bítovská zbrojnice
Prohlídka začíná v hradním průjezdu. Po schodech nahoru vystupují
návštěvníci do chodby přízemí paláce. Postupují ke schodišti a po 15 + 2 +
14 schodech vystupují do prvního patra a dál po 14 + 2 + 13 schodech
do druhého patra. Bítovská zbrojnice je umístěna ve čtyřech síních východního křídla. Po prohlídce se návštěvníci vracejí na chodbu a sestupují zpět
do přízemí hradu.
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Hradní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kaple není bezbariérově dostupná. Vstupuje se do ní 3 schody nahoru do
podvěží a dál do lodě. V lodi je umístěna gotická socha Madony Bítovské,
tzv. smírčí Madony.
Bergfrit
V posledních letech byla zpřístupněna břitová věž v západní části hradu. Je
v ní umístěna hradní mučírna. Pro vozíčkáře je nedostupná. Hlavní bariérou
jsou úzké schody do jejího suterénu i úzké schody v síle zdiva propojující
vyšší patra.
Sezónní výstavy
Místnost sezónních výstav je umístěna v jižním hospodářském křídle, v bývalém hradním divadle, které přestavěl Jiří Julius, ml. baron Haas na hradní psinec. Návštěvníci vstupují do výstavní síně z prodejny vstupenek
1 schodem nahoru na tzv. tribunu, pozůstatek divadla. Po 4 schodech
sestupují do výstavní síně, aby se plně věnovali výstavě. Po její prohlídce
se vracejí 4 schody nahoru na tribunu a 1 schodem dolů opouštějí výstavní sál do prodejny vstupenek.
Galerie
je v jižním hospodářském křídle. Konají se v ní výstavy současných regionálních umělců. Bezbariérový přístup do výstavního sálu je na požádání
z nádvoří. Běžní návštěvníci vstupují do galerie z prodejny vstupenek. Dveře
do galerie mají šířku 60 cm.
Návštěvníci vcházejí po 1 schodu nahoru do spojovací chodby, kde se
konají výstavy od znovuotevření hradu v roce 1991. Dalšími 3 schody
nahoru se návštěvníci dostávají do výstavního sálu.
Zoologická zahrada Jiřího Julia, ml. barona Haase
V prostoru severozápadního předhradí byla obnovena zoologická zahrada
barona Haase. I tato je pro vozíčkáře nedostupnou. Do areálu za hradbou
se sestupuje po 6 schodech. Pěšiny na svahu zoologické zahrady dělí
schody a krátká schodiště.
Vinný sklep
Do románských sklepních prostor se vchází z přístupové cesty v bývalém
hradním příkopu. Do první místnosti vede 8 + 1 schod nahoru a 5 schodů
dolů. Do druhé místnosti se vystupuje po 9 schodech. Celkem 6 schodů
dolů vede na severní dvorek, kde lze posedět např. u sklenice zdejšího vína.
Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře, ovšem bez madel, je umístěna v budově koníren a kočároven, v prostoru pánských toalet, přístupných od cesty
k hradnímu nádvoří a hradu. Klíč je v restauraci v té samé budově. K dámským toaletám dostupným severním hospodářským dvorkem pod konírnami se sestupuje po 21 schodech dolů.
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Bouzov - arcivévoda Evžen Habsburský
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Parkoviště je u přístupové cesty z obce Bítov k hradu, za motorestem
s vyhlídkovou věží. K hradu vede poměrně dlouhá asfaltová cesta lesem.
Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou parkovat těsně před hradem, případně na hradním nádvoří. Nutno předem domluvit se správou hradu.
Hrad Bítov
671 07 Uherčice
Tel.: 515 294 736 Fax: 515 294 018
bitov@brno.npu.cz www.hradbitov.cz

...................................................
Bouzov, hrad (NKP)
Hrad Bouzov není bezbariérově dostupnou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlédnout si park a s pomocí asistence hradní nádvoří.
Zbývající hradní prostory jsou pro ně nedostupné.
Návštěvníci na vozíku se dostanou k hradu z parkoviště na jižním okraji
parku. Parkoviště poskytuje potřebné hygienické zázemí v podobě bezbariérové toalety upravené pro vozíčkáře. Ta na hradě chybí.
Návštěvníci se po mírně klesající asfaltové cestě dostávají ke kapli Panny
Marie. Od ní ke hradu stopá pevná, jemným štěrkem vysypaná cesta.
Vozíčkáři potřebují pomoc asistence. Lepší přístup je od parkoviště přes
anglický krajinářský park nad kaplí Panny Marie a hlavní přístupovou cestou.
Pro vjezd na hradní nádvoří potřebují vozíčkáři asistenci. Cesta dlážděná
z lomového kamene stoupá po mostu přes příkop nahoru. Rovné nádvoří
s lavičkami, stoly se židlemi a pódiem, na němž se konají kulturní akce, je
vydlážděné stejnou dlažbou. Do vnitřního hradu vstupují návštěvníci po
mostě, prudce nahoru. I zde je potřebná pomoc asistence. Obvod horního
nádvoří hradu je dlážděné, střed je zatravněn. Na nádvoří se vstupuje z průjezdu 1 schodem dolů.
Prodejna vstupenek je v prostoru vrátnice první vstupní brány. Návštěvníci
přistupují k oknu prodejny po o 1 schod zvýšené zděné rampě.
Prodejna publikací se nachází v hospodářské budově na dolním nádvoří
hradu. Vstupuje se do ní z průjezdu vpravo, 1 schodem nahoru do průchozí chodby a po 4 schodech nahoru do vlastní prodejny. Za prodejnou je
přes práh umístěna galerie upomínkových předmětů.
I. okruh. Hrad Bouzov
Prohlídka hradu Bouzov začíná v průjezdu horního hradu, za vstupní bránou.
Návštěvníci vystupují po zatočeném schodišti, po 26 schodech do chodby.
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V ní sestupují 4 schody dolů a na konci, 2 schody dolů sestupují do staré
kanceláře. Bez bariér pokračují v prohlídce jídelny velmistra a sloupové
síně. Po prohlídce se vracejí do jídelny a přes 1 schod nahoru vystupují na
slavnostní kamenné točité schodiště. Po 12 schodech nahoru a 1 nízkým
schodem dolů sestupují do jídelny pro hosty. Z jídelny pokračují prohlídkou
hostinské chodby, ze které se nahlíží do pokojů pro hosty. Chodbu v její
délce dělí 3 schody dolů. Na konci hostinské chodby, za koupelnou pro
hosty, sestupují 3 schody dolů. Pokračují dalšími 3 schody dolů. Vřetenovým schodištěm pro personál hradu, po 24 točitých schodech, vystupují
nahoru do vyššího patra hradu. Po 1 schodě dolů sestupují do prostoru
podsebití a 1 schodem nahoru vstupují do Alžbětina křídla.
Alžbětino křídlo
Za vstupem do Alžbětina křídla lze nahlédnout do komůrky s dvojicí prevétů. Návštěvníci prochází chodbou, z níž se nahlíží do pracovny a dvojice
ložnic. Na konci chodby nad schodišťovou halou spojující Alžbětino a Oppersdorfské křídlo vystupují 4 schody nahoru na ochoz kolem věže Hlásky
a vstupují do severního křídla.
Severní křídlo
Prohlídku severního křídla otevírá apartmá velmistra. Návštěvníci procházejí
ložnicí a pracovnou s tajným schodištěm. Po 4 schodech nahoru vystupují
do audienčního pokoje. Následují pokoj pro sluhy, přípravna jídel a lovecký
a rytířský sál, mezi nimi nejsou bariéry. Z rytířského sálu vystupují návštěvníci po 4 schodech do kapitulní síně. Z kapitulní síně sestupují točitým
kamenným schodištěm po 32 + 25 + 3 schodech na nádvoří hradu.
Kaple a zbrojnice
Z nádvoří, po 1 schodu nahoru vstupují návštěvníci do kaple, zbudované
na místě černé kuchyně. Po její prohlídce se vrací 1 schodem dolů na
nádvoří a pokračují v prohlídce zbrojnice. Po 16 schodech nahoru vystupují
na zděný pavlán. Do zbrojnice vystupují 1 schodem nahoru a sestupují 1 + 4
schody dolů. Do okenného výklenku vystupují schody nahoru. Po prohlídce
zbrojnice a zbraní se vrací, po 4 +1 schodu nahoru a 1 schodem dolů na
pavlán a po 16 schodech dolů na nádvoří hradu.
II. (zkrácený) okruh - Hrad se představuje
Návštěvníci během zkrácené prohlídky vidí starou kancelář, jídelnu velmistra, sloupovou síň, knížecí pokoje, loveckou síň, rytířský sál, kapitolní síň,
kapli a zbrojnici. Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi, školy a seniory.
III. okruh - Hrad z ptačí perspektivy - věž Hláska
Začíná v průjezdu do hradu. Návštěvníci stoupají po 26 + 3 schodech do
spojovací schodišťové haly, v ní po 14 + 5 schodech k dveřím do chodby
6 m dlouhé v síle zdi věže Hlásky. Vstupují do soudní místnosti v úrovni
druhého patra věže.
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Mříž v podlaze s dřevěným žebříkem vede do vězení. Další cesta nahoru
vede točitým schodištěm v síle zdí věže Hlásky. Po 27 + 2 schodech vystupují návštěvníci do muzea sádrových modelů. Po 2 schodech dolů a 28 + 1
schodech nahoru vystupují do síně se sbírkou pivních korbelů, tzv. pivnice.
Do okenních výklenků vystupují po 2 a po 4 schodech. Po 1 schodu dolů a
31 schodech nahoru vystupují návštěvníci do kachlového muzea. Po 17 +
13 schodech se vystupuje do pokoje hlásného, z něhož se 1 schodem dolů
schází na ochoz s výhledem do okolní krajiny. Z hlásného pokoje po 23
schodech vystupují do nejvyšší místnosti věže. Zde si mohou usednout a
odpočinout popřípadě prohlédnout soubor kovových archeologických nálezu.
Poté se návštěvníci vracejí stejnou cestou, po 23 + 13 +17 + 30 + 29 + 27
schodech do soudní síně a dál schodišťovou halou s 5 + 14 schody a schodišti s 3 + 26 schody sestupují do hradního průjezdu.
IV. okruh - Jak se staví středověký hrad
Prohlídková trasa, v rámci které návštěvníci vystoupají od sklepení až ke
krovům, je určena fyzicky zdatným návštěvníkům. Během prohlídky je přiblíženo technické zázemí hradu a jeho fortifikační prvky.
Prohlídka přízemí a sklepních prostor hradu
Prohlídka začíná v průjezdu. Návštěvníci vcházejí do chodby v přízemí a po
šikmé dřevěné rampě vstupují na malý dvorek. Po 3 + 9 nebo po 11 schodech vystupují na ochoz. Po prohlídce se vracejí na dvorek a 1 schodem
nahoru vstupují do chodby, ze které se vchází do umývárny nádobí. Po prohlídce se vracejí do chodby a po 6 schodech dolů sestupují do studené
a centrální kuchyně hradu. Ta se opouští chodbou, z níž se po 10 schodech
dolů sestupuje do dvojice sklepů. Ve druhém je soubor keramických a porcelánových předmětů z hradní studny. Návštěvníci se vracejí na chodbu
a 3 schody nahoru a 3 schody dolů vstupují před horkovzdušná kamna.
Po prohlídce kamen se po 3 schodech nahoru a 3 schodech dolů vracejí
na chodbu a po 13 schodech nahoru vystupují na hradní nádvoří. Z nádvoří,
po 11 schodech dolů, sestupují na parkán. Po prohlídce se 11 schody
nahoru vracejí na nádvoří.
Prohlídka nadsklepních a podkrovních prostor hradu
Po 8 schodech vystupují návštěvníci do schodištní věže a po 47 + 4 + 1
schodu reprezentačního točitého schodiště vstupují do loveckého sálu.
Z loveckého sálu po 28 úzkých točitých schodech vystupují do pokoje
hudebníků. Z pokoje lze po 2 + 1 schodě vejít do obranné chodby a po 5 +
2 schodech sejít na hudební balkon rytířského sálu. Z pokoje hudebníků,
krovem po 3 schodech dolů a dalších 3 nahoru, vstupují návštěvníci do kruhového pokoje se souborem fotografií hradů Tyrolska, inspirací pro přestavovaný Bouzov. Po 2 schodech nahoru vstupují do síně s holandskými
vyřezávanými destičkami, v místnosti zvané „trucovna“, kam odcházel velmistr ze svého apartmá. Tajným schodištěm po 14 + 15 točitých schodech
scházejí návštěvníci do jeho pracovny a pokračují ložnicí na ochoz kolem
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věže Hlásky. Po 4 schodech dolů sestupují do průchozího pokoje. Po 5 schodech vystupují na ochoz a z něj 1 schodem nahoru a přes práh vstupují do
místnosti hradních trubačů nad schodišťovou halou.
Z místnosti trubačů přes práh a po 1 + 7 schodech scházejí dolů na lodžii
Alžbětina křídla. Po 2 schodech nahoru vystupují do Alžbětiny ložnice
a z ní do pracovny a na chodbu, z níž se 1 schodem nahoru dostávají
na podsebití.
Prohlídka krovu Alžbětina křídla
Z podsebití vystupují návštěvníci po 17 + 10 schodech ke krovu Alžbětina
křídla, do něhož sestupují 2 schody dolů. Po 2 schodech nahoru vystupují
na jeho konstrukci, z níž sestupují opět 2 schody do síně kachlového
muzea se sbírkou dílů keramických kachlových pecí. Po prohlídce se
návštěvníci vracejí 2 schody nahoru na konstrukci krovu, scházejí z ní 2
schody dolů, 2 schody nahoru vstupují na schodiště a 19 + 17 schody
sestupují do podsebití. Z podsebití scházejí po 24 + 25 + 3 točitých schodech na hradní nádvoří.
Brána
Návštěvníci procházejí nádvořím a 1 schodem nahoru vstupují do průjezdu.
Zde po 24 točitých schodech vystupují do síně nad průjezdem, v níž se dochoval mechanizmus padací kovové mříže. Po prohlídce scházejí 24 schody
do průjezdu, kde prohlídka končí.
V. okruh - Oppersdorfský dům
Místnosti Oppersdorfského domu se soukromým apartmánem arcivévody
Evžena jsou zpřístupněny pouze v červenci a srpnu. Ani jejich prohlídka
není bezbariérová. Začíná v průjezdu hradu. Se schody se návštěvníci
potýkají jak v schodišťové hale, tak i při vstupu do ložnice arcivévody Evžena. Na apartmá arcivévody Evžena navazují další prostory Oppersdorfského
domu. Prohlídka končí v průjezdu hradu.
Galerie na dolním nádvoří
Umístěna je na dolním nádvoří, v prostorách bývalých koníren. Oba sály
bývalých stájí s dochovanými litinovými žleby jsou bezbariérové. Při vstupu
do první z dvojice stájí je nutné překonat běžný práh.
Nejbližší bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je umístěna na parkovišti jižně
od hradu. Běžné toalety jsou umístěny na dolním nádvoří v budově purkrabství. Vstupuje se do nich 1 schodem nahoru.
Parkovat lze na parkovišti umístěném jižně od hradu na okraji anglického
krajinářského parku. Přístupová cesta k hradu po rovině vede přes park.
Vozová cesta na hrad stoupá od kapličky Panny Marie. Po předchozí
domluvě se správou hradu mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat
na parkovišti správy před vstupem do hradu.
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Bouzov - schodiště
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Hrad Bouzov
Bouzov 8, 783 25 Bouzov
Tel.: 585 346 202 Fax: 585 346 201
bouzov@olomouc.npu.cz www.hrad-bouzov.cz

...................................................
Brno, galerie Sklepení (KP)
Bezbariérový přístup návštěvníkům do galerie zajišťuje výtah.
Návštěvníci na vozíku vstupují z náměstí Svobody do průjezdu budovy
NPÚ ÚOP Brno. Pokračují do vestibulu s vrátnicí, odkud sjíždějí do galerie
výtahem.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí budovy. Dostupná je jak z náměstí Svobody tak z průjezdu do budovy. Součástí prodejny vstupenek je
i prodejna publikací NPÚ ÚOP v Brně a tištěných průvodců zámků, které
spravuje brněnské pracoviště.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do budovy průjezdem a z vestibulu sjíždějí
do suterénních prostor galerie výtahem. Běžní návštěvníci sestupují po
kovovém vřetenovém schodišti po 15 + 5 schodech.
Pohyb v galerii je bezbariérový. V rámci výstav jsou v galerii pravidelně
představovány výsledky odborné práce památkářů brněnského pracoviště.
Pravidelně se zde konají tematické výstavy přibližující zajímavosti ze sbírek
a depozitářů moravských hradů a zámků.
Reprízy úspěšných výstav, konaných na jiných vzdálených a bezbariérově
nedostupných památkách ve správě NPÚ ÚOP v Brně, zcela cíleně přibližují návštěvníkům s pohybový handicapem, to, co by jinak neměli možnost
vidět a poznat.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře se nachází v přízemí budovy.
Parkovat lze na běžných parkovacích místech a na vyhrazených místech pro
řidiče se sníženou pohyblivostí v bezprostředním okolí náměstí Svobody.

Galerie Sklepení
náměstí Svobody 8, 601 54 Brno
Tel.: 542 536 175
sklepeni@brno.npu.cz www.galeriesklepeni.cz
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Brno, vila Stiassni (KP)
Vila Stiassni se svojí tříhektarovou zahradou není v současné době bezbariérovou památkou. Vlastní-li vozíčkáři pevnější vozík široký 80 cm a jsou
s asistencí, která jim pomůže při pohybu do svahu na němž vila stojí a bude
jim pomáhat při překonání 3 + 2 + 4 schodů, mají možnost se do vily dostat
a prohlédnout si jak zahradu a její zákoutí, tak i veškeré zpřístupněné místnosti. Vilu Stiassni získal NPÚ ÚOP v Brně do své správy v roce 2009.
Po ukončení rekonstrukce, v rámci které v ní vznikne Národní metodické
centrum obnovy památek moderní architektury, bude vila Stiassni jako
zpřístupněná památka otevřena ve zvláštním režimu i laické veřejnosti.
Vila Stiassni je umístěna na svahu nad Hroznovou ulicí, v zahradě na ploše
30 000 m2. K vile se od dolní budovy s bytem řidiče a stáji umístěnými po
stranách vjezdu stoupá do kopce.
Návštěvníci na vozíku budou potřebovat pomoc asistence. Povrch přístupové cesty, nádvoří vily a pěšin v parku je vydlážděn drobnou pravoúhlou
dlažbou.
Prodejna vstupenek a informačních materiálů je v přízemí vily ve vstupní
galerii. Vstupuje se do ní po 3 + 2 schodech nahoru.
Prohlídka vily Stiassni
Návštěvníci vstupují do budovy vily Stiassni po 3 + 2 schodech nahoru.
Vchází do galerie, z níž se dostávají do reprezentačních sálů přízemí. Do
ložnic se pouze nahlíží.
V hale, ve vestavěných skříních jsou umístěny sbírky rodiny Stiassni, především orientální a evropský porcelán. Do původně otevřené lodžie se
sestupuje chodbou z galerie 1 schodem dolů.
Prohlídka prvního patra vily Stiassni
Běžní návštěvníci vstupují do prvního patra po 13 + 13 schodech. Návštěvníci na vozíku mají možnost vjet do vily přes park. Z hlavní přístupové cesty
sjedou před přízemní budovou garáží doleva a po pěšině, s pomocí asistence vyjedou na pěšinu na terase nad dvorem vily. Z ní po 3 běžných
schodech a 1 malém schůdku sestupují na terasu vily a z ní vcházejí
do jejího prvního patra. Za vstupními dveřmi se po 4 schodech nahoru
vstupuje do žehlírny.
Návštěvníci na vozíku pokračují v prohlídce jídelny, vlastní galerie a dětského pokoje, z něhož lze vyjet na terasu s výhledem do Pisáreckého
údolí. Nahlíží se do dámské a pánské ložnice. Přístupná je pánská šatna
s vestavěnými skříněmi a dvojicí koupelen.
Po prohlídce se návštěvníci na vozíku s pomocí asistence vracejí přes
zahradu, terasu a po 1 + 3 schodech nahoru na zahradu nebo po 13 + 13
schodech do přízemí a dál po 2 + 3 schodech na dvůr vily.
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Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře ve vile prozatím není. Běžná
toaleta je k dispozici v budově vrátnice. Vstupuje se do ní 2 schody nahoru.
K parkování lze využít běžná parkovací místa v okolí vily. Po předchozí domluvě může řidič se sníženou pohyblivostí vjet na nádvoří vily autem.
Vila Stiassni
Hroznová 14, 603 00 Brno-Pisárky

...................................................
Březnice, zámek (NKP)
Zámek Březnice není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky parku kolem zámku a zámeckých exteriérů a nádvoří.
Zámek, původně tvrz, je srostlicí několika postupně vznikajících paláců, to
způsobilo, že úrovně podlah místností nejsou v jedné rovině.
Hlavní prohlídkový okruh je v místnostech prvního a druhého patra. Bariéry
v podobě schodů jsou i v expozici zbrojnice v přízemních místnostech
východního a severního křídla. Výšková úroveň podlah a jejich rozdílnost
byly ovlivněny výškou podloží na kterém byla první tvrz s hospodářskou
budovou vystavěna. Sklepy pod nimi jsou pozdějšího data.
Přichází-li vozíčkáři pěšky od železničního nádraží, doporučuje se jim
vstoupit do zámku cestou kolem barokního pivovaru přes hospodářský
dvůr s restaurací, který je se zámeckým parkem a zámkem propojen. Přes
bránu k zámku vedou zpevněné pěšiny pokryté jemným bílým štěrkem. Přichází-li návštěvníci na vozíku od města Březnice, musí s pomocí asistence
překonat mírné stoupání nahoru, a to v úseku od budovy vrátnice, až po
brannou věž, kterou se vstupuje na nádvoří zámku. Nádvoří má původní
hrubou historickou dlažbu vyskládanou z říčních oblázků do pásů.
Prodejna vstupenek a publikací je v první baště opevnění připisovaného
Benediktu Rejtovi. Vstupuje se do ní 2 schody nahoru.
Prohlídka zámku - I. okruh
Prohlídka prvního okruhu začíná na nádvoří. Při vstupu do budovy je nutné
vystoupit po 14 žulových schodech nahoru. Návštěvníci se dostávají do
vestibulu, z něhož vede dalších 16 žulových schodů nahoru do prvního
patra arkádové chodby.
První patro
Z arkádové chodby přes zvýšený práh vstupují návštěvníci do první tzv.
velké gotické místnosti. Další část prohlídky pokračuje v místnostech vybu-
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dovaných nad vnějšími arkádami. Místnost Krakovských z Kolowrat má
úroveň podlahy o 1 schod vyšší než předchozí síň Jeníšků z Újezdu a
následující síň Pállfyů z Erdödu. Při vstupu do předposlední místnosti nad
arkádami s africkými trofejemi je nutno překonat zvýšený práh. Při odchodu
do jídelny a hudebního salonu je nutné překonat 1 schod a zvýšený práh.
Z jídelny je možné pouze nahlédnout do ložnice umístěné ve věži severního
rohu nádvoří.
Mezi jídelnou a biedermeierovským salónem je zvýšený práh. Ze salónu
přes 1 schod vstupují návštěvníci na chodbu, z které byl přístup do kaple
Neposkvrněného početí Panny Marie. Prohlídka prvního okruhu pokračuje
dřevěným zatočeným schodištěm s 23 schody do druhého patra zámku.

Druhé patro
Mezi jednotlivými místnostmi 2. patra jsou prahy nepřesahující 3 cm. Z renesanční jídelny se pouze nahlíží do renesančního kabinetu ve věži v severním
rohu nádvoří. Z chodby se nahlíží do bývalé ložnice umístěné v arkádě
opřené o starší palác s dochovanou a analytickým způsobem prezentovanou renesanční sgrafitovou výzdobou.
Vložením příčky mezi dnešní barokní pokoj a pokoj biedermeieru vznikla
úzká místnost využívaná jako koupelna a toaleta. Z biedermeierovského
a následujícího empírového salónu se nabízí pohled do knihoven Krakovských z Kolowrat a Pállfyů. Poslední zpřístupněnou místností druhého patra
je empírový salón. Přes práh a 8 schodů sestupují návštěvníci do schodišťové haly západního křídla nad rytířským sálem a přes 1 + 14 + 14 schodů
do vestibulu před rytířský sál.
Rytířský sál, knihovna Lokšanských
Do rytířského sálu se vstupuje přes zvýšený práh. Ze sálu vystupují
návštěvníci po 13 schodech se zábradlím, spojovací chodbou a do knihovny
Lokšanských, s původní renesanční výmalbou zelených síní, trámovým
malovaným stropem a skříněmi na knihy. Návštěvníci se po prohlídce vracejí 13 schody dolů do rytířského sálu, vestibulu a po vnějších 14 kamenných
schodech scházejí na nádvoří, kde prohlídka končí.
II. okruh
Zahrnuje prohlídku staré a nové zbrojnice v přízemí, východního (stará
zbrojnice) a severního křídla (nová zbrojnice). Přesto je při jejich prohlídce
nutné překonávat bariéry několika schodů.
Stará zbrojnice
Do místností staré zbrojnice se vstupuje dveřmi pod věží v severním rohu
nádvoří. Přes 3 schody se vstupuje do první místnosti, vstup do druhé místnosti. Při vstupu do třetí místnosti se překonávají 2 schody nahoru a 1
schod dolů. Tato místnost je poslední, za ní je průjezd kolem kaple, proto
se skupina vrací zpět na nádvoří.
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Nová zbrojnice
Do nové zbrojnice se vstupuje přes 1 schod, vstupem vlevo od vstupu do
staré zbrojnice. Další 1 schod je za dveřmi. Do druhé místnosti se vstupuje
přes 3 schody. Mezi druhou a třetí místností je pouze zvýšený práh. Čtvrtá
místnost má částečně dřevěnou podlahu. Její úroveň je o výšku 1 schodu
vyšší. Z této místností se vystupuje po 5 schodech do vestibulu před rytířským sálem. Návštěvníci pokračují v prohlídce Rytířského sálu a knihovny
Lažanských.
Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a Galerie L. Kuby
Galerie je umístěna ve čtyřech místnostech jihovýchodního a jihozápadního křídla. Vstupuje se do nich z nádvoří, po 27 + 4 dřevěných schodech.
Směrem vlevo je vstup do kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, do
níž je možné vejít přes práh. Přilehlá sakristie nad arkádami s renesanční
štukovou výzdobou není běžně přístupná. Vpravo od schodů se nachází
galerie L. Kuby. Vstupuje se do ní přes zvýšený práh. Další pohyb je bez
bariér.
Zámecká zahrada a park
Kolem zámku je bylinná zahrada s léčivými a užitkovými rostlinami známými z období renesance, uváděnými v historických herbářích a višňový sad.
Návštěvníci na vozíku se pohybují po pevných pěšinách vysypaných jemným bílým štěrkem. Bezbariérovým je i celý anglický park s jezírkem.
Součástí parku je památník malíře L. Kuby. Park si je možné prohlédnout
z kočáru taženého koňmi.
Galerie
Umístěna je ve druhé baště opevnění připisovaného B. Rejtovi.Vstupuje se
do ní 2 schody nahoru. Výstavy uměleckých děl a plastik se konají i přímo
v zahradě a ve vnějších arkádové chodbě zámku.
Cukrárna
Umístěna je ve třetí baště opevnění. Vstupuje se do ní 2 schody nahoru.
Každý návštěvník je obsloužen před cukrárnou, kde jsou pod slunečníky
rozmístěny stoly a židle. Židle lze dát stranou, takže si přisednou i návštěvníci na vozíku.
Bezbariérově přístupná toaleta upravená pro vozíčkáře na zámku doposud
není. Běžná toaleta se nachází na nádvoří zámku, v přízemí jihovýchodního křídla.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí restaurace
v hospodářském dvoře zámku mezi zámkem a pivovarem. Jak u vstupu
do restaurace, tak i na terasu jsou umístěny dřevěné nájezdy.
Parkování je možné na parkovišti před vstupem do zámku.
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Zámek Březnice
Zámecký obvod 24, 262 72 Březnice
Tel.: 318 682 179 Fax:318 683 605
breznice@stc.npu.cz www.zamek-breznice.cz

...................................................
Bučovice, zámek (NKP)
Zámek Bučovice není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky zámecké zahrady. Časem odstranitelnou bariérou jsou
schody na vnitřní nádvoří, z něhož lze bezbariérově vstoupit do reprezentačních místností zámku. Trvalou a neodstranitelnou bariérou jsou schody
do prvního patra zámku s kaplí a galerii a do druhého patra s výstavním
sálem a s Muzeem Bučovice.
Návštěvníci přistupují k zámku z města pevnou dlážděnou cestou, která se
v předzámčí, na místě bývalé zelinářské zahrady, mění na pevnou pěšinu
vysypanou jemným šedivým štěrkem.
Vstup I.
Hlavní vstup do zámku je umístěn uprostřed východního křídla. Přístup na
zámecké nádvoří umožňuje zděná rampa. Při vstupu od severu je nutné
vyjít po 14 kamenných schodech, při vstupu od jihu pouze 13 kamenných
schodech. Schodiště nebylo položeno na celou šíři přístupové rampy.
Po stranách budovy zůstávají dva pásy bez schodů. Na severní straně je
vyskládaný kamennými deskami, na jižní straně cihlami. Jejímu využití pro
vozíčkáře brání jednak sklon obou ramp. jednak do prostoru rampy přečnívající mříže na oknech přízemí zámku, především mříže oken bližší vstupu.
Účelem ramp bylo pouze zabránit zranění se příchozích do zámku.
Vstup II.
Relativně jednodušší je vstup na zámecké nádvoří od severu. Přístupová
cesta vede kolem severovýchodní věže. Vstup do zámku severním křídlem
tvořeným pouze zdí s arkádami bez místností vyžaduje překonání 5 kamenných schodů nahoru na krátký zděný most na zámecké nádvoří.
Prodejna vstupenek a publikací - dostanou-li se návštěvníci na vnitřní
nádvoří zámku z východní strany, vstupují do průjezdu. Zde, vpravo přes
1 nízký schůdek dolů, sestupují do prodejny vstupenek a publikací.
Jdou-li návštěvníci od severu, vstupují do arkádové chodby a z ní sestupují
1 schodem dolů na pěšinu kolem východního křídla. Po 1 nízkém schodě
sestupují do průjezdu východním křídlem, z něhož 1 nízkým schůdkem
dolů vstupují do místnosti prodejny.
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Prohlídka zámku
Prohlídka zámku začíná na vnitřním nádvoří. Pohyb po nádvoří je bez bariér.
Vozíčkáři se pohybují v pásu vydlážděném kamennými deskami kolem
celého nádvoří nebo v arkádové chodbě, do níž se vstupuje 1 nízkým
schodem nahoru. Plocha nádvoří s manýristickou fontánou P. Materny a G.
G. Tencally je pokryta pravidelně sekaným trávníkem.
Reprezentační místnosti západního a jižního křídla
Návštěvníci vystupují 1 schodem nahoru do arkádové chodby a prochází
její jižní a západní částí. Z ní 1 schodem sestupují do první průchozí místnosti, z níž pokračují vpravo prohlídkou Ptačího sálu a Pokoje pěti smyslů
a vlevo prohlídkou Císařského, Venušina a Zaječího sálu.
Ze Zaječího sálu vstupují do Stříbrnice, z níž se prochází do panského lesního úřadu.
Po jeho prohlídce se návštěvníci vrací do Stříbrnice a 1 schodem nahoru
vystupují do arkádové chodby na nádvoří.
Při přechodech z místnosti do místnosti je na několika místech nutné překonat zvýšené prahy. Podlahu místností tvoří pálené cihly, topinky, v jednom
případě (Císařský sál) mramorové desky. Vstupy do místností jsou dostatečně široké, dveře mají pouze jedno křídlo.
První patro
Pouze jedna místnost prohlídkové trasy, zámecká kaple, je umístěná
v prvním patře zámku. Při výstupu do patra je nutné překonat 16 + 17
kamenných schodů. Samotný vstup do kaple je stejně jako pohyb po arkádě
bezbariérový. Po skončení prohlídky se návštěvníci vrací na nádvoří, kde
prohlídka končí.
Sezónní výstavy
Konají se v dlouhých sálech v prvním patře (16 + 17 schodů nahoru) a ve
druhém patře (19 + 18 schodů nahoru) jižního křídla zámku. Do obou sálů
se vstupuje přes zvýšený práh.
Zámecká zahrada
Bezbariérový přístup je do bývalé okrasné zahrady a štěpnic, umístěných
západně od zámku, vymezených původním renesančním opevněním s bastiony. Do zahrady je možné vstoupit bránou umístěnou mezi jihovýchodní
věží a hospodářskou budovou, pod arkýřem zámecké kaple.
Do zahrady se vstupuje branou. Klesající terén před ní a za ní je zpevněn
dřevěnými zapuštěnými prkny.
Pohyb po zahradě, okrasné a štěpnici, po zpevněných pěšinách vysypaných bílým říčním pískem, je bezbariérový. Nedostupnými zůstávají pouze
vyvýšené bastiony. V jihozápadním nároží je 9 schodů, v severozápadním
nároží je 8 schodů.
Bezbariérový přístup do zámecké zahrady není možný kolem severního
křídla. Bariérou při vstupu do zahrady je 7 + 1 kamenný schod.
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Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře na zámku doposud není.
Běžné toalety jsou umístěny v prvním patře zámku. Kromě 16 + 17 schodů
do patra jsou bariérou nedostatečné rozměry kabin. Nejbližší bezbariérová
toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna na železniční stanici Bučovice.
Parkování je možné na náměstí, kde je vyhrazeno stání pro řidiče se sníženou pohyblivostí.
Zámek Bučovice
685 01 Bučovice
Tel.: 517 383 135 Fax: 517 383 831
bucovice@brno.npu.cz www.bucovice-zamek.cz

...................................................
Buchlov, hrad (NKP)
Hrad Buchlov není bezbariérově přístupná památka. I pro návštěvníky na
vozíku doprovázené asistencí je přístupný jen minimálně. Bariérou prohlídky prvního a druhého nádvoří a exteriérů hradních obytných a hospodářských budov kolem nich je prudce do svahu stoupající přístupová cesta.
Bariérou prohlídky horního nádvoří a interiérů prvního a druhého patra jsou
schodiště a schody.
Návštěvníci na vozíku vstupují do hradu z parkoviště severně pod první
hradní bránou. Povrchy přístupových cest tvoří hrubá kamenná dlažba. I od
parkoviště pod vstupní věží je ještě poměrně prudké stoupání. Bez pomoci
asistence se vozíčkáři k hradní bráně nedostanou. Při návštěvě kulturních
akcí na scéně na prvním nádvoří pod věží Andělkou se návštěvníci pohybují po zatravněném pravidelně sekaném povrchu. Na druhé nádvoří se
vstupuje přes dřevěný most a budovou purkrabství do svahu po hrubě dlážděném povrchu na stejným způsobem dlážděné nádvoří. Ani tuto trasu
vozíčkáři nezvládnou bez pomoci asistence.
Z druhého nádvoří je možná prohlídka exteriérů Horního hradu, paláce
a obou věží. Do zadní části druhého nádvoří se studnou a ZOO-koutkem se
sestupuje po 15 + 1 nebo 16 schodech. Zde je povrch zatravněný s vyšlapanou hlavní komunikační trasou.
Prodejna vstupenek je za první vstupní bránou, v objektu vrátnice. K oknu
prodejny se vystupuje po 4 schodech nahoru.
Prodejna publikací a výstavní síně hradu
Prodejna publikací je umístěna za výstavní síní hradu, ve věži Andělce. Při
vstupu do výstavní síně se stálou expozicí dějin Buchlova v proměnách
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času, je nutné překonat zvýšený práh a být opatrný, protože podlaha se od
vstupu do síně až k jejímu středu svažuje prudce dolů.
Přes práh je možné vstoupit do prodejny publikací ve věži Andělka. Součástí prodejny je výstava brnění a zbraní. Po 2 + 1 schodu nahoru lze
vystoupit do místnosti s výstavou věnovanou válečnému loďstvu a osudům
členů posádek z řad místních obyvatel.
Prohlídková trasa
Horní hrad a jeho interiéry jsou pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupné. Bariérou je zvýšený práh a 60 strmých kamenných schodů po kterých
se vychází na terasu před hradním palácem a tanečním sálem. Návštěvníci si dle zájmu a fyzické kondice mohou vybrat dva okruhy; tzv. malý okruh
s místnostmi druhého patra (muzeum), nebo velký okruh, všechny zpřístupněné místnosti prvního a druhého patra. Fyzicky zdatní návštěvníci
mohou samostatně navštívit hradní věž.
Strážnice
Na třetí nádvoří horního hradu vstupují návštěvníci bránou z roku 1546.
V průjezdu nahlíží do místnosti s okovy a přes 2 schody nahoru do strážnice. Z průjezdu vcházejí na nádvoří s hrubou dlažbou.
Kuchyně - pekárna
Z nádvoří vstupují návštěvníci po 2 schodech nahoru do hradní kuchyně
s pozdně románským obloučkovým vlysem. Z kuchyně po 6 schodech dolů
sestupují do přípravny jídel, dnes expozice kovářství. Po 2 schodech nahoru vstupují do pekárny s pecí, sloužící jako prostor pro spaní. Do komůrky
nad pecí se vcházelo po 8 schodech nahoru. Z pekárny překračují návštěvníci 1 schod nahoru a přes práh zpět na nádvoří.
Hradní zbrojnice
Přes nádvoří kolem studny vstupují návštěvníci do zbrojnice umístěné
ve spodní části věže s kaplí. Sestupují přes 3 + 3 schody, zvýšený práh
a 1 schod. V první místnosti zbrojnice jsou vystaveny hmoždíře, ve druhé
evropské a orientální zbraně.
Prohlídka obytných místností prvního patra
Po prohlídce zbraní a místností zbrojnice se návštěvníci vracejí na nádvoří.
Po 11 + 12 schodech a přes práh vstupují do prvního patra. Ze vstupního
sálu pouze nahlížejí do barokní knihovny. Pokračují vlevo po straně schodiště prohlídkou místností prvního patra.
Vzhledem k charakteru objektu, středověkého hradu, se musí počítat se
zvýšenými prahy. Do původní hradní kaple, zrušené ve 2. polovině 15. století, náznakově rekonstruované v letech 1989-1991, vstupují návštěvníci po
3 schodech nahoru. Z kaple se vracejí do předsíně a vstupují do místnosti
druhé menší věže. Po 7 schodech nahoru a přes práh se dostávají do síně
Madony z Buchlova.
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Buchlov - I. hradní nádvoří
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Buchlov - hradní kuchyně

33
Za ní následuje bývalá kaple, dnes Malý rytířský sál, a po sestoupení 1 schodu dolů Velký rytířský sál. Za sálem následují čtyři místnosti vybavené
renesančním a barokním mobiliářem. Za druhou rohovou místností s prevétem je 1 vysoký schod.
Prohlídka patra - Rodové muzeum Berchtoldů z Uherčic
Z poslední místnosti 1 schodem dolů vstupují návštěvníci do arkádové
chodby. Z ní po 4 schodech a 15 dřevěných schodech vřetenového schodiště vstupují do druhého patra hradu. V době Berchtoldů v něm bylo
umístěno jejich rodové muzeum. Z první místnosti dokumentující povstání
v Uhrách v letech 1848-1849 vstupují návštěvníci přes 1 schod do místnosti přírodovědných a astronomických sbírek. Další místnosti dělí pouze
zvýšené prahy. Do empírového salonku dr. Leopolda I. se nahlíží. Prohlídka
končí v Egyptské síni.
Věž
Z druhého patra hradu vystupují návštěvníci po 1 + 27 vřetenových schodech a po 14 + 9 + 10 schodech na věž (s kaplí). Z věže sestupují po 10 +
9 +14 schodech do druhého patra a po 10 + 6 + 3 + 5 a 4 + 6 + 3 + 13
schodech do předsíně u barokní knihovny v prvním patře. Vycházejí z budovy a vnějším schodištěm po 12 + 11 schodech sestupují na třetí nádvoří.
Průjezdem vycházejí před palác a po 60 schodech a přes práh sestupují
na nádvoří, kde prohlídka končí.
Galerie
Na druhém nádvoří hradu je umístěna galerie sezónních výstav. Vchází se
do ní po 6 schodech dolů. Galerii tvoří 2 sály. Z nádvoří je možné po 7
schodech dolů sestoupit k zamřížovanému vstupu sklepení.
Bezbariérová toaleta upravena pro vozíčkáře nebyla na hradě Buchlov instalována. Běžná toaleta je umístěna na druhém nádvoří hradu. Přístupná
je přes práh a 2 schody dolů. Bariérou je kromě schodů velikost vstupů
do kabin a velikost kabin.
Parkování je možné na parkovišti severně pod hradem Buchlov. Po předchozí domluvě může řidič se sníženou pohyblivostí parkovat za sloupkem
pod první hradní bránou (klíč na jeho odemčení je v prodejně vstupenek)
nebo na prvním nádvoří hradu.

Hrad Buchlov
Polesí 418, 687 08 Buchlovice
Tel.: 572 595 161
buchlov@kromeriz.npu.cz www.hrad-buchlov.cz
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Buchlovice - osmiboká věž v ose zahradního průčelí
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Buchlovice, zámek (NKP)
Zámek Buchlovice je zcela bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku vstupují do zámeckého areálu z parkoviště. Přesto, že
je zámek na pozvolně klesajícím svahu, systém pěšin zajišťuje, že se vozíčkáři dostanou všude, bez nutnosti překonávat schodiště v hlavní pohledové
ose pavilónu Flóra, zámku a parku.
Vždy 1 nízký schod na terasu a do budovy zámku návštěvníci na vozíku
překonávají po šikmé mobilní rampě.
Prodejna vstupenek je umístěna v objektu vrátnice při vstupu do zámeckého areálu. Přístup k oknu prodejny je bezbariérový. V prodejně vstupenek
si lze zakoupit za 10 Kč plán parku s pěšinami a schody a s pojmenovanými dřevinami.
Prodejna publikací je v suterénu zámku bezbariérově přístupném přes
park. Návštěvníci vstupují do spojovací obslužné chodby a z ní, přes práh
vstupují do prodejny publikací. Rovněž přes práh lze vstoupit do restaurace
a po 12 schodech dolů do vinných zámeckých sklepů.
Prohlídka reprezentačních a soukromých místností zámku
Po zakoupení vstupenky vjíždějí návštěvníci na vozíku na čestný dvůr, kde
začíná prohlídka. Společně s průvodcem vstupují po šikmé mobilní rampě
přes 1 zvýšený schod na terasu a vchodem vlevo, po šikmé rampě přes
1 schod do zámku. Pohyb místnostmi zámku je zcela bezbariérový.
Průvodce vždy otevírá a zavírá obě křídla dveří. Do některých místností se
jen nahlíží, ostatními místnostmi se prochází. Stálý soubor mobiliáře doplňují komponované sezónní výstavy, např. oděvů a spodního prádla.
Po ukončení prohlídky návštěvníci odcházejí z budovy zámku přes 1 schod
dolů, po šikmé rampě na čestný dvůr, kde prohlídka končí.
Zámecká zahrada a park
Park u zámku má charakter barokní francouzské terasové zahrady volně
přecházející přes hrabovou kolonádu v anglický krajinářský park. V parku
se nachází ZOO-koutek a bezbariérově dostupné zahradnictví. Jeho součástí je záchranná stanice živočichů.
Sala terrena
Sala terrena, místo konání kulturních akcí, je bezbariérově přístupná z parku
nebo provozní chodbou v suterénu zámku.
Pavilón Flóra
V pavilónu je umístěna výstava Skřítci bylinné zahrady, bezbariérově
dostupná pěšinami kolem pavilónu.
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Zámecká konírna
Součástí parků je pseudobarokní konírna. Ve dvou sálech bývalých stájích
je umístěna výstava historie keramiky od pravěku až po současnost.
Do sálů se vstupuje 1 schodem nahoru. V sálech se také konají sezónní
výstavy. Součástí koníren je občerstvení se vstupem přes 6 cm vysoký schod.
Bezbariérové toalety upravené pro vozíčkáře jsou v dámských i v pánských
toaletách v pavilónu Flóra. Přístup k toaletám je možný pěšinami kolem pavilónu Flóra.
Parkování je možné na parkovišti na náměstí Svobody, s vyhrazeným stáním pro řidiče se sníženou pohyblivostí. Z parkoviště vede pevná asfaltová
cesta kolem Turistického informačního centra Buchlovice přímo k vstupu do
zámeckého areálu.
Zámek Buchlovice
náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice
Tel.: 572 434 240 Fax: 572 434 244
buchlovice@kromeriz.npu.cz www.zamek-buchlovice.cz

...................................................
Červená Lhota, zámek (NKP)
Zámek Červená Lhota není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se dostanou do parku. Mají možnost prohlídky exteriérů a nádvoří
zámku.
Bariérou při vstupu do zámeckých místností jsou schody a schodiště do
prvního patra a do podkroví a různé úrovně podlah místností, což je dáno
tím, že zámek je srostlicí několika menších středověkých staveb.
Zámek Červená Lhota leží v dobře přístupném prostředí. Návštěvníci na
vozíku se pohybují od parkoviště takřka výhradně po rovině nebo po mírných svazích.
Povrch hlavní cesty areálem zámku je pokryt asfaltem. Povrch většiny cest
včetně přístupové cesty k zámku přes most a nádvoří tvoří rovná dlažba.
Povrchy cest v parku tvoří bílý pevně dusaný písek.
Prodejna vstupenek a publikací
Umístěny jsou v přízemí zámku, v severním křídle, v trojici bývalých hostinských pokojů. Do první místnosti s prezentací přípravy II. zámeckého okruhu
se vystupuje 2 schody nahoru a 1 dolů.
Do druhé místnosti, prodejny vstupenek, se vstupuje po rovině. Do třetí
místnosti, prodejny publikací se sestupuje po 3 schodech.
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Prohlídka zámku - Reprezentační a soukromé pokoje
Prohlídka reprezentačních a soukromých pokojů zámku začíná na zámeckém nádvoří, v průjezdu. Návštěvníci vystupují po 3 + 10 + 2 + 10 žulových
schodech do prvního patra a 3 schody sestupují před apartmá tvořené
salónem a dvojicí ložnic, do níž se pouze nahlíží. Ze salónu postupují do
toaletního pokoje a z něj, po 3 schodech nahoru do pokoje ve věži. Z tohoto pokoje procházejí přes nízký práh do lovecké předsíně. Přes 2 schody
vstupují do spojovací chodbičky před kanceláří a pracovnou. Do kanceláře
se pouze nahlíží. Po prohlídce pracovny procházejí návštěvníci jídelnou,
salónem a budoárem. Za budoárem začínají soukromé místnosti. Do ložnice vstupují návštěvníci tzv. tajnými dveřmi. Jejich šířka má požadovaných
80 cm. Do dámské šatny sestupují 1 malým schodem dolů. Z dámské šatny
lze nahlédnout do spojovacího pavlánu, po kterém bylo možné obejít pánskou ložnici.
Do pánské ložnice sestupují návštěvníci po 1 + 1 malých dřevěných schodech. I za pánským pokojem je šatna. Vstupuje se do ní 1 schodem nahoru.
Ze šatny, 1 schodem dolů, scházejí návštěvníci do Kamarýtovi ložnice. Z ní
odchází na chodbu a schody nahoru vystupují před schodiště. Po 10 + 2 +
10 + 3 schodech sestupují na zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.
Podkroví a dětské pokoje
Prohlídka začíná na zámeckém nádvoří. Návštěvníci vstupují přes práh do
spojovací chodby mezi hostinskými pokoji v přízemí a po 21 točitých dřevěných schodech kráčejí do prvního patra a po 25 schodech do podkroví,
do spojovací chodby. Po 7 schodech nahoru vstupují k dvěma dětským
pokojům. Naproti nim je rohový pokoj guvernantky. Po prohlídce se vrací 7
schody dolů zpět na chodbu. Další místností prohlídky je zámecké divadlo,
vybudované správou zámku pro nejmladší návštěvníky. Návštěvníci si
mohou sednout do lavic. Po prohlídce divadla se vracejí na chodbu. Po 7
schodech nahoru se dostávají před bývalou ložnici, v níž je umístěna obrazová galerie. Vstup do ní je bez bariér. Po prohlídce se vracejí na chodbu
a po 5 + 3 schodech sestupují do posledního zpřístupněné místnosti podkroví, do obývacího pokoje. Po prohlídce odcházejí návštěvníci na hlavní
žulové schodiště. Po 7 + 3 + 11 schodech sestupují do prvního patra a po
10 + 2 + 10 + 3 schodech na zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.
Kostel Nejsvětější Trojice
Umístěn je na okraji krajinářského parku, na mírném svahu. Přístup k němu
je možný od jihu, pěšinami parku, nebo s pomocí asistence od severu
od rybníka, podél kapličky sv. Jana Nepomuckého s pramenem. Do kostela se pouze nahlíží.
Krajinářský park
Rozprostírá se kolem zámku a pokračuje kolem rybníka, směrem na jihovýchod, kde se nachází most přes potok vtékající do rybníka. Návštěvníci
na vozíku mohou obejít téměř celý rybník. Nepřístupná je část západně od
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zámku, nad hrází. Cesta prochází lesem po skalnatém podloží nad rybníkem a směrem k hrázi a silnici klesá prudce dolů. Povrch této části cesty
je nerovný, protkaný kořeny stromů a skálou.
Bezbariérová toaleta upravena pro vozíčkáře nebyla v areálu zámku prozatím instalována. Běžné toalety jsou umístěny v hospodářské budově u vstupu
do zámku. Vchod je z přístupové cesty, 11 schody dolů nebo od parku, 7
schody nahoru.
Parkoviště jsou umístěna u hlavní silnice Děštná - Dírná, kolem odbočky
k zámeckému areálu. Přístup k zámku je po rovině, buď po přístupové
cestě nebo přes park.
Zámek Červená Lhota
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 384 384 228 Fax: 384 384 570
cervenalhota@budejovice.npu.cz www.zamek-cervenalhota.eu

...................................................
Červené Poříčí, zámek (KP)
Zámek Červené Poříčí je jen částečně bezbariérovoupamátkou. Návštěvníci
na vozíku mají možnost prohlídky parku a exteriérů zámku. Bariérou prohlídky místností přízemí a prvního patra jsou schody. Zámek Červené Poříčí
zůstává z důvodu dlouhodobé rekonstrukce uzavřen.
Veřejnost ho má možnost navštívit pravidelně v rámci dnů otevřených
dveří. Po dokončení rekonstrukce se počítá s částečným zpřístupněním
místností zámku i návštěvníkům na vozíku.
Návštěvníci vstupují do zámku z ulice, průjezdem v objektu předzámčí.
Nádvoří je položeno o něco níže, jako ulice. Povrch nádvoří je rovný,
v přední části vysypán jemným štěrkem, v zadní zatravněn.
Bránou v kamenné ohradě zámku s bystami panovníků lze vstoupit do zahrady nebo parku. V zahradě a parku se lze pohybovat po zatravněném
pravidelně sekaném povrchu a po rovných v trávě vychozených pěšinách.
Prodejna vstupenek nebyla prozatím zřízena.Vstupné na prohlídky zámku
je dobrovolné, vybraná částka je investována do základní údržby zámeckého areálu a jeho obnovy.
Prohlídka zámku
Příležitostná prohlídka zámku Červené Poříčí začíná na nádvoří. Návštěvníci vstupují po 4 schodech nahoru a přes zvýšený práh do renesančních
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místností v přízemí. Pohyb jednotlivými místnostmi je bezbariérový.
Do prvního barokního patra vstupují návštěvníci po 19 + 17 schodech.
Pohyb místnostmi je bezbariérový. V případě potřeby otevírá průvodce obě
křídla dveří. Po ukončení prohlídky sestupují návštěvníci po 17 + 19 schodech
do přízemí a přes práh a 4 schody dolů na zámecký dvůr, kde prohlídka
zámku končí.
Zámecká kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Umístěna je před zámkem, s nímž byla původně spojena dřevěným pavlánem ústícím na pánskou oratoř v úrovni prvního patra zámku. Při vstupu do
kaple, umístěné mírně na svahu před zámkem, je nutné překonat 1 schod
nahoru. Není-li kaple otevřena, lze do ní alespoň nahlédnout okny po stranách.
Zámecký park
Zámecký park je bezbariérově přístupný ze zámeckého dvora. Z původní
francouzské zahrady zůstává zachován patrový barokní orientální pavilón.
Do prvního patra vede 15 zatočených schodů. Anglický krajinářský park
s jezírkem navazuje na bývalou zahradu. Návštěvníci se v parku, v němž
nechybí lavičky, pohybují volně, po pravidelně sekaném trávníku.
Po ukončení rekonstrukce budou součástí hygienického zázemí zámku
bezbariérové toalety upravené pro vozíčkáře.
Parkovat lze na parkovišti u zámku. Řidič se sníženou pohyblivostí může po
předchozí domluvě se správou zámku zaparkovat na zámeckém nádvoří.

Zámek Červené Poříčí
340 12 Švihov
Tel.: 376 393 022
cerveneporici@plzen.npu.cz www.cervene-porici.cz
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Český Krumlov - věž

41

Český Krumlov, zámek a zahrady
(UNESCO, NKP)
Zámek Český Krumlov není bezbariérově přístupnou památkou. Návštěvníci
na vozíku si mohou projít a prohlédnout zámeckou zahradu, nádvoří zámku
a exteriéry zámeckých budov. Bezbariérově přístupnými jsou zámecké lapidárium a s pomocí šikmé mobilní rampy barokní divadlo. Bariérou vstupu
do reprezentačních a obytných místností zámku jsou hrubá dlažba na
nádvoří, nerovný povrch hradu a schodiště a schody propojující první a
druhé patro.
Každoročně v září jsou ve spolupráci města a zámku Český Krumlov organizovány „dny bez bariér“, kdy je zámek otevřen právě z hlediska potřeb a
požadavků na vozíku. Návštěvníci vstupují bezbariérově do zámku z dolního
parteru zámeckých zahrad Plášťovým mostem, propojujícím bezbariérově
zahradu a její nejvyšší patro. Bariéru 6 schodů na prohlídkové trase překonávají návštěvníci na vozíku pomocí šikmé mobilní rampy a asistence.
Veškeré informace o Českém Krumlově pro návštěvníky s pohybovými handicapy nabízí mapa „Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované“,
vypracována panem R. Přibylem z Českého Krumlova, dostupná zdarma
ve všech informačních centrech Českého Krumlova.
Přístup
Podrobné informace o dostupnosti památky podávají přímo na místě informační tabule a ukazatele, rozmístěné na nádvořích zámku. Informace pro
návštěvníky na vozíku doprovází logo vozíčkáře. V informačních službách
v areálu jsou dostupné letáky s kapesní instruktážní mapou zámku pro
vozíčkáře. Návštěvníci na vozíku vstupují do zámku Červenou bránou
z Latránu, kterým prochází s pomocí asistence. Povrch prvního nádvoří
v dolní části je dlážděný hrubší dlažbou. V horní části tvoří povrch zpevněný písek. Druhé nádvoří je zcela rovné. Uprostřed je dlážděné, po stranách
pokryté pevným písčitým povrchem.
Průchod na třetí nádvoří návštěvníci na vozíku bez pomoci asistence
nezvládnou. Musí překonat velký sklon po dřevěné prkenné dlažbě. Čtvrté
nádvoří je rovné, pokryté žulovými deskami. Páté nádvoří má nerovné dláždění. Toto nádvoří uzavírá Železná brána. Od brány pokračují návštěvníci
na vozíku s asistenci k zámecké zahradě, cestou směrem k zimní jízdárně
nebo cestou k hlavnímu vstupu do zahrad. Obě cesty jsou do kopce, vozíčkáři potřebují pomoc asistence.
Prodejny vstupenek a publikací jsou na druhém nádvoří zámku, v objektu
Mincovny - Informačního centra. Vstup do budovy a do prodejen je zcela
bezbariérový. Ve výstavním sálu jsou pro všechny návštěvníky představeny
probíhající rekonstrukce zámku Český Krumlov. Vystaveny jsou nově restaurované předměty interiéru zámku a vybavení barokního divadla, kulisy
a rekvizity.
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I. okruh - Renesanční a barokní apartmá
Prohlídka renesančních a barokních místností zámku začíná na třetím nádvoří. Návštěvníci vcházejí do vstupní haly. Vstupují na hlavní schodiště
a po 1 + 1 + 13 + 9 schodech vstupují do zámecké kaple.
Po prohlídce kaple vychází po 3 + 1 + 5 schodech do mázhausu a renesančních pokojů. Pohyb v renesančních pokojích je bezbariérový. Prahy
dveří jsou vysoké maximálně 3 cm, což nepředstavuje podstatnou překážku.
V případě potřeby otevírá průvodkyně obě křídla dveří.
Na prohlídku renesančních pokojů navazuje prohlídka Eggenberských a
Schwarzenberských barokních apartmánů. Návštěvníci vstupují přes práh
a po 2 + 12 + 12 schodech do druhého patra. Pohyb v pokojích barokních
apartmánů je bezbariérový. V případě potřeby otevírá průvodkyně obě křídla dveří. Z posledního sálu druhého patra, obrazové galerie, vstupují
návštěvníci do chodby, ze které po 1 + 25 + 1 + 13 schodech sestupují
do prvního patra s Maškarním sálem. Možnost bezbariérového odchodu
návštěvníků na vozíku z druhého patra plášťovým mostem do zámecké
zahrady se nevyužívá. Po prohlídce Maškarního sálu sestupují návštěvníci
po 9 + 10 schodech do přízemí a na třetí nádvoří, kde prohlídka končí.
II. okruh - Apartmá 19. století
Prohlídka obytných místností 19. století začíná na třetím nádvoří. Návštěvníci vystupují po 5 + 12 + 14 schodech do prvního a po 12 + 12 schodech
do druhého patra. Následná prohlídka první skupiny místností 19. století je
bezbariérová. Překonání 5 dřevených schodů dolů vyžaduje přechod do
druhé částí pokojů 19. století. Další pohyb místnostmi je bezbariérový.
V případě potřeby otevírá průvodkyně obě křídla dveří. Z poslední místnosti
odcházejí návštěvníci skrz Plášťový most, úzkým vřetenovým schodištěm,
propojujícím jednotlivá patra do prostoru mezi čtvrtým a pátým nádvořím.
Předem ohlášení návštěvníci na vozíku, kteří se na prohlídku dostali s pomocí asistence, opouštějí pokoje s doprovodem druhého průvodce bezbariérovým plášťovým mostem do zámecké zahrady.
III. okruh - Barokní zámecké divadlo
Prohlídka barokního zámeckého divadla začíná u vchodu pod Plášťovým
mostem. Běžní návštěvníci vstupují z pátého nádvoří po 6 schodech nahoru
do budovy. Po předchozím ohlášení vstupují návštěvníci na vozíku bočním
vstupem, z pátého nádvoří, kde 1 a 1 schod překonávají šikmou mobilní
rampou. Další pohyb po hledišti divadla je bezbariérový. Středovou uličkou
se vozíčkář dostane až k orchestřišti, bezbariérový pohyb je i po stranách
hlediště. Pro vozíčkáře je nepřístupné jeviště divadla a mašinérie, ukrytá
pod jevištěm, také balkóny s knížecí lóží.
Muzeum zámeckého divadla v tzv. Renesančním domě, jenž je zároveň
studijním depozitářem rekvizit, kostýmů, kulis a dalšího barokního a mladšího vybavení divadla, není širší laické veřejnosti běžně zpřístupněno.
Po prohlídce odcházejí návštěvníci zpět před budovu divadla rampou nebo
po schodech.
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Zámecká zahrada
Bezbariérový vstup do zahrad vede hlavní vstupní bránou do zámecké zahrady. Návštěvníci na vozíku vstupují do zámecké zahrady z parkoviště
před hlavní bránou. Pohyb po zahradách zámku je bezbariérový. Návštěvníci na vozíku se pohybují po rovných zpevněných pěšinách vysypaných
jemným bílým štěrkopískem. Přesun ze druhé na třetí terasu a ze třetí na
čtvrtou terasu po rampách, určených původně pro kočáry a sáně tažené
koňmi, vyžaduje asistenci. Rampy jsou poměrně prudké, mají zpevněný
betonový povrch s vyčnívajícími oblázky.
Přechod z 1. terasy se Zimní jízdárnou na 2. terasu s Letní jízdárnou není
bezbariérový. Je nutné překonat 6 + 7 schodů. V zahradě mohou návštěvníci na vozíku nahlédnout do Hudebního pavilónu. Letohrádek Bellaria
zůstává do roku 2015 pro veřejnost uzavřen. Otáčivé divadlo má dvě místa
pro hosty na vozíku. Je nutná rezervace předem.
Lapidárium
Prostory lapidária s expozicí originálů barokních soch a plastik jsou umístěny ve dvoře pod druhým zámeckým nádvořím. Do lapidária se vstupuje
po mírném svahu. Samotný vstup a pohyb v lapidáriu je bezbariérový.
Návštěvníci se pohybují po podlaze z rovných kamenných desek.
V rozsáhlém areálu zámku byly instalovány čtyři bezbariérové toalety upravené pro vozíčkáře. První toaleta je umístěna na prvním nádvoří za vstupem z Latránu vlevo. Z důvodu nerovného povrchu hrubé dlažby a kočičích
hlav je potřebná pomoc asistence při přesunu k toaletám.
Druhá toaleta je na druhém nádvoří, v objektu Informačního bodu zámku.
Klíč je v prodejně vstupenek. Třetí toaleta je umístěna na čtvrtém nádvoří,
při vstupu z třetího nádvoří vpravo. Čtvrtá toaleta je umístěna v objektu zimní
jízdárny na prvním zahradním parteru dostupným cestou za divadlem.
Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou parkovat na parkovišti na latránu
před vstupem do zámku, na parkovišti u Solnice, na parkovišti u lapidária.
Parkoviště je umístěno také u hlavního vstupu do zámecké zahrady. Sběrné parkoviště, jehož součástí jsou i bezbariérové toalety upravené pro
vozíčkáře, jsou v Jelením příkopu, severně od hradu. Návštěvníci na vozíku se
na hrad dostávají od severu přes Latrán nebo od jihu, přes město a Latrán.

Zámek Český Krumlov
Zámek čp. 59, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 704 721 Fax: 380 704 710
ceskykrumlov@budejovice.npu.cz
www.ckrumlov.cz/handicap www.zamek-ceskykrumlov.eu
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Dačice, zámek (NKP)
Zámek Dačice je pouze částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci si
na vozíku mohou prohlednout park, exteriéry a nádvoří zámku.
Z vnitřních prostor zámku si vozíčkáři s asistencí mohou prohlédnout sály
v přízemí. Bariérou prohlídky místností prvního patra jsou schodiště a schody.

Návštěvníci vstupují do zámku z parkoviště přes anglický krajinářský park.
Povrchy cest v parku jsou rovné, vysypané bílým dusaným pískem. Průjezd
na nádvoří je dlážděn čtvercovou dlažbou, nádvoří rovnou žulovou dlažbou.
Prodejna vstupenek je v průjezdu na nádvoří. Přístup je bezbariérový.
Prohlídka zámku
Prohlídka zámku Dačice začíná na zámeckém nádvoří. S pomocí asistence
po 2 nízkých schodech nahoru, vstupují návštěvníci na vozíku do zámecké
budovy, prosklené renesanční arkádové chodby.
Přízemí
Přízemní síně zámku jsou bezbariérově přístupné. Návštěvníci na vozíku
mají možnost prohlédnout si sál předků a rodové galerie, jídelnu a jako poslední salon imitující salu terrenu s výhledem do krajiny. V arkádové chodbě,
do níž se vstupuje z poslední místnosti, jsou Dalbergské geologické sbírky.
Z arkádové chodby vstupují návštěvníci do schodišťové haly.
První patro
Unikátním empírovým schodištěm s 19 + 19 schody vystupují návštěvníci
do prvního patra zámku. Celkem devět zpřístupněných místnosti zařízených empírovým nábytkem se nachází v severním reprezentačním křídle.
Pohyb místnostmi je bezbariérový.
Z poslední místnosti vystupují návštěvníci na arkádovou chodbu a vracejí
se na schodiště. Po 19 + 19 schodech sestupují do přízemí a 2 schody dolů
na zámecké nádvoří.
Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie
Umístěna je v prvním patře zámku, nad průjezdem do nádvoří. Přístup do ní
není ze zámecké expozice, nýbrž z průjezdu. Návštěvníci vstupují do prvního patra po 6 běžných a 26 točitých schodech. Následný vstup do kaple je
bezbariérový.
Zámecká galerie
Galerie sezónních výstav je umístěna za prodejnou vstupenek a publikací.
Pohyb v ní je bezbariérový. Dokladem renesanční minulosti zámku je zde
jako jediný dochován renesanční portál Krajířů z Krajku.
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Zámecký park
Jižně od zámku se rozkládá anglický krajinářský park. Vozíčkáři mají možnost dostat se do všech jeho zákoutí. Terén parku klesá od zámku směrem
k jihu, kde se rozkládá Dalbergův rybník. Ze zahradních staveb vybudovaných za Dalbergů se dochovala pouze kaplička. Na jihovýchodním okraji
parku stojí barokní špejchar, pro veřejnost nepřístupný. V bývalé zásobní
zahradě, východně od parku, zůstal zachován barokní zahradní domek,
zachycený ve stejné podobě na vedutě města Dačice z roku 1729.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla na zámku instalována.
Do stávající toalety se vstupuje po rovině, bariérou je šířka vstupů a velikost
kabin. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna
v Městském kulturním středisku na Palackého náměstí, v budově radnice.
Parkoviště je umístěno východně od zámku u hlavní Hradecké ulice. Pro
řidiče se sníženou pohyblivostí jsou vyhrazena dvě parkovací místa.
Zámek
Havlíčkovo náměstí
Tel.: 384 420 246
info@zamekdacice.cz

Dačice
85/I, 380 01 Dačice
Fax: 384 420 246
www.zamekdacice.eu
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Doksany, klášter (KP)
Klášter Doksany je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na
vozíku si mohou prohlédnout exteriéry klášterních budov, pivovaru, sýpky,
konventu a kostela. Bezbariérovou prohlídku jim nabízí kostel Narození
Panny Marie. Bariérou prohlídky románské krypty a dolní zahrady, proměněné na anglický krajinářský park, jsou schody.
Návštěvníci na vozíku se do kláštera dostávají z parkoviště před klášterem.
Klášter byl postaven v rovině. Povrchy cest tvoří pravoúhlá dlažba, lomový
čedičový kámen a v průjezdech asfalt. Nádvoří kryje pravidelně sekaný
trávník. Ten pokrývá i anglický krajinářský park.
Prohlídky kostela Narození Panny Marie a Krypty jsou za dobrovolný příspěvek. Prodejna publikací je ve druhém průjezdu vpravo. Informační letáky
o klášteře sester premonstrátek jsou v dispozici v kostele.
Prohlídka kláštera
V rámci prohlídky je možné seznámit se s klášterním chrámem Narození
Panny Marie. Do chrámu se vstupuje z druhého nádvoří přes zvýšený práh.
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Další prohlídka je bezbariérová. Do presbytáře a bočních kaplí, do kterých
vede 1 schod nahoru, lze nahlédnout. Do románské krypty, jejíž podlaha je
přibližně o 1,30 m níž než podlaha kostela, se sestupuje z třetího nádvoří
po 5 schodech dolů. Po prohlídce se návštěvníci vracejí před kostel.
Klášterní zahrada
Zahradu si mohou návštěvníci prohlédnout samostatně. Do dolní zahrady
se sestupuje z prvního nádvoří po 9 + 6 schodech dolů.
Návštěvníci se dostávají na terasu se salou terrenou. Mostem přes mlýnský náhon vstupují do anglického krajinářského parku.
Během kulturních akcí lze do prostoru dolní zahrady vejít vstupem z obce
Doksany.
V klášteře prozatím nebyla instalována bezbariérová toaleta upravená
pro vozíčkáře. K dispozici je běžná toaleta.
Parkovat lze na parkovišti před vstupem do kláštera.
Klášter sester premonstrátek
Doksany 1, 411 82 Doksany
Tel.: 416 861 197
Fax: 416 815 431
sorores.opraem@cbox.cz
www.klasterdoksany.cz www.doksany.wz.cz
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Duchcov, zámek (NKP)
Zámek Duchcov není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky exteriérů zámku, zámeckého nádvoří, zámecké zahrady
a parku. Bariérou pro vstup do místností prvního patra jsou schody.
Návštěvníci vstupují do zámeckého areálu z náměstí. Pohybují se po rovině. Povrch nádvoří je pevný, pokrytý jemným bílým štěrkem.
Prodejna vstupenek je v průjezdu zámku vpravo. Vstup je bezbariérový.
Prohlídka zámeckých síní
Prohlídka interiérů Valdštejnského zámku začíná v průjezdu. Návštěvníci
vstupují do prvního patra po 16 + 3 + 14 schodech.
Další pohyb jednotlivými zpřístupněnými místnostmi zámku je bezbariérový. Po předchozí domluvě je možné při odchodu ze zámku použít vstupní
schodiště.
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Výstavní síň
Naproti prodejně vstupenek v průjezdu je umístěna zámecká výstavní síň.
Vstup do ní je zcela bezbariérový. V síni se konají sezónní akce, přibližující
výsledky práce NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a Správy zámku Duchcov.
Galerie
Bezbariérový přístup je do galerie výtvarného umění v přízemních místnostech křídla, v němž žil Giacomo Casanova. K překonání 1 schodu při
vstupu do galerie slouží šikmá mobilní rampa. Do poslední místnosti galerie
se vstupuje přes 2 schody po šikmé mobilní rampě.
Zámecká zahrada
Při vstupu do francouzské Knížecí zahrady, je nutno překonat 3 delší schody. Další pohyb v zahradě je bezbariérový. Zde umístěná schodiště je
možné obejít postranními zpevněnými pěšinami. Knížecí zahrada není propojena s anglickým krajinářským parkem.
Anglický krajinářský park
Park s pavilónem s Reinerovou freskou je dostupný vchodem z ulice
G. Casanovy a Hrdlovské. Vstup do zámeckého parku od Masarykovy ulice
je po schodech. Další vstupy jsou rozmístěny po obvodu parku. Pohyb
v parku je bezbariérový. Návštěvníci na vozíku se dostanou do všech jeho
zákoutí. V současné době uzavřený pavilón s freskou V. V. Reinera je pro
vozíčkáře nedostupný. Při vstupu dovnitř by bylo nutné překonat vždy
5 schodů, a to z každé strany.
Na zámku je bezbariérová toaleta pro vozíčkáře. Umístěna je na dámských
toaletách. Přístup do toalet není z nádvoří, ale z průjezdu zámku. Jsou-li
toalety zamčené, je nutné si klíč vyžádat v prodejně vstupenek nebo na
správě zámku. Prodejna vstupenek je otevřena pouze 15 minut před zahájením prohlídky.
Parkování je možné na náměstí před zámkem a kostelem Nanebevzetí
Panny Marie.

Státní zámek Duchcov
náměstí Republiky 9, 419 19 Duchcov
Tel.: 417 835 301 Fax: 417 835 170
zamek.duchcov@usti.npu.cz www.zamek-duchcov.cz
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Frýdlant, hrad a zámek (NKP)
Hrad Frýdlant není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky omezené části exteriéru hradu od parkoviště a z míst,
kam se dostanou po pěšinách kolem hradby. Dolní zámecké nádvoří je pro
vozíčkáře s asistencí přístupné pouze v době spuštění padací brány.
Dohradu vstupují návštěvníci brankou v padacím mostu. Šíře branky je na
hraně 80 cm a bariérou je sestup a výstup přes 1 schod. Povrchy na prudce stoupající přístupové cestě k nádvoří tvoří kamenná dlažba, v průjezdu
dřevěné desky.
Návštěvníci na vozíku musejí mít nutně asistenci. Nádvoří zámku má rovný
povrch pokrytý kamennou dlažbou. Svah ke hradu má terasovou úpravu.
Terasy spojují schodiště. Výklenek dolního parteru je upraven do podoby
jednoduché grotty.
Cesta k hornímu hradu je dlážděná valouny. Její strmost vylučuje pohyb
vozíčkářů, i kdyby se pohybovali s pomocí asistence.
Prodejna vstupenek je v domečku na přístupové cestě k hradu. Přístup k prodejně je bezbariérový.
Prodejna publikací je v hospodářské budově před vstupem do hradu
na okraji parku. Vstupuje se do ní přes práh.
Prohlídka hradu - Hrad Frýdlant - Muzeum Clam-Gallasů
K hradu je možné se dostat systémem teras propojených schodišti nebo
tzv. rytířskou stezkou. Ta má prudké stoupání. Její povrch je pokrytý hrubou
valounovou dlažbou.
Do hradu se vstupuje přes 11 kamenných a po 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 4 + 2
dřevěných schodech. Návštěvníci se ocitají na nádvoří hradu s dochovanou
sgrafitovou výzdobou a erby.
První patro
Z hradního nádvoří se vstupuje po 4 kamenných a 9 + 6 + 7 dřevěných
schodech a přes zvýšený práh do prvního patra hradu s muzeem, zpřístupněným rodinou Clam-Gallasů v roce 1801.
Během prohlídky je nutné překonávat zvýšené prahy. První je mezi druhou
místností a rytířským sálem.
Ze síně, připomínající hudební život Clam-Gallasů a Clary-Aldringenů, se
po 3 dřevěných schodech sestupuje do pracovny. Do místnosti s portréty
členů rodiny Šporků se vstupuje opět přes zvýšený práh. Do renesanční
jídelny se sestupuje 1 schodem. Přes práh se vstupuje do chodby kolem
věže. Na ní navazuje vřetenové schodiště s 13 + 4 schody do druhého
patra hradu.
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Frýdlant - zámecké křídlo s kaplí sv. Salvátora
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Druhé patro hradu
Ve druhém patře je za chodbičkou se vstupem do vězení umístěna zbrojnice. Je ve dvou síních rozdělených 2 schody. V první je odkryta starší renesanční výmalba. Do síně postrojů s dochovanými malůvkami a nápisy na
zdech se vstupuje přes zvýšený práh. Do druhé menší síně s postroji se
zvýšeným prahem se jen nahlíží. Z druhé hradní obrazárny se přes zvýšený práh vstupuje do kanceláře správy panstva. Za ní se točeným schodištěm s 3 + 19 + 5 + 16 + 1 schody sestupuje na nádvoří hradu.
Muzeum dýmek
Z nádvoří pokračuje prohlídka 1 schodem nahoru a práh do místnosti s dýmkami ze sbírek Clam-Gallasů. Na zdech jsou dobové fotografie majitelů a
snímky panstva. Po prohlídce se návštěvníci vracejí na nádvoří a po 2 +4 +
3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 11 schodech sestupují před hrad.
Zámek Frýdlant - pokoje pro hosty
Z chodby, kterou se lze dostat k zpřístupněným místnostem podkroví, vystupují návštěvníci po 11 + 9 schodech do zámecké kaple. V kapli si mohou
usednout do lavic a vyslechnout výklad vsedě. Z kaple sestupují přes práh
po 8 + 10 do chodby a 2 schody dolů do prostoru podkroví s pokoji pro
hosty a děti rodiny Clam-Gallasů.
Dámské patro a kastelánská budova
Po 1 + 19 točitých schodech sestupují návštěvníci do dámského patra.
Místnosti jsou v jedné rovině, nahlíží se do nich z chodby. Z dámského
patra se po 4 schodech sestupuje do chodby, směrující do kastelánské
budovy s dalšími obytnými místnostmi majitelů hradu a zámku. I tyto jsou v
jedné rovině, bez bariér. Místnostmi se buď prochází, nebo se do nich jen
nahlíží z chodby.
Panské patro a kuchyně
Po prohlídce se návštěvníci po 4 schodech vracejí nahoru do dámského
patra a sestupují po točitém schodišti s 20 schody do pánského patra.
Odtud scházejí po 16 + 4 schodech do prostoru zámecké spižírny a poté
do rozsáhlé hradní kuchyně.
Na zámku není prozatím instalována bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře. Běžná toaleta se nachází v domečku s občerstvením a prodejnou
propagačních materiálů u hlavní přístupové cesty. Bariérou pro vstup vozíčkářů je velikost kabin a šířka vstupů. Nejbližší bezbariérová toaleta
upravená pro vozíčkáře je na železniční stanici Frýdlant, klíč je ve staniční
kanceláři.
Parkování je možné na parkovišti před zámkem. Po předchozí domluvě
mohou řidiči se sníženou pohyblivostí zaparkovat na nádvoří, před kastelánskou budovou.
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Hrad Frýdlant
Zámecká 4001, 464 01 Frýdlant v Čechách
Tel.: 482 312 130 Fax: 482 311 629
frydlant@liberec.npu.cz www.zamek-frydlant.cz

...................................................
Grabštejn, hrad (NKP)
Hrad Grabštějn není bezbariérově přístupná památka. Bariérou pro vstup
vozíčkářů jsou v současné době jak samotná přístupová cesta, po straně
Nového zámku, tak schodiště a schody do prvního a druhého patra hradu,
v nichž se nachází zpřístupněné místnosti. V rámci dlouhodobé systematické
rekonstrukce hradu se počítá s výstavbou výtahu zajišťujícího bezbariérový
vstup do síní prvního patra. V rámci každoročního zářijového festivalu
Grabštejn World Fest je zajištěno, aby se pořádaných akcí mohli účastnit
i návštěvníci na vozíku.
Přístup k památce
Kolem přístupové cesty k hradu byly vystavěny pohodlnější budovy Nového
zámku, v nichž sídlí Veterinární základna Armády České republiky. Přístupová cesta umožňující dostat se s autem až k hradu procházející areálem
Nového zámku je nepřístupná. Přístup autem k hradu je možný po předchozí, písemné nebo telefonické domluvě se správou VZA ČR. Ta zajistí
otevření brány na přístupové cestě. Lesní pěšina, kterou je možné Nový
zámek obejít, není uzpůsobena pro návštěvníky na vozíku. Bariérami jsou
její strmost a nedostatečná šířka na hraně průchodnosti. Vozíčkáři musejí
mít asistenci. Povrch dolního nádvoří hradu je vydlážděn čedičovými valouny, povrch horního nádvoří rovnými žulovými deskami.
Prodejna vstupenek a publikací je v místnostech bývalé hradní kuchyně.
Vstupuje se do ni z průjezdu 1 schodem do budovy, 1 schodem nahoru do
obslužné kuchyňské místnosti a 1 schodem nahoru vpravo do vlastní prodejny. Z průjezdu vlevo, 1 schodem nahoru, lze vejít do hradní restaurace.
Prohlídka hradu
Prohlídka hradu začíná na dolním nádvoří. Návštěvníci se v rámci prohlídky dostanou jak do nejníže položeného sklepení, tak do nejvýše položeného
vrcholku hradní věže.
Prohlídka sklepení
Pro vozíčkáře jsou přístupné horní renesanční sklepení. Bariéru zvýšeného
prahu umožňuje překonat šikmá mobilní rampa. Z první místnosti sklepení
lze sestoupit po 5 + 1 schodech do tzv. vinného sklípku s oknem do
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dolních středověkých sklepení. I mezi dalšími 4 místnostmi sklepení s expozicí lapidária a expozicí zpracování drahých kamenů jsou zvýšené prahy.
Do dolních středověkých sklepení tesaných do skály, na níž byl postaven
hrad Grabštějn, se sestupuje 17 schody dolů. Po prohlídce se návštěvníci
vracejí 17 schody nahoru do horních sklepení a přes práh sestupují na
nádvoří.
Síně prvního patra a zámecká kaple sv. Barbory
Návštěvníci vcházejí do hradu v průjezdu 1 schodem nahoru. Po 1 schodu
nahoru vstupují do obslužné kuchyňské místnosti a 1 schodem nahoru
vlevo do hradní kuchyně se zděnou pecí. Kolem ní, po 5 + 3 schodech
nahoru, vstupují do schodišťové věže. Po 10 + 10 schodech vychází
na horní nádvoří.
Na nádvoří sestupují 1 schodem dolů. Do první síně, tzv. mázhauzu, komunikačního centra prvního patra hradu, vystupují 1 schodem nahoru. Z mázhausu se nahlíží do dámského salónu. Přes 1 schod nahoru a 1 dolů se
vstupuje do zámecké galerie. Přes práh se vstupuje do kaple sv. Barbory.
Návštěvníci pokračují v prohlídce místností s částí původního Clam-Gallasovského mobiliáře. Z poslední místnosti, kuchyně, se 1 schodem dolů
vrací na Horní nádvoří a 1 schodem nahoru zpět do mázhauzu.
Druhé patro
Do druhého patra hradu vystupují návštěvníci po úzkém, částečně zatočeném kamenném schodišti. Po 14 schodech nahoru se dostávají na emporu
kaple sv. Barbory. Po dalších 15 + 1 schodech, částečně točitých, vystupují
do druhého patra, do krbové síně nad mázhauzem. Z ní vcházejí do dvojice
tzv. dámských a pánských pokojů. Mezi tzv. dámskými pokoji se nachází
zvýšené prahy. Druhá síň tzv. pánských pokojů je poslední v rámci prohlídky
hradu Grabštějn. Z ní, spojovací chodbou, přes zvýšené prahy, vstupují
návštěvníci do věže, kterou si lze prohlédnout samostatně nebo sestupují
schodištěm věže na horní nádvoří.
Věž
Návštěvníci se do věže dostávají v úrovni druhého patra. Vystupují po 27 kamenných točitých schodech do úrovně třetího, po požáru v roce 1843 neobnoveného patra. Zde se nacházel původní vstup pozdně gotickým portálem.
Po 10 + 8 + 8 + 8 dřevěných schodech vystupují na ochoz věže s výhledem
do tří zemí - Německa, Polska a Čech. Po prohlídce sestupují po 8 + 8 + 8
+ 10 schodech do úrovně třetího patra, po 27 točitých schodech do úrovně
druhého patra a po 14 + 12 točitých schodech a přes práh na Horní nádvoří.
Z něj sestupují přes 1 schod nahoru, aby následně sestoupili 10 + 10 schodů
v schodištní věži, 3 + 5 schodů v zámecké kuchyni a 1 + 1 + 1 schodem do
zámeckého průjezdu.
Galerie
Galerie sezónních výstav regionálních umělců je umístěna v prvním patře
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hradu. Nachází se v místnostech dostupných ze schodišťové věže před
vstupem na Horní nádvoří, vpravo.
Toalety
Bezbariérově přístupná toaleta upravená pro vozíčkáře byla instalována na
dolním zámeckém nádvoří. Jsou zde běžné toalety, dámské i pánské.

Stávající parkoviště se nachází před vstupem do Nového zámku u přístupové cesty k Novému zámku. Po předchozí domluvě s Veterinární základnou
Armády České republiky mohou řidiči se sníženou pohyblivostí zaparkovat
před Novým zámkem a projet k hradu přes vojenský prostor.
Hrad Grabštějn
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel.: 482 724 301 Fax: 482 724 208
grabstein@liberec.npu.cz www.hrad-grabstejn.cz

...................................................
Házmburk, zřícenina hradu (KP)
Hrad Házmburk je pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupnou památkou.
Důvodem nepřístupnosti je jeho umístění na strmém čedičovém kopci ve
výšce 418 metrů nad mořem, nad obcí Klapý a pro vozíčkáře zcela neschůdný terén uvnitř hradu, pro jehož výstavbu byl využit vrcholek kopce
dlouhý 170 m, ale široký maximálně 30 metrů.
Přístupová cesta na hrad vede od parkoviště přes vinohrad. Má charakter
polní cesty. Za vinohradem se stáčí nahoru a zvedá se serpentinami
k hradnímu vrcholku. Pod hradem je povrch cesty značně kamenitý.
Poslední úsek cesty prochází hluboko ve svahu než dosáhne první
a následně druhé brány.
V prostoru hradu se návštěvníci pohybují po úzkých vychozených pěšinách. Místy vystupuje na povrch rostlá čedičová skála v podobě sloupů.
Na terase za Černou věží a na terase uprostřed hradu jsou rozmístěny
lavičky sloužící k odpočinku a výhledu do krajiny.
Prodejna vstupenek a publikací, občerstvení
Umístěna je v tzv. předhradí, v bývalém Strážním domku pod Černou věží.
Prohlídka hradu
První v pouhém torzu dochovaná hradní brána je umístěna pod Bílou věží.
Přístupová cesta umístěná hluboko ve svahu opisuje od západu na východ
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severní okraj vrcholku hradního kopce. Návštěvníci vstupují na hrad druhou
hlavní bránou do tzv. předhradí. Před sebou mají studnu a za ní Černou
věž, prozatím nepřístupnou. Pohyb po hradu vyžaduje zvýšenou opatrnost.
Kolem prodejny vstupenek, pěšinou po jižní hraně vrcholku hradního kopce
vystupují návštěvníci do tzv. horního hradu. Jdou-li rovně, dostanou se na
západní okraj hradu se sklepením. Zabočí-li doprava, dostanou se do tzv.
horního hradu se zbytky obvodových zdí paláce s cisternou. Dominantou
horního hradu je zpřístupněná Bílá věž. Vstupuje se do ní přes práh.
Návštěvníci musejí překonat 1 + 9 + 9 + 3 + 9 + 4 + 10 + 4 + 11 + 5 + 12
+ 11 + 6 + 13 + 19 dřevěných schodů, aby se dostali na její vrchol. Poté se
vracejí zpět, stejnou cestou.
Toalety
Suchá toaleta je umístěna u přístupové cesty do hradu, cca 15 metrů před
druhou vstupní bránou.
Parkování
Záchytné parkoviště je umístěno nad obcí Klapý. Z parkoviště vede značená cesta přes vinici a meruňkový sad až na hrad. Od parkoviště je možné
jít na hrad do kopce pouze pěšky.
Hrad Házmburk
Purkrabská 2, 411 17 Libochovice
Tel.: 606 175 052
hrad.hazmburk@usti.npu.cz www.hrad-hazmburk.cz

...................................................
Hluboká nad Vltavou, zámek (NKP)
Zámek Hluboká je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost bezbariérově si projít zámeckou zahradu a park. Ze zahrady a z nádvoří si mohou prohlédnout exteriéry zámecké budovy, zimní
zahradu a jízdárnu. Bezbariérová je zámecká kaple.
S pomocí šikmých mobilních ramp se vozíčkáři dostanou na prohlídku soukromých apartmánů v přízemí zámku a kuchyně.
Během zimní návštěvnické sezóny je pro návštěvníky na vozíku v plném
rozsahu zpřístupněná tzv. Zimní prohlídková trasa. Bariérou vstupu do
reprezentačních místností a apartmá v prvním patře zámku a hostinských
pokojů druhého patra zámku zůstávají schody.
Návštěvníci na vozíku mají možnost do areálu zámku vjet autem. Parkují
na stáních pro řidiče se sníženou pohyblivostí. Pěšiny v zámecké zahradě
kolem zámku jsou vysypány jemným bílým štěrkem.
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Povrch pěšin v anglickém krajinářském parku je mírně zvlněn. Vozíčkáři
mohou potřebovat pomoc asistence. Do zámku vstupují návštěvníci přes
most. Most a nádvoří jsou vydlážděny rovnou dlažbou. Vstup do místností
přízemí zámku spolehlivě umožňují šikmé mobilní rampy.
Běžní návštěvníci se do zámeckého areálu dostávají pěšky z Hluboké nad
Vltavou, vyasfaltovanou stoupající cestou kolem hotelu Štekl a dál stoupající cestou, sypanou jemným bílým štěrkem, na terasu zámecké zahrady
se zámkem. Pokud budou chtít návštěvníci na vozíku absolvovat tuto trasu,
potřebují v úseku od hotelu Štekl, kam se vyvezou autem, k zámecké
zahradě pomoc asistence.
Prodejna vstupenek
Umístěna je na nádvoří zámku vlevo. Bezbariérový vstup umožňuje šikmá
mobilní rampa.
Prodejna publikací
Umístěna je v průjezdu zámkem vpravo. Vstup do prodejny umožňuje
šikmá mobilní rampa.
Prohlídka zámku - I. okruh - Reprezentační síně zámku
Prohlídka reprezentačních prostor zámku začíná na nádvoří. Návštěvníci
vstupují po šikmé mobilní rampě do vestibulu a z něj po rampě do schodišťové haly.
Ze schodišťové haly vystupují po 8 + 4 + 18 reprezentačních schodech
do prvního patra zámku. Pohyb zpřístupněnými místnostmi je bezbariérový.
V případě potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří. Návštěvníci opouštějí
zámek místnostmi zbrojnice. Sestupují po 28 schodech do zimní zahrady,
kde prohlídka končí.
II. okruh - Soukromé apartmány zámku
Prohlídka soukromých apartmánů zámku začíná na nádvoří. Návštěvníci
vstupují po šikmých mobilních rampách do vstupní chodby a z ní do první
místnosti. Další pohyb soukromými pokoji knížete Adolfa je bezbariérový.
V případě potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří.
Z poslední místnosti vstupují návštěvníci do schodišťové haly a po schodech vystupují do soukromých pokojů kněžny Hildy. I zde je pohyb bez
bariér. V případě potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří. Po prohlídce se
návštěvníci vracejí do schodištní věže a sestupují na nádvoří, kde prohlídka končí.
III. okruh - Zámecká kuchyně
Prohlídka zámecké kuchyně určená pro běžné návštěvníky začíná na nádvoří. Návštěvníci sestupují do kuchyně po 17 + 17 schodech.
Návštěvníci na vozíku a jejich doprovod vstupují do kuchyně, po předchozím
ohlášení, přes zámecký park, trasou značenou šipkami s logem vozíčkáře.
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Po značené trase se dostávají pod vstupný most s provozním vstupem do
kuchyně a jejího zázemí. Je zde přistavěna šikmá mobilní rampa, po které
vozíčkáři vstupují dovnitř do budovy zámku. Další prohlídka je bez bariér.
Jediným vozíčkářům nedostupným místem zůstává pokoj kuchařky, do
něhož se vstupuje z chodby po 6 schodech nahoru. Po ukončení prohlídky
vystupují běžní návštěvníci zpět na nádvoří, po 17 + 17 schodech. Návštěvníci na vozíku opouští zámeckou kuchyni provozním vstupem přes příkop
do zahrad.
Zámecká věž
Pro návštěvníky na vozíku zůstává nedostupná. Bariérou je 245 schodů.
Zimní prohlídková trasa
Zimní prohlídková trasa komorními prostory soukromého apartmá čtyř generací majitelů hlubockého panství je bezbariérově přístupná. Otevřena je
každoročně, od prvního listopadu do 31. března, tedy v období, kdy je většina památek zcela nepřístupná.
Návštěvníci vstupují do zámku po šikmé mobilní rampě. Další pohyb
ve všech místnostech je v rovině, zcela bezbariérový. V případě potřeby
otevírá průvodce obě křídla dveří. Prohlídku zakončují soukromé místnosti
knížete Adolfa. Z nich návštěvníci vstupují do podvěží a na nádvoří zámku,
kde prohlídka končí.
Toalety
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla prozatím na zámku
Hluboká instalována. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře
je v hotelu Štekl na přístupové k cestě k zámku. Vzdálenější bezbariérová
toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v Informačním centru Hluboká
nad Vltavou pod zámkem.
Parkování
Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou parkovat na třech parkovacích stáních asi 175 metrů od zámku u severního nároží Alšovy jihočeské galerie.

Zámek Hluboká
Bezručova 142, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 387 843 911 Fax: 387 965 526
hluboka@budejovice.npu.cz www.zamek-hluboka.cz
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Hluboká - celkový pohled na zámek
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Horšov, kostel Všech svatých (KP)
Kostel Všech svatých v Horšově, 1 km severozápadně od Horšovského
Týna, není bezbariérově přístupnou památkou. Pomocí šikmé mobilní
rampy překonatelnou bariérou vstupu návštěvníků na vozíku jsou 1 + 1
schod do předsíně, kterou se vchází do lodě kostela.
Prohlídka kostela
Prohlídku kostela Všech svatých v Horšově je potřebné předem rezervovat na zámku Horšovský Týn. Návštěvníci vstupují do ohrazeného areálu
kostela brankou. Podél kostela jsou lavice určené k odpčinku.
Návštěvníci pokračují po pěšině vydlážděné z hrubších lomových kamenů.
Obcházejí kostel podél jižní strany a přes 1 + 1 schod vstupují do předsíně,
ze které se vchází do vlastní lodě kostela, plně restaurované a rehabilitované v letech 2001-2005.
Potřebné hygienické zázemí kostela, včetně bezbariérové toalety upravené
pro vozíčkáře, je ve výstavbě na místě zaniklé márnice.
Parkovat lze na návsi v obci před kostelem.
Zámek Horšovský Týn
náměstí Republiky 1, 346 01 Horšovský Týn
Tel.: 379 423 111 Fax: 379 423 113
horsovskytyn@plzen.npu.cz www.horsovsky-tyn.cz

...................................................
Horšovský Týn, kostel sv. Anny na Vršíčku (KP)
Zcela uzavřený poutní kostel sv. Anny na Vršíčku si lze prohlédnout alespoň zvenčí. Lze k němu vyjet autem, odbočkou z hlavní cesty na Folmavu. Po levé straně jsou podél cesty umístěny zastavení Křížové cesty.
Přístupová cesta do Vršíčku, ke kostelů, alejí lip, má charakter lesní cesty
s vyježděnými kolejemi. Vrchol Vršíčku je rovný. Návštěvníci na vozíku
s asistencí se mohou pohybovat po pěšinách na jeho povrchu.
Kromě gotického, barokně přestavěného kostela sv. Anny se v areálu poutního místa nachází kaple Božího hrobu a Pohřební kaple Panny Marie
Bolestné. Knížecí Trauttmansdorffská hrobka z 19. století pod kostelem sv.
Anny není pro vozíčkáře přístupná. Bariérou je neudržovaná přístupová cesta
a oplocení.
Parkovat lze na prostranství u kostela sv. Anny.
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Horšovský Týn, zámek (NKP)
Zámek Horšovský Týn je v současné době pro návštěvníky na vozíku z
větší částí nepřístupná památka. Bezbariérově přístupnými jsou zámecký
park a nádvoří zámku. Hlavní bariérou prohlídky většiny interiérů zámku
jsou schodiště, úzké schodiště v síle zdiva, vřetenové schodiště a jednotlivé
schody. V souvislosti s obnovou Erbovního sálu a jeho adaptací na kulturní
a společenský sál se zvažuje instalace výtahu. S jeho pomocí by se v budoucnu mohli vozíčkáři dostat do všech zpřístupněných místností prvního
patra zámku.
Nejjednodušší přístup do zámku je z parkoviště na náměstí Republiky.
Návštěvníci na vozíku se pohybují po dlážděném povrchu. Na mostě přes
příkop je ponechaná původní hrubá dlažba. Průjezd zámkem je dlážděný
dřevěnými špalky. Nádvoří je vysypáno jemným světlým dusaným štěrkem.
Podobnou úpravu mají i pěšiny v anglickém krajinářském parku severně
a západně od zámku.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí východního křídla zámku.
Návštěvníci prochází první bránou. V mezibraní vystupují vpravo 1 schodem
do průjezdu pro pěší a 1 schodem nahoru vstupují do prostranné síně
s prodejnou vstupenek a publikací. V síni nechybí židle, lavice a stoly
k odpočinku a vyčkání na průvodce.
Hrad
Zpřístupněné interiéry expozice hradu jsou v západním křídle zámku. Prohlídka začíná na zámeckém nádvoří. Návštěvníci přicházejí k západnímu
křídlu a 1 schodem nahoru vystupují do malé arkádové chodby. Následně,
po 14 schodech, sestupují do dvou místností zámeckého sklepení. Podlaha
je tvořená valounky. Z druhé sklepní místnosti vystupují po 2 + 10 dřevěných schodech do chodby před vřetenovým schodištěm a po 30 schodech
vřetenového schodiště a 2 schodech do loveckého sálu v prvním patře
západního křídla.
Další prohlídka místností západního křídla je bezbariérová. Z velkého sálu,
dnes obrazárny, sestupují návštěvníci přes práh a po 5 schodech dolů do
předkaplí. Z předkaplí lze vystoupit po 4 schodech nahoru do arkádové
chodby. Šířka dveří je 80 cm. Návštěvníci pokračují v prohlídce biskupské
kaple Nejsvětější Trojice. Vstupuje se do ní po 2 schodech nahoru a 1 + 1
schodem dolů. Návštěvníci si v kapli mohou výklad vyslechnout vsedě.
Po prohlídce kaple se návštěvnici vracejí po 1 + 1 schodu nahoru a 2 schodech dolů do předkaplí. Úzkým v síle zdi vybudovaným schodištěm širokým
60 cm sestupují po 3 + 1 + 1 + 6 schodech a práh do mezipatra západního
křídla, v němž je ve třech místnostech umístěna zámecká zbrojnice. Šířka
dveří mezi místnostmi je pouhých 80 cm. Návštěvníci přecházejí zvýšené

60

Horšovský Týn - zámek z ptačí perspektivy

61
prahy. Po prohlédnutí poslední místnosti se zbraněmi sestupují po 1 + 6
+ 1 schodu do arkádové chodby v přízemí západního křídla a 1 schodem
sestupují na nádvoří, kde prohlídka končí.
Zámek
Zpřístupněné interiéry expozice zámku jsou umístěny v jižním křídle. Prohlídka začíná na nádvoří. Po 1 schodu nahoru vstupují do jižního křídla
a po 21 + 2 + 14 žulových schodech vystupují do prvního patra, do arkádové chodby. Z ní pokračují prohlídkou jednotlivých místností. V případě
potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří. Předposlední místností v patře je
zelený salon. Z něj, 1 schodem nahoru, vstupují návštěvníci do knihovny.
Za ní je schodišťová chodba. Návštěvníci vystupují po 18 + 17 žulových
schodech do druhého patra. Do rytířského sálu se vstupuje přes zvýšený
práh. V následujícím sálu grafiky, do něhož se vstupuje 1 schodem dolů,
prohlídka končí. Návštěvníci se vracejí 1 schodem nahoru do rytířského
sálu a přes zvýšený práh a po 17 + 18 schodech scházejí do prvního patra
a po 16 + 17 schodech do chodby v přízemí. Přes 1 schod odcházejí na
nádvoří zámku, kde prohlídka končí.
Kuchyně
Místnosti zámecké kuchyně jsou umístěny v severním křídle. Jsou-li vozíčkáři s asistencí, mohou projet částí místností přibližujících zázemí zámku
s výběrem předmětů běžně ukrytých v hlubinách zámeckých depozitářů.
Prohlídka začíná na nádvoří. Návštěvníci vstupují 1 schodem do severní
arkádové chodby a 1 schodem nahoru jdou do místnosti věnované šlechtickým dětem a jejich hračkám. Postupně přecházejí místnostmi věnovanými
hygieně na zámku, cestování a osvětlování zámeckých pokojů. Poté se vracejí do místnosti dětí a hraček a 1 malým schodem dolů sestupují do první
kuchyně s pecí na chléb a souborem měděného nádobí.
Následující 3 schody dolů vedou do druhé místnosti kuchyně. Z ní se 1 schodem dolů schází do průchozí chodby s vystavenými renesančními freskami
sejmutými ze zdí biskupské kaple. Schody nahoru vedou do Erbovního sálu.
Návštěvníci pokračují dolů po 3 + 13 schodech do lapidária, umístěného
ve sklepní místnosti východního křídla. Po prohlídce vystupují po 3 +16
schodech do chodby před toaletami, po 2 schodech nahoru do místnosti
s lidovým nábytkem a z ní, přes prahy do haly s prodejnou vstupenek, kde
prohlídka končí.
Erbovní sál
Erbovní sál a k němu přiléhající renesanční reprezentační místnosti se nachází ve východním křídle zámku. Prohlídka začíná na nádvoří. Návštěvníci
vystupují po 12 + 8 + 4 + 6 + 4 schodech do otevřené arkádové chodby
v prvním patře západního křídla. Pohyb lodžií a místnostmi před erbovním
sálem je bez bariér. Do erbovního sálu se vstupuje nízkým schodem nahoru.
Po prohlídce se návštěvníci vracejí na otevřenou lodžii a z arkádové chodby po 4 + 6 + 4 + 8 + 12 schodech scházejí na nádvoří, kde prohlídka končí.
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Mitsuko
Hraběnka Mitsuko Coudenhove-Kalergi, rozená Japonka, se provdala do
nedalekých Poběžovic. I když v Horšovském Týně nikdy nežila, v místnostech západního křídla nad biskupskou kaplí byla se svozového mobiliáře
z Poběžovického zámku připravena expozice přibližující její život. Prohlídka
začíná na nádvoří zámku. Návštěvníci vystupují po 12 + 8 + 4 + 6 + 4 schodech na arkádovou chodbu západního křídla. Vstupují do lovecké haly a za
ní po 21 + 20 schodech vystupují do nejvyššího patra křídla, do první místnosti přibližující osobnost slavné Japonky.
Do dvou místností nad kaplí se vystupuje po 9 schodech nahoru. Šířka
dveří nedosahuje 80 cm. Po prohlídce obou místností se návštěvníci vracejí
9 schody do vstupní haly. Po 20 schodech sestupují před vchod na panskou emporu biskupské kaple, kam lze nahlédnout, a po dalších 21 schodech na arkádovou chodbu 1. patra. Procházejí loveckou halou a sestupují
po 4 + 6 + 4 + 8 + 12 schodech na nádvoří, kde prohlídka končí.
Purkrabství
V rámci prohlídky purkrabství, v němž je umístěna společná expozice
Městského muzea Horšovský Týn a zámku Horšovský Týn, mají návštěvníci
na vozíku možnost navštívit pouze jízdárnu se souborem kočárů a saní,
umístěnou v přízemí jižního křídla zámku.
S asistencí pokračují ochozovou chodbou, pozůstatkem staršího opevnění,
do purkrabství. V prvním patře, do něhož vstupují, se jim nabízí prohlídka
bydlení služebnictva, kuchyně a ložnice.
Do druhého patra s trojicí místností, zařízených dle vkusu měšťanů ve
službách šlechty, vedou pouze schody. Proto tyto místnosti zůstávají
pro vozíčkáře nepřístupné. Po ukončení prohlídky se návštěvníci vracejí
ochozovou chodbou do jízdárny a z nich na zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.
Zámecký park
Zámecký park s dvojicí jezer na Křakovském potoce se rozkládá severozápadně od zámku. Vstup do jeho dolní části je z ulice dr. E. Beneše. Jsou-li
vozíčkáři s asistencí, mají možnost dostat se i do horního parku, severně
od zámku s Loretánskou kaplí a vyhlídkovým altánem s výhledem na Horšov
a okolí. S ohledem na stoupání do svahu a nerovný povrch pěšin bývalé
terasové zahrady není návštěva parku severně od zámku bez asistence
možná.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla prozatím na zámku instalována. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře se nachází
v Regionálním informačním centru, na rohu náměstí Republiky a ulice 5. května 50, naproti zámku.
Běžná toaleta je umístěna v přízemí východního křídla zámku. Bariérou pro
vstup vozíčkářů jsou kromě schodů šířka a velikost kabin.
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Parkovat lze na náměstí před zámkem. Přímo před vjezdem do zámku jsou
vyhrazena dvě stání pro řidiče se sníženou pohyblivostí.
Zámek Horšovský Týn
náměstí Republiky 1, 346 01 Horšovský Týn
Tel.: 379 423 111 Fax: 379 423 113
horsovskytyn@plzen.npu.cz www.horsovsky-tyn.cz

...................................................
Hořovice, zámek (NKP)
Zámek v Hořovicích není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci
na vozíku mají možnost bezbariérově navštívit zámeckou zahradu a expozice v přízemí.
Hlavní prohlídkové okruhy (I., II., III.) probíhají v prvním patře budovy
zámku. Bariérou vstupu vozíčkářů jsou schodiště a schody.
Zámek Hořovice leží v rovině. Návštěvníci se k zámku dostávají pevnou
asfaltovou cestou. Pěšiny kolem zámku a v parku jsou rovné a pevné, vysypané jemným dusaným štěrkem.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku. Vstup do ní z průjezdu
zámkem chodbou vpravo je bezbariérový.
Prohlídka zámku - I. okruh - Reprezentační prostory
Zámecké interiéry 19. - 20. století najdeme v prvním patře zámku. Na prohlídku se vstupuje halou s freskou Olymp učenců. Vozíčkáři se do prvního
patra dostanou pouze s asistencí, nebo s pomoci přátel. Je nutné překonat
nahoru 13 + 13 schodů čestného schodiště. Další pohyb místnostmi prvního
okruhu je bezbariérový. Průvodce pouze otevírá obě křídla dveří. Na rozdíl
od běžných návštěvníků, sestupujících po vřetenovém schodišti s 20 schody
do místností s expozicí umělecké litiny, se vozíčkáři vrací k čestnému schodišti a s pomocí asistence sestupují po 13 + 13 schodech dolů do přízemí,
kde prohlídka končí.
II. okruh - Soukromá apartmá
Návštěvníci vstupují na prohlídku tou samou trasou jako na I. okruh. Jsouli ve skupině vozíčkáři, doporučuje se spojit prohlídky obou okruhů, aby se
eliminovalo jedno vystupování a jedno sestupování. Po překonání 13 + 13
schodů do prvního patra je další pohyb soukromými místnostmi bezbariérový.
V případě potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří. Poslední místností
prohlídky je zámecká kaple. Poté sestupují návštěvníci reprezentačním
schodištěm do přízemí, kde prohlídka končí.
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III. okruh - Hry a hračky malých aristokratů
Mají-li vozíčkáři zájem prohlédnout si expozici hraček dětí šlechtických
rodin, mohou pokračovat v prohlídce, čím si opět ušetří výstup po 11 + 11
schodech užšího a strmějšího provozního schodiště. Samotná prohlídka
hraček a dětských portrétů je, stejně jak prohlídka místností prvního a druhého okruhu, bezbariérová. Po ukončení prohlídky se návštěvníci na vozíku
vracejí za pomoci asistence reprezentačním schodištěm do přízemí, kde
prohlídka končí.
Expozice v bezbariérově přístupném přízemí zámku
Galerie umělecké litiny
V původních bytech služebnictva v přízemí zámku, ve čtyřech místnostech
a v chodbě, je umístěna Výstava umělecké komárovské litiny. K překonání
zvýšených prahů a nestejné úrovně podlah místností byly umístěny šikmé
dřevěné mobilní rampy potažené hrubým filcem. Tyto jsou relativně vysoké
(kolem 16 cm) a relativně krátké (kolem 25 cm), takže při jejich překonávání je nutná asistence. Prohlídka galerie je součástí prvního okruhu.
Hudba bez hudebníků
V přízemních prostorách zámku v bývalé zámecké kuchyni si lze prohlédnout ojedinělou expozici hracích strojků a hudebních automatů z 18. až 20.
století ze sbírek Národního muzea - České muzeum hudby. Bezbariérový
přístup je do prvních dvou místností expozice historických hudebních
nástrojů. V třetí místnosti musejí návštěvníci na vozíku překonat 1 schod
(rozdílnou úroveň podlah místností). Další pohyb po expozici je bezbariérový.
I zde je umístěna šikmá dřevěná mobilní rampa potažená hrubým filcem.
Prohlídka expozice je možná v doprovodu průvodce.
Zámecká lázeň a plynová kotelna
Součástí apartmá hraběnky Nosticové byla lázeň umístěna v přízemí
zámku, dostupná vřetenovým schodištěm z jejích pokojů v prvním patře.
V současné době postupně restaurovaná místnost je otevřena k nahlédnutí
z Galerie umělecké litiny. Plynová kotelna umístěná za lázní není prozatím
přístupná. Počítá se s její obnovou a zpřístupněním, v rámci prohlídky technického zázemí zámku.
Zámecká zahrada a park
Zcela bezbariérové přístupné jsou zámecká zahrada a park s galerií plastik
M. B. Brauna, se Slunečnou bránou a s umělou grottou. Původní barokní
terasová zahrada byla v 19. století proměněná na anglický krajinářský park
a ve 20. století doplněna vlastníky zámku o bazén a tenisový kurt.
Bezbariérově přístupná je i panská zahrada před zámkem, obnovená v roce
2007, kde stojí kašna přenesená sem z Václavského náměstí v Praze.
Toaleta je bezbariérově přístupná, ale není speciálně upravená pro vozíčkáře. Bariérou jsou úzké dveře do kabinek (60 cm). Je nutná asistence do-
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provodu, pokud se má použít dámská toaleta. Pánská toaleta potřebám
vozíčkářů nevyhovuje.
Možnost parkování je přímo v dosahu objektu, na ulici před zámkem nebo
v zámeckém areálu, v prostoru před vstupem do parku.
Zámek Hořovice
Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice
Tel.: 311 512 479 Fax: 311 516 549
horovice@stc.npu.cz www.zamek-horovice.cz

...................................................
Hradec nad Moravicí, zámek (NKP)
Zámek Hradec nad Moravicí je jen částečně bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku s asistencí se dostanou do parku a mohou si prohlédnout exteriéry zámku a jeho nádvoří. Po předchozím ohlášení mají
vozíčkáři a jejich doprovod možnost navštívit speciální vozíčkářskou trasu
vytvořenou z místností obou prohlídkových okruhů, z těch, které se nacházejí v přízemí zámecké budovy a jsou s minimální úpravou bezbariérově
přístupné. Bariérou pro vstup vozíčkářů do prvního a druhého patra zámku
jsou schodiště a schody. Jednotlivé schody jsou i mezi některými místnostmi I. okruhu (galerie) a II. okruhu.
Přístup do areálu Bílého zámku je z parkoviště, před Červeným zámkem.
Návštěvníci vstupují Červenou bránou. Přístupová cesta stoupá do mírného kopce. Návštěvníci na vozíku budou potřebovat asistenci. Povrch pěšin
je pevný, vysypán kačírkem. Nádvoří jsou po stranách zámeckých křídel
dlážděná. Zpevněné plochy uprostřed nádvoří jsou vysypány jemným
tmavě šedým dusaným pískem. Povrchy pěšin v parku za zámkem jsou
zpevněny a vysypány jemným šedým štěrkem. Během deště se na povrchu
mohou tvořit louže. Na nádvoří a v parku kolem zámku jsou rozmístěny
lavičky. V parku za zámkem znějí skladby L. v. Beethovena, který zámek
opakovaně navštěvoval.
Prodejna vstupenek a publikací je v Červené bráně, v místnosti bývalé
vrátnice. Návštěvníci do dvou místností prodejny vstupují po 4 schodech
nahoru.
Prohlídka zámku - Prohlídková trasa pro vozíčkáře
Do prohlídkové trasy jsou zahrnuty místnosti přízemí východního a západního křídla. Návštěvníci na vozíku a jejich doprovod si je mohou prohlédnout po předchozí domluvě. Pro vstup byly instalovány šikmé dřevěné
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mobilní rampy, díky kterým mohou vozíčkáři překonat i v přízemí nacházející se schodiště a schody.
Východní křídlo
Ve východním křídle, do něhož vozíčkáři vjíždí šikmou mobilní rampou,
začíná prohlídka ve schodišťové hale spojené s Hubertovou loveckou světnicí. Ze schodišťové haly pokračují vozíčkáři v prohlídce velkého apartmá,
dvojice dámských a dvojice pánských pokojů. Z apartmá vstupují do chodby
zasahující do jižního křídla, v níž je představená historie zdejších zahrad
a oranžérie a brnění ze zámecké sbírky zbraní. Zde prohlídka východního
křídla končí. Návštěvníci se vracejí do schodišťové haly a po rampě vystupují ven na nádvoří.
Západní křídlo
Prohlídka západního křídla začíná v místnosti naproti. Vozíčkáři do ní vstupují po šikmé dřevěné rampě. Po prohlídce vystavených zbraní ze sbírky
Karla Marii knížete Lichnovského vstupují po šikmé dřevěné rampě do
chodby a z ní do trojice místností apartmá pro méně významné hosty.
V místnostech je vystaven soubor historických fotografií, zachycujících
zámek a jeho interiéry kolem roku 1900, a znovuobjevená a zrestaurovaná
umělecká díla z depozitáře zámku. Z poslední místnosti apartmá vstupují
vozíčkáři do chodby. Průvodce upozorní na původní vstupní renesanční
portál v severním křídle. Poslední místností západního křídla zpřístupněnou
pro vozíčkáře je erbovní sál, velká jídelna, do níž se vstupuje šikmou dřevěnou rampou. Po prohlídce se návštěvníci vracejí do chodby a scházejí
na nádvoří pod arkádovou chodbu, kde jejich prohlídka končí.
Okruh I. - Místnosti západního křídla
Prohlídka místností západního křídla zámku začíná v průchozí místnosti
pod spojovací arkádovou chodbou. Po prohlídce vstupují návštěvníci do
chodby, z níž pokračují v prohlídce trojice místností hostinského apartmá.
Poslední místností přízemí je erbovní pokoj. Po jeho prohlídce vstupují
návštěvníci na schodiště a po 13 + 2 + 13 schodech vystupují do prvního
patra západního křídla zámku.
Místnosti prvního patra
Ze schodiště vcházejí návštěvníci do chodby podél bývalých hostinských
pokojů. Na konci chodby vstupují do prvního z nich, do čajového salónu.
Postupně přechází za sebou řazenými místnostmi, až vstoupí do poslední
plně zpřístupněné, předpokoje orientálního salónu. Do orientálního salónu
se sbírkami knížat Lichnovských se jen nahlíží. Poté se návštěvníci vracejí
na schodiště a po 17 + 2 + 17 schodech vystupují do druhého patra severního křídla zámku.
Galerie ve druhém patře
Z chodby ve druhém patře vystupují návštěvníci po 1 schodu do dvojice
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síní zámecké galerie, přibližujících nejslavnější osobnost hudebního života
zámku, L. v. Beethovena, a část zámecké obrazárny. Do sálu s obrazárnou
se sestupuje po 3 schodech dolů. Po prohlídce galerie vystupují návštěvníci
1 schodem nahoru do chodby. Po 1 schodu dolů sestupují k vřetenovému
schodišti a po 32 točitých schodech sestupují do prvního patra a dál, po 29
schodech, do přízemí. Zde, na nádvoří, prohlídka končí.
Okruh II. - Místnosti jižního křídla
Prohlídka místností východního křídla zámku začíná v průjezdu jižního křídla.
Návštěvníci vstupují z nádvoří do průjezdu nahoru 1 schodem a 1 schodem
do zámecké budovy. Poté následuje 7 + 6 + 2 + 11 schodů do prvního
patra. Při vstupu do první haly, v níž si mohou sednout, otevírá průvodce
obě křídla dveří. Následně návštěvníci procházejí místnostmi východního
křídla. Mezi jednotlivými místnostmi jsou nízké prahy. Ze čtvrté místnosti,
jídelny, vystupují 1 schodem nahoru do schodišťové haly, z níž lze projít do
spojovací arkádové chodby mezi západním a východním křídlem.
Po 1 schodu nahoru vstupují do dvojice síní, zpřístupněných v roce 2009,
kuřáckého a kulečníkového salónu. Z kulečníkového salónu sestupují 1 + 1
schodem dolů do chodby a do dámského rokokového salónu, poslední síně
prvního patra. Po prohlídce se vracejí na chodbu. Sesupují po 1 schodu
k točitému schodišti a po 29 + 1 schodu do přízemí zámku.
Přízemí východního křídla
První místností přízemí zámku je sakristie, do které návštěvníci vstupují
po 6 schodech nahoru, z ní 1 schodem dolů do vlastní kaple. Šířka vstupu
ze sakristie je 60 cm. Z kaple vystupují návštěvníci 4 schody nahoru ke
dveřím a sestupují 1 + 2 schody dolů do Hubertovy lovecké světnice spojené se schodišťovou halou. Z ní, 1 schodem nahoru pokračují do velkého
hostinského apartmá, čtveřice pokojů. Mezi jednotlivými místnostmi jsou
nízké standardní prahy. Z poslední místnosti jdou návštěvníci do chodby jižního křídla. Sestupují po 1 schodu do průjezdu a 1 schodem na nádvoří,
kde prohlídka končí.
Vstupní expozice
Umístěna je ve velkém sálu vstupního severního křídla. Vstupuje se do ní
z průjezdu vlevo, po 1 schodu nahoru a 2 schody dolů. Vstupní expozice
přibližuje stavební vývoj zámku od středověku až po 20. století. Součástí
expozice jsou modely měnícího se zámku a také dva kočáry a sáně knížat
Lichnovských z Hradce nad Moravicí. Po prohlídce se návštěvníci vracejí
2 schody nahoru a 1 dolů do zámeckého průjezdu.
Zámecká zahrada
Rozsáhlý anglický krajinářský park se rozrůstá jižně od zámku. Jeho podobu předurčuje tvar dlouhé jazykové ostrožny, na níž byl zámek postaven.
Chtějí-li návštěvníci na vozíku navštívit park, tak pouze s asistencí. Vozíčkáři mají možnost obejít zámek. Ze západní terasy je výhled na Mariánské
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louky. Do parku vede 10 schodů nahoru, bezbariérově podél východního
křídla a Bílé věže, pro návštěvníky nepřístupné. K mostku přes příkop pravěkého hradiště vedou 4 schody nahoru. Vrcholová část zahrady s pomníkem L. v. Beethovena zůstává proto pro vozíčkáře nedostupná. Vozíčkáři
mohou pokračovat po západním okraji vrcholu ostrožny s výhledem do údolí
na Mariánské louky a na okolní obce. Úzkému parku dominuje louka s obeliskem. Na tuto louku vedou dvě poměrně prudce stoupající stezky, pro
vozíčkáře nedostupné.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v jižním křídle
zámku. Po 1 schodu nahoru se vstupuje do průjezdu jižního křídla, a vlevo
1 schodem nahoru a 1 schodem dolů do chodby, kde jsou bezbariérové
toalety i běžné pánské a dámské toalety. Bariéru schodů pomáhá vozíčkářům překonat šikmá dřevěná rampa.
Parkovat lze na parkovišti před Červeným zámkem. Z parkoviště se Červenou bránou vstupuje do areálu Bílého zámku.
Zámek Hradec nad Moravicí
Městečko 2, 747 41 Hradec nad Moravicí
Tel.: 553 783 485
hradecnadmoravici@ostrava.npu.cz www.zamek-hradec.cz

...................................................
Hrádek u Nechanic, zámek (NKP)
Zámek Hrádek u Nechanic je částečně bezbariérově přístupná památka.
Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout park, nádvoří a exteriéry
zámecké budovy a hospodářského dvora. Pro vozíčkáře je určen tzv. malý
prohlídkový okruh, přibližující reprezentační sály zámku v jeho přízemí se
sbírkami rodiny Harrachů.
K zámku lze přijít od parkoviště severně od zámku. Cesta alejí k zámeckému areálu má pevný rovný povrch. Stoupá mírně nahoru, proto mohou
návštěvníci na vozíku potřebovat pomoc asistence. Povrch nádvoří zámku
a stezek je pevný, vysypaný vrstvou jemného štěrku. Místy může být prorostlý kořeny stromů.
Prodejna vstupenek je u hlavního vstupu do zámku, v místnosti vrátnice.
Přístup k oknu prodejny je bezbariérový.
Prodejna publikací je v hospodářské budově v severovýchodní části nádvoří
před zámkem. Vstup do ní přes menší chodbičku je zcela bezbariérový.
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Malý okruh
Návštěvníci vstupují do zámku z nádvoří krytým otevřeným vestibulem, určený pro vjezd kočárů. K hlavnímu vstupu vedou 1 + 3 schody nahoru. Aby
je návštěvnici na vozíku nemuseli s asistencí překonávat, mají možnost
dostat se do zámku bočním vstupem a spojovací chodbou, ústící přímo do
vstupní haly. Z ní bez bariér vstupují do rytířského salónu a dalších pěti reprezentačních síní zámku.
Z poslední z nich, z knihovny, se schodišťovou halou vracejí do spojovací
chodby. Přes ni, kolem bytu správce, vstupují do sakristie a následně do
zámecké kaple. V ní prohlídka malého okruhu končí. Aby vozíčkáři nemuseli sestupovat za pomoci asistence přes práh a 4 schody dolů, vracejí se
(hned nebo po prohlídce sezónní výstavy) spojovací chodbou do vstupní
haly a dál ke vstupu, kterým vešli do zámku.
Velký okruh
Navazuje na malý okruh. V schodišťové hale vystupují návštěvníci po 5 +
18 + 7 + 2 schodech do prvního patra a dále do předsíně a z ní do pokojů
hraběte. Na ně plynule navazují pokoje hraběnky. Jedinou bariérou na
trase jsou 2 schody dolů, vedoucí ze salonu hraběnky do její ložnice. Další
pohyb místnostmi prvního patra je bezbariérový. Do přízemí sestupují
návštěvníci schodištěm v západním křídle po 11 + 11 + 10 schodech.
Následuje pohled z chodby do bytu správce a sakristie se zámeckou kaplí.
V ní prohlídka končí.
Návštěvníci vcházejí do předkaplí a přes práh a po 4 schodech dolů se vracejí na zámecké nádvoří.
Výstavní sály
Umístěny jsou v západním křídle, ve dvou místnostech za kaplí. Pohyb v nich
je bezbariérový. Návštěvníci je mají možnost navštívit po ukončení prohlídky
malého nebo velkého okruhu. Délka prohlídky výstavních sálů je časově
neomezená.
Zámecký park
Zámek Hrádek u Nechanic je umístěn uprostřed anglického krajinářského
parku. Pohyb v něm je v podstatě bezbariérový. K oddechu slouží četné lavičky. Návštěvníci na vozíku mají možnost z východní strany vejít na terasu
před jižním průčelím zámku. Z terasy je výhled na Hradec Králové a širší
okolí. Po prohlídce terasy se vracejí zpět.
V průčelí jižní strany zámku je 16 + 1 schod dolů. Západní okraj terasy
u altánu ukončuje schodiště s 13 schody dolů. Ze zámeckého parku lze
přejít k hospodářským budovám s jízdárnou, divadlem a zámeckým
zahradnictvím. Součástí parku je i golfové hřiště.
Bezbariérově přístupná toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v hospodářské budově v severovýchodní části nádvoří před zámkem. Je součástí
dámských toalet.
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Parkovat lze na parkovišti u silnice Hrádek - Nechanice, 250 m severně
od zámku. Do areálu zámku je zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Ve výjimečných případech mohou do areálu vjet pouze vozy řidičů se sníženou pohyblivostí.
Zámek Hrádek u Nechanic
503 15 Nechanice
Tel.: 495 441 244 Fax: 495 442 010
zamek.hradek@josefov.npu.cz www.hradekunechanic.cz

...................................................
Hrubý Rohozec, zámek (NKP)
Zámek Hrubý Rohozec není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
mají možnost prohlídky parku, exteriéru a nádvoří zámku. Vzhledem k tomu,
že zámek vznikl přestavbou středověkého hradu, nejsou zpřístupněné
místnosti prvního a druhého patra v jedné rovině. Výškový rozdíl vyrovnávají schodiště. Poměrně úzká a do pravého úhlu zalomená schodiště
neposkytují dostatečný prostor pro použití schodolezu.
Do zámeckého areálu se vstupuje z Bezručovy ulice. Povrch cest kolem
zámku je vyskládaný hrubým kamenem. Na nádvoří zámku je rovná dlažba.
Otevřená arkádová chodba v zadní části nádvoří slouží i jako přístřešek
v případě přívalového deště. Jsou zde rozmístěny lavičky.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku v bývalé zámecké
spižírně. Při vstupu z nádvoří je nutné překonat 1 + 1 schod.
Prohlídka zámku - Malý prohlídkový okruh
Okruh začíná na nádvoří zámku. Přes zvýšený práh a po 1 + 16 + 12 schodech vystupují návštěvníci do prvního patra zámku. Vpravo pokračují
do předkaplí, sakristie a zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Po prohlídce se
vracejí a směrem doleva vstupují do obytných místností zámku. První čtyři
místnosti (malá a velká knihovna, slavnostní a zelený sál) se dochovaly
v podobě, jakou znali původní majitelé zámku, hrabata Des Fours Walderode. Ze zeleného salónu pokračují návštěvníci po 4 schodech nahoru
do obnovených místností, pracovny, salónu a ložnice hraběte Mikuláše
Vladimíra Des Fours Walderode a do salónu a ložnice jeho manželky Gabriely Karolíny. Prohlídku pokojů majitelů ve staronové obnovené podobě
z 30. let 20. století uzavírají dvě chodby, z nichž je možné nahlédnout
do hygienického zázemí zámku. Poté po 3 schodech nahoru pokračují
návštěvníci ke schodišti. Zde prohlídka končí a návštěvníci sestupují po
7 + 7+ 8 + 7 schodech na nádvoří zámku do otevřené arkádové chodby.
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Velký prohlídkový okruh
Expozice tzv. Velkého prohlídkového okruhu navazuje na Malý prohlídkový
okruh. Návštěvníci nesestupují do přízemí. Pokračují nahoru po 9 + 4 + 11
+ 6 schodech do druhého patra zámku. Zde následuje prohlídka pěti síní,
přibližujících vývoj interiéru v 19. století. Na ně navazuje pět místnosti uvedených do stavu, v jakém se nacházely za života posledních majitelů, a to
ložnice hraběnky Augusty Gabriely a Marie Immaculaty, klenutý pokoj
umístěný v bývalé hradní věži a modrý a zelený pokoj. I šlechtičtí majitelé
trpěli pohybovými problémy. Svědectvím toho je kolečkové křeslo hraběnky
Marie Immaculaty.
Po prohlídce sestupují návštěvníci po 6 schodech dolů a po 5 + 1 schodu
do chodby s hostinským pokojem a pokojem hraběte Karla Bedřicha. Zde
prohlídka končí. Návštěvníci sestupují po 1 + 5 + 11 + 4 + 9 schodech
do prvního patra a následně po 7 + 4 + 8 + 7 schodech na zámecké nádvoří.
Zámecká galerie
Zámecká galerie je zcela bezbariérově přístupná. Umístěna je v přízemí
zámku na nádvoří v bývalé zámecké kuchyni. Vstup do ní je v prostoru otevřené arkádové chodby.
Sál sezónních výstav a vrchnostenská kancelář
Sál sezónních výstav je umístěn v přízemí zámku. Vstupuje se do něj
z nádvoří a je potřebné sestoupit 1 + 1 schod dolů a 2 nahoru. V případě
potřeby lze otevřít obě křídla dveří. Na výstavní síň plynule navazuje vrchnostenská kancelář s původními archivními skříněmi z počátku 19. století.
Park
Anglický krajinářský park je pro vozíčkáře volně přístupný. Povrchy stezek
jsou zpevněny. Po deštích se mohou vytvářet louže. Součástí parku je soubor kamenných plastik 18. a 19. století. Z okraje parku je výhled do údolí
řeky Jizery. Umělá grotta, vyhlídka na Turnov, umístěna ve svahu, zůstává
pro vozíčkáře nedostupná. Bariérou jsou úzké a kluzké čedičové schody.
V areálu zámku nebyla instalována bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře. Stávající se nachází v hospodářské budově před zámkem, za terasou. Bariérou pro vstup vozíčkářů jsou 2 + 2 schody dolů a 6 nahoru
a rozměry kabin. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře se
nachází na železničním nádraží Turnov.
Placené parkoviště je umístěno před vstupem do zámku podél Bezručovy
ulice.
Zámek Hrubý Rohozec
Bezručova ulice 1, 511 01 Turnov
Tel./fax: 481 321 012
hrubyrohozec@liberec.npu.cz www.hruby-rohozec.eu
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Jaroměřice nad Rokytnou, zámek (NKP)
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou je z části bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout zámeckou zahradu, anglický
krajinářský park, nádvoří zámku a exteriéry zámeckých budov. Ze zámeckých interiérů jsou bezbariérově dostupné místnosti prohlídkového okruhu
B a kostel sv. Markéty. Bariérou přístupu na prohlídkovou trasu A v prvním
patře zámku jsou schody a schodiště.
Nejjednodušší přístup do zámku je z náměstí Míru. Povrch nádvoří je
vysypán jemným bílým štěrkem, povrch pěšin v parku zpevněným dusaným pískem.
Prodejna vstupenek a propagačních materiálů je v přízemí zámku. Vstupuje
se do ní z průjezdu, vpravo, přes 1 schod nahoru.
Prohlídka zámku - trasa A - Barokní síně
Prohlídka barokních síní začíná v průjezdu zámku. Návštěvníci vystupují
po 13 + 13 schodech do prvního patra a přes zvýšený práh do sálu předků.
Po jeho prohlídce bezbariérově vstupují západního části křídla. Je-li to
zapotřebí, otevírá průvodkyně obě křídla dveří. Z poslední místnosti jdou
na chodbu s obrazovou galerií. Z chodby dál přes 1 schod nahoru do obývacího modrého salónu, sousedícího s pracovnou hraběnky a její koupelnou.
Z následující síně, dámského salónu, se vracejí do sálu předků a pokračují
do východní části křídla. Zde je pohyb zcela bezbariérový, bez schodů
nebo zvýšených prahů. Poslední prohlíženou místností, chodbou s rodovou
obrazárnou, se návštěvníci dostávají do schodišťové haly. Po 13 + 13 schodech sestupují do průjezdu.
Prohlídka pokračuje dál. Návštěvníci přes 1 schod nahoru vstupují do prodejny vstupenek, procházejí galerií a zastavují se v poslední místnosti
prohlídkové trasy, v sale terreně s čajovým salonkem a římskými lázněmi.
Zde prohlídka končí, návštěvníci se vracejí do galerie, kde si mohou sami
prohlédnout vystavené umělecké předměty, díla regionálních umělců a
autorů.
Trasa B - Hostinské pokoje 19. století
Prohlídková trasa je umístěna v místnostech přízemí západního křídla.
Návštěvníci vstupují z průjezdu přes nepatrně zvýšený práh do přijímacího
pokoje. Další pohyb místnostmi je zcela bezbariérový. Poslední částí prohlídky je portrétní rodová galerie v chodbě. Po její prohlídce se návštěvníci
vracejí do průjezdu, kde prohlídka končí.
Trasa C - Kostel sv. Markéty
Chtějí-li si návštěvníci prohlédnout farní kostel sv. Markéty, musejí vyjít
na čestný dvůr před vstup do zámku a vydat se směrem vlevo ke kostelu
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sv. Markéty, před průčelí s dvojicí věží po stranách. Zde ve stanovený čas
uvedený na vstupence čeká průvodce. Bariérou při vstupu do kostela je
1 schod nahoru. Další pohyb v kostele i ve vnitřní chodbě kolem kostela
je bezbariérový. Návštěvníci si vyslechnou výklad vsedě. Po prohlídce
návštěvníci dle svého uvážení opouští kostel, 1 schodem dolů, na ulici.
Zámecká zahrada
Francouzská zahrada a na ní navazující rozsáhlý krajinářský park, umístěné
jižně pod zámkem, jsou zcela bezbariérově přístupné. Vstup pro návštěvníky na vozíku je ze západní strany zahrad, kolem zámecké budovy,
vstupem po straně zahradních domků. Vstupu z průjezdu zámku brání
práh, 4 schody dolů, svah dolů a opět 3 schody dolů. Zámek byl vybudován
na okraji terasy. Síně, které se jeví být z náměstí Míru v přízemí, jsou od
parku v prvním patře. Svah mezi parkem a zahradním vstupem do průjezdu spolu se schodišti vyrovnává výškový rozdíl jednoho patra.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna na dámských
toaletách. Vstup je z průjezdu zámku, vpravo. Kabina je označena logem
vozíčkáře.
Parkovat lze na náměstí před hlavním vstupem do zámku. Je zde parkovací
stání pro řidiče se sníženou pohyblivostí.
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
náměstí Míru 1, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel./fax: 568 440 237
jaromerice@telc.npu.cz www.zamek-jaromerice.cz

...................................................
Javorník - Jánský Vrch, hrad (NKP)
Hrad Jánský Vrch není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
mají možnost prohlídky exteriérů hradních budov a anglického krajinářského
parku, rozloženého jižně od hradu. Hlavní bariérou přístupu do hradních
interiérů jsou početná schodiště a schody.
Hrad Jánský Vrch je přístupný z města Javorník. Hrad byl postaven na
dominantním svahu Štít nad městem. Přístupný je serpentinami původní
hradní cesty, ústící od jihu na nádvoří před konírnu a kočárovnu. Povrch
cesty stoupající nahoru je pevný a rovný, zpevněný štěrkem. Po předchozí
domluvě se správou hradu ji mohou řidiči se sníženou pohyblivostí vyjet
autem. Mezi serpentinami jsou zkratky v podobě schodišť. Další možnost
přístupu ke hradu je po schodech, kolem Eichendorfovy krásné vyhlídky.
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Tato trasa, i když fyzicky náročná, nabízí výhled do vzdáleného okolí a je
oblíbená. K Eichendorfově vyhlídce vede celkem 11 + 5 + 11 + 25 + 25
+ 25 schodů. Na terasu vyhlídky se sestupuje 5 schody dolů. Návštěvníci
se vracejí 5 schody nahoru a po 27 + 1 schodu vstupují k bráně, přes kterou vycházejí na nádvoří.
Povrch nádvoří je rovný. Dlážděné pěšiny ohraničují pásy vysypané jemným pískem, za nimi je pravidelně sečený trávník. Po zatravněném povrchu
nádvoří lze vstoupit na vyhlídku mezi dvojicí středověkých věží, přestavěných na oranžérii a altán s kavárnou.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí přístavby ústředního schodiště,
v bytě vrátného. Návštěvníci vstupují do chodby přes zvýšený práh. Vlevo,
přes další zvýšený práh jsou prostory prodejny.
Okruh I. - Prohlídka společenských a obytných místností hradu
Prohlídka hradu Jánský Vrch začíná ve schodišťové hale. Návštěvníci
vystupují po 7 + 11 + 7 + 11 schodech do úrovně prvního patra a dál po 11
+ 7 + 11 + 7 + 11 schodech do druhého patra. Ze schodišťové haly vstupují do pokojů upravených v 19. století. Pohyb přes pokoje ke koncertnímu
sálu je bezbariérový, po rovině.
Z koncertního sálu 1 schodem dolů scházejí návštěvníci do schodišťové
haly a 1 schodem nahoru do malé jídelny. Z malé jídelny 1 schodem dolů
sestupují do soukromé kaple vratislavských biskupů. Z kaple, 1 schodem
dolů, sestupují do dvojice hostinských pokojů. Z další schodové haly, po 5
+ 7 dřevěných schodech, vystupují do chodby s pokojem biskupa, do kterého se nahlíží.
Z chodby přes práh vstupují do kulečníkového sálu. Chodbou přes práh
vstupují návštěvníci do předpokoje sálu a sálu s dýmkami. Přes pracovnu
biskupů a malý pokoj vstupují do chodby a po 12 schodech dolů scházejí
do předpokoje velkého konferenčního sálu. Vstupují na hlavní reprezentační
schodiště a po 11 + 7 + 11 + 7 + 11 schodech scházejí do úrovně prvního
patra a dál po 7 + 11 + 7 + 11 schodech do přízemí, kde prohlídka končí.
Okruh II. - Prohlídka hospodářského zázemí hradu
Prohlídka začíná v přízemí schodišťové haly. Návštěvníci vystupují po 7 +11
+ 7 +11 schodech do prvního patra a do chodby na dolní dvůr, na který
vystupují po 6 schodech nahoru.
Zámecká kaple
Návštěvníci procházejí nádvořím směrem k původní dělové baště. Po 2 schodech nahoru vystupují do chodby a přes práh do kaple sv. Jana Křtitele
z roku 1848. Po její prohlídce se vracejí přes práh a po 2 schodech dolů
na konci chodby na dolní dvůr.
Prádelna a koupelny
Po 4 schodech nahoru vystupují návštěvníci z dolního dvora do prádelny.
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Z prádelny do koupelny služebnictva a biskupské koupelny s lázní. Po prohlídce se vrací a po 4 schodech dolů vycházejí na dolní dvůr.
Hradní kuchyně a její zázemí
Z dolního dvoru vystupují návštěvníci 8 schody mezi dolním a horním dvorem do předpokoje kuchyně a do kuchyně. Po prohlídce, po 4 schodech
dolů, sestupují do velké spižírny. Po její prohlídce se po 4 schodech nahoru
vracejí do kuchyně. Z ní po 5 schodech do chodby. Procházejí kolem bytu
kuchařky a jídelny pro sloužící, do kterých se nahlíží. Vstupují do haly se
schodištěm, po kterém se vynášelo jídlo do patra, a 1 schodem dolů scházejí na horní dvůr.
Mandlovna, žehlírna a dílna
Z horního nádvoří vstupují návštěvníci po 2 schodech nahoru do provozní
chodby. Po 1 schodu nahoru pokračují do místnosti s mandlem a přes práh
do žehlírny. Po prohlídce se vracejí kolem dílny a po 1 schodě vstupují
do bytu správce.
Byt správce - kastelána
Byt správce tvoří tři pokoje. Pohyb v nich je bez bariér. Do poslední, ložnice,
se pouze nahlíží. V chodbě podél správcova bytu se nahlíží na toalety. Poté
návštěvníci odcházejí z hradu a schodištěm, vloženým do bývalého příkopu,
po 1 + 1 + 14 + 15 + 15 schodech sestupují na hradní nádvoří, kde prohlídka končí.
Hradní park
Rozkládá se na jižním svahu hradního kopce. Jsou-li vozíčkáři s asistencí,
mají možnost si ho prohlédnout. Pohybují se po pěšinách zpevněných hrubším štěrkem. Park v okolí hradu doplňují lavičky. Z konce 19. století jsou dvě
romantické kašny, dnes nefunkční. Francouzská terasová zahrada na východním hradním vrchu je z důvodu rekonstrukce kruhového altánu prozatím
nepřístupná.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí běžných toalet
v objektu bývalé konírny a kočárovny. Je uzamčena, klíč je umístěn v prodejně vstupenek a publikací.
Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou po předchozí domluvě se správou
hradu parkovat před hospodářskou budovou za hlavní bránou do zámku.

Hrad Jánský Vrch
790 70 Javorník
Tel.: 584 440 286
janskyvrch@olomouc.npu.cz www.janskyvrch.cz
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Jezeří, zámek (KP)
Zámek Jezeří, po desetiletích cílené devastace opět rekonstruován a obnovován, není v současné době bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku mají možnost prohlídky exteriéru zámku a jeho nádvoří.
Hlavní bariérou přístupu do místností prvního patra a síní severní věže jsou
schodiště a schody.
Po dokončení rekonstrukce zámku bude možný bezbariérový přístup
zahradní terasou do síní reprezentačního prvního patra, a to minimálně
během tzv. dní bez bariér.
Během rekonstrukce se do zámeckého areálu vstupuje brankou přes horní
zahradu. Z branky se do zahrady sestupuje po 6 schodech dolů. Kočárovou
cestou sestupují návštěvníci na nádvoří před panským domem, východní
terasu a dolů ke kočárovně. Cesta s pevným povrchem s místy vyježděnými pásy po kolech je částečně zatravněná, částečně vysypaná hrubším
štěrkem.
Prodejna vstupenek a publikací je v panském (úřednickém) domě na dolním
zámeckém nádvoří.
Do vstupní chodby s nápojovým automatem se vstupuje po 2 schodech
nahoru. Další pohyb v prodejně a v místnosti galerie za ní je v rovině.
V místnosti galerie si lze sednout ke stolu a odpočinout si.
Prohlídka zámku
Prohlídka zámku Jezeří začíná na nádvoří před panským domem. Po 9 + 7
schodech nahoru vstupují návštěvníci do chodby s loveckými trofejemi
v přízemí. Po 10 schodech nahoru pokračují do vestibulu a do jihovýchodního křídla. Z chodby dále po 4 schodech dolů do oratoře zámecké kaple
a z ní po schodech nahoru do místností tzv. loveckého apartmá. Ve druhé
místnosti vystupují 1 schodem do chodby s toaletou.
Do následujícího audienčního sálu sestupují 1 schodem dolů. Z něj se
návštěvníci vracejí do chodby a vstupují zpět do vestibulu.
Reprezentační prostory zámku
Umístěny jsou v prvním patře zámku. Návštěvníci vystupují po 5 + 14 + 6
schodech do hlavní spojovací chodby, po které vstupují do síní severního
a severozápadního křídla. Tzv. Velkým salónem, zdevastovaným a bez parket, pokračují do menšího (hudebního) salónu.
Z něj vcházejí do pracovny, součástí dámského apartmá. Maskovanými
dveřmi lze vstoupit do šatny, do níž shora ústí točité vřetenové schodiště
ze soukromých obytných místností ve druhém patře. Ze šatny vstupují
návštěvníci do obslužní chodby zámku. Z ní, po 2 schodech nahoru vystupují do lázně s toaletou. Z koupelny, po 2 schodech dolů, odcházejí do ložnice zámecké paní.
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Pokoje severní věže
Z ložnice zámecké paní se návštěvníci vracejí 2 schody nahoru do koupelny a 2 schody dolů do obslužné chodby. Dřevěným vřetenovým schodištěm
po 30 schodech vstupují do pokoje chůvy a po 28 schodech do nejvyššího
pokoje švadleny.
Po prohlídce sestupují zpět po 28 + 30 dřevěných točitých schodech do reprezentačního patra a z něj po 24 kamenných točitých schodech do přízemí.
Po 3 schodech dolů sestupují na čestný dvůr s portálem s Atlanty od J. A.
Dietze.
Zámecká sklepení
Z čestného dvora přes práh sestupují návštěvníci 4 schody dolů do zámeckých sklepení a světa pohádek. Po 2 schodech nahoru vstupují do chodby,
vysekané do skály, na níž byl postaven zámek.
Z následující místnosti sestupují 8 schody dolů do chodby s trofejemi. Po 2
schodech nahoru přicházejí do tzv. Stříbrnice, v které se konají sezónní
výstavy. Po její prohlídce se po 2 schodech dolů vracejí do chodby s trofejemi. Po 6 + 8 schodech odcházejí dolů na nádvoří, kde prohlídka končí.
Zámecká konírna
Umístěna je pod panským domem. Sestupuje se k ní po kočárové cestě.
Pohyb v samotné kočárovně s vystavenými kočáry, sáněmi, hasičskou stříkačkou a zemědělským náčiním je bezbariérový.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v přízemí panského (úřednického) domu. Do domu se vstupuje 2 schody nahoru. V kabině
nejsou prozatím instalována madla.
Parkoviště je umístěno u přístupové cesty k zámku. V případě potřeby lze
parkovat těsně před hlavní bránou. Po předchozí domluvě zajistí správa
zámku řidiči se sníženou pohyblivostí vstup hlavní bránou na nádvoří před
panským domem.

Zámek Jezeří
435 43 Horní Jiřetín
Tel./fax: 476 734 338
zamek.jezeri@usti.npu.cz www.zamek-jezeri.cz
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Jindřichův Hradec, zámek (NKP)
Zámek Jindřichův Hradec je částečně bezbariérovou památkou. Jsou-li
vozíčkáři s asistencí, mají možnost prohlídky exteriérů budov, nádvoří
a zahrady a navštívit více než polovinu zpřístupněných síní. Bariérou prohlídky zbylé části zámku jsou schodiště a schody.
Návštěvníci vstupují do zámku z města. Pro návštěvníky na vozíku jsou
přístupná všechna tři nádvoří. Je nutné brát ohled na povrch komunikace
z prvního na třetí nádvoří. Povrch je pokryt hrubým lomovým kamenem.
Třetí nádvoří je v rovině, povrch tvoří drobný štěrk. Plocha kolem Adamova
stavení je vyskládaná rovnými žulovými deskami. Kolem Španělského křídla
je vydlážděna hrubým lomovým kamenem. Při pohybu mezi nádvořími,
hospodářským křídlem s prodejnou vstupenek a Jáchymovým křídlem je
nutná asistence.
Prodejna vstupenek a publikací se nacházejí v hospodářském křídle zámku
na druhém nádvoří. Vstupuje se do nich po schodech nahoru a 2 schodech
dolů.
Okruh A - Adamovo stavení - 1. patro
Prohlídku mohou návštěvníci na vozíku absolvovat pouze s asistencí. Začíná
vstupem do Adamova stavení, po 3 schodech nahoru. Průvodce otevírá
v případě potřeby obě křídla dveří.
Ze vstupní haly vystupují návštěvníci po 14 + 14 žulových schodech do
prvního patra stavení. Pokra-čují vlevo prohlídkou renesančních síní, tzv.
Zelených pokojů. Při vstupu do prvního pážecího pokoje je nutné překonat
zvýšený práh.
Po prohlídce Zelených pokojů se návštěvníci vracejí na chodbu Rožmberků
a pokračují v prohlídce Slavatovských a Černínských síní. Po prohlídce
poslední, Černínské ložnice, z níž se nahlíží do Empírového pokoje a předpokoje, se vracejí na chodbu a z ní, přes práh, vstupují na velké arkády.
Přes práh vstupují také do Španělského křídla, do schodišťové haly a po 14
+ 15 dřevěných schodech a přes práh na druhé nádvoří.
Prohlídka pokračuje v zahradě, kam se návštěvníci dostávají přes 1 schod
nahoru a 2 dolů. Posledním místem prohlídky je rondel. Vstupuje se do
něho 2 schody nahoru a 1 dolů. V rondelu si lze sednout na židle a vyslechnout si výklad vsedě. Po prohlídce se návštěvníci odcházejí do zahrady,
kde prohlídka končí.
Okruh B - Gotický hrad - 1. patro
Z celého okruhu je pro vozíčkáře s asistencí přístupná pouze zámecká
kaple sv. Ducha, v níž prohlídka začíná a černá kuchyně, ve které prohlídka
končí.
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Jindřichův Hradec - zachovaný gotický palác s kaplí
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Kaple sv. Ducha
Do kaple sv. Ducha se vstupuje po 2 schodech. Pohyb ve zpřístupněné
části kaple je bezbariérový. Návštěvníci si vyslechnou výklad vsedě, v lavicích kaple. Po prohlídce se vracejí 2 schody dolů na nádvoří a pokračují
v prohlídce síní prvního patra.
Gotický palác
Návštěvníci vstupují do síní prvního patra gotického paláce přes práh a po
11 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 kamenných schodech. Přes zvýšený práh pokračují
do rytířského sálu Adama I. z Hradce, rozděleného pozdější přestavbou na
dva menší prostory. Kamenný portál mezi místnostmi má rovněž zvýšený
práh. Po prohlídce sálů se návštěvníci vracejí na schodiště a po 4 schodech
a přes práh vstupují do síně před kůrem kaple sv. Ducha. I do následující
místnosti se vstupuje přes práh. Teprve z ní, románským portálem přes
prahy vcházejí návštěvníci do vstupní síně románského paláce s cyklem
nástěnných maleb ze života sv. Jiří a poté do obytné místnosti. Z ní se
vchází do tzv. fraucimoru. Z něho pokračují po 1 + 1 schodu nahoru na malé
arkády, poté po 1 + 1 + 7 + 18 + 6 schodech sestupují dolů na nádvoří.
Černá kuchyně
Návštěvníci procházejí průjezdem původního vstupu do hradu k věži
Lázeňce. V jejím přízemí je umístěna černá kuchyně, do níž se vstupuje
přes zvýšený práh. Pohyb v kuchyni je bezbariérový. Zde prohlídka končí
a návštěvníci se vracejí na třetí nádvoří.
Okruh C - Adamovo stavení, přízemí
Tato prohlídková trasa je pro návštěvníky na vozíku nejlépe přístupná.
Vozíčkáři s pomocí asistence vjíždí do Adamova stavení ze třetího nádvoří.
Jedinou větší překážkou jsou 3 schody nahoru do vstupní haly. Průvodkyně
otevře v případě potřeby obě křídla dveří. Návštěvníci si nejdřív prohlížejí
místnosti levé poloviny stavení. Při vstupu do první místnosti, přijímacího
salónu, je nutné překonat zvýšený práh. Další pohyb místnostmi, vybavenými nábytkem Černínů ze zámku Jemčina, je bezbariérový.
Po prohlídce se návštěvníci vracejí do vstupní haly a pokračují v prohlídce
zbylých místností. I zde při vstupu do první místnosti, knihovny, je nutné
překonat zvýšený práh. Další pohyb je bezbariérový. Prohlídka stavení končí
v Černínské galerii, otočené do zahrady s rondelem. Návštěvníci stavení
opouštějí francouzským oknem po šikmé dřevěné mobilní rampě.
Posledním místem prohlídkové trasy je rondel. Návštěvníci do něj vstupují
otevřenou arkádovou chodbou. Při vstupu překonávají 1 schod. V rondelu
si lze sednout a vyslechnout výklad vsedě. Po prohlídce se návštěvníci vracejí do zahrady, kde prohlídka končí. Při odchodu na třetí nádvoří musejí
překonat 2 schody nahoru a 1 dolů.
Černá věž
Černá věž je pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupná. Prohlídka věže
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je bez průvodce a začíná před malými arkádami. Návštěvníci po 6 + 18 +
7 schodech vystupují do prvního patra arkád. Přes práh dále na vřetenové
schodiště Španělského křídla a po 11 + 5 kamenných a 3 dřevěných schodech vystupují na krytý ochoz. Z ochozu lze nahlédnout do přípravny jídel
v gotickém paláci. Po 17 dřevěných schodech vystupují návštěvníci do druhého patra a chodbou přes práh do věže. Dole ve věži je tzv. hladomorna,
přístupná z druhého nádvoří druhotně proraženým vstupem. Návštěvníci
zdolávají 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 14 + 14 + 18 dřevěných schodů na vrchol
Černé věže s výhledem na město Jindřichův Hradec a jeho okolí. Poté se
vracejí stejnou cestou na třetí nádvoří, kde prohlídka věže končí.
Španělské křídlo
Prohlídka Španělského křídla je pouze pro předem objednané skupiny.
Schodiště a nerealizovaný výtah do prvního a druhého patra jsou bariérami
pro vstup návštěvníků na vozíku. Návštěvníci vstupují do Španělského křídla
po 5 žulových schodech nahoru a dále pak do prvního patra, kde se
nachází Španělský sál. O patro výš je kaple Panny Marie s výmalbou Mistra
Žirovnického. Návštěvníci postupují do bývalého divadelního sálu a prohlídka končí v prvním patře věže Lázeňky, nad černou kuchyní, v soudním
sálu s nástěnnými malbami Mistra Žirovnického.
Výstavní sál - galerie
Síň galerie se nachází na druhém nádvoří za prodejnou vstupenek a publikací. Do prodejny se vstupuje po 3 schodech nahoru a 2 schodech dolů.
Do vlastní galerie vedou 3 schody nahoru. Další pohyb v síni galerie je
bezbariérový.
Zahrada
Původní barokní Slavatovská zahrada se nachází na čtvrtém nádvoří
zámku. Vstupuje se do ní 1 schodem nahoru a 2 schody dolů. Pohyb v zahradě s rondelem a torzem umělé grotty v jedné z bašt je bezbariérový.
V arkádách je umístěno zámecké lapidárium. Terasová zahrada pod Adamovým stavením a rondelem, vně zámku, je pro vozíčkáře přístupná pouze
z města Mlýnskou ulicí. Přístupný je pouze nejspodnější parter. Aby se
návštěvníci dostali k zámku, musejí vystoupit po 1 + 10 + 10 + 10 schodech
nahoru. Z nejvyššího horního parteru zahrady na pěšinu k zámku vedou
2 schody nahoru.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí dámských toalet
na prvním zámeckém nádvoří. V městě Jindřichův Hradec je bezbariérová
toaleta na Masarykově náměstí.
Parkování je možné na náměstí cca 150 metrů od areálu zámku. Po předchozí domluvě se správou zámku mohou řidiči se sníženou pohyblivostí
parkovat na nádvoří u starého a nového zámeckého pivovaru před prvním
zámeckým nádvořím.
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Hrad a zámek Jindřichův Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279 Fax: 384 321 391
info@zamek-jindrichuvhradec.eu www.jindrichuvhradec.eu

...................................................
Karlštejn, hrad (NKP)
Hrad Karlštejn není bezbariérovou památkou. Vozíčkáři se dostanou pouze
na nádvoří před budovu purkrabství. Další prohlídce brání rozsáhlá schodiště s velkým počtem schodů (první okruh 192, druhý okruh 459 schodů).
Zpřístupnění brání samotný charakter památky, budované jako trojice vzájemně oddělených objektů - Císařský palác, Mariánská věž a Velká věž.
Jejich architektura neumožňuje vložení výtahu či využití schodolezů.
Vozíčkáři projíždějí bývalým hradním příkopem k první bráně a po zvedající se cestě s hrubší povrchovou úpravou, s pomocí asistence, ke druhé
bráně na nádvoří vydlážděné většími vápencovými deskami s hrubým povrchem. Na některých kamenech jsou zkamenělé fosílie.
Prodejna vstupenek a publikací je na nádvoří, v objektu purkrabství. Přístup k oknu prodejny je bez bariér. Další prodejna publikací je na nádvoří,
ve stánku služeb a občerstvení.
Prohlídka hradu - I. okruh - Císařský palác - I. patro
Prohlídka začíná na druhém nádvoří. Návštěvníci vstupují po 11 + 16 kamenných schodech do prvního patra Císařského paláce, tvořeného dvořenínskou a manskou síní. Z manské síně po 6 + 6 + 6 schodech vstupují
do prostoru před Mariánskou věží.
Císařský palác - II. patro
Z nádvoří se po 6 schodech a přes zvýšený práh vstupuje do síní karlštejnského kapitulního děkanství a po sestoupení 1 schodem dolů do ložnice
Karla IV. Přes prahy se vstupuje do audienční síně s kazetovým obložením
a do síně předků s galerií Přemyslovců. Přes dveře se nahlíží do hodovní
síně. Kromě replik je na stolech i originální keramické, kovové a dřevěné
nádobí.
Mariánská věž
Ze síně předků se vstupuje po 5 + 6 + 6 schodech na renesanční arkádový
můstek spojující císařský palác s Mariánskou věží. Z můstku po 3 schodech
nahoru a přes práh se vstupuje do dvou síní pod Mariánskou kaplí. V první
je Karlštejnská klenotnice, ve druhé je představena kaple sv. Kříže.
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Červenka - prodejna publikací
Z Mariánské věže sestupují návštěvníci po 13 + 1 schodu v síle zdiva do
přízemí Mariánské věže, do tzv. Červenky. Z přízemí Mariánské věže přes
práh a 4 schody sestupují do první místnosti Červenky s modely síní císařského paláce z období Lucemburků. Přes práh a 3 schody dolů sestupují
do prodejny publikací.

Opevnění hradu Karlštejn a Hodinová věž
Z Mariánské věže se přes padací most a 8 schodů dolů sestupuje na přístupovou komunikaci, spojující druhé nádvoří s Velkou věží. Ke druhému
nádvoří se sestupuje po 5 + 4 schodech a přes odtokový žlab k ochozu
kolem druhého nádvoří ve výši 2. patra Císařského paláce. Do horního
patra Hodinové věže se vstupuje přes práh. Po 12 + 3 dřevěných schodech
lze sestoupit do prostoru zvonice se zvony.
Z úrovně ochozu 2. patra scházejí návštěvníci po 13 + 13 + 13 + 12 schodech dolů na nádvoří. Zde prohlídka prvního okruhu končí.
II. okruh - Mariánská a Velká věž
Vstupenky na prohlídku druhého okruhu je potřebné si rezervovat předem
v NPÚ ÚOP středních Čech v Praze. Počet prohlídek a návštěvníků ve skupině je omezen na 12 osob za hodinu. Prohlídková trasa je fyzicky značně
náročná. Nejvyšší dosaženým místem je strážnice ve třetím patře Velké
věže, nad kaplí sv. Kříže.
Galerie pod síní karlštejnského děkanství
Prohlídka začíná na druhém nádvoří. Po 9 + 3 + 7 schodech vstupují návštěvníci do schodišťové přístavby Císařského paláce, kterou se prochází
po 4 schodech. Z přístavby vystupují po 9 schodech a přes zvýšený práh
nahoru do místností pod kapitulním děkanstvím.
Po prohlídce souboru historických vyobrazení hradu se vracejí do schodištní věže a po 6 + 6 + 6 (první patro) a po 6 + 5 + 6 + 6 schodech pokračují
na arkádový most mezi Císařským palácem a Mariánskou věží.
Mariánská věž - kaple Panny Marie a sv. Kateřiny
Z můstku po 3 schodech nahoru vstupují návštěvníci do Mariánské věže.
Následně po 9 + 17 schodech v síle zdiva pokračují do kaple Panny Marie
a po 2 schodech nahoru vcházejí do soukromé kaple Karla IV., zasvěcené
sv. Kateřině. Z kaple Panny Marie pokračují návštěvníci do sakristie a z ní
přes práh na krytý dřevěný most, spojující Mariánskou věž s Velkou věží.
Na most sestupují 1 schodem, do Velké věže po 2 schodech dolů a přes práh.
Velká věž
Ve Velké věži jsou zpřístupněny místnosti přízemí (lapidárium), prvního
patra (galerie, síň Josefa Mockera), druhého patra (kaple sv. Kříže) a třetího patra (strážnice).
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Lapidárium
Po 3 schodech dolů vstupují návštěvníci do lapidária, umístěného v nejspodnější místnosti Velké věže. Zde jsou umístěny originální kamenné
články, sejmuté během rekonstrukce hradu v 19. století.
Galerie - pracovna Josefa Mockera
Po návratu z lapidária 3 schody nahoru vstupují návštěvníci po 5 + 5 + 5 +
5 + 5 + 2 schodech a přes práh do první místnosti s galerií a druhé, připomínající obnovovatelskou činnost Fridricha Schmidta a Josefa Mockera s
náznakovou rekonstrukcí pracovny J. Mockera.
Strážnice
Po prohlídce místností obnovovatelů Karlštejna v 19. století sestupují
návštěvníci 2 schody dolů a pokračují ve stoupání 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 +
7 schodů do úrovně kaple sv. Kříže. Pokračují výš, nyní v síle zdiva věže,
po 5 + 23 + 16 + 2 schodech do strážnice nad kaplí. Zde jsou umístěny
i lavice, na které si lze sednout. Z oken strážnice je výhled do okolí hradu.
Kaple sv. Kříže
Po prohlídce strážnice se návštěvníci vracejí o patro níž. Po 1 schodu dolů
a 2 schodech nahoru vstupují do kaple sv. Kříže. Doporučuje se návštěva
se zahájením prohlídky krátce po deváté hodině. V tuto dobu se sluneční
světlo dopadající na obě k východu otočená okna odráží na skleněných terčíkách (zrcadlech) hvězd a rozsvěcuje je nazelenalým světlem na zlatém
nebi kaple.
Návrat na nádvoří
Po prohlídce kaple sv. Kříže sestupují návštěvníci do přízemí věže a přes
práh a zamřížované dveře dále po 25 schodech dolů na trasu propojující
druhé nádvoří s Velkou věží. Po 11 + 3 + 3 + 3 + 3 schodech sestupují
k Mariánské věži. Po 5 + 4 schodech a přes odtokový žlab scházejí k ochozu v úrovni 2. patra císařského paláce a po 13 + 13 + 13 + 12 schodech na
nádvoří, kde prohlídka končí.
Studniční věž
Ke studniční věži se sestupuje z prvního nádvoří. S prohlídkou je spojena
nutnost překonání několik schodišť. Z prvního nádvoří se sestupuje po 11
+ 14 schodech k hradbě, uzavírající první nádvoří. Přes práh se postupuje
dolů po 11 + 5 + 3 schodech k další hradbě, dále po 7 + 3 + 3 + 3 + 3 schodech před studniční věž s mechanismem na čerpání vody ze studny.

Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře byla na hradě Karlštejn instalována v suterénu císařského paláce. Bariérou vstupu je jezdecké schodiště.
Po vystoupení na 1 schod se dále sestupuje po 17 + 1 nízkém jezdeckém
schodu.
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Po předchozí domluvě se správou hradu Karlštejn mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat na nádvoří před purkrabstvím.
Hrad Karlštejn
267 18 Karlštejn
Tel.: 311 681 617 Fax: 311 681 211
karlstejn@stc.npu.cz www.hradkarlstejn.cz

...................................................
Kladruby u Stříbra - Pozorka, klášter (NKP)
Klášter Kladruby je částečně bezbariérovou památkou. Pro návštěvníky
na vozíku a jejich doprovod byl vytvořen samostatný prohlídkový okruh
v délce trvání 80 minut. Po ukončení rekonstrukce nového konventu se
zvýši počet bezbariérově přístupných prostor. Instalování výtahu umožní
vstup návštěvníků na vozíku i do těch částí kláštera, které jsou pro ně prozatím nedostupné.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do kláštera průjezdem v budově nové prelatury. Povrchy cest v klášterním areálu jsou rovné, vysypané jemným šedým
štěrkem. Směrem ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie se cesta mírně
zvedá nahoru. Pomoc asistence se může hodit. V areálu kláštera jsou rozmístěny lavičky k odpočinku.
Prodejna vstupenek je v průjezdu nové prelatury vpravo. Vstupuje se do ní
po 3 schodech nahoru. Klášterní prodejna je umístěna naproti vlevo. Vedou
do ní také 3 schody nahoru.
Prodejna publikací a suvenýrů je na dvoře, v objektu nové prelatury. Do
chodby před prodejnou se vstupuje po 3 schodech nahoru. Vstup do vlastní
prodejny je bezbariérový.
Prohlídka kláštera pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu
Trasa je zcela přizpůsobená potřebám a požadavkům návštěvníků na vozíku
a jejich doprovodu. Prohlídka začíná před severním vstupem do kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Jedinou překážku v podobě zvýšeného prahu
pomůže překonat šikmá mobilní rampa. V roce 2009, z důvodu rekonstrukce
oltáře v severní části transeptu kostela, vstupovali vozíčkáři dovnitř hlavním
vstupem ze západní strany. Zde je nutné s pomocí asistence překonat
po stranách 4, uprostřed 5 schodů nahoru a další 3 schody nahoru.
Presbytář kostela odděluje od lodě 1 schod nahoru. Po prohlídce kostela
vstupují návštěvníci přes práh do ambitové chodby s ukázkami gotického
a renesančního umění. Z ambitu lze volně přejít do zimního refektáře. Dalším
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zpřístupněným prostorem je ambitová chodba s barokními plastikami ze
zahrady zámku Valeč, jejichž tvůrcem je sochař M. B. Braun. Soubor plastik doplňuje soubor nástěnných maleb sňatých ze zaniklých kostelů pohraničí Plzeňského kraje. Přes rodinný archiv rodu Windischgrätzů, jenž je
zároveň pracovnou a kabinetem kuriozit, vstupují návštěvníci na ochoz
Windischgrätzké knihovny. Z ochozu si lze prohlédnout celý prostor knihovny, vytvořený propojením reprezentačních sálů východního křídla nového
konventu. Zde prohlídka končí. Vozíčkáři a jejich doprovod se vracejí
archivem do ambitové chodby a přes kostel Nanebevzetí Panny Marie
opouštějí klášter.
Prohlídka - Klášter
Prohlídka zahrnuje objekt staré prelatury a kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Z nádvoří vstupují návštěvníci po 6 schodech nahoru do haly se
souborem mariánských obrazů. Po jejich prohlídce pokračují po 28 točitých
schodech do prvního patra s opatským bytem. Přes předpokoj vstupují do
přijímacího pokoje s knihovnou, do jídelny se salónem a do ložnice. Pohyb
v místnostech je bezbariérový. Po prohlídce bytu sestupují návštěvníci zpět
do přízemí prelatury. Zde, bez bariér, vstupují do síně s expozicí historie
benediktinského řádu a do pěti síní, věnovaných sv. Janu Nepomuckému a
jeho zpodobení od baroka do 20. století. Expozice je takřka bez bariér.
Pouze 1 schod nahoru je třeba překonat v místnosti zařízené jako kaple.
Z poslední místnosti vstupují návštěvníci do malé ambitové chodby a z ní
po 12 dřevěných schodech nahoru do velké ambitové chodby. Pokračují
do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po jeho prohlídce se návštěvníci vracejí do velké ambitové chodby. Po 12 schodech dolů sestupují do malé
ambitové chodby, z ní do vstupní haly a po 6 schodech dolů na klášterní
dvůr, kde prohlídka končí.
Prohlídka - Zámek
Prohlídka zahrnuje objekt staré prelatury a nového konventu. Návštěvníci
vstupují do staré prelatury po 6 schodech nahoru. Pokračují prohlídkou expozice benediktinského řádu a expozice sv. Jana Nepomuckého. Poté
z malého ambitu vystupují 12 schody nahoru do velkého ambitu a pokračují prohlídkou zimního refektáře, lapidária soch M. B. Brauna, archivu
a knihovny Windischgrätzů.
Z ochozu knihovny sestupují po 26 točitých litinových schodech do přízemí
knihovny. Na knihovnu navazuje panský salón. V něm prohlídka končí.
Návštěvníci opouštějí Nový konvent a po 6 dřevěných schodech odcházejí
na klášterní dvůr.
Stávající toaleta umístěna v objektu nové prelatury není bezbariérově upravena pro vozíčkáře. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře
je na železniční stanici ve Stříbře. Instalace bezbariérových toalet upravených pro vozíčkáře je součástí realizovaného projektu rekonstrukce nového
konventu a kláštera.
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Parkovat lze na parkovišti před klášterem. Pokud je to nutné, mohou řidiči
se sníženou pohyblivostí, po předchozí domluvě se správou kláštera,
zaparkovat na dvoře u nové prelatury.
Klášter Kladruby u Stříbra - Pozorka
349 61 Kladruby u Stříbra
Tel.: 374 631 773 kladruby@plzen.npu.cz
www.kladruby.euweb.cz www.klasterkladruby.cz

...................................................
Konopiště, zámek (NKP)
Zámek Konopiště není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se
dostanou do areálu zámecké zahrady a anglického krajinářského parku.
Mají možnost prohlídky exteriéru zámku a jeho nádvoří. Zámek Konopiště
je vybaven schodolezem, umožňujícím návštěvníkům na vozíku vstup na
prohlídku prvního a třetího návštěvnického okruhu. Doporučuje se návštěva vozíčkářů s doprovodem a ohlášení se předem.
Přicházejí-li návštěvníci na vozíku od Benešova, projíždí po rovině parkem,
alejí kolem hájovny. Dostávají se na křižovatku, vlevo je Křížová cesta přístupná 3 schody nahoru, vpravo za cestou je Neptunova fontána a uprostřed cesta k zámku, na jejímž konci je slavnostní monumentální barokní
brána F. M. Kaňky. Za bránou jsou po pravé straně v příkopu medvědi.
Do příkopu lze nahlédnout z obou stran mostu. Povrch stezek a silnic je
ve většině případů pokryt asfaltem. Na svazích na několika místech jsou
značně poškozené a pro návštěvníky na vozíku nebezpečné. Tato místa lze
obejít. Vstupu na jižní terasu od východu brání 10 + 10 klesajících schodů.
Vozíčkáři se vracejí přes Kaňkovu bránu a pokračují kolem příkopu s medvědy a kolem severního křídla zámku s romantickou kamennou lavičkou
k západnímu průčelí, přejedou přes most a do kopce vjíždějí na zámecké
nádvoří. Zde je nutná asistence. Nádvoří je vydlážděno čtvercovou dlažbou. Není rovné, od vstupu se zvedá směrem k východní bráně.
Prodejny vstupenek a publikací jsou na zámeckém nádvoří vlevo. Do prostor prodejen se vstupuje přes zvýšený práh. Další pohyb v prodejnách je
bezbariérový.
I. zámecký okruh - Reprezentační místnosti jižního křídla
Vstup do místností prvního patra jižního křídla je v jihovýchodním rohu nádvoří. Návštěvníci na vozíku mají k dispozici schodolez. Po 4 schodech
vstupují do zámku a po 5 + 6 + 7 + 6 + 8 + 6 + 6 schodech vlevo vcházejí
do velké lovecké chodby. Do první místnosti, tzv. růžového salónu, se vstu-
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puje vchodem pro služebnictvo, nevelkou chodbičkou, pro rychlý vstup do
nezpřístupněné koupelny na konci lovecké chodby. Šířka chodbičky a vstupu má potřebných 80 cm. Další pohyb místnostmi 1. patra je bezbariérový.
Je-li vstup přes růžový salón úzký, je možné po předchozí domluvě vejít
s doprovodem druhého průvodce z lovecké chodby přijímacím salónem
do růžového salónu, kde se vozíčkáři připojují ke skupině. Z přípravny je
možné, přes 1 schod a obě otevřená křídla dveří, vstoupit na terasu prosklené verandy s výhledem na park s rybníkem.
Z terasy se návštěvníci vracejí zpět do přípravny a pokračují v prohlídce
místností jižního křídla. Poslední místností, Vrtbovským salónem, vstupují
kolem koupelny do velké lovecké chodby a vracejí se ke schodišti v středním severojižním křídle, kterým sestupují po 6 + 6 + 8 + 6 + 7 + 6 schodech
do přízemí a po 6 schodech do průjezdu mezi prvním a druhým nádvořím.
II. zámecký okruh - Místnosti severního křídla
Druhý zámecký okruh je okruh s největším počtem bariér v podobě schodišť a schodů. Pro jeho zpřístupnění návštěvníkům na vozíku nelze použít
schodolez. Prohlídka začíná na nádvoří zámku u severního křídla. Po pěti
žulových schodech nahoru se návštěvníci dostávají dovnitř. Pokračují po 6
+ 19 kamenných schodech do prvního patra severního křídla. Po 8 + 4
schodech nahoru postupují do východní části severního křídla a po 9 schodech sestupují do hostinských pokojů, označovaných jako pokoje korunního prince Rudolfa.
Z první místnosti je možné vstoupit do chodbičky grafik, její podlaha je o 10
cm vyšší, a nahlédnout do mládenecké ložnice. Poslední místností je ložnice prince Rudolfa. Z ní se vystupuje po 5 schodech do alkovny. Z alkovny
vede 1 schod nahoru, za kterým je zvýšený práh a za ním 1 schod dolů po
17 + 6 kamenných schodech nahoru do kaple nad pokoji prince Rudolfa.
V kapli je možné posadit se do lavic. Po překonání 5 dřevěných schodů
dolů je možné nahlédnout do sakristie.
Zbrojnice
Z kaple vstupují návštěvníci nahoru přes 4 schody a práh do mezipatra
středního severojižního křídla, v němž jsou vitríny se sbírkou zbraní z tzv.
modenského dědictví rodu d‘Este. Po 8 + 6 + 6 schodech nahoru se dostávají do nejvyššího patra zámku. Jdou vpravo, po chodbě s vitrínami a vystavenými zbraněmi do předsíně zbrojnice. Do zbrojnice se souborem evropských zbraní se vstupuje po 9 schodech nahoru. V jejím zadním rohu lze
nahlédnout do schodiště věže, ve kterém jsou vystavené středověké mučící nástroje ze sbírky arcivévody.
Reprezentační místnosti severního křídla
Ze zbrojnice sestupují návštěvníci po 9 schodech do chodby severojižního
křídla. Po 6 + 6 + 8 schodech scházejí do mezipatra a po 8 + 6 + 8 a doprava 6 schodech do 1. patra do malé lovecké chodby. Zde je možné nahlédnout do místnosti s výtahem, dnes nefunkčním. Z malé lovecké chodby se
sestupuje do severního křídla po 7 + 8 schodech.
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Prohlídka pokračuje návštěvou knihovny a kuřáckého salónu, z něhož je
možné nahlédnout do tzv. harému. Z kuřáckého salónu sestupují návštěvníci po 19 + 6 schodech do předsíně a po 5 schodech na nádvoří zámku.
III. zámecký okruh - Soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda d’Este
Prohlídka místností třetího okruhu, na kterou může maximálně 10 návštěvníků, začíná u vstupu v jihovýchodním rohu nádvoří. Vstup návštěvníků na
vozíku umožňuje schodolez.
Návštěvníci stoupají po 4 kamenných schodech do budovy zámku a po 5
+ 6 + 7 + 6 + 8 + 6 + 6 schodech se dostávají do prvního patra. Procházejí
na konec velké lovecké chodby a vpravo vstupují na boční schodiště, kterým
po 16 + 2 + 17 schodech vystupují do třetího patra. Přes chodbu s portréty
se ocitají v mládenecké šatn+ a oblékárně. Po sestoupení 1 schodu dolů
pokračuje prohlídka mládeneckou ložnicí Františka Ferdinanda d’Este a dalšími soukromými pokoji arcivévody a jeho rodiny. Poslední místností enfilády
je pokoj pátera Stanovského. Původní vstup do další místnosti byl zahrazen
sekretářem s knihovnou a klavírem, umístěným v následující místnosti,
v pokoji guvernantky.
Návštěvníci odcházejí z pokoje pátera Stanovského bočním vstupem a
chodbičkou, ze které je možné vyjít na hlavní spojovací chodbu, vstupují do
pokoje guvernantky. Po prohlídce poslední místnosti jižního křídla vstupují
návštěvníci na spojovací chodbu. Z ní, je-li čas, sestupují skupiny po schodech do věže, ve které je další část arcivévodových sbírek středověkého
sakrálního umění.
Pokud ne, postupují návštěvníci chodbou s výstavou unikátních fotografií
z cest Františka Ferdinanda. Na konci po 6 + 6 + 8 schodech vstupují do
mezipatra a po 8 + 6 + 8 a doprava po 6 schodech dolů se ocitají v prvním
patře. Procházejí kolem výtahu a po 16 + 6 + 5 schodech sestupují na
nádvoří zámku.
Střelnice
Střelnice Františka Ferdinanda d’Este je umístěna v suterénu jižního křídla. Vstupuje se do ní z nádvoří po 7 schodech dolů. Po ukončení prohlídky,
jejíž součástí je i salón pro střelce, se návštěvníci po 7 schodech nahoru
vracejí na nádvoří.
Muzeum sv. Jiří na Konopišti
Muzeum sv. Jiří je umístěno v síni vzniklé přestavbou klasicistního skleníku. Vstup z východní strany přes zvýšený práh se běžně nevyužívá.
Do muzea se vstupuje z terasy před prosklenou verandou po 7 + 12 + 13
schodech dolů. Přes práh vstupují návštěvníci na balkón s prodejnou vstupenek. Zde je dobré si zakoupit průvodce za 15 Kč. Exponáty nejsou
popsány a podrobný průvodce je proto velice užitečným pomocníkem při
pronikání do unikátní a systematicky budované arcivévodové sbírky.
Východně od muzea je na opěrné zdi instalován soubor historických náhrobních desek, epitafů, rovněž ze sbírek Františka Ferdinanda d’Este.
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Sály sezónních výstav
Sály se nacházejí ve zvýšeném přízemí zámku za prosklenou verandou.
Vstupuje se do nich z jižní terasy po 8 + 5 schodech nahoru. Další 3 schody
nahoru vedou do trojice výstavních sálů. Sezónní výstavy doplňují hlavní
návštěvnické okruhy a přinášejí především exponáty, které nelze dlouhodobě vystavovat.
Zámecký park a zahrada
Návštěva zámku Konopiště je automaticky spojována s prohlídkou anglického parku, v jehož středu je umístěn. Součástí parku je naučná stezka.
Při pohybu parkem, především ve svažitých úsecích, je potřebná asistence.
Růžová zahrada
Růžová zahrada je součástí rozsáhlého anglického parku. Rozložena je
jižně od zámku pod terasami. Přístup k ní je po asfaltových cestách přes
novobarokní bránu s alegoriemi Práce a Vědy, základními ctnostmi Františka
Ferdinanda d’Este.
Návštěvníci se v zahradě pohybují po zpevněných pěšinách vysypaných
jemným bílým štěrkem. Systém pěšin zajistí, že se dostanou v podstatě
všude, bez nutnosti překonávat bariéry v podobě schodů a schodišť. Růžovou
zahradu korunuje rozsáhlý skleník pro teplomilné a suchomilné rostliny.
Jeho střední a levá část je dostupná i pro vozíčkáře, pravá část pouze pro
vozíčkáře s vozíkem užším než 80 cm.
Restaurace je umístěna na nádvoří zámku v suterénu jižního křídla. Vstupuje se do ní po vystoupení na 1 schod a sestoupení po 5 schodech. Do
druhé větší místnosti, kde je možné si sednout, se vstupuje přes 1 schod
dolů. Hosté, nejenom vozíčkáři, mohou posedět na nádvoří u stolečku, kde
jsou obslouženi.
Bezbariérová toaleta se nachází v budově zámku. Vstupuje se do ní
z nádvoří přes vstup do prodejen vstupenek a dále do dveří označených
symbolem vozíčkáře. Při vstupu do prodejny vstupenek je nutno překonat
zvýšený práh. Další bezbariérové toalety jsou na parkovištích pod zámkem.
Bezbariérová toaleta není v Růžové zahradě.
Parkování je možné na parkovišti severovýchodně od zámku. Přístup
k zámku je možný pěšky nebo vláčkem, případně kočárem taženým koňmi.

Zámek Konopiště
Konopiště 1, 256 01 Benešov
Tel.: 317 721 366 Fax: 317 724 271
konopiste@stc.npu.cz www.zamek-konopiste.cz
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Kozel, zámek (NKP)
Zámek Kozel je v celém rozsahu bezbariérově přístupnou památkou.
Návštěvníci na vozíku mají s asistencí možnost prohlédnout si rozsáhlý
krajinářský park. I bez pomoci asistence se dostanou do všech zpřístupněných zámeckých místností. Bariéry v podobě 1 schodu překonávají po
šikmých mobilních rampách.
Zámek Kozel byl vybudován nad Lopateckým rybníkem u obce Šťáhlavy,
uprostřed rozsáhlého krajinářského parku. Návštěvníci se v parku pohybují po zpevněných pěšinách, určených původně pro jízdu kočárů a vozů
tažených koňmi. S ohledem na zvlněný terén přístupové cesty k zámku se
návštěvníkům na vozíku doporučuje asistence. Prostor před zámkem leží
v rovině. Pěšiny kolem zámku a nádvoří jsou vysypány zpevněným jemným
bílým štěrkem.
Prodejna vstupenek je v objektu koníren před zámkem, na přístupové
cestě vpravo.
Prohlídka zámku
Prohlídka zámku začíná před průjezdem do zámecké budovy. Návštěvníci
vstupují na nádvoří. Návštěvníci na vozíku pomocí šikmé mobilní plošiny
přes 2 schody vyjíždí na zápraží. Poté se dostanou do všech zámeckých
místností, aniž by museli sestupovat zpět na nádvoří. Další pohyb místnostmi zámku západního křídla, reprezentačního jižního, východního a
severního se zámeckým divadlem je bezbariérový. V případě potřeby otevírá
průvodkyně obě křídla dveří. Z poslední místnosti, ze zámeckého divadla,
se návštěvníci vracejí na dvůr a přes průjezd vychází před zámek, kde prohlídka končí.
Zámecká jízdárna
Umístěna je nad budovou zámku u přístupové cesty. Slouží jako místo
konání sezónních výstav. Vstup do budovy jízdárny je bezbariérový. Na
galerii nad jízdárnou se stoupá po 17 točitých schodech.
Zámecký park
Okolí zámku tvoří přírodně krajinářský park. Pěšiny v parku jsou přizpůsobené i pro pohyb návštěvníků na vozíku.
Ti se s pomocí asistence dostanou do všech běžně přístupných částí
v okolí zámku i ve vzdálenějších úsecích, procházejících do souvislého
porostu lesa s mohylovými pohřebišti, zříceninami tvrzí a zaniklými středověkými vesnicemi.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je v objektu lokajovny, před
zámkem na přístupové cestě vlevo.
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Zámek Kozel disponuje dvěma parkovišti, z nichž je bezbariérový přístup
k zámku. Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou po předchozí domluvě se
správou zámku zaparkovat v prostoru hospodářského dvora zámku.
Zámek Kozel
332 03 Šťáhlavy
Tel.: 377 969 040
kozel@plzen.npu.cz www.zamek-kozel.cz

...................................................
Krakovec, zřícenina hradu (KP)
Zřícenina hradu Krakovec je jen částečně bezbariérovou památkou. S ohledem na velikost této v nejčistší podobě dochované architektury z dílny
dvorské huti Václava IV. stojí za návštěvu, i když se návštěvníci na vozíku
nedostanou do všech zpřístupněných prostor.
Návštěva hradu vyžaduje zkušenější vozíčkáře se sportovními vozíky. Pokud
hrad navštíví společně s asistencí, mohou vidět i jeho méně dostupné
části. Prohlídka je volná, bez průvodce. Na požádání podá kastelán výklad.
Vozíčkáři přijíždí k hradu od parkoviště kolem hospody po asfaltové cestě,
která se u bývalého hospodářského stavení hradu, adaptovaného na obytný
dům, mění na pevnou polní cestu s travnatým, pravidelně nakrátko sekaným
povrchem, místy vychozeným. Do hradu vjíždí vozíčkáři po replice dřevěného středověkého mostu na první menší nádvoří. Hrad navštěvují rodiče
s dětmi v kočárku. Pro seniory jsou v areálu hradu rozmístěné lavičky.
Vstup je možný i se psem na vodítku.
Prodejna vstupenek a publikací je na prvním menším hradním nádvoří. Přístup k ní je bezbariérový.
Prohlídka hradu - I. nádvoří
Po mírném zatravněném svahu na východní straně se návštěvníci dostávají
na první nádvoří. Zde se nachází hradní cisterna vytesaná do skály.
Zbořená hradba umožňuje výhled do údolí a pohled na jižní křídlo paláce
se schodištěm a vstupem do kaple v síle zdiva. Rovněž je možná prohlídka exteriéru hlavní věže.
Suterény západního a jižního křídla paláce
Za prodejnou vstupenek směrem do hradu je vstup do hradního suterénu,
celkem tří místností. Je nutné překonat 5 + 1 + 14 kamenných (místy betonových) schodů směrem dolů. Při pohybu místnostmi je nutné překonat
zvýšené prahy. Dvě místnosti jsou bez kleneb, s náběhy pro žebroví.
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Pohled do nich je možný i z nádvoří. Třetí, poslední místnost, sloužící
jako lapidárium, je zaklenuta klenbou s typickým opěrným systémem
architektury Václava IV.
Přechod do dvou spodních místností jižního křídla paláce není možný. Přechod mezi místnostmi umožňuje torzo původního vřetenové schodiště,
vyrovnávající výškový rozdíl úrovní podlah suterénů nižšího západního
a vyššího jižního křídla paláce.
Ve druhé místnosti je torzo vřetenového schodiště do vyšších pater křídla
paláce. V první místnosti je vstup do sklepa tesaného ve skále, vyžadující
překonání 8 prudkých kamenných schodů dolů. Místnost je neosvětlená, po
dešti může být zaplavena vodou.
II. nádvoří
Přes bránu za prodejnou vstupenek vjíždějí vozíčkáři na druhé nádvoří.
Za zády mají hlavní věž, která je pro ně zcela nedostupná.
Do cihlou zaklenuté místnosti prvního patra s umístěnými architektonickými
články a koulemi do praku vedou nahoru dvě schodiště, východní s 12 dřevěnými schody a západní s 3 kamennými schody a 6 + 6 dřevěnými schody.
Obě schodiště nejsou dostatečně široká a jsou příliš strmá.
Palác
Na nádvoří mají vozíčkáři před sebou tříkřídlový palác, konkrétně jižní křídlo,
nejlépe dochované. Po levé ruce mají torzo východního křídla, dochovaného
bez nadzemních obvodových a příčných zdí, které byly odstraněny v 19. století. Po pravé ruce mají západní křídlo, s vnější obvodovou zdí.
Z hradního nádvoří je možné prohlédnout si exteriéry paláce. Zbořené
zdivo umožňuje nahlédnout do síní západního a východního křídla.
Západní křídlo má dochované torzo vřetenového schodiště, do kterého
bude možné v budoucnu nahlédnout. V současné době je před stabilizací
provizorně zakryto.
Jižní palácové křídlo
Při vstupu do dvou spodních místností jižního křídla paláce je nutné nejdříve překonat 13 kamenných schodů směrem dolů. Zde se otevírá vstup
do torza třetí nezaklenuté místnosti východního křídla s lapidáriem.
Následně je nutné překonat dalších 6 kamenných schodů dolů. Druhá místnost jižního palácového křídla, opět lapidárium, je zaklenutá.
Východní palácové křídlo
Do torza první místnosti východního křídla je možné dostat se po překonání 10 + 1 schodu dolů. V místnosti je dochovaná vestavěná kamenná skříňka. Z místnosti vede dolů do sklepa tesaného do skály dalších 2 + 11 + 2
kamenných schodů značně prudkého kamenného schodiště. I tento sklep
je neosvětlený.
Střední místnost východního křídla je i nadále zasypaná sutí, což umožňuje
přístup k okraji zbořené vnější zdi a výhled do údolí.
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Nejbližší toaleta je v hospodě U hradu. Vstup vyžaduje překonání 4 schodů
na terasu a dalších 3 schodů do hospody. Toaleta není bezbariérová.
Bariérou je velikost jednotlivých kabin.
Parkování je možné na parkovišti na návsi obce Krakovec, kde je vyhrazeno jedno parkovací místo pro řidiče se sníženou pohyblivostí.
Hrad Krakovec
Krakovec čp. 4, 270 35 Petrovice u Rakovníka
Tel.: 313 549 302
krakovec@stc.npu.cz www.hrad-krakovec.cz

...................................................
Kratochvíle, zámek (NKP)
Zámek Kratochvíle je pouze částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku mají možnost prohlédnout si uzavřenou zahradu letohrádku Viléma
z Rožmberka a přízemí zámku. Bariérou prohlídky místností prvního patra
letohrádku jsou schody. V přízemí i v prvním patře jsou mezi místnostmi
zvýšené prahy.
Návštěvníci na vozíku se k zámku dostávají přes park, po rovné zpevněné
pěšině vysypané jemným říčním pískem. Vjíždí na dlážděnou dolů klesající
cestu k zámku, po které se dostávají k průjezdu a přes 1 schod vstupují
nahoru do vnitřního zámeckého areálu. Pěšiny uvnitř zámeckého areálu
jsou pevné, sypané bílým říčním pískem. Hlavní komunikace k zámku má
rovněž dlážděný povrch. V parku i v zahradě jsou umístěny lavičky.
Prodejna vstupenek je v průjezdu hospodářské budovy po levé straně
a prodejna publikací po straně pravé. Vstupuje se do ní 1 schodem nahoru.
Prohlídka zámku Kratochvíle
Prohlídka začíná v průjezdu. Návštěvníci vycházejí před zámek a po pěšině podél jižní hospodářské budovy postupují ke kapli Narození Panny
Marie a sv. Petra a Pavla. Z pěšiny sestupují ke kapli 3 schody dolů. Přes
zvýšený práh vstupují do podvěží a přes další práh do kaple.
Zde si lze vyslechnout výklad v lavicích. Po výkladu po 3 schodech nahoru a 1 schodem dolů vycházejí návštěvníci do vnitřní zahrady zámku.
Zámek Kratochvíle
Přes kamenný most nad vodním příkopem a zvýšený práh vstupují
návštěvníci do loveckého sálu. Po dokončení rekonstrukce v roce 2011
budou přístupné veškeré místnosti v přízemí. Návštěvníci mají možnost sle-
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dovat náročnou práci restaurátorů, odkrývajících a konzervujících zastřené
hodnoty zámeckých síní.
Po zpřístupnění místností přízemí zámku budou jedinými překonatelnými
bariérami zvýšené prahy. Z první místnosti, loveckého sálu, vstupují
návštěvníci do chodby a z ní do síně pro sluhy, na kterou navazuje pokoj
Jana Zrínského. Po jeho prohlídce se vracejí do pokoje pro sluhy a bočním
provozním schodištěm, přes práh a 4 běžné schody a 20 točitých schodů
vstupují do prvního patra. I zde jsou mezi místnostmi zvýšené prahy.
V rámci prohlídky návštěvníci vstupují, případně nahlíží, do všech místností. Poslední prohlíženou místností je soukromá síň Viléma z Rožmberka.
Poté vstupují návštěvníci na dřevěné panské schodiště a po 11 + 16 schodech sestupují do přízemí, do loveckého sálu. Poslední navštívenou místností zámku je tzv. zaječí pokoj. Po jeho prohlídce se návštěvníci vracejí
do loveckého sálu. Přes zvýšený práh vstupují na kamenný most před zámkem a do zahrady, kde prohlídka končí.
Zámecká zahrada
Zámecká zahrada je kompletně bezbariérově přístupná, a to jak její květná
část, tak i štěpnice a bylinná a zelinářská zahrada. Ke zděné ohradě
zámecké zahrady jsou zvenčí přistavěny další, menší budovy, určené
k ubytování personálu zámku a hostí. V jedné z nich je umístěna cukrárna.
Vstupuje se do ní 2 schody nahoru. V místnostech je původní výmalba a
keramická klasicistní kamna. Před cukrárnou jsou pod slunečníky stolky a
židle. Nejenom návštěvníci na vozíku jsou obslouženi, aniž by museli vstupovat přímo do cukrárny.
Kolem hospodářských budov jihozápadně od zámku lze vjet na pevnou
asfaltovou cestu a prohlédnout si areál zámku a zahrady Kratochvíle zvenčí. Za zhlédnutí stojí malířské ztvárnění říms domů pro hosty, vně ohrazeného areálu.
Na zámku prozatím nebyla instalována bezbariérová toaleta upravená pro
vozíčkáře. Stávající toaleta se nachází v bývalém hospodářském křídle,
v přízemí za prodejnou publikací. Bariérou pro vozíčkáře je nedostačující
šířka vstupů, 60 cm a velikost kabin. Po dokončení obnovy přízemí zámku
v roce 2011 budou v jižní hospodářské budově instalovány bezbariérové
toalety.
Parkování je možné na parkovišti umístěném napravo od vjezdu do zámku.

Zámek Kratochvíle
384 11 Netolice
Tel.: 388 324 380 Fax: 384 321 391
kratochvile@budejovice.npu.cz www.zamek-kratochvile.eu
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Kratochvíle - pohled na věž a kapli
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Krásné Březno, zámek s kostelem sv. Floriána
(KP, NKP)
Zámek s kostelem sv. Floriána v Krásném Březně nejsou prozatím bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost dostat se do krajinářského parku a prohlédnout si exteriéry zámku i kostela. Zámek Krásné
Březno je nepřístupný z důvodu rekonstrukce. Kostel sv. Floriána, také
před rekonstrukcí, je přístupný pouze před mší, která se v něm slouží každou sobotu v 16 hodin nebo v rámci slavností Evropského dědictví a Dnů
památek.
Z Ústí nad Labem jezdí do Krásného Března nízkopodlažní spoje hromadné dopravy. Ke kostelu sv. Floriána se lze dostat po pevné asfaltové cestě.
Kostel se narůstáním terénu v okolí dostal pod cestu s chodníkem. Vede
k němu pevná šikmá rampa, dlážděná rovnými čedičovými deskami.
V anglickém krajinářském parku rozloženém severně od zámku se
návštěvníci pohybují po pevných asfaltových pěšinách.
Prodejna vstupenek nebyla prozatím zřízena. Prohlídka kostela sv. Floriána je zdarma. Dobrovolný příspěvek návštěvníků je určen na základní stabilizaci památky.
Prohlídka kostela sv. Floriána
Kostel sv. Floriána není v současné bezbariérově přístupnou památkou.
Do objektu kostela se vstupuje 1 schodem nahoru a 1 + 5 schody dolů. Do
prostoru presbytáře lze vstoupit 2 schody nahoru. V rámci připravované
rekonstrukce by mělo dojít k odstranění navážek a tím i k obnovení původních bezbariérových vstupů do kostela.
V současné době není u kostela sv. Floriána žádná toaleta. Po dokončení
rekonstrukce zámku bude bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře
součástí zámeckých toalet.
Parkovat lze na běžných parkovacích místech v okolí kostela sv. Floriána
a zámku.

Kostel sv. Floriána
400 07 Krásné Březno
www.usti-nad-labem.cz
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Krásný dvůr, zámek a park (NKP)
Zámek Krásný dvůr není bezbariérovou památkou. Jsou-li vozíčkáři s asistencí, mají možnost navštívit anglický krajinářský park, jeden z nejstarších
a největších v Čechách, rozložený jihozápadně od zámku. Hlavní bariérou
prohlídky místností prvního patra zámku jsou schodiště a schody.
K zámku lze přijet od parkoviště. Pěšiny jsou rovné, vysypané dusaným
jemným štěrkem. Podobnou úpravu mají pěšiny čestného dvora zámku.
Do anglického parku se sestupuje po mírném svahu dolů. Charakter pěšin
a cest je různý. Po přívalových deštích mohou být na stezkách na svazích
vymleté rýhy pro odtok dešťové vody. Stezky v úsecích dostupných
návštěvníky na vozíku jsou rovné a udržované.
Prodejna vstupenek a publikací je v západním křídle zámku. Vstup do ní
z nádvoří a přes chodbu je bezbariérový. V prodejně vstupenek se konají
sezónní výstavy. V chodbě před prodejnou je umístěn automat na teplé
nápoje. Na dvoře jsou rozmístěny lavičky.
Prohlídka zámku
Prohlídka zámku začíná v západním křídle, před prodejnou vstupenek. Návštěvníci vstupují po 7 + 7 + 7 kamenných schodech do prvního patra
zámku. Další pohyb v téměř 20 zpřístupněných místnostech je bezbariérový.
Mezi místnostmi jsou běžné nízké prahy. Je-li to nutné, otevírá průvodkyně
obě křídla dveří. Poslední místností prohlídkové trasy je tzv. vstupní salón.
Z něj sestupují návštěvníci vnějším kamenným schodištěm, po 2 + 11 + 13
schodech, na čestný dvůr, kde prohlídka končí.
Anglický krajinářský park
Zámecký park v Krásném Dvoře, i když se rozkládá na svahu klesajícím
k severu k Leskovskému potoku s rybníkem Snílek a Velkým rybníkem, je
pro zkušené vozíčkáře s asistencí nebo doprovodem alespoň z části
dostupný.
Před návštěvou parku je dobré si v zámku zakoupit Průvodce parku z roku
1984 se schematickým plánkem a v něm zakreslenými turistickými trasami
a objekty - stavbami a význačnými dřevinami.
Parkem prochází dvě značené stezky. Zámecká vyhlídková stezka značená
modře je kratší, pro vozíčkáře příznivější. Parková vyhlídková stezka je
delší a obnáší i překonávání stoupání či klesání, zvládnutelného pouze
za pomoci asistence nebo doprovodu.
Vozíčkáři se v parku pohybují na zpevněných lesních cestách. Doporučena
je návštěva za suchého počasí. Lépe dostupnou je severní část parku, nacházející se těsně nad Leskovským potokem. Zde je Goetheho dub, Ptačí
voliéra a Panův tempel. Pokud se chtějí vozíčkáři dostat ke Glorietu, čeká
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je spolu s asistencí stoupající cesta do svahu. Poblíž Glorietu, směrem na
západ byl vztyčen Obelisk a východně od něj vysazena dlouhá alej, spojující obelisk a myslivnu. Pohyb po cestě v aleji je pohodlný. Čínský pavilón
je lépe dostupný z Goetheho pavilónu. Leží východně od Obelisku, severně
pod alejí. Od Čínského pavilónu je možné přejít k novogotické rozhledně
na louce (golfové hřiště), na které je Červená hájovna. Jednotlivé pavilóny
a stavby, kromě otevřeného Glorietu, jsou uzavřené a nepřístupné. Pro
vozíčkáře nepřístupná je poustevníkova rokle. Schází se do ní po svahu
po schodech.
Na zámku nebyly prozatím instalovány bezbariérové toalety upravené pro
vozíčkáře. Stávající toalety jsou umístěny ve východním hospodářském
křídle. Návštěvníci sestupují 1 schodem dolů a vstupují do dámské částí
(vlevo) nebo panské částí (rovně). Bariérou pro vstup vozíčkářů je nedostačující velikost kabin a šířka vstupů.
Parkovat lze na parkovišti jihovýchodně od zámku, před objektem oranžérie,
dochované jen v torzu. Z parkoviště je bezbariérový přístup na nádvoří
zámku, s asistencí i do anglického krajinářského parku.
Zámek Krásný Dvůr
Krásný Dvůr čp. 1, 439 72 Krásný Dvůr
Tel.: 415 210 004
zamek.krasnydvur@usti.npu.cz www.krasny-dvur.cz

...................................................
Kroměříž, zámek a zahrady
(UNESCO, NKP)
Zámek Kroměříž není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout nádvoří zámku s budovou, Podzámeckou zahradu
se zahradními stavbami a Květnou zahradu s manýristickou rotundou.
Bariérou prohlídky reprezentačních a obytných místností prvního a druhého patra zámku a suterénu se salou terrenou jsou kamenná schodiště
a schody.
V rámci mezinárodního projektu obnovy Kroměřížského zámku a zahrad se
plánuje umístění hydraulického výtahu do schodišťové šachty bočního
schodiště zámku, aby byl bezbariérově přístupný i pro návštěvníky na vozíku. Správa zámku se nebrání použití schodolezů, pokud si je návštěvníci na
vozíku přivezou. Veškeré informace o městu Kroměříž z hlediska potřeb
a požadavků vozíčkářů přináší komentovaná mapa Kroměříž bez bariér
(Sehnalová, O. - Knapková, J. 2007: Kroměříž bez bariér. Zdravé město
Kroměříž. Kroměříž).
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Návštěvníci na vozíku vstupují do zámeckého areálu ze Sněmovního náměstí. Povrch komunikací kolem zámku je rovný. Povrch nádvoří tvoří sypký
jemný štěrk. Kola vozíků mohou zapadat. Vozíčkáři mají možnost lehce se
pohybovat po pevném povrchu vyskládaném pískovcovými deskami jak
v arkádové chodbě, tak v pásu kolem celého nádvoří zámku.
Prodejna vstupenek je umístěna v průjezdu na zámecké nádvoří, vpravo.
Vstup k oknu prodejny je bezbariérový.
Prodejna publikací je na zámeckém nádvoří. Vstup do ní vyžaduje překonání zvýšeného prahu dveří. Bezbariérový přístup je do zámecké kavárny
na nádvoří a přednáškových sálů.
Prohlídka reprezentačních a soukromých místností zámku
Prohlídka reprezentačních a soukromých místností zámku začíná ve vestibulu reprezentačního schodiště. Návštěvníci vstupují po 12 +19 +12 schodech
do prvního patra zámku. Další pohyb v reprezentačních místnostech a soukromých pokojích biskupů a arcibiskupů je bezbariérový. V soukromých
pokojích je nutné v několika případech otevírat obě křídla dveří.
Prohlídka reprezentačních místností pokračuje ve 2. patře. Návštěvníci
vystupují po 14 + 9 + 14 schodech. Prohlídka manského sálu a sálů knihovny je bezbariérová. Pro odchod vozíčkářů, za pomoci asistence, je lepší
použít schodiště, kterým se dostali z prvního do druhého patra a do manského sálu, protože je pohodlnější. Překonává se 14 + 9 + 14 schodů
do prvního patra a 14 + 9 + 14 schodů do přízemí. Pokud to není možné,
musí vozíčkáři s pomocí asistence odejít standardní trasou prohlídky po 18
+ 3 + 18 schodech do prvního patra a po 18 + 3 + 17 schodů do přízemí,
kde prohlídka končí.
Kroměřížská obrazová galerie
Návštěvníci na vozíku s pomocí asistence sestupují do přízemí i v případě,
že mají zájem o prohlídku Kroměřížské zámecké obrazárny, umístěné ve
druhém patře Kroměřížského zámku. Vstup do zámecké obrazárny z manského sálu, kam se vozíčkáři dostávají během prohlídky historických sálů,
je uzavřen. Návštěvníci vstupují reprezentačním schodištěm po 12 + 19 +
12 schodech do prvního patra a po 12 + 19 + 12 schodech do 2. patra.
Další prohlídka sálů se stálou expozicí, doplněnou exponáty sezónních
výstav, je bezbariérová. Prohlídka je bez průvodce, její délka je neomezená.
Po prohlídce se návštěvníci vracejí tou samou cestou.
Sala terrena
Pětice sálů barokní saly terreny v suterénu otevřeném do Podzámecké
zahrady není přístupná ze zahrad, kde by vstup vyžadoval překonání
pouze zvýšeného prahu dveří. Do sálů saly terreny sestupují návštěvníci
z nádvoří zámku reprezentačním schodištěm po 13 + 21 + 18 schodech.
Další pohyb v sálech saly terreny je bezbariérový. Pomoc asistence může
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být potřebná při vstupu do grott po stranách saly terreny po dlažbě
z oblázků.
Věž
Do síně v podvěží se souborem historických náhrobků se vstupuje přes
zvýšený práh. Věž samotná je pro vozíčkáře nepřístupná.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí běžných toalet
v přízemí zámku.
Parkování je možné přímo před objektem zámku na Sněmovním náměstí,
kde jsou vyhrazena stání pro řidiče se sníženou pohyblivostí.

Podzámecká zahrada
Kroměřížská Podzámecká zahrada je bezbariérové přístupná. Povrch
pěšin a cest tvoří zpevněný štěrkopísek. Během deštivého počasí se
mohou vytvářet louže. Prohlídka exteriérů zahradních pavilónů, altánů,
kolonád, fontán i Dlouhého rybníka je možná. Přístupu do interiérů zahradních staveb mohou bránit schody. Sala terrena v přízemí zámku není ze
zahrad, mimo mimořádné události, přístupná. I zde by bylo nutné překonat
zvýšený práh dveří.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře byla instalována u vstupu
ulicí Na Kopečku.

Květná zahrada (Libosad)
Květná zahrada (Libosad) je bezbariérově přístupná. Povrchy pěšin tvoří
jemný zpevněný štěrkopísek. Během deštivého počasí se mohou tvořit
louže. Bezbariérový přístup je do studeného skleníku, ve kterém probíhají
sezónní výstavy a je v něm rovněž umístěné občerstvení. Při vstupu do teplého skleníku s tropickými rostlinami je nutno otevírat obě křídla dveří
a překonat 1 schod. Pomocí ližin je zajištěn vstup do rotundy. Při vstupu do
kolonády je nutné překonat 1 schod, úroveň podlahy kolonády je o 1 stupeň
vyšší než okolní terén. Vyhlídka na Květnou zahradu ze střechy kolonády,
dostupná pouze vřetenovým schodištěm, je pro návštěvníky na vozíku
nepřístupná.
Prodejna vstupenek a publikací je v průjezdu na čestný dvůr. Přístup k oknu
prodejny je bezbariérový.
V areálu Květné zahrady nebyly prozatím instalovány bezbariérové toalety
upravené pro vozíčkáře.
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Kroměříž - věž zámku při pohledu z náměstí

108
Parkování je možné na parkovišti umístěném přímo před hlavním vstupem
do Květné zahrady v ulici generála Svobody, kde jsou vyhrazená stání pro
řidiče se sníženou pohyblivostí.
Zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 502 515 Fax: 573 339 218
azz@kromeriz.npu.cz www.azz.cz

...................................................
Křivoklát, hrad (NKP)
Hrad Křivoklát je jen z malé zčásti bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku se s pomocí asistence dostanou pouze na dolní hradní nádvoří
hradu. Zde se během návštěvnické sezóny konají veškeré kulturní akce,
otevřené i pro vozíčkáře. Na nádvoří jsou rozmístěny lavičky. Schází bezbariérově upravený přístřešek v případě náhlého deště.
Samotný vnitřní hrad a jeho prohlídkové trasy zůstávají pro vozíčkáře nedostupné. Hlavními bariérami jsou kromě hrubého terénu úzké a strmé čtyřramenné schodiště a schody mezi prvním a druhým patrem Královnina
křídla. Proto správa hradu zpřístupnila Křivoklát jiné skupině návštěvníků
s handicapy, návštěvníkům s poruchami zraku, pro které byla vytvořena
samostatná prohlídková trasa.
Nejjednodušší přístup návštěvníků na vozíku ke hradu je autem. Po
předchozí domluvě se správou zámku mají vozíčkáři možnost vystoupit
u pivovarských sklepů.
Další možnost je vystoupit na křižovatce cesty na hrad. Přístup z parkoviště
nad hradem není jednoduchý. Návštěvníci na vozíku by museli přejít přes
most a sejít po pěšině klesající dolů, ke hradu. Okraj mostu s betonovou
deskou vytváří převýšení 1 schodu. Povrch pěšiny je v její horní části drsný
s místy vystupující rostlou skálou. Návštěvníci na vozíku musí mít asistenci.
Z obce Křivoklát by návštěvníci na vozíku museli vyjít do prudkého svahu.
Výstup není bez asistence možný. Povrch cesty je dlážděn čtvercovou
dlažbou.
Přístupová cesta do hradu Křivoklát, od pivovarských sklepů k předbrání a
prochodité věži je částečně pokryta asfaltem, z větší části drobnou dlažbou
z rovného lomového kamene. I zde se cesta mírně zvedá nahoru. Vozíčkáři by měli mít asistenci.
Dolní nádvoří je z větší části rovné, mírně klesající k bývalému studničnímu
nádvoří a k věži Huderka. Větší část nádvoří je pokryta hrubším šedým
štěrkopískem. Povrch je pevný. Prostor pod věží Huderkou je vydlážděn
hrubší lomovou dlažbou. Na horní nádvoří se vystupuje průjezdem vydláž-
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děným rovnými lomovými deskami. Plocha horního nádvoří má podobnou
úpravu jako dolní nádvoří. Místy na povrch vystupuje rostlá skála.
Prodejna vstupenek a publikací je v budově vrátnice na přístupové cestě
k předbraní a k věži. Do prodejny se vstupuje přes zvýšený práh.
Prohlídka hradu Křivoklát - I. návštěvnický okruh
Prohlídka historických interiérů hradu Křivoklát je pro návštěvníky na vozíku
nesmírně náročná. Vyžaduje asistenci nebo pomoc přátel, kteří vozíčkářům
zajistí výstup do místností přízemí a vynesení do sálů prvního a případně
druhého patra. Přístupová cesta do druhého patra je natolik náročná, že se
vůbec nedoporučuje.
Stříbrnice
Prohlídka začíná na dolním nádvoří. Průjezdem horního hradu vystupují
návštěvníci na horní nádvoří. Při vstupu do Stříbrnice s modely hradu a lapidáriem v přízemí západního paláce vystupují 1 schod nahoru a 1 + 1 + 2
schody dolů. Po prohlídce se vracejí zpět na nádvoří a pokračují v prohlídce
místností prvního a druhého patra.
První patro královského paláce
Výstup do 1. patra hradu Křivoklát vyžaduje vystoupání po 7 + 4 + 4 + 4
+ 2 schodech poměrně úzkého čtyřramenného schodiště do pravého úhlu.
Následující prohlídka kaple a malého rytířského sálu jsou bezbariérová.
Dřevěná podlaha velkého rytířského sálu, uložena na originální kamenné
dlažbě, je o pár centimetrů výš, než kamenná podlaha předcházející místnosti. Při odchodu z královského sálu a vstupu do královnina křídla, přes
rohovou pavlač, je nutné překonat 1 schod nahoru při vstupu na pavlač a
1 schod nahoru při vstupu do paláce. Prohlídka trojice sálů knihovny hradu
v královnině křídle je bezbariérová.
Druhé patro paláce
Z první místnosti knihovny v prvním patře královnina křídla vystupují návštěvníci vřetenovým schodištěm po 30 + 2 schodech do druhého patra. Tato
cesta je pro návštěvníky na vozíku zcela neschůdná. Vozíčkáři mají možnost, po dohodě se správou hradu, vrátit se ke schodišti a pokračovat
v přesunu do druhého patra. To se nedoporučuje. I zde je nutné počítat
s překonáním 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 2 schodů. Zároveň je nutné
zajistit, aby bylo schodiště prázdné bez odcházejících návštěvníků, kteří by
neměli kam uhnout.
Vozíčkáři se dostávají na pavlač a z ní, po překonání 2 + 6 dřevěných schodů,
postupují dolů do trojice místností královnina křídla s uměleckými předměty
bývalé Fürstenberské obrazové galerie a jejich rodového muzea. Po prohlídce se vozíčkáři s pomocí asistence vrací standardní návštěvnickou
trasou. Návštěvníci vystupují po 6 + 2 schodech na pavlač a z ní sestupují
do prvního patra a dál do přízemí na nádvoří.
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Vězení královského paláce a Velké věže
Do Augustova vězení se sestupuje po 1 + 1 + 1 schodu dolů. Návštěvníci
mají možnost nahlédnout do sálu s loveckým kočárem císaře Karla VI.
Po prohlídce se vrací zpět na nádvoří. Do první z trojice místností vězení
se vstupuje přes zvýšený práh. Do druhé se vstupuje 1 schodem nahoru
a 4 schody dolů. Do třetí se vstupuje přes práh. Z druhé nebo třetí místnosti vězení se zpět na nádvoří vystupuje 3 + 1 schodem nahoru a 1 dolů.
Do suterénu Velké věže se vstupuje 2 vysokými schody nahoru.
Lapidárium
Z horního nádvoří sestupují návštěvníci do nejníže položené místnosti
jižního křídla, bývalých koníren, využívaných jako hradní lapidárium.
Zde prohlídka končí. Návštěvníci opouští lapidárium přes zvýšený práh
do prostoru parkánu a z něj vchází do průjezdu mezi předbráním a věží.
Druhý návštěvnický okruh
Prohlídková trasa druhého návštěvnického okruhu není pro návštěvníky na
vozíku přístupná. Určena je pro fyzicky zdatné návštěvníky. Hlavní bariérou
je na 330 schodů, které je nutné během prohlídky překonat a šířka schodišť, umístěných v síle zdiva hlavní věže s expozicí lovu, lovectví a zbraní
Fürstenberské sbírky z jejich rodového muzea. Z druhého okruhu je vozíčkářům přístupný pouze parkán s pásovou baštou, bez možnosti vyhlídky do
okolí hradu, a mincovní dílna, umístěna v bývalé radní kovárně.
Výstava
Bezbariérový přístup je do výstavního sálu s dlouhodobou expozicí „Křivoklátsko. Člověk v krajině, krajina v člověku“. V rámci prohlídky je možné
nahlédnout do konstrukce krovu středověké bašty Na liškách.
Galerie Lednice
Návštěvníci vstupují do galerie ve starém hradním pivovaru z průjezdu prochodité věže přes zvýšený práh. Bariérami mezi sály, určenými k sezónním
výstavám, jsou 2 schody. Ty lze překonat pomocí šikmých mobilních plošin.
Výstavní síň řezbárství
Vstup do výstavní síně s expozicí „Umělecké řezbářství“ vyžaduje zdolání
2 schodů nahoru.
Staré purkrabství
Prohlídka sezónní výstavy ve starém purkrabství vyžaduje vystoupání po
11 zděných a 15 dřevěných schodech. Další pohyb v rozsáhlé síni využívané naposledy jako sýpka pivovaru, je bezbariérový.
Hradní kovárna - mincovna
Vstup do bývalé kovárny, upravené na mincovní dílnu, vyžaduje překonání
zvýšeného prahu a 4 + 1 schod nahoru.
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Výstavní síň věže Huderka
Zcela nepřístupnými jsou výstavní síně věže Huderka a ochoz kolem ní.
Návštěvníci vystupují po 11 + 9 + 10 schodech nahoru na ochoz opevnění
u věže. Přes zvýšený práh vstupují do sálu prvního patra věže. Zde se
konají sezónní výstavy. Přes zvýšený práh vstupují návštěvníci do krovu
manského domu, do něhož věž zasahuje. Nabízí se jim možnost nahlédnout do komory s pecí, sloužící k vytápění síně Huderka. Poté vystupují po
17 + 9 schodech do prostoru pod zděnou helmicí věže a po 16 dalších
schodech nahoru na ochoz kolem zděné helmice s výhledem do údolí
kolem hradu a na hrad. Poté se návštěvníci vracejí stejnou cestou na hradní nádvoří.
Galerie medoviny, svíček a uměleckých hraček
Galerie s prodejnou medoviny, uměleckých svíci a hraček, nejsou bezbariérově dostupné. Hlavními bariérami jsou vstupy užší než 80 cm a početné
schody. Návštěvníci vcházejí do chodby a z ní přes práh do prodejny.
Z prodejny svící se po 8 + 7 schodech pokračuje do prodejny medoviny
a hraček. Do prodejny medoviny se z chodby vstupuje přes práh, do prodejny hraček 1 schodem nahoru.
Hradní restaurace
Zvýšený práh a 2 schody dolů je nutno překonat při vstupu do hradní restaurace. Bezbariérové posezení je na nádvoří hradu u restaurace. Nezaručuje ochranu v případě náhlého deště nebo nečekaného ochlazení.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře, otevřená ve stejný čas jako
nádvoří, byla instalována v severozápadní části dolního nádvoří hradu, pod
věží Huderkou. Hrubá dlažba před vstupem do kabiny a chybějící madlo na
dveřích jsou příčinou, že při zavírání dveří musí být nápomocna asistence.
Pod Huderkou jsou i běžné toalety. Toaleta umístěná v objektu vrátnice
na přístupové cestě do hradu není upravena pro vozíčkáře. Na pánskou
toaletu se vstupuje po 4 schodech, na dámskou po 4 + 9 schodech nahoru.
Parkování je možné na parkovišti umístěném východně od hradu. Po dohodě
se správou hradu Křivoklát mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat
u budovy pivovaru, případně na dolním nádvoří hradu. Bez vědomí Správy
hradu toto parkování není možné, vzhledem k tomu, že vstup do hradu je
během celého dne blokován hydraulickým zasouvacím sloupem.

Hrad Křivoklát
Křivoklát čp. 47, 270 23 Křivoklát
Tel.: 313 558 440 Fax: 313 558 120
krivoklat@stc.npu.cz info@prohlidky-pamatek.cz
www.krivoklat.cz www.prohlidky-pamatek.cz
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Kuks - Betlém v Novém lese,
komponovaná krajina (NKP)
Zanedbaný a neudržovaný areál Nového lesa není pro vozíčkáře dostupný.
Hlavní bariérou je značně nerovný svažitý terén a kamenitý povrch pěšin
areálu Nového lesa.
Návštěvníci na vozíku se dostanou do areálu Nového lesa z parkoviště po
asfaltové cestou. Na hranici národní kulturní památky se asfaltová cesta
mění na lesní. Směrem dovnitř areálu se její kvalita zhoršuje. Je na ní
hodně pískovcových kamenů, skal, ať už jde o výchozy z podloží nebo
navážku z těžby zdejšího pískovce. Kamenné podloží bylo neuváženě
odhaleno před centrálním reliéfem.
Za centrálním reliéfem se cesta dělí na horní pěšinu ke studni Jákobově
a na dolní lesní cestu s vyježděnými pásy, klesající k poustevně sv. Františka a zahradám. Na vyhlídku na místě poustevny sv. Františka, s výhledem
na Žíreč, vede úzká strmá pěšina nahoru. Cesta od poustevny směruje
do Stanovic. Vzhledem ke své strmosti není pro vozíčkáře sjízdná. Pod
centrálním reliéfem jsou umístěny lavičky.
Prodejna vstupenek je za skálou Útěku do Egypta před sochou poustevníka
Garina vedle torza Wagnerova srubu.
Prohlídka areálu
Návštěvníci vycházejí z parkoviště po asfaltové cestě dolů. Na značně
prudkém svahu je nutná asistence, a to jak na cestě do areálu, tak především na cestě zpět. Další úsek cesty Novým lesem je více méně po rovině,
k horšímu se mění její povrchová úprava.
Prvním zastavením je hraniční kámen Šporkova panství. Je umístěn vpravo
od cesty. Schází se k němu úzkou lesní pěšinkou. Následujícím zastavením
je skála s obrazem Útěku do Egypta. Vedle ní stávala socha Velkého křesťanského vojína, dnes umístěná v hospitalu Kuks.
Přístupová cesta má charakter lesní cesty. Návštěvníci míjejí jeskyni poustevníka Garina, do níž lze vstoupit, sochu sv. Jana Křtitele s ovečkou a
sochu Maří Magdaleny. Za ní se nachází centrální reliéf sv. Huberta, Příchodu tří králů a Klanění pastýřů. Zde se cesta rozdvojuje. Na rozcestí
mezi horní a dolní cestou stávala poustevna sv. Pavla, z níž se dochovalo
kamenné sedátko a kniha.
Horní cesta vede ke Studni Jákobově. Za ní v lese se nachází lesní studánka, zásobující vodou zdejší fontány. Dolní cesta vede k zaniklé poustevně
sv. Františka, pod kterou byla květná a zelinářská zahrada, z níž se dochovala kamenná mísa ozdobné fontány. Na místě poustevny byla zřízena
vyhlídka, dnes zcela zarostlá kopřivami a bodláčím.
Průhled na Žíreč byl opět vysázen smrkovým porostem. Trasa Novým
lesem u Kuksu je součástí větší turistické stezky spojující Nový les, hospi-
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tal Kuks, lázně Kuks a obce Stanovice a Žíreč. S ohledem na složitý terén
je tato stezka pro vozíčkáře nedostupná.
V areálu Nového lesa nejsou instalovány žádné toalety. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je v hospitalu Kuks.
Parkoviště je umístěno před vstupem do areálu Nového lesa, u silnice
Žireč-Hřibojedy.

Kuks, hospital (NKP)
Hospital v Kuksu je z větší části bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku si mohou prohlédnout barokní zahradu a exteriéry hospitalu
s kostelem Nejsvětější Trojice.
Kolem východního křídla hospitalu lze s asistencí sjet na terasu před kostelem Nejsvětější Trojice. Kolem terasy jsou umístěny alegorie Neřestí
a Ctností, na terase osm alegorických soch Blahoslavenství, originály M. B.
Brauna. Dvě ze tří expozic hospitalu Kuks jsou bezbariérově přístupné.
Pro vozíčkáře nedostupná zůstává rodinná hrobka hraběte Šporka. Bariérou
jsou schodiště, jak z terasy před kostelem, tak od lázní Kuks a jednotlivé
schody v přístupové chodbě do hrobky.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do areálu hospitalu z parkoviště u restaurace,
umístěné v budově bývalé sýpky. Povrchy pěšin v zahradě i kolem hospitalu
jsou vysypány jemným nezpevněným štěrkem. Větší vrstva může způsobit
zapadání kol vozíku. Proto je nutná asistence.
Prodejna vstupenek a publikací je v suterénu východního křídla hospitalu.
Do spojovací chodby před prodejnou se vstupuje přes zvýšený práh. Vstup
do prodejny je bezbariérový.
Prohlídka hospitalu a kostela Nejsvětější Trojice
Návštěvníci na vozíku a jejich doprovod vstupují na prohlídku síní hospitalu a kostela Nejsvětější Trojice z nádvoří hospitalu po šikmé dřevěné
rampě. Po ní vjíždějí do ambitové chodby. Běžní návštěvníci vstupují
na prohlídku kostela a hospitalu od severu západním křídlem po 2 + 15 + 1
schodu nahoru. Hospital opouštějí východním křídlem po 1 + 15 + 2 schodech dolů. Samotná prohlídka deseti místností hospitalu a kostela Nejsvětější Trojice je bezbariérová. Jedinou překonatelnou překážkou mohou být
zvýšené prahy. V síni s velkým modelem Kuksu si lze sednout na židle.
Lapidárium
Na prohlídku hospitalu navazuje prohlídka lapidária plastik M. B. Brauna.
Návštěvníci po šikmé dřevěné rampě vyjíždějí na nádvoří hospitalu.
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Do objektu lapidária vystupují po 2 schodech nahoru. Návštěvníci na vozíku
mají k dispozici šikmou mobilní rampu.
Prohlídka muzea farmacie
Navazuje na prohlídku kostela a hospitalu. Čtyři místnosti s expozicí lékáren
jsou bezbariérově dostupné.
Prohlídka rodinné hrobky hraběte Šporka
Hrobka umístěná pod kostelem Nejsvětejší Trojice je pro vozíčkáře nedostupná. Z terasy před kostelem sestupují návštěvníci po 4 + 16 + 9 schodech
před vstup do hrobky. Do nitra hrobky se vstupuje po 1 + 1 + 1 + 3 schodech. Další pohyb v hrobce je bezbariérový. Návštěvníci nemohou přímo
za oltář, za nímž jsou cínové rakve hraběcí rodiny. Po prohlídce se vracejí
a sestupují po 3 + 1 + 2 + 1 schodu dolů před hrobku, kde prohlídka končí.
Zde mohou návštěvníci vyjít po 9 + 16 + 4 schodech nahoru na terasu před
kostel nebo sejít po 2 + 8 schodech dolů na pěšinu k lázním Kuks. Celý
úsek pěšiny k silnici, spojující lázně Kuks s hospitalem, je členěn jednotlivými schody.
Refektář - Galerie sezónních výstav
Refektář umístěný v západní rokokové části hospitalu je bezbariérově
dostupný. Návštěvníci na vozíku mají možnost vjet ambitovou chodbou,
z prohlídky místností hospitalu a kostela Nejsvětější Trojice. Běžní návštěvníci vstupují do refektáře dvorem hospitalu přes zvýšený práh do ambitové
chodby a z ní, bez bariér, do refektáře.
Zahrada hospitalu
Rozložena je jižně od hospitalu. Je bezbariérově dostupná. Návštěvníci
na vozíku se pohybují po rovných pěšinách. V zahradě lze vidět barokní
sochy, původně umístěné v jiných částech areálu hospitalu, lázní Kuks
a Nového lesa u Kuksu.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře byla instalována v hospitalu
v přízemí, v chodbě s farmaceutickou expozicí. Běžná toaleta se nachází v suterénu východního křídla hospitalu. Vstup do ní je, až na 1 zvýšený práh,
bez bariér.
Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou parkovat před objektem sýpky, dnes
restaurace, východně od areálu hospitalu.

Hospital Kuks
544 43 Kuks
Tel./fax: 499 692 161
hospital.kuks@josefov.npu.cz www.hospital-kuks.cz
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Kunětická hora, zřícenina hradu (NKP)
Hrad Kunětická hora je jen z malé části bezbariérovou památkou. Vyžaduje
zkušenějšího vozíčkáře, turisty s pevnějšími terénními vozíky.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do hradu s pomocí asistence po asfaltové
cestě systémem bran dochovaných ve stavu torza. Přístupová cesta je
mezi druhou a třetí bránou částečně dlážděná kamením. Součástí dláždění
je vyznačení dřevěného padacího mostu částí zaniklých architektur, odkrytých v průběhu 90. let 20. století.
Studna
Za třetí bránou je umístěna hradní studna s rekonstruovaným středověkým
rumpálem. Povrch kolem studny je v bezprostředním okolí zadlážděn hrubším kamenem, širší okolí je zatravněno pravidelně sečeným trávníkem.
První rondel
Severovýchodně od studny se nachází první ze tří (dvou dochovaných)
rondelů hradu. I když si turisté vytvořili pěšinu na jeho temeno s výhledem
na sever, zůstává tato pěšina pro vozíčkáře nedostupná.
Druhý rondel
Jihovýchodně od studny se nachází druhý dochovaný rondel hradu. Povrch
svažité přístupové cesty není pokryt asfaltovým kobercem. Povrch je zpevněný, krytý jemným štěrkem.
V místech dvou převýšení se pod povrchem nachází torzo opevnění, protože rondel byl v minulosti přístupný jiným způsobem, ne dnešní cestou.
Zde, především těsně před rondelem, vystupují na povrch hrubé kameny.
Z rondelu je výhled do krajiny jižně od hradu a na město Pardubice.
Prodejna vstupenek a publikací je v průjezdu šesté brány. Při vstupu
do prodejny je nutné překonat 1 nízký schod, práh a 1 nízký schod.
Prohlídka hradu - vnitřní hrad
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do hradu za pomoci asistence šestou bránou.
Povrch nádvoří je rovný, zvedá se k paláci, vybudovaném na nejvyšším
místě vyvřeliny, na níž byla Kunětická Hora postavena. Povrch je pevný,
pokrytý jemným štěrkem, částečně zatravněný pravidelně sečenou trávou.
Torzo jižního paláce
Po levé straně je občerstvení, po pravé straně torzo jižního paláce dochované v suterénu a částečně v prvním nadzemním patře. Přístup na terasu
vyžaduje překonání 4 schodů. Vzhledem k výšce obvodového zdiva zde
není výhled do okolí hradu. Suterény paláce nejsou pro návštěvníky zpřístupněny. Ve východní části paláce (v přízemí) je umístěna toaleta.
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Kunětická hora - bývalý kamenolom pod hradem
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Kaple sv. Kateřiny a sv. Barbory
Pro vozíčkáře nedostupné zůstávají kaple sv. Kateřiny a sv. Barbory
na terase nad přístupovou cestou k Hornímu paláci. Vstup ke kapli sv. Barbory s nově zrestaurovaným oltářem z 19. století vyžaduje překonání 26
schodů. Dalších 5 schodů vyžaduje vstup do kaple sv. Kateřiny s originální
sklípkovou klenbou.
Horní palác
Návštěvníci na vozíku postupují nádvořím směrem k Hornímu paláci. Přibližně v úrovni terasy s kaplí sv. Kateřiny a kaplí sv. Barbory vyjíždějí s pomocí asistence na pevnou zvedající se kamennou rampu nad příkopem,
tesaným do skalního podloží, kterou se dostávají až k hradní bráně. Zde
musí překonat zvýšený práh, aby vjeli na hradní nádvoří. Nádvoří je jediným
bezbariérově dostupným místem Horního paláce. Povrch je tvořen kamennými deskami v průjezdu a jemným sypaným štěrkem v otevřené části
nádvoří.
Rytířský sál
Z průjezdu, prvním vstupem vpravo, se vchází do rytířského sálu s replikou
sklípkové klenby. Vstup není bezbariérový. Vyžaduje překonání zvýšeného
prahu a sestoupení po 3 schodech.
Hradní sklepení - Expozice archeologie
Druhý vstup z průjezdu vpravo vede do hradních sklepení, ve kterých je
prezentovaná část archeologických nálezů, vykopaných během zemních
prací v prostoru celého hradního areálu. Přístup do sklepení (spojovací
chodba a dvě místnosti) vyžaduje sestup po 21 kamenných schodech.
V místnostech suterénu se návštěvníci pohybují po dřevěných podlahách,
položených na nerovném povrchu. V západním sklepení se návštěvníci
částečně pohybují po dřevěném můstku, aby pod sebou viděli části nejstarší hranolové věže prezentované in situ.
Nádvoří
V otevřené části nádvoří je umístěná zvonice. Před ní je prezentováno starší
zdivo, odhalené během zemních prací, blíže nepopsané. Po pravé straně je
arkáda se sklípkovou klenbou, sloužící jako kočárovna a hradní lapidárium.
Vstup do ní vyžaduje překonání 1 schodu. Z arkády je možné nahlédnout
do otevřeného suterénu hradní věže. Vstup a přiblížení se k zamřížovaným
dveřím vyžaduje překonání 1 schodu.
Expozice trestního práva a vězení
Naproti arkádě jsou ve dvou místnostech umístěny expozice trestního práva a tzv. věznice. Místnosti nejsou propojené. Vstup do expozice trestního
práva vyžaduje překonání 2 schodů a zvýšeného prahu. Složitější přístup
je do tzv. věznice. Vinou odtěžení části terénu nádvoří v rámci terénních
prací, během kterých byl odhalen i kus staršího zdiva, prezentovaný in situ,
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došlo k odhalení části vystupujícího skalního masivu, na který byl postaven vlastní vstupní portál věznice. Vstup vyžaduje výstup po nerovném
skalním povrchu, překonáni prahu a sestoupení po 2 schodech.
Severní křídlo
Severní křídlo hradu Kunětická hora je dochováno ve své torzální podobě.
Tvoří ho pouze obvodové zdivo, které bylo během rekonstrukce D. Jurkoviče zastřešeno. Vstup do místností severního paláce vstupem z průjezdu,
naproti vstupu do rytířského sálu, vyžaduje překonání 1 schodu a zvýšeného prahu. Povrch uvnitř paláce je nerovný.
První patro paláce
Druhým vstupem po levé straně průjezdu, naproti vstupu do sklepení, se
návštěvníci dostávají do prvního a druhého patra paláce a na věž. Tyto
části hradu jsou pro návštěvníky na vozíku zcela nepřístupné. Bariérou je
kamenné vřetenové schodiště a další schody mezi schodištěm a místnostmi paláce.
Expozice lovu
Při vstupu do horních pater paláce je nutné překonat 2 schody a následně
20 schodů vřetenového schodiště. Pokud chtějí návštěvníci vejít do prvního patra, musí odbočit a schodištěm s 9 schody vystoupat nahoru. Ocitají
se ve spojovací místnosti, první z pěti, které jsou zpřístupněny. Vstup do
zbrojnice a místností nad rytířským sálem a nad arkádou s expozicemi lovu
a lovectví tvoří nepatrně zvýšené prahy. Pouze do místnosti věže, s expozicí geologie hradního vrchu, vede vyšší práh. Z místnosti nad arkádou je
možné po překonání 1 +4 schodů sestoupit na galerii nad nádvořím.
Druhé patro
Prohlídka druhého patra vyžaduje sestoupit po 9 schodech zpět k vřetenovému schodišti a pokračovat ve výstupu vřetenovým schodištěm s počtem
20 + 9 + 6 schodů. Místnosti druhého patra jsou ponechány v torzálním
stavu s otevřeným pohledem do konstrukce krovu. Mezi místnostmi jsou
zvýšené prahy. Celkem 5 schodů a zvýšený práh je nutné překonat při
vstupu do místnosti věže, ve které se konají sezónní výstavy. Trvale je zde
umístěn model hradu v období před Jurkovičovou přestavbou.
Věž
Z místností druhého patra umístěné nad arkádou je možné vystoupat
na věž s vyhlídkou. Nejdříve je nutné překonat 1 + 11 + 10 + 8 schodů
a zvýšený práh. Návštěvníci se ocitají v další místnosti věže, kde si mohou
prohlédnout expozici pohledů hradu Kunětická hora z 19. a 20. století.
Z místnosti s pohledy se dostávají po 13 + 11 schodech do dalšího patra
věže a z něho po 11 + 12 schodech na vrchol. V nejvyšší místnosti jsou
odpočinkové lavice. Z věže se návštěvníci vracejí na nádvoří tou samou
cestou.
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Bezbariérově přístupná toaleta na hradě Kunětická hora nebyla upravena
pro návštěvníky na vozíku. Součástí dámských toalet je rozšířená kabina
s rozměry 134 x 134 cm. Přes opakovanou urgenci v ní chybí madla.
Záchytné parkoviště je umístěno pod hradem Kunětická hora u lomu.
Od parkoviště vede na hrad prudce stoupající asfaltová cesta. Po předběžné
domluvě se správou zámku mohou řidiči se sníženou pohyblivostí vyjet
osobním vozem až do prostoru za 2/3 bránou a zde, u hradby za studnou
zaparkovat. V prostoru zaniklé první brány byl instalován sloupek bránící
průjezdu. Pokud není vstup motorovým vozidlem do areálu předem ohlášen,
může se stát, že bude sloupek vztyčen a auto se do hradu nedostane.
Hrad Kunětická hora
533 52 Staré Hradiště
Tel./fax: 466 415 428
kunetickahora@pardubice.npu.cz www.hrad-kunetickahora.cz

...................................................
Kunštát, zámek (NKP)
Zámek Kunštát není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout zahradu s parkem, čestný dvůr a exteriéry
zámecké budovy. Hlavní bariérou vstupu návštěvníků na vozíku do místností prvního a druhého patra jižního křídla jsou schody a schodiště.
Hlavní přístupová cesta na zámek je částečně asfaltová, v zámeckém areálu pouze zpevněná, rovná, vysypaná hrubším štěrkem. Stejnou úpravu
má i povrch nádvoří. Cesta z Kunštátu stoupá prudce nahoru. Pohyb
návštěvníků na vozíku bez asistence není možný. Řidičům se sníženou
pohyblivostí se doporučuje po dohodě se správou zámku vyjet před zámek
autem. Povrch pěšin v zahradě Habrůvce je vysypán pískem. Povrch bývalé květné zahrady tvoří pravidelně sečená tráva.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí severního křídla. Návštěvníci
vstupují přes práh do spojovací chodby a z ní, vlevo, přes práh do prodejny
vstupenek a publikací.
Prohlídka Horního (Nového) zámku
Prohlídka interiérů jižního křídla zámku, přibližujících život posledních majitelů, začíná na nádvoří. Návštěvníci vcházejí přes práh do vstupní haly.
Ná-sledně vystupují po 7 + 6 + 6 schodech nahoru a do dveří, aby sestoupili 4 schody dolů do první místnosti, v níž je přiblížena historie Kunštátů.
Po 6 schodech nahoru lze vejít před zámeckou obrazárnu. Do obrazárny se
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nevstupuje. Návštěvníci se vracejí po 6 schodech dolů do první místnosti
a po 4 schodech nahoru se dostávají na schodiště.
Druhé patro
Návštěvníci postupují nahoru po 6 + 6 schodech do prvního patra a následně po 6 + 6 + 6 + 6 + 15 schodech do vstupní haly druhého patra. Přes
1 schod nahoru nahlíží do budoáru a toalety. Poté vstupují do pánského
salónu, rodinné galerie a rytířského sálu. V případě potřeby otevírá průvodkyně obě křídla dveří. Z rytířského sálu pokračují návštěvníci do knihovny.
Po 1 schodu nahoru vstupují do lovecké chodby, z které lze nahlédnout
do koupelny a rovněž do chodby středního křídla s portréty majitelů zámku
v životní velikosti. Po 1 schodu dolů se návštěvníci vracejí do vstupní haly.
První patro
Po 15 + 6 + 6 + 6 + 6 schodech sestupují návštěvníci do prvního patra.
Po 1 schod nahoru vstupují do jídelny, do salónu hraběte s nejstaršími parketami v České republice a do Pilastrového sálu. Po prohlídce se vracejí
1 schodem dolů na schodiště. Z něho postupují do kaple zasvěcené
sv. Josefu. Poté odcházejí na schodiště a sestupují po 6 + 6 + 6 + 6 + 7
schodech a přes práh na zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.
Galerie sezónních výstav
Umístěna je v přízemí středního křídla. Vstupuje se do ní z arkádové chodby,
přes 1 schod dolů. Podlaha výstavní síně, bývalého kvelbu, ve kterém byl
sklad dříví na otop, je z cihel. Vstupné do galerie je dobrovolné. Získané prostředky jsou použity na obnovu zámeckého mobiliáře.
Zámecká zahrada a zámecký areál
Zámecká zahrada, zbudovaná na místě zasypaného příkopu, se rozkládá
jižně od zámku. Její součástí je altán, zbudovaný na místě barokní saly terreny. Povrch zahrady je rovný, zatravněný. Uprostřed zahrady je kašna
s litinovou sochou rybářky. Pod zahradou je umístěn psí hřbitov. Lze se
k němu dostat s asistencí pěšinou z přístupové cesty k zámku. Do zahrady
Habrovka lze bez bariér sjet z přístupové cesty k zámku. Vydají-li se
návštěvníci k Dolnímu (Starému) zámku a pokračují pěšinou vpravo, dostanou se k lípě krále Jiřího z Poděbrad. Poslední zámeckou zahradou je panská zahrada, nacházející se východně od panského dvora. Areál s domem
zahradníka, holandským skleníkem a rybníkem s centrálním ostrůvkem
vstoupil v roce 2008 do přípravné fáze své rekonstrukce, která by ho měla
otevřít i návštěvníkům na vozíku.
V současné době je na zámku k dispozici pouze provizorní toaleta umístěná
pod schody jižního křídla. Není dostupná pro vozíčkáře. Návštěvníci vstupují přes práh do haly a po 7 schodech nahoru. Následně scházejí po 6 + 3
schodech dolů. Po otevření dveří kabiny toalety je potřebné vystoupit
2 schody nahoru. V etapě přípravy se nachází instalace nových toalet
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v Dolním (Starém) zámku. Zde bude umístěna i bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
Hlavní zámecké parkoviště je umístěno u bývalého panského dvora. Řidiči
se sníženou pohyblivostí mohou po předchozí domluvě parkovat na parkovišti na bastioně před vstupem do Horního (Nového) zámku.
Zámek Kunštát
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 062
kunstat@brno.npu.cz www.zamek-kunstat.eu

...................................................
Kynžvart, zámek (NKP)
Zámek Kynžvart je bezbariérově přístupná památka. I když se hlavní prohlídková trasa reprezentačními místnostmi nachází v prvním patře,
návštěvníci na vozíku se na prohlídku dostávají pomocí výtahu. Ten je umístěn v jižním křídle, poblíž toalet, a lze ho použít v doprovodu průvodce.
Přístup k zámku je z obou parkovišť po rovině. Návštěvníci na vozíku se pohybují po pevných asfaltových cestách. Čestný dvůr zámku má zpevněný
povrch, vysypaný jemným bílým štěrkem.
Vstup do prodejny vstupenek a publikací z průjezdu zámku vpravo je bezbariérový. V místnostech prodejny vstupenek se mají návštěvníci možnost
obeznámit s dalšími památkami okolí a s prezentací, zachycující postup
restaurování některých částí zámeckého mobiliáře.
Prohlídkový okruh - Reprezentační místnosti zámku Kynžvart
Návštěvníci na vozíku se do prvního patra zámku dostávají výtahem, s asistencí průvodce. K výtahu se dostanou z průjezdu, doleva, směrem k toaletám. Běžní návštěvníci vstupují na prohlídku rovněž z průjezdu po 1 + 19
+ 15 schodech do vestibulu prvního patra. Následně je čeká prohlídka
25 reprezentačních místností zámku, umístěných v západním a severním
křídle. Návštěvníci na vozíku se připojují ke skupině a s ní následují průvodce. Skupina se pohybuje po koberci. Veškeré vstupy do místností a chodeb mají dostatečnou šířku po přechod návštěvníků vozíku. Pouze vstup
do pracovny kancléře Metternicha je nepatrně zúžen, přesto nevytváří
bariéru pro vstup.
Jediným nedostupným místem na celé trase prohlídky je knížecí oratoř
zámecké kaple sv. Antonína. Vstupuje se do ní z chodby a bariérou jsou
schody nahoru. Pokud se návštěvníci na vozíku ohlásí předem, lze do kaple
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vjet ze zámeckého dvora. Po prohlídce knížecí oratoře se návštěvníci vracejí do chodby a pokračují v prohlídce knihovny, umístěné ve třech sálech
a zcela jedinečného kabinetu kuriozit. V místnosti s egyptskými mumiemi
prohlídka zámku končí. Návštěvníci sestupují po 2 + 25 + 1 schodu částečně točitého schodiště na zámecký dvůr. Návštěvníci na vozíku se vracejí
s průvodcem k výtahu a s jeho pomocí zámek opouští.
Síň s kočárem knížete Metternicha
Ze zámeckého nádvoří lze nahlédnout do místnosti, v níž se nachází kočár
knížete Metternicha z roku 1813. Místnost doplňuje rozměrný gobelín
a soubor historických vyobrazení interiérů západočeských zámků z přelomu 19. a 20. století.
Zámecká galerie
Umístěna je za prodejnou vstupenek a publikací. Překonání 1 schodu
napomáhá šikmá mobilní rampa. V galerii se konají výstavy nově zrestaurovaných děl z objektů zpracovaných NPÚ ÚOP v Lokti a výstavy prací
regionálních umělců.
Zámecký park
Krajinářský park, v němž se zámek nachází, vznikl při klasicistní přestavbě
zámku v letech 1820-1833. Rozložen je po obou stranách údolí, v němž byl
zámek postaven. Během let před rokem 1989 park značně zpustnul
a zarostl. Teprve po dokončení obnovy zámku byla zahájená jeho rehabilitace. Proto zůstávají některé jeho části nepřístupné. Část parku je upravena
na golfové hřiště.
Před návštěvou parku (i zámku) se doporučuje zakoupit si průvodce zámkem, v němž se nachází mapa celého zámeckého areálu, s vyznačenými
zahradními stavbami a rybníky. Návštěvníci se v parku pohybují převážně
po zpevněných pěšinách. Pokud jsou zarostlé trávou, je tato pravidelně
sečená.
Od zámku mají možnost dostat se k Mlýnskému rybníku s ostrůvkem, ten
je nepřístupný, a k mlýnu.
Návštěva značně zdevastovaného čajového altánku, lesní kaple a vyhlídkového altánu na vrcholku žulové skály, pro vozíčkáře nepřístupné, je možná
s asistencí. Doporučuje se cesta od staré kovárny, postupně se zvedající
až na vrcholek svahu, na němž se tyto tři stavby nacházejí. Systémem
pěšin a za pomoci asistence se lze dostat k zámeckému pivovaru nebo
pokračovat dál k rozcestí za mlýnským rybníkem a mlýnem.
Pokud se vozíčkáři rozhodnou pro prohlídku čajového altánku, lesní kaple
a vyhlídkového altánu od Mlýnského rybníku nebo pivovaru, doporučuje se
návrat až k budově Staré kovárny. Přímému sestupu od lesní kaple a
vyhlídkového altánu k zámku brání prudký svah a schody, dělící přístupovou pěšinu.
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Na zámku byla instalována toaleta upravená pro vozíčkáře. Klíč od ní je
umístěn v prodejně vstupenek a je k dispozici na požádání.
Tři parkovací místa pro řidiče se sníženou pohyblivostí jsou vyhrazena
v bezprostřední blízkosti zámku u silnice Lázně Kynžvart-Cheb, vedené
parkem. Další parkoviště je před zámkem u silnice do Lázní Kynžvart.
Vzhledem k tomu, že od parkoviště vede rovná pevná cesta k zámku, jen
mírně se snižující do údolí, v němž zámek stojí, lze parkovat i zde.
Zámek Kynžvart
354 91 Lázně Kynžvart
Tel./fax: 354 691 269
info@kynzvart.cz www.zamek-kynzvart.eu

...................................................
Landštejn, zřícenina hradu (NKP)
Zřícenina hradu Landštejn je částečně bezbariérově přístupná památka.
Jsou-li vozíčkáři s asistencí, dostanou se na polygonální nádvoří vnitřního
hradu, na kterém se během letní sezóny konají kulturní akce, a do prostoru horního a dolního parkanu. Hlavní bariérou přístupu do interiérů hradu,
paláce, kaple, sklepení a obytné a obranné věže jsou schodiště a schody.
Rozhodnou-li se vozíčkáři navštívit zříceninu hradu Landštejn, neobejdou
se bez asistence. Povrchy přístupové cesty na horní polygonální nádvoří
jsou vydlážděny rovným lomovým kamenem. Pomoc asistence je nutná při
překonávání prudkého stoupání mezi první, druhou a třetí bránou. Prudké
stoupání je do prostoru horního parkánu, severně a východně od hradního
jádra. Po jeho zvládnutí po pevné dlážděné cestě se návštěvníci pohybují
po rovném zatravněném pravidelně spásaném povrchu. Do prostoru dolního parkánu západně od jádra hradu vede pevná lesní cesta z hradního parkoviště.
Prodejna vstupenek a publikací je v průjezdu první hradní brány. Přístup
k ní je bezbariérový.
Prohlídka hradu
Prohlídka hradu začíná za první bránou. Návštěvníci přes práh a 1 schod
dolů vstupují do bývalé hospodářské budovy. V ní je umístěna expozice archeologických nálezů. Po jejich prohlídce se návštěvníci vracejí na cestu
do jádra hradu a přes druhou a třetí bránu vchází na polygonální nádvoří
s hradní studnou a lavičkami k odpočinku. Úsek cesty od první ke třetí
bráně stoupá prudce nahoru. Návštěvníci na vozíku ji bez asistence
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nezvládnou. V průjezdu třetí brány lze vejít do místnosti v přízemí původně
třípatrového renesančního paláce, přistavěného Krajíři z Krajku k románské hradbě.
Polygonální nádvoří
Z nádvoří lze přejít do pozůstatků nejspodnějších místností západního třípatrového renesančního paláce Krajířů z Krajku. Po 1 + 1 schodu nahoru
lze vstoupit do místnosti s výhledem na starší hrad Landštejn-Pomezí.
Do síně, na kterou navazuje vstup do nepřístupného podzemí hradu, se
sestupuje 5 schody dolů. Po 4 nebo 3 schodech nahoru lze vejít do torz síní
severního paláce s hradní kuchyní. Z krbu umístěného v této části hradu
vychází jediný dochovaný hradní komín.
Místnost obytné věže, donjonu
Další prohlídku místností hradu nabízí obytná věž, donjon. Návštěvníci vystupují 3 + 2 schody nahoru a 1 schodem sestupují dolů do místnosti se
studnou, sloužící jako hradní lapidárium. Po ukončení prohlídky se vracejí
na nádvoří 1 schodem nahoru a 2 schody dolů a pokračují směrem k
románskému paláci a velké věži.
Kaple románského paláce
Ze schodiště před obytnou věží, donjonem, vystupují návštěvníci nahoru
po 19 + 2 + 4 kamenných schodech a po 1 kamenném a 18 dřevěných
schodech na ochoz před dvoupatrovým románským palácem. Po dalších
10 dřevěných schodech vystupují na ochoz před románskou kaplí. Do
kaple s panskou tribunou vstupují přes práh. Uvnitř kaple je v podlaze otvor
tzv. hladomorny. Po prohlídce kaple se zbytky původní výmalby se návštěvníci dostávají přes práh na ochoz a sestupují 15 dřevěnými schody a 1
kamenným schodem do interiéru nezastřešeného dvoupatrového románského paláce. Lze se vrátit po 6 schodech nahoru na dřevěný ochoz podél
paláce a sestoupit na polygonální nádvoří. Návštěvníci pokračují ve výstupu na obytnou a velkou věž.
Obytná a velká věž
Z románského paláce vstupují návštěvníci do velké věže. Po 16 + 7 + 14
dřevěných schodech se dostávají do úrovně zpřístupněného ochozu obytné věže, donjonu. Přes 2 schody nahoru, chodbou v síle zdiva a původním
vstupem do věže vcházejí na dřevěný ochoz a z něj po 2 + 1 + 1 schodu
dolů sestupují na vyhlídku po obvodu donjonu. Po prohlídce hradu z výšky
obytné věže se vrací zpět a pokračují po 7 + 15 + 7 + 16 + 18 + 13 + 12 +
21 schodech na vrchol velké věže. Na nejvyšší místo vedou schody nahoru.
Otevírá se pohled na Landštejn-Pomezí a okolí hradu. Poté návštěvníci
sestupují dolů do prostoru paláce mezi velkou věží a kaplí. Po 6 schodech
nahoru pokračují na ochoz před palácem a po 18 + 1 + 4 + 2 + 19 + 3 schodech sestupují na polygonální nádvoří. Z něj procházejí třetí a druhou bránou k první bráně.
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Horní parkán
Do horního parkánu se vstupuje pevnou kamennou cestou, prudce stoupající nahoru. Dostanou-li se návštěvníci do parkánu, pohybují se po rovině.
Nabízí se jim podhled na východní stranu věží a paláce mezi nimi. V parkánu se během letní sezóny konají soutěže pro děti a dospělé. Po prohlídce
se návštěvníci vracejí k první bráně.
Dolní parkán
K dolnímu parkánu se schází od první brány po 4 + 10 schodech. Vozíčkáři
mají možnost dostat se do dolního parkánu z parkoviště pod hradem.
S ohledem na velký výškový rozdíl nelze z dolního parkánu vejít bezbariérově do hradu. Je nutné vrátit se zpět na parkoviště a vozidlo s vozíčkáři
zaparkovat na parkovišti před hradem.
Občerstvení je v hospodářské budově za první bránou. Vstup přes 3 schody
dolů umožňují vozíčkářům ližiny.
Na hradě byla instalována bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
Umístěna je v hospodářské budově za vstupní bránou. Sestupuje se k ní
po 3 schodech. Vozíčkáři mají k dispozici ližiny, které lze zcela stabilně
upevnit do kamenného prahu.
Parkoviště je umístěno severně od hradu na místě bývalého poplužního
dvoru, zbořeného v 60. letech 20. století. Řidiči se sníženou pohyblivostí
mohou po předchozí domluvě parkovat na menším parkovišti před vstupní
hradní bránou, přístupném po tzv. staré cestě.
Hrad Landštejn
378 81 Slavonice
Tel.: 384 498 580
landstejn@budejovice.npu.cz www.hrad-landstejn.eu

...................................................
Lednice, Janův hrad (UNESCO, KP)
Zřícenina Janova hradu není bezbariérově přístupná památka, přesto si
zasluhuje pozornost vozíčkářů. Není to totiž jenom hrad, ale především
krajina kolem něj, slibující nezapomenutelný zážitek. Pokud jsou vozíčkáři
zkušení turisté, mohou zde, v Lednicko-Valtickém areálu, strávit se skupinou přátel příjemný jarní, letní nebo podzimní víkend.
Přístupová cesta k Janovu hradu vede od zámku Lednice, kolem skleníku
a katakomb a dále kolem Maurské vodárny. Před ní (ne přes most) je nutné
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odbočit vpravo a dál po značené zelené značce. Povrch cest kolem zámku
je zpevněn (v některých místech i cihlami) a pokryt jemným bílým říčním
pískem. Tuto úpravu mají pěšiny k Janovu hradu, využívané i jako cyklostezky. Návštěvníci na vozíku projíždějí kolem stabilizované ruiny ovčárny.
Mírně zvlněný terén stále rovné cesty je čeká u tůňky, přes kterou byl
původně překlenut most, z něhož zbylo pouze několik trámů z nosné konstrukce. Současná stezka most obchází.
Další úsek cesty pokračuje po hrázi nad jedním z přítokových kanálů. Plocha stezky je na několika místech zbrázděna kořeny stromů. Do areálu
Janova hradu na meandru staré Dyje se vstupuje přes dřevěný most.
Povrch nádvoří hradu kryje říční štěrk, drobné oblázky.
Prodejny vstupenek a publikací jsou v přízemí hradu. Návštěvníci vstupují
do průjezdu hradem přes zvýšený práh. Místnosti prodejen jsou umístěny
vpravo. Do první místnosti jsou bariérou 2 schody, do druhé zvýšený práh.
Obě místnosti jsou malých rozměrů.
Prohlídka Janova hradu
Návštěvníci vstupují do Janova hradu přes hlavní vstup se zvýšeným
prahem. Z průjezdu vstupují na hradní nádvoří. Zde byly stáje a psince.
Pozůstatkem je i mramorová napájecí nádrž pro koně. Uprostřed nádvoří je
studna s dřevěným žlabem.
Interiéry Janova hradu
Vlastní prohlídková trasa je pro vozíčkáře nepřístupná. Je umístěna v prvním patře hradu. Při vstupu je nutné překonat 16 + 15 schodů vnějšího
schodiště a práh.
Pohyb po velkém sálu s možností nahlédnutí do dvou salónů ve věžích je
bez bariér. Prahy jsou umístěné u vstupů na ochoz na vnější straně hradu.
Šířka ochozu je i v nejužších místech pod věžemi se střílnami širší než
80 cm. Do dalších dvou místností ve věžích se pouze nahlíží. Po ukončení
prohlídky odcházejí návštěvníci po 15 + 16 schodech zpět na nádvoří, kde
prohlídka končí.
V areálu Janova hradu nebyla instalována bezbariérová toaleta upravená
pro vozíčkáře. K dispozici je pouze běžná suchá mobilní toaleta, neupravená pro vozíčkáře.
Nejbližší parkoviště je umístěno u zámku na náměstí Lednice. Janův hrad
je vzdálen 2 km cesty lednickým krajinářským parkem po rovině.
Zámek Lednice na Moravě
Zámek 1, 691 44 Lednice na Moravě
Tel.: 519 340 128 Fax: 519 340 210
lednice@brno.npu.cz
www.zamek-lednice.com www.lednicko-valticky-areal.cz
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Lednice, zámek (UNESCO, NKP)
Zámek Lednice je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
mají možnost prohlídky zámecké zahrady, parku a exteriérů zámeckých
budov. Ze zpřístupněných zámeckých interiérů jsou bezbariérově přístupné
reprezentační místnosti v přízemí. Bariérou prohlídky místností prvního
a druhého patra jsou schodiště a schody.
K zámku se lze dostat zcela po rovině od parkoviště před zámkem. Stezky
a nádvoří v zámku i v parku kolem jsou rovné, vysypané říčním štěrkopískem. Veškeré pěšiny v parku jsou uzpůsobené tak, aby se vozíčkáři mohli
pohybovat i bez pomoci asistence. Svahovité části terénu jsou zpevněny
cihlou.
Prodejny vstupenek a publikací jsou zvlášť před vstupem k prvnímu, druhému a třetímu okruhu. Do prodejny vstupenek k prvnímu okruhu v hale
za otevřeným vestibulem východního křídla se vystupuje z vestibulu 2 schody nahoru. Do prodejny vstupenek druhého a třetího okruhu, umístěné
v schodišťové hale, se vstupuje průjezdem západně od kostela sv. Jakuba
Většího, do schodišťové haly 1 schodem nahoru.
Prohlídka zámku - I. okruh - Reprezentační místnosti zámku
Bezbariérově přístupným je první návštěvnický okruh. Začíná v jižním vestibulu východního křídla. Šířka vstupní branky je 80 cm, v případě potřeby
je možné otevřít celou bránu. Při vstupu do prodejny vstupenek, z níž se
vchází do průchozí chodby zámku, je nutno vystoupit 2 schody nahoru.
Správa na požádání umístí šikmou mobilní rampu. Následující prohlídka
reprezentačních prostor přízemí zámku je skutečně bezbariérová.
Po ukončení prohlídky vozíčkáři neodjíždějí s běžnými návštěvníky. Vracejí
se s průvodkyní do vstupní haly. Je to pro ně jednodušší než odcházet běžnou trasou přes terasy zámku (2 + 8 schodů).
II. okruh - Soukromé prostory prvního patra zámku
Prohlídka soukromých sálů Lednického zámku začíná v schodišťové hale
západně od kostela sv. Jakuba Staršího, do které se vstupuje 1 schodem
nahoru. Návštěvníci musejí vystoupat po 15 + 11 + 15 schodech do prvního patra.
Ani další prohlídka zámku není zcela bezbariérová, i když odpadá nutnost
překonávání schodů. Do apartmánů se vchází vstupy, které využívalo služebnictvo zde ubytovaných knížat Liechtensteinů. Jejich šířka je necelých
80 cm. Vozíčkáři proto do zpřístupněných apartmánů kněžny a knížete vjíždějí po předchozím ohlášení trasou původních knížecích majitelů
z chodby přes kulečníkový a rodinný sál. Připojí se ke skupině a pokračují
v prohlídce. Dveře užší než 80 cm vedou do pokoje služebné a z něj do
malé jídelny. I tuto bariéru lze obejít přes rodinný sál a spojovací chodbu.
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Lednice - vyřezávané schodiště v zámku
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Návštěvníci na vozíku se přesouvají do obrazové galerie a k čínskému sálu,
do něhož se nahlíží, aby pokračovali se skupinou běžných návštěvníků
standardní prohlídkovou trasou. Šířka dveří necelých 70 cm brání vozíčkářům vstoupit na oratoř zámecké kaple.
Vzhledem k tomu, že prohlídka 2. zámeckého okruhu vyžaduje úpravu
standardní návštěvnické trasy a tím i přítomnost odpovědné osoby zámeckého personálu, je nutné ohlásit se předem. Z poslední místnosti se schází
po 15 + 11 + 15 schodech do přízemí schodišťové haly, a z ní 1 schodem
dolů do průjezdu, kde prohlídka končí.
III. okruh
Prohlídka III. okruhu, expozice výtvarného umění 19. století ze sbírek moravských hradů a zámků ve 2. patře zámku, v místnostech bývalých dětských pokojů knížecích dětí, začíná v přízemí schodišťové haly. Návštěvníci
vystupují po 15 + 11 + 15 schodech do prvního patra a dál po 10 + 10 + 10
schodech do druhého patra.
Do částečně propojených místností vstupují z chodby a je nutné překonat
navíc vždy 1 schod. Na expozici výtvarného umění 19. století navazují
obnovené místnosti druhého patra východního křídla, prozatím bez původního mobiliáře, v nichž se konají sezónní výstavy. Po prohlídce poslední
místnosti sestupují návštěvníci po 10 + 10 + 10 schodech do prvního patra
a dál po 15 + 11 + 15 schodech do přízemí a 1 schodem dolů do průjezdu,
kde prohlídka končí.
Zámecká grotta
Pro vozíčkáře nepřístupná je původní barokní grotta v suterénu zámku,
tvořící v době dokončení v roce 1686 přízemí dostupné z barokní terasové
zahrady. Po navýšení terénu v 19. století se do zámecké grotty sestupuje
po schodech ze vstupního vestibulu k druhé prohlídkové trase.
Kostel sv. Jakuba Staršího
Kostel sv. Jakuba Staršího není bezbariérově přístupný. Vstupuje se do něho
po 4 schodech nahoru.
Palmový skleník
Přístup do palmového skleníku není bezbariérový. Možnost bezbariérového
přístupu dvojicí jižních vstupů z parku přes nízké prahy není využívána.
Při použití standardního návštěvnického vstupu je potřebné vystoupit
4 schody (5 schodů) na východní terasu, z níž se vstupuje do předsálí skleníku, spojovacího krčku mezi zámkem a skleníkem. Pohyb v předsálí,
v němž je umístěna prodejna vstupenek, je bezbariérový. Další 4 + 1 schod
je potřebné sejít při vstupu do vlastního skleníku. Následný pohyb po skleníku je bezbariérový. Návštěvníci se pohybují po stranách skleníku po ozdobných litinových deskách, které kryjí rozvody, nebo po pěšině v hlavní ose
z jemného udusaného štěrkopísku. Délka prohlídky není limitována průvodcem. Z parku pod skleníkem je bezbariérově přístupný objekt tzv. kata-
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komb, využívaný v zimě k zazimování teplomilných rostlin. Před dokončením celkové obnovy skleníku slouží jako letní restaurace.
Zámecká konírna a jízdárna
Bezbariérově přístupné jsou bývalá zámecká jízdárna a stáje pro koně, vybudované vídeňským architektem J. B. Fischerem z Erlachu. V zámecké jízdárně a konírně se konají sezónní výstavy. Zvýšený práh je nutné překonat
při vstupu do expozice mořských ryb, umístěné rovněž v barokních zámeckých konírnách.
Zámecká zahrada a park
Jak zahrada, tak i park jsou zcela bezbariérově přístupné. Jsou v nich
umístěny zděné parkové stavby, které si návštěvníci na vozíku alespoň
mohou zvenčí prohlédnout.
Maurská vodárna
Maurská vodárna zpřístupněna v roce 2009 není bezbariérově přístupná.
Návštěvníci parku do ní vstupují 1 schodem nahoru a 1 dolů. V Maurské
vodárně byla umístěna orientální čajovna Občanského sdružení Ledňáček
s expozicí historie této technické památky.
Peklo a akvadukt
Součástí parku mezi zámkem a Minaretem je stavba Pekla, grotty a jednoduché čističky na vodu v patře, s navazujícím římským akvaduktem.
Návštěvníci na vozíku projíždějí kolem akvaduktu i objektu Pekla. Mohou
nahlédnout do nejspodnější místnosti. Místnosti s rezervoárem vody nad ní
nejsou bezbariérově dostupné ani po strmější panské cestě, ani po méně
strmém dámském chodníčku.
Minaret
Na vrchol minaretu s vyhlídkou ve výšce 59 metrů vede celkem 302 schodů
vřetenového schodiště. Součástí minaretu je devět místnostím tzv. mešity,
v kterých měli Lichtenštejnové své orientální sbírky. Návštěvníci vystupují
po 3 schodech na terasu pod arkádami minaretu. Následuje dalších 37
schodů vřetenovitého schodiště a 4 schody nahoru do mešit. V současné
době probíhá jejích dlouhodobá rekonstrukce. Kulturní dohoda s knížecí
rodinou a Lichtenštejnskem otevírá možnost návratu původních sbírek,
minimálně formou dlouhodobé zápůjčky.
V objektu zámku není k dispozici bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře. Nejbližší bezbariérová toaleta je součástí cukrárny a restaurace,
umístěné na rohu Zámeckého náměstí a Valtické ulice při vstupu do
zámeckého areálu. Tato toaleta není zcela veřejná, je lepší se proto krátce
zastavit v restauraci a dopřát si chvíli oddechu a občerstvit se. Běžné
návštěvnické toalety za hotelem s cukrárnou směrem k zámku a v budově
zámku u vstupu do druhého zámeckého okruhu jsou pro vozíčkáře nedo-
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stupné. Bariérou jsou schody a nedostatečná šířka dveří. Pro vozíčkáře
není upravená ani bezbariérově přístupná toaleta pod Minaretem.
Parkoviště se nachází na Zámeckém náměstí před vstupem do areálu
zámku a zahrad.
Zámek Lednice na Moravě
Zámek 1, 691 44 Lednice na Moravě
Tel.: 519 340 128 Fax: 519 340 210
lednice@brno.npu.cz
www.zamek-lednice.com www.lednicko-valticky-areal.cz

...................................................
Lemberk, zámek (NKP)
Zámek Lemberk je jen částečně bezbariérovou přístupnou památkou. Založen byl jako středověký hrad a přes zásadní přestavby v období renesance, baroka a klasicismu, jejichž cílem bylo vnést do zámeckých síní více
pohodlí, zůstalo mezi nimi stále hodně bariér, třeba v podobě zvýšených
prahů kamenných ostění vstupů do sálů, pokojů a chodeb, a na zámecké
nádvoří. Návštěvníci na vozíku mají možnost poznat okolí zámku a zámecké nádvoří. Po umístění šikmých mobilních plošin lze navštívit místnosti
v přízemí. Bariérou pro vstup do místností prvního patra jsou schodiště,
schody a zvýšené prahy.
K zámku Lemberk vede z obce Lvová asfaltová cesta, zvedající se postupně k vrcholku hory Krutiny, na němž byl zámek postaven. Návštěvníci vstupují do zámku kolem vrátnice do vstupní věže a průjezdem. Povrchy jsou
rovné. Nádvoří je vydlážděno hrubší čedičovou dlažbou.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí východního křídla, v chodbě.
Z nádvoří vstupují návštěvníci do chodby přes zvýšený práh. Prodejna
vstupenek a publikací je vpravo. V síni galerie jsou umístěny automaty
na kávu a chlazené nápoje a stolky, u nichž si lze odpočinout.
Prohlídka zámku - Malý zámecký okruh
Prohlídka začíná na nádvoří. Návštěvníci přes 1 schod a zvýšený práh
vstupují do chodby východního křídla a po 12 + 11 dřevěných schodech
hlavního schodiště vstupují do chodby prvního patra.
Zámecká kaple
První navštívenou místnosti prohlídky je kaple Seslání Ducha svatého.
Umístěna je v jižním křídle, nad průjezdem do zámku. Při vstupu do ní je
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nutné překonat práh. V kapli se návštěvníci pohybují v prostoru mezi lavicemi. Mohou nahlédnout do panských oratoří, kde jsou vystaveny ornáty a
další historický mobiliář. Po ukončení prohlídky se vrací na chodbu a pokračují v prohlídce obytných místností.
Obytné místnosti I. patra
První dvě místnosti, gotická a renesanční, se nacházejí v jižním křídle,
za hlavní věží. Součástí kamenných ostění vstupů jsou zvýšené prahy. Spojovací chodbičkou se návštěvníci dostávají do západního křídla, zachovávajícího si původní středověké členění. Po stranách velkého sálu jsou obytné
místnosti. Do první se vstupuje přes zvýšený práh. Schod dolů vede
do Bajkového sálu s kazetovým stropem s výjevy z Ezopových bájí. Do ložnice a do poslední síně, tabulnice, s renesančním vyřezávaným stropem,
vedou jen zvýšené prahy. Návštěvníci mohou nahlédnout do jedné ze středověkých toalet. Prohlídkou tabulnice prohlídka síní prvního patra končí.
Návštěvníci se vracejí do Bajkového sálu.
Přes práh vstupují do věže s vřetenovým schodištěm a 23 schody sestupují do přízemí. Zde vcházejí do chodby, spojující nádvoří zámku se západním bastionem. Pouze v rámci měsíce 13. komnat, kdy se zpřístupňují
běžně nepřístupné prostory památek, mají návštěvníci Lemberku možnost
poznat v severním křídle za tabulnicí rytířský sál s bohatou štukovou
výzdobou, jenž je restaurován a další, rovněž restaurované místnosti prvního patra východního křídla. Po ukončení rekonstrukce se stanou součástí
prohlídkové trasy. Návštěvníci se budou vracet zpět do chodby a do přízemí
sejdou hlavním schodištěm, 11 + 12 schody dolů.
Místnosti přízemí
První místností přízemí je vrchnostenská kancelář. Návštěvníci do ní vstupují přes práh. Součástí kanceláře je i drobná trezorová místnost, do které
se jen nahlíží. Po prohlídce kanceláře se návštěvníci vracejí do spojovací
chodby a přes práh a 1 schod dolů vstupují na nádvoří. Přes nádvoří přecházejí pod hlavní věž a vystupují 1 schodem a přes práh do černé kuchyně ze 17. století, umístěné v jižním křídle. Za černou kuchyní lze přes značně vychozený práh vejít do pekárny a přes další práh lze nahlédnout do
pokoje kuchařky. Ten je poslední místností okruhu. Návštěvníci se přes tři
zvýšené prahy pokoje kuchařky, pekárny a kuchyně a 1 schod dolů vrací
na nádvoří, kde prohlídka končí.
Velký okruh
Návštěvníci velkého okruhu se vracejí přes 1 schod a zvýšený práh do spojovací chodby a pokračují v prohlídce místností přízemí západního křídla.
Ohlásí-li se návštěvníci na vozíku předem, připraví správa zámku šikmé
mobilní rampy. První místností je zbrojnice. Vstupuje se do ní přes zvýšený
práh. Přes 1 schod dolů a práh se vchází do druhé místnosti, zařízené hodnotným nábytkem ze zámku Nový Falkenburg v Jablonném v Podještědí.
Přes práh se vstupuje do posledních dvou místností, předsíně a komůrky
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sv. Zdislavy z Lemberka. I komůrku od předsíně odděluje zvýšený práh.
Po prohlídce obou místností odcházejí návštěvníci přes zvýšený práh
na nádvoří zámku, kde prohlídka končí.
Zámecká konírna
Umístěna je v suterénu východního křídla zámku. Sestupuje se do ní z průjezdu přes 3 + 9 dlouhých jezdeckých schodů.
Hlavní věž
Pro vozíčkáře je zcela nepřístupná. Její návštěva vyžaduje dobrou fyzickou
kondici. Do věže, původně přístupné z prvního patra zámku, se vstupuje
z nádvoří po 2 kamenných a 5 zděných schodech. V podlaze je vstup do
nejnižší místnosti, tzv. hladomorny. Na ochoz věže vedou dřevěná schodiště propojující jednotlivá dodatečně vložená patra, celkem 11 + 11 + 11 + 11
schodů. V prostoru s klenbou vstupují návštěvníci 11 schody do síly zdiva
věže. Následně vystupují po 12 + 1 dřevem krytých schodech do dalšího
patra. Následují opět dřevěné schody, 13 + 13 (místnost s hodinovým strojem) 13 + 12. Návštěvníci se ocitají v nejvyšší místnosti. Z ní přes práh
vstupují na ochoz s výhledem do okolí, na Jablonné v Podještědí s bazilikou sv. Zdislavy.
Okolí zámku
Zámek a další stavby, tvořící jeho zázemí, stojí na rovném hřbetu hory Krutiny. To umožňuje vozíčkářům s asistenci prohlédnout si je zvenčí. Pod přístupovou cestou do zámku je lednice, před zámkem sýpka a vězení.
Cesta na Jablonné vede kolem bývalé školy a trojice roubených domů ze
17. století, v nichž bydleli sloužící na zámku. Na konci aleje stojí toho času
nepřístupný Bredovský zámeček s barokní zahradou. Kolem vodárny vede
lípová alej s mírně klesající cestou k nepřístupné kapli Nejsvětější Trojice
na jejím konci. Kaple a hřbitov kolem ní byly vybudovány na hraně hory
Krutina. Cesta na dolní cestu k Jablonnému nebo do Lvové, u níž je i studánka sv. Zdislavy je pro vozíčkáře z důvodu strmosti svahu a cesty
neschůdná. Stejně neschůdná je i původní cesta z Jablonného po okraji
hřbetu nahoru, s nerovným povrchem s kameny a kořeny stromů.
Studánka sv. Zdislavy
Léčivý pramen vody vyvěrá ze skály, na níž stojí Lemberk. Ke studánce
vede pevná rovná cesta přímo z Jablonného v Podještědí. Pokračuje kolem
výletní restaurace na břehu rybníka Lemberk k zaniklému poplužnému
dvoru. Od něj vede přímo k zámku asfaltová cesta.
Na zámku není bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře. Běžné toalety
jsou umístěny v zámeckém suterénu v bezprostřední blízkosti bývalé
zámecké stáje. Sestupuje se k nim z průjezdu po 3 kamenných a 8 dlouhých dolů se svažujících cihlových schodech, určených k pohybu koní,
ustájených v suterénu východního křídla. Do toalet se vstupuje přes zvý-
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šený práh. Kromě schodů jsou bariérami šířka vstupů a velikost kabin. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře se nachází v nedalekém
Jablonném v Podještědí, v Klášterní ulici naproti vstupu do kláštera u baziliky sv. Zdislavy z Lemberka.
Parkoviště se nachází pod zámkem, na místě bývalého poplužného dvora
s pivovarem. K zámku vede pevná asfaltová cesta, 0,5 km. Po předchozí
dohodě mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat přímo u vstupu
do hradu.
Zámek Lemberk
P.O.Box 3, 471 25 Jablonné v Podještědí
Tel.: 487 762 305 Fax: 482 724 208
lemberk@liberec.npu.cz www.zamek-lemberk.cz

...................................................
Libochovice, zámek (NKP)
Zámek Libochovice není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci na
vozíku si mohou prohlédnout zámecký park, exteriéry zámku a jeho nádvoří
a Muzeum Jana Evangelisty Purkyně. Hlavní a jedinou bariérou prohlídky
reprezentačních a obytných pokojů prvního patra zámku jsou schodiště
a schody.
K zámku vede z Libochovického náměstí pevná rovná asfaltová cesta. Na
nádvoří zámku a v arkádě se návštěvníci pohybují po rovných kamenných
deskách. Rovné povrchy cest a pěšin v barokní zahradě a ve francouzském
krajinářském parku jsou vysypány jemným zpevněným štěrkem.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku, v arkádové chodbě
vlevo. Je bezbariérově přístupná. V prodejně vstupenek je nainstalován
zámecký nábytek 19. století. Je zde obraz, pohled na městečko a zámek
Libochovice se zříceninou hradu Házmburk. Před prodejnou vstupenek
pod rozšířenou arkádovou chodbou jsou automaty na kávu a další chlazené nápoje a také stolky pro posezení a občerstvení.
Prohlídka zámku
V rámci prohlídky zámku je bezbariérový přístup pouze do saly terreny
v přízemí otevřeném do zahrad. Autorství saly terreny je připsáno italským
štukatérům Giacomu Tencallovi a Giuseppu Muttonimu. Do prvního patra
zámku vystupují návštěvníci po 15 + 6 + 15 dřevěných schodech. Vstupují
do chodby a z ní do prvního monumentálního Saturnova sálu. Pohyb všemi
místnostmi prvního patra zámku je zcela bezbariérový. Je-li tomu zapotřebí,
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otevírá průvodce obě křídla dveří. Po prohlídce poslední místnosti, zámecké
herny, vstupují návštěvníci opět do chodby a po 15 + 6 + 15 schodech
scházejíí na zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.
Muzeum Jana Evangelisty Purkyně
Nejvýznamnější osobností, vztahující se k historii Libochovického zámku,
je Jan Evangelista Purkyně. Muzeum bylo otevřeno v přízemní místnosti
zámku za salou terrenou, nalevo od schodiště do prvního patra. Přístup do
muzea je bezbariérový.
Zámecká zahrada
Vozíčkáři mají možnost bezbariérového pohybu jak v prostoru francouzské
zahrady na terase před zámkem, tak v anglickém krajinářském parku, který
na ni navazuje. Do zahrady se vstupuje kamennou rampou nalevo od vstupu
do zámecké budovy. Při jejím zdolání může být potřebná asistence.
Francouzskou zahradu z východu ohraničují budovy koníren a skleníků.
V prostoru pod francouzskou zahradou, na okraji pozdější chmelnice
a štěpnice, dotýkajících se břehu Ohře, je dochováno torzo barokního skleníku s umělou grottou. Z francouzské zahrady lze anglickým krajinářským
parkem přejít k ramenu Ohře pod zámkem, upravenému na romantické
jezero. Původní most přes řeku vedoucí k zámku nebyl po válce obnoven.
Zpevněný břeh ohraničuje kamenná zeď, na níž byl umístěn soubor barokních plastik. Cesta kolem souboru soch a vodárny vede do městského
parku, severně od zámku, dotýkajícího se zdejší židovské čtvrti.
Na Libochovické zámku nebyly prozatím instalovány bezbariérové toalety
upravené pro vozíčkáře. Běžné toalety jsou umístěny na zámeckém nádvoří,
ve východní arkádové chodbě.
Parkovat lze na parkovišti před vstupem do areálu zámku, kde jsou vyhrazena dvě stání pro řidiče se sníženou pohyblivostí.
Zámek Libochovice
Libochovice čp.1, 411 17 Libochovice
Tel.: 416 591 443 Fax: 416 591 140
zamek.libochovice@usti.npu.cz www.zamek-libochovice.cz

...................................................
Lipnice nad Sázavou, zřícenina hradu (NKP)
Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou není bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout nádvoří a exteriéry hradních
paláců. S ohledem na své hodnoty, ve kterých se kloubí architektura obdo-
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bí gotiky, renesance a baroka, dotvářená respektovanými úpravami v 19.
století, stojí hrad za návštěvu, i když se vozíčkáři nedostanou do všech
jeho zpřístupněných částí. Návštěva hradu Lipnice vyžaduje zkušené
vozíčkáře turisty s pevným terénním vozíkem a asistencí. Pokud je na výletě
doprovází skupina přátel, mají šanci vidět víc, než by se na první pohled
zdálo. Prohlídka hradu je volná, není vázaná na průvodce.
Přístupová cesta do hradu se obtáčí kolem východního průčelí a směruje
k baště Křenovce, kterou běžní návštěvníci vstupují na hradní nádvoří. Zde
je nutné vystoupit po 13 + 13 + 5 kamenných schodech. Z bašty k hradu
vede dřevěný můstek a 1 dřevěný a 9 kamenných schodů. Tato trasa je pro
vozíčkáře nedostupná. Pokračují dále (pěšky, autem) prostorem bývalého
parkánu. Povrch tvoří asfalt, v parkánu betonové panely. Dostávají se před
torzo Hlavní věže a bránu. Za sebou mají torzo bašty. Než vozíčkáři vjedou
do hradu, mají možnost objet jižní průčelí Trčkovského paláce a kapli.
Nabízí se jim pohled na městečko Lipnici. Povrch před vstupem do hradu je
pevný, úsek parkánu před jižním hradním průčelím je pokryt pravidelně
sečenou trávou.
Vstup pro vozíčkáře
Vozíčkáři vstupují do hradu, stejně jako bývalí majitelé, hlavní bránou. Tu
jim na požádání otevře kastelán. Vozíčkáři vjíždějí na nádvoří. Nádvoří má
pevný povrch, pokrytý místy vysypaným štěrkem, místy pravidelně sečenou
trávou. Projíždějí kolem zaniklé druhé brány, dochované částečně ve zdivu
východního opevnění a dostávají se k vrátnice přistavěné k věži Samson.
Z nádvoří je možná prohlídka exteriérů všech stojících staveb, dochovaných v torzu nebo rekonstruovaných v 70. a 80. letech 20. století.
Prodejna vstupenek a publikací je v objektu hradní vrátnice. Zcela bezbariérový vstup je z nádvoří hradu.
Prohlídka hradu - budova vrátnice a přízemí věže Samson
Bezbariérový vstup je do objektu vrátnice. Z vrátnice je možné přejít do
Hradního muzea ve věži Samson. Další bezbariérově přístupná místnost je
Rumpál, rovněž ve věži Samson, se zařízením na čerpání vody ze studny,
vytesané do rostlé skály v suterénu věže.
Věž Samson - 1. patro
Vstup do prvního patra věže Samson a vrátnice vyžaduje překonání 10 + 9
dřevěných schodů. V současné době jsou v prostoru 1. patra vrátnice, věže
Samson a Thurnovského paláce zpřístupněny tři místnosti s dřevěnou
nebo cihlovou podlahou. S postupující obnovou Thurnovského paláce se
počet zpřístupněných místností bude zvětšovat,
Suterén Thurnovského paláce
Suterén Thurnovského paláce, hodovní síně pánů z Lipé, je možné navštívit
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dvěmi směry. Pro vozíčkáře neschůdnou je trasa z nádvoří, vstupem umístěným uprostřed paláce, vyžadující sestoupení po 17 dřevěných schodech
do hodovního sálu. Jednodušší přístup do sklepení a vězení se nabízí vstupem v rohu Thurnovského paláce. Povrch sklepů tvoří jemný udusaný jíl,
který je v níže umístěných místnostech zvlhlý, aniž by klouzal. Veškeré prostory jsou osvětlené. Při vstupu do suterénu Thurnovského paláce je nutné
překonat 2 kamenné schody. Návštěvníci se dostávají do dlouhé chodby.
Po levé straně je vstup do tzv. temnice, dvou místností. Při vstupu do první
místnosti je nutné překonat 1 schod.Oba kamenné portály mají vysoké
prahy. Šířka prvního je 80 cm, šířka druhého pouze 77 cm.
Pokračují-li návštěvníci na konec dlouhé chodby, dostávají se k tzv. mučírně. Při vstupu do ní je nutné překonat zvýšený práh kamenného portálu. Po
pravé otevřené straně chodby, otevřené galerii, se vozíčkářům otevírá
pohled do hodovní síně pánů z Lipé. Pod dvojicí hrotitých oken JV fasády
je dřevěné pódium, využívané při ukázkách středověkých bojových umění.
Do hodovní síně je možné sestoupit po 1 + 11 dřevěných schodech. Severní místnost byla předělena vloženou klenbou. Spodní část místnosti byla
prohloubena a upravena na lednici, do které je možné nahlédnout. Do místnosti nad lednicí vede 9 + 1 dřevěných schodů nahoru.
Nepřehlédnutelná je valená klenba, která kryje schodiště do spodních
nepřístupných sklepení. Průchody po stranách klenby (šířka vlevo 80 cm
zúžující se na 60 cm, šířka vpravo 80 cm) je možné dostat se do chodby,
směrující k místnosti se studnou pod věží Samson. Před vstupem do studniční místností je nutno překonat 3 schody. Podlaha tvořená vlhkým jílem
klesá dolů. Studna tesaná do skály je osvětlena.
Schodiště Thurnovského paláce
V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce schodiště Thurnovského paláce. To nyní zpřístupňuje terasu Trauttmansdorfského křídla, na místě jeho
nedochovaného patra. Při vstupu na schodiště je nutné překonat 1 schod
a zvýšený práh. Návštěvníci vystupují na terasu po 9 + 9 + 13 + 1 schodu.
Překonáním 1 kamenného, 1 dřevěného a 2 kamenných schodů je možné
dostat se na ochoz za kaplí a hradní kuchyní. Dostatečnou šířku ochozu
zúžuje ústí okapu na 70 cm. Z ochozu je možné sejít po schodišti do Trčkovského paláce. Schodiště Thurnovského paláce pokračuje výš 6 + 11 + 6
dřevěnými schody.
Kaple Jindřicha z Lipé - hradní kaple
Jednou z dominant hradního nádvoří je kaple Jindřicha z Lipé. Vystupuje
se do ní po 5 schodech a přes zvýšený práh. Úroveň kamenné podlahy se
v gotické části kaple dvakrát výškově mění vždy o 1 schod.
Panuškova vyhlídka
Panuškova vyhlídka se nacházející se mezi kaplí a Trauttmansdorfským
křídlem. Není nutné do ní sestupovat. Pokud vozíčkáři stojí na jejím okraji,
otevírá se jim výhled do prostoru západně od hradu.
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Trčkovský palác
Dominantou jihozápadní části hradu je Trčkovský palác. Do otevřeného prvního patra vede 14 + 1 kamenný schod. Zde je možná prohlídka interiérů
paláce s výhledem na Hlavní věž. Prostor paláce je přístupný
v rozsahu bývalého rytířského sálu a sousedního sálu. Vstup do prostoru
třetí místnosti s pódiem vyžaduje překonání 3 kamenných schodů. Jihozápadní stěna paláce je proražena třemi pozdně gotickými okny, umístěnými
ve výklencích. Při vstupu k oknu, do výklenku, je nutno překonat 1 schod.
Výklenek je dostatečně veliký i pro pohyb vozíčkářů.
Sklepení Trčkovského paláce
Částečně zpřístupněny jsou suterény Trčkovského paláce. Vstup do dvou
místností, ležících nejblíže kapli, vyžaduje sestup po 7 schodech. Mezi
sklepními místnostmi jsou zvýšené prahy. Velký sklep je přístupný vstupem
pod schodištěm do prvního patra paláce. Schodiště s 2 + 15 schody bylo
tesáno do skály. Je vychozené a nepravidelné. Terén kolem schodů, tvořený jemným jílem, může být po dešti změklý. Vstup do poslední nejvýše
položené sklepní místnosti, ležící při Hlavní věži, vyžaduje pouze překonání 1 kamenného schodu.
Hlavní věž
Je poslední částí hradu. Návštěvníci vstupují do hradní zbrojnice po 13
kamenných schodech. Před vstupem do ní musí překonat 3 zvýšené prahy.
Vstup do archeologické expozice, umístěné v patře věže, a na vyhlídku je
pro fyzicky zdatné návštěvníky. Ti vystupují po 27 schodech vřetenového
schodiště do archeologické expozice. Ve dvou místnostech je nutno překonat zvýšené prahy. Archeologická expozice keramických kachlů, repliky
gotické pece a architektonických článků se otevírá každou hodinu, vždy
v půl. Průvodce podává výklad k dějinám hradu a jeho sbírek.
Na vyhlídku hlavní věže vystupují návštěvníci po 4 + 1 + 1 + 27 + 5 schodech. Na nádvoří se vracejí stejnou trasou.
Na zřícenině Lipnice nad Sázavou nebyla instalována bezbariérová toaleta
upravena pro vozíčkáře. Běžné toalety jsou umístěny v Trauttmansdorfském
křídle. Při vstupu není nutné překonávat žádné schody. Bariérou je velikost
kabin a dveře, otevírající se do toalet.
Parkovat lze podél cesty do hradu na východní straně. Řidiči se sníženou
pohyblivostí mohou po předchozí domluvě se správou hradu zaparkovat
v prostoru jihovýchodního předbrání, z něhož je možné vejít hlavní hradní
bránou do hradu.
Hrad Lipnice
582 32 Lipnice nad Sázavou
Tel.: 569 486 189
lipnice@telc.npu.cz www.hrad-lipnice.cz
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Lysice, zámek (NKP)
Zámek Lysice není v současné době bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci si mohou prohlédnout nádvoří a exteriéry zámeckých budov.
Hlavní bariérou prohlídky interiérů jsou schody a schodiště do místností
prvního a druhého patra. Po dokončení rekonstrukce kryté zámecké kolonády a terasy podél saly terreny bude možné návštěvníkům na vozíku
zámek s jeho prvním a druhým patrem zcela bezbariérově zpřístupnit,
minimálně v rámci tzv. dnů bez bariér.
K zámku vede pevná asfaltová cesta. Návštěvníci na vozíku vjíždějí
na nádvoří přes most průjezdem budovou předzámčí. Nádvoří plnící roli
čestného dvora je vysypáno jemným štěrkem. Cesta směrem k hlavní
zámecké bráně stoupá nahoru. Zde potřebují vozíčkáři pomoc asistence.
Nádvoří je vydlážděno nepravidelnou rovnou dlažbou. Nad ní o úroveň
1 schodu je rovně dlážděná arkádová chodba.
Pěšiny zahrady jsou dusané, vysypané pískem. Schodiště mezi terasami
jsou cihlová. Cesta kolem skleníků a nad zahradami má místy vyježděné
koleje. Přístup na ní je z obce trasou upravenou jak pro vozíčkáře, tak i pro
rodiče s kočárky s dětmi.
Prodejna vstupenek se nachází v přízemí hlavní zámecké budovy. Návštěvníci vstupují do průjezdu a pokračují vpravo, přes 1 + 1 + 1 schod.
Prohlídka reprezentačních síní zámku
Reprezentační síně zámku jsou umístěny v jeho prvním patře. Prohlídka
začíná na nádvoří. Návštěvníci vstupují 1 schodem nahoru do arkádové
chodby a z ní 3 schody nahoru do schodišťové haly. Po 11 + 7 + 10 schodech vstupují do prvního patra. Z chodby, přes místnost s přezůvkami,
vstupují do knihovny Marie von Ebner-Eschenbach a z ní do reprezentačních sálů.
Prohlídka začíná ve velké jídelně, z níž se nahlíží do přípravny, spojené
s kuchyní výtahem. Prohlídka sálů a místností prvního patra je v jedné rovině. Z rohového salonu sestupovalo panstvo dvěma schody na zahradní
kolonádu. Ta by měla v budoucnu umožnit vstup vozíčkářům do prvního
patra. Návštěvníci pokračují ložnicí, z níž lze nahlédnout do koupelny.
Druhý vstup na kolonádu, 2 schody dolů, vede z Aglajina pokoje.
Poslední místností před vstupem na arkádu je orientální salón. Z chodby za
ním vedou 3 schody dolů na arkádovou chodbu s malovanými renesančními loveckými výjevy. Po 1 schodu nahoru vstupují návštěvníci do chodby
severního křídla a z chodby do knihovny Ervína Dubského, z níž se vchází
do zbrojnice. Po její prohlídce se návštěvníci vracejí do knihovny a 1 schodem dolů vstupují na arkádovou chodbu. Z ní vystupují po 4 schodech do
pokoje s přezůvkami a následně do schodišťové haly. Po 10 + 7 + 11 + 3 + 1
schodu sestupují na zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.

143
Prohlídla soukromých a hostinských pokojů zámku
Prohlídka soukromých a hostinských pokojů začíná na nádvoří zámku. Návštěvníci vystupují 1 schodem na arkádu a dál přes práh vřetenovým schodištěm po 26 schodech na arkádovou chodbu. Přes 1 schod vstupují
do chodby severního křídla a schodišťové haly. Z ní, po 20 + 11 schodech
vystupují do druhého patra zámku. Zde je pohyb po rovině, bez bariér.
Návštěvníci postupně procházejí bytem Albrechta Dubského a hostinskými
pokoji. Poslední místností je zlatý gobelínový pokoj. Z něj se vycházejí
na chodbu pouze chodbičkou pro služebnictvo. Vstup je užší než 80 cm.
Z chodby lze nahlédnout do pokoje lokaje. Poté vstupují návštěvníci do
velké střelnice. Z ní sestupují hlavním schodištěm po 10 + 7 + 11 schodech
do prvního patra a po 10 + 7 + 11 + 3 + 1 schodu na nádvoří zámku, kde
prohlídka končí.
Zámecká zahrada, skleníky a oranžérie
Prohlídka zámecké zahrady, s podrobným výkladem o jejich náplni, začíná
na čestném nádvoří, u vodní nádrže bývalého vodního příkopu tvrze.
V rámci prohlídky zpřístupněná část zahrady má výškově rozdílné 4 partery
propojené cihlovými schodišti. Z nádvoří, přes práh, vstupují návštěvníci
do malé otevřené lodžie na konci předzámčí obrácené k vodní ploše. Po
čtyřech schodech sestupují do nejnižšího parteru s vodním bazénem, altánem, včelínem a zásobní květnou zahradou a štěpnicí.
Po 16 schodech vystupují na druhý parter, ohraničený sloupy velké kolonády. Dalších 3 + 5 schodů dvouramenného schodiště vede na drobnou
zahrádku, tzv. kapucínku. Na horní terasu zahrady do Holandského parteru vystupují návštěvníci po 18 schodech.
Z horního parteru lze volně vejít na velkou kolonádu, z níž panstvo vstupovalo do svých pokojů v prvním patře. Kolem grotty, umístěné v terasní zdi
s výklenky pro alegorie 12 měsíců, pod pátým parterem zahrady, se vstupuje do zámeckého kasina, bývalé saly terreny.
Z kasina se vychází na boční zámecký dvorek, z něhož se vchází do
zásobní zahrady. Cesta nahoru vede do zámecké obory nad zahradami,
krajinářsky upravené v 19. století a doplněné drobnými romantickými
stavbami.
Skleník a oranžérie
Skleníky a oranžérie zůstávají pro návštěvníky na vozíku nepřístupné. Bariérou jsou jednak schody, jednak úzké pěšiny uvnitř skleníku a oranžérie,
určené pro práci zahradníků. Návštěvníci vstupují do obslužné chodby mezi
skleníky a fíkovnou. Po 2 schodech dolů vstupují do prvního skleníku, tzv.
množírny. Zde je vystaveno dobové zahradní náčiní. Mezi dvěmi úrovněmi
pěšin jsou 3 schody.
Ze skleníku vstupují návštěvníci do oranžérie, sloužící původně k zazimování citrusů a dalších rostlin. I zde jsou dvě úrovně pochozích ploch oddělené
3 schody. V oranžérii se konají sezónní výstavy spjaté se zahradnictvím
a zahradami. V chodbě před ní je prezentace historie oranžérií a skleníků
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v zahradách a parcích Moravy. Po prohlídce sestupují návštěvníci po 14
schodech k dolním skleníkům a zásobní květné zahradě. Vracejí se k hlavní bráně do zásobních zahrad, kde prohlídka končí.
Prohlídka expozice Marie von Ebner-Eschenbach a zámeckého divadla
Obě expozice jsou umístěny v prvním patře předzámčí. Vstupuje se z průjezdu a vystupuje po 6 + 7 + 6 schodech. Další prohlídka obou výstavních
síní je bez bariér.
Sezónní výstavy
Konají se rovněž v předzámčí. Vstup je v průjezdu. Návštěvníci vystupují po
6 + 7 + 6 + 4 schodech nahoru. Pohyb v prostorné hale bývalých seníků
nad bývalými konírnami je zcela bezbariérový.
Zámecká galerie
Umístěna je za místností prodejny vstupenek a propagačních materiálů.
Konají se zde výstavy prací regionálních umělců. Vstup do ní z prodejny
vstupenek je bezbariérový.
Zámecký kočár a kavárna
Umístěny jsou v předzámčí, v bývalé konírně. Součástí kavárny je zrestaurovaný Lysický kočár. Lze si ho prohlédnout přes sklo kavárny nebo přímo,
po ohlášení se v prodejně vstupenek a s doprovodem průvodce. Vstup ke
kočáru je z chodby, kterou se chodí k toaletám.
Samostatná bezbariérová toaleta upravena pro vozíčkáře je součástí zámeckých toalet v hospodářském křídle zámku.
Parkovat lze před zámkem, kde je vyhrazeno stání pro řidiče se sníženou
pohyblivosti.
Zámek
679 01
Tel.: 516 472 235
lysice@brno.npu.cz

Lysice
Lysice
Fax: 516 472 752
www.zameklysice.cz

...................................................
Litice nad Orlicí, zřícenina hradu (KP)
Zřícenina hradu Litice je pro návštěvníky na vozíku zcela nepřístupná památka. Hlavními bariérami jsou strmá přístupová cesta na hrad se značně
hrubým povrchem, nerovný povrch komunikací uvnitř hradu a početné
schody v zpřístupněném jižním paláci. Hrad Litice, podobně jako jiné stře-
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dověké hrady, byl stavěn s důrazem na bezpečnost, zcela záměrně jako
bariérový.
Hrad Litice byl vystavěn v nadmořské výšce 470 metrů na kopci Hradní
vrch Litice. Hlavní přístupová cesta k němu vede z vesnice Litice nad Orlicí, v údolí řeky Orlice, a několika serpentinami překonává převýšení 95
metrů. Její povrch je značně hrubý, vyplavený přívalovými dešti, stejně tak
jako povrch komunikací uvnitř hradu. Povrch nádvoří je zatravněn a pravidelně udržovaný. Původně rovné horní hradní nádvoří zadlážděné valounovou dlažbou zakrývají destrukce zaniklých staveb severního křídla a bočních hospodářských budov na východní a západní straně. Proto je jeho
povrch nerovný. Během kulturních akcí na hradě slouží umělý svah jako přirozená tribuna pro diváky. Na nádvoří jsou rozmístěny lavičky se stoly,
u nichž si lze odpočinout, případně posvačit.
Podejna vstupenek a publikací je v přízemí hranolové věže jižního křídla
hradu. Vstupuje se do ní přes zvýšený práh.
Prohlídka hradu - Dolní hrad
Před severovýchodním průčelím hradu je dodnes val a příkop. Návštěvníci
vstupují do hradu po dřevěném mostě boční brankou pro pěší. Její šířka je
88 cm. Hlavní hradní brána není běžně otevřena. Za bránou stoupají
návštěvníci do kopce. Po levé straně si mohou všimnout zbytku vřetenového schodiště do nedochovaného patra brány. Vstupují do dolního hradu, na
dolní nádvoří. Po levé straně se otevírá prostor za hradbami, s cisternou na
vodu a hranolovou baštou. Po dokončení rekonstrukce východního pásu
opevnění bude možné přistoupit až k východní podkovovité baště.
Konírna
V sousedství druhé hradní brány, kde archeologický výzkum objevil příkop
a dvojici nosných pilířů mostu, je torzo hospodářského stavení, tzv. konírna. Do prostoru konírny, vyčištěného během archeologického výzkumu, lze
vstoupit 2 + 1 schodem dolů. V interiéru je dochován zbytek schodiště
vedoucího do vyššího patra.
Horní hrad
Torzem druhé brány vstupují návštěvníci na kamenitou cestu zvedající se k
hornímu hradu. Třetí brána byla původně přistavěna k jihozápadnímu nároží
jižního paláce. Za ní se cesta otáčí kolem jižního paláce a pokračuje průjezdem paláce až na horní nádvoří. Jádro hradu tvoří typická dvoupalácová
dispozice, vzniklá v období tzv. poděbradské přestavby.
Jižní palác - přízemí
Dvojice místností v přízemí paláce není běžně přístupná. Konají se v nich
kulturní akce. Vstup umožňuje šikmá mobilní rampa, stabilně uchycená
na zvýšený práh.
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První patro
V průjezdu jižního paláce je umístěno schodiště. Návštěvníci vstupují
do patra po 7 + 14 + 15 schodech. První patro se člení na tři místnosti,
z nichž jsou zpřístupněny pouze první dvě. Podlahy v patře nejsou původní. Jsou položené níže. Díky tomu jsou prahy kamenných portálů o mnoho
vyšší, než v době, kdy byl hrad obýván. Výškový rozdíl vstupů do místností
zmírňují dřevěné schůdky, umístěné před a za kamenné portály.
Druhé patro
Do druhého patra se vystupuje z první místnosti po 6 + 14 schodech. Rozděleno je na tři místnosti, střední oficiální sál a boční soukromé místnosti
majitelů. I zde jsou podlahy umístěny níž, než byly původní. Výškový rozdíl
vstupů do místností je zmírněn pomocí dřevěných schůdků.
Věž
Do věže, původně bez vnitřního schodiště, propojené s jižním palácem
systémem lávek lze vstoupit po železobetonovém pavlánu z druhého patra.
Při vstupu na pavlán je potřebné překonat vysoký schod, při vstupu do
věže práh. Po 6 + 14 schodech nahoru vystupují návštěvníci do bývalé
kaple. Z ní po 13 + 10 + 14 schodech na vrchol věže. Poté se vracejí stejnou cestou do paláce a do průjezdu paláce, kde prohlídka končí.
Na hradě jsou k dispozici pouze suché toalety, dámské a pánské. Dostat
se k nim dá brankou za třetí bránou, po 9 schodech dolů. V souvislosti
s výstavbou kanalizace v obci budou na hradě vybudovány nové standardní
splachovací toalety.
Parkování je možné v obci Litice nad Orlicí, odkud vede značená cesta
na hrad. Přístupová cesta je příliš hrubá na to, aby se dalo vyjet autem a
zaparkovat před vstupem na most k první hradní bráně. Vyžaduje to předchozí domluvu se správou hradu.

Hrad Litice nad Orlicí
564 01 Žamberk
Tel.: 465 320 627
litice@pardubice.npu.cz www.hrad-litice.cz
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Litomyšl, zámek (NKP)
Zámek Litomyšl není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost dostat se do stylizované francouzské zahrady a anglického krajinářského parku s letním amfiteátrem festivalu Smetanova Litomyšl
a prohlédnout si exteriéry zámku a hospodářských budov.
Bezbariérový je vstup na nádvoří zámku a prohlídka zámeckého divadla
v přízemí. Bariérou prohlídky místností prvního a druhého patra zámku jsou
schodiště a schody.
V souvislosti s obnovou zámku bude v nejbližších letech instalován hydraulický výtah zajišťující bezbariérovou prohlídku i návštěvníkům na vozíku
a jejich doprovodu.
Návštěvníci na vozíku vstupují do zámeckého areálu bránou u budovy
pivovaru. Celé nádvoří je vysypáno jemným říčním štěrkem. Je značně
uchozen, takže by vozíčkáři nemělo činit problém se po něm pohybovat.
Na zámeckém nádvoří se pohybují v otevřené arkádové chodbě.
Prostor pod arkádami je dlážděn rovnými kamennými deskami. Nádvoří je
vysypáno silnou vrstvou jemného štěrku, znemožňujícího pohyb vozíčkářů.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku v prostoru pod zámeckou kaplí. Při vstupu do prodejny z arkádové chodby je nutné překonat
zvýšený práh.
Prohlídka zámku - I. zámecký okruh - Divadlo
V rámci I. prohlídkové trasy je bezbariérově přístupné zámecké divadlo.
Průvodce otevírá obě křídla dveří. Vlastní divadlo je komorní. Pohyb mezi
sloupy podpírajícími galerii není na vozíku možný. Proto je pro vozíčkáře
vyhrazen prostor za šestou, poslední řadou středního pole lavic.
Pokud je střední zadní pole lavic dočasně odstraněno, dostává se vozíčkář,
z leva až do orchestřiště a má možnost prohlídky celého prostoru divadla,
jeviště i části hlediště. Vstupu do orchestřiště zprava brání 1 schod. Přiblížení se k jevišti umožňuje dřevěná rampa.
Interiéry prvního patra zámku
Místnosti zařízené původním zámeckým mobiliářem jsou umístěny v prvním
patře zámku. Vstup do prvního patra zajišťuje původně jezdecké schodiště,
umístěné v celé šířce nejmohutnějšího západního křídla. Schodiště tvoří 30
(15 + 15) + 30 (15 + 15) schodů vysokých 10 cm.
Další pohyb reprezentačními místnostmi zámku je bezbariérový. V několika
případech jsou mezi místnostmi nepatrně zvýšené prahy. Pokud to bylo
možné, zůstaly překryté koberci, po kterých se návštěvníci pohybují. Výška
nezakrytých prahů nepřekračuje 5 cm.
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II. zámecký okruh
Pokud mají návštěvníci na vozíku naplánovanou prohlídku hostinských pokojů zámku, neschází dolů do přízemí. Přesouvají se arkádovou chodbou
ke kapli, kde začíná druhý zámecký okruh.
Mají-li vozíčkáři zájem pouze o druhý prohlídkový okruh, doporučuje se
vstup jezdeckým schodištěm a přesun ke kapli. Pro vstup do místností druhého okruhu se využívá schodiště pro služebnictvo, umístěné v celé šířce
ne tak mohutného východního křídla. Proto je i menší a prudší. Je nutné
překonat 23 + 23 schodů.
Při vstupu do kaple je nutné otevřít obě křídla dveří. Je zde zvýšený práh.
Pohyb po místnostechi určeným hostům zámku je bezbariérový. Pouze při
vstupu je nutné otevírat obě křídla dveří. V rokokovém salónku ústí spojovací chodba mezi západním a východním křídlem. Zešikmený vstup chodby
člení dva zvýšené prahy. Vzhledem k tomu, že se spojovací chodbou nepokračuje dále (na druhém konci je průchod zazděn), mohou vozíčkáři do
chodby pouze nahlédnout.
III. zámecký okruh
Po ukončení prohlídky je možné vypravit se do druhého patra zámku.
Během polední pauzy od 12.00 do 13.00 hodin není vstup do arkádové
chodby druhého patra možný. I v tomto případě je nutné překonat buď 30
(15 + 15) + 30 (15 + 15) schodů jezdeckého schodiště, nebo 23 + 23 schodů schodiště pro služebnictvo. Kromě výhledu z otevřené jižní arkády na
město Litomyšl se nabízí prohlídka pěti místností třetího okruhu s expozicí
historických klavírů ze sbírek Národního muzea: „Klavír? Klavír! Klavír!
Tajemství a krása klávesových nástrojů v proměnách staletí“. Pohyb expozicí je bezbariérový. Povrch místností kryje koberec.
Plánovaný IV. zámecký okruh
Po dokončení rekonstrukce budou ve druhém patře zámku zpřístupněny
soukromé pokoje majitelů zámku a místnost nejstaršího zámeckého divadla z roku 1767 s dochovanou a rekonstruovanou výmalbou hlediště, které
krátce před svým otevřením v roce 1767 vyhořelo. Pohyb v místnostech
bude bezbariérový.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v objektu pivovaru před zámkem. Vstup je přes Informační centrum. Bezbariérová toaleta
upravená pro vozíčkáře je umístěna v dámských toaletách. V zámecké
budově jsou k dispozici běžné toalety. Bariérou je 1 schod, pánské toalety
a 2 schody, dámské toalety a rozměry kabin.
Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou po dohodě se správou zámku zaparkovat v dolní části nádvoří, u vstupu do zámku a v horní části nádvoří u
bývalých stájí. Při vstupu do zámku je nutné překonat výškový rozdíl 3 až
4 kamenných schodů. Jako pomůcka pro vozíčkáře je zde mobilní dřevěná
rampa.
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Zámek Litomyšl
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 615 067
litomysl@pardubice.npu.cz www.zamek-litomysl.cz

...................................................
Manětín, zámek (NKP)
Zámek Manětín není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky parku a exteriéru zámku. Bariérou pro vstup do místností prvního patra jsou schody.
Zámecký areál se nachází na náměstí v Manětíně, vymezeným mohutnou
terasou se souborem barokních plastik. Z teras k zámku vede poměrně
strmá asfaltová cesta. Vozíčkáři vstupují do zámku průjezdem vydlážděným dřevěnou dlažbou. Vnitřní dvůr je vydlážděn hrubou valounovou dlažbou. Ze dvora se vchází do francouzské zahrady, přecházející za potokem
do anglického krajinářského parku.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku. Vstupuje se do ní průjezdem vlevo, zcela bez bariér. Chodbou v přízemí zámku lze vstoupit do
bezbariérově přístupné restaurace.
Prohlídka zámku
Prohlídka zámeckých místností začíná v průjezdu. Návštěvníci vstupují do
schodišťové haly a po 13 + 4 + 13 žulových schodech krytých běhounem
vystupují do prvního patra. Běhounem je značená celá trasa, po které se
návštěvníci v zámeckých místnostech pohybují. Pohyb v prvním patře zámku je bezbariérový. Mezi ložnicí a Benátským salonem je zvýšený práh 5
cm, šířka dveří je 80 cm. Stejnou šířku mají dveře z Benátského salonu do
chodby. Podlaha chodby má různé výškové úrovně. Rozdíl není vyšší než 5
cm. Práh vysoký 5 cm otevírá vstup do zámecké knihovny.
Z knihovny pokračují návštěvníci do panské oratoře v kostele sv. Jana
Křtitele. Při vstupu do kryté chodby spojující zámek s kostelem je nutné
překonat 2 dřevěné schody nahoru. Vlastní oratoř kostela sv. Jana Křtitele
je pro vozíčkáře nedostupná. Bariérou je 16 dřevěných schodů a zvýšený
práh v chodbě před oratoří. Podstatně jednodušší prohlídku kostela sv.
Jana Křtitele umožňuje vstup běžným vstupem z města Manětín. V tom případě je nutné překonat pouze 1 schod. Kostel je otevřen k nahlédnutí
a krátce po mši i k celkové prohlídce. Z pánské oratoře se návštěvníci vracejí
zpět přes knihovnu. Návštěvníci vstupují do schodišťové haly. Reprezentačním schodištěm po 13 + 4 + 13 schodech odcházejí do průjezdu, kde prohlídka končí.
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Galerie sezónních výstav
Dvě místnosti galerie jsou umístěny v přízemí zámecké budovy. Vstupuje
se do nich z průjezdu vpravo. Při vstupu do první místnosti je nutné překonat zvýšený práh. Galerie se otevírá krátce před zahájením prohlídky
zámeckých síní v prvním patře.
Zámecký park
Přes nádvoří vydlážděné říčními valouny, pohyb po nich může činit obtíž,
vstupují vozíčkáři do francouzské zahrady. Pěšiny jsou vysypány bílým říčním pískem. Po dešti se na pěšinách blíž zámku mohou do písku bořit kola.
V dolní části parku, kde je použitý písek uchozený, tento problém nevzniká. Přes most se vstupuje do anglického krajinářského parku. Pěšiny jsou
tvořené pevným dusaným tmavošedivým štěrkem, přes který místy přerůstá tráva. Ta při pohybu vozíčkářů nečiní obtíže.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěná v hospodářské
budově, ležící naproti průjezdu do zámku. Povrch nádvoří, které je potřebné přejít, tvoří říční valouny. Pohyb po nich není jednoduchý.
Bezbariérová toaleta je součástí dámských toalet. Chybí ji postranní sklápěcí madlo a pevné madlo po stranách mísy. Dvě madla umístěna podél zdí
kabiny jsou pokřivená a i díky svému nestandardnímu umístění neplní svoji
funkci.
Parkování je možné před zámkem na ploše pod terasou mezi stromy. Parkování na terase se nedoporučuje s ohledem na poměrně prudce se
svažující cestu k zámku. Po předchozí domluvě se správou zámku mohou
řidiči se sníženou pohyblivostí zaparkovat přímo na zámeckém nádvoří.
Zámek Manětín
331 62 Manětín
Tel.: 373 392 283
manetin@plzen.npu.cz www.zamek-manetin.cz

...................................................
Milotice, zámek (NKP)
Zámek Milotice je jen částečně bezbariérově přístupná památka. I když se
návštěvníci na vozíku nedostanou do zámeckých interiérů, bariérou jsou
schody, mají možnost navštívit zámeckou konírnu (po dokončení rekonstrukce i jízdárnu), obě oranžérie a zámecký park, jak jeho francouzskou,
tak i anglickou krajinářskou část. I vozíčkáři jsou vítanými hosty Národopisného festivalu Kyjovského Dolňácka konaných v areálu Milotického zámku
a v obci Milotice.
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K Milotickému zámku se lze dostat od parkoviště před zámkem nebo přes
park od milotického kostela Všech Svatých. Návštěvníci na vozíku se v zámeckém areálu a v zahradě pohybují po pevných stezkách vysypaných
bílým říčním pískem. Stejnou úpravu má i vstupní nádvoří.
Zámecké nádvoří je vydlážděné lomovým kamenem. Schodiště mezi dolním
a horním parterem zahrady, na němž stojí zámek, lze obejít za hospodářským dvorem, po straně anglického krajinářského parku. Povrchy pěšin
v krajinářském parku jsou rovné a pevné, místy zpevněné jemným šedým
štěrkem.
Prodejna vstupenek a publikací
Umístěna je na zámeckém nádvoří. Návštěvníci vstupuje na nádvoří hlavní
bránou a vlevo, průjezdem u bočního průjezdu do zahrady vystupují po 3
schodech na arkádovou chodbu. Z ní přes zvýšený práh, vstupují do prodejny. Na opačné straně, po vystoupení po 4 schodech na arkádovou chodbu, je umístěna zámecká restaurace, v původní zámecké kuchyni.
Prohlídka zámku
Prohlídka zámku začíná na nádvoří. Návštěvníci vystupují po 4 schodech
do arkádové chodby a vstupují do schodišťové haly. Po 4 + 12 + 5 kamenných schodech vystupují do prvního patra s reprezentačními místnostmi.
Z chodby, 1 schodem nahoru, vystupují na pánskou oratoř s výhledem
do barokní kaple Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.
Po prohlídce se 1 schodem dolů vracejí do chodby a z ní vstupují do místností jihozápadního křídla. V místnostech se pohybují v rovině, po koberci.
V případě potřeby otevírá průvodkyně obě křídla dveří. Návštěvníci prochází místnostmi jihozápadního, jihovýchodního a severovýchodního křídla.
V hlavní ose kompozice zámeckého souboru byla umístěna velká jídelna.
Z ní je možné po 1 + 16 + 16 kamenných schodech sejít na vyhlídkové
terasy horních zámeckých zahrad.
Návštěvníci pokračují v prohlídce místností, knihovny a orientálního salónu,
na který navazují hostinské pokoje. Z poslední, ložnice pro hosty, sestupují 1 schodem dolů na chodbu a pokračují do schodišťové haly z které po 5
+ 12 + 4 schodech sestupují do přízemí. Vystupují na arkádovou chodbu,
po 4 schodech sestupují před průjezd a opět, po 4 schodech vystupují
na arkádovou chodbu naproti, z níž 1 schodem nahoru vstupují do kaple.
Zámecká kaple je poslední zpřístupněnou místností zámku. Návštěvníci
sestupují 1 schodem na arkádovou chodbu a 4 schody dolů na nádvoří,
kde prohlídka končí.
Expozice moravského barokního sochařství
Expozice je bezbariérově dostupná. Umístěna je ve dvojici oranžérií postavených na místě bastionů opevnění tvrze, základu dnešního zámku.
Prohlídka začíná ve východní oranžérii. Vstupuje se do ní 1 nízkým schodem
přes nepatrně zvýšený práh. V první místnosti jsou návštěvníci obeznámeni s historií moravského barokního sochařství. Ve druhé větší jsou
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vystaveny nejvýznamnější příklady reliéfů a soch barokního sochařství jižní
Moravy. Pomerančovníky v přenosných nádobách upozorňují na původní
účel stavby. Prohlídka pokračuje v západní oranžérii. Vstupuje se do ní přes
nepatrně zvýšený práh. Většina v oranžériích vystavených kamenosochařských děl nemohla zůstat na svém původním místě. Po zrestaurování byla
umístěna v Miloticích, a tam, kde se původně nacházely byly umístěny
jejich kopie.
Zámecká konírna
Je bezbariérově přístupná. Přístup do ní je z vstupního nádvoří. Vstupuje
se přes nízký práh. Další pohyb je zcela bezbariérový. V prostoru konírny
je prezentován Vinařský mikroregion Nový Dvůr, tvořený obcemi Milotice,
Skoronice, Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice a Vlkoš.
Prezentace jednotlivých obcí a jejich památek doplňují pravidelně se
obměňující výstavy místních krojů ze sbírek pana Ladislava Lungy.
Zámecká zahrada
Do zámecké zahrady lze vejít po stranách zámku, přes štěpnici nebo hospodářský dvůr, a přes zámek, salou terrenou, umístěnou v přízemí. Ve
snaze zvětšit její prostor, byla zahloubena do podloží. Do saly terreny se
vstupuje přes práh a sestupuje 3 schody dolů. Do zahrady se vstupuje 3
schody nahoru. Dlažba kamenných desek pod schodištěm do velké jídelny
není rovná. Mezi objekty oranžérií po stranách horní terasy zahrady, na
místech bastionů opevnění, je vyhlídka na dolní parter zahrady. Z horní
terasové zahrady lze sejít schodištěm s 12 schody, umístěným v hlavní
kompoziční ose. Návštěvníci na vozíku mají možnost sejít do prostoru dolních zahrad přes hospodářský dvůr, průjezdem v řadě hospodářských
budov. Scházejí po cestě umístěné na hraně terasy, na níž byl zámek
postaven. Mohou pokračovat do zahrady, nebo vstoupit do anglického krajinářského parku s ruinou grotty a barokním loveckým pavilónem. Od loveckého pavilónu lze pokračovat zpátky do zahrady.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v levém spojovacím křídle mezi zámkem a konírnou. Přístup je jak ze vstupního nádvoří, tak
ze zahrady.
Parkoviště nepatrně utopené pod úrovní cesty je umístěné před vstupním
nádvořím, za silnicí Vacenovice-Skoronice. Z parkoviště je proto k silnici
krátké překonatelné stoupání po rovném asfaltovém povrchu. Dál následuje rovina. Na silnici je vyznačen přechod pro chodce. Jezdí zde kamiony.
Parkovat lze i v obci, přichází-li návštěvníci od kostela Všech Svatých.
Zámek Milotice
696 05 Milotice u Kyjova
Tel.: 518 619 643 Fax: 515 619 660
milotice@brno.npu.cz www.zamekmilotice.cz
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Mnichovo Hradiště, zámek (NKP)
Zámek Mnichovo Hradiště není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na
vozíku mají možnost prohlídky zahrady, parku a exteriérů zámku a kláštera
kapucínů s kostelem sv. Tří králů a kaple sv. Anny.
Dva ze tří prohlídkových okruhů jsou v sálech prvního patra zámku. Bariérou jsou schody. Ani vstup na třetí prohlídkový okruh v kostele sv. Tří králů
a v kapli sv. Anny není bezbariérový. I zde je bariérou několik schodů.
Návštěvníci na vozíku vstupují do zámeckého areálu od parkoviště. Přístupová komunikace vede po rovině. Po ní lze projít ke vstupu do zahrady, u
kláštera kapucínů, a následně k budově zámku. Návštěvníci se pohybují po
zpevněných pěšinách. Pouze nádvoří před zámkem je vysypáno zpevněným šedivým štěrkem.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku. Bezbariérový vstup
umožňuje šikmá dřevěná mobilní rampa.
Prohlídka zámku - I. návštěvnický okruh - Expozice zámku
Z nádvoří vcházejí návštěvníci přes zvýšený práh do budovy a vystupují po
15 + 2 + 15 schodech do vestibulu prvního patra. Schody jsou z cihel, jejich
okraje jsou zpevněny dřevem. Použití schodolezu proto nepřichází v úvahu.
Poté, co se vozíčkáři dostanou s pomocí asistence do prvního patra,
je jejich další pohyb bezbariérový. Součástí prohlídkové trasy je knihovna,
umístěna původně na zámku Duchcov. V ní prohlídka končí. Návštěvníci se
vracejí do vestibulu, scházejí po 15 + 2 + 15 schodech do přízemí a zámek
opouštějí přes zvýšený práh.
II. návštěvnický okruh - Divadlo
Prohlídka klasicistního zámeckého divadla začíná na nádvoří před zámku.
Návštěvníci vystupují po 15 + 2 + 15 schodech do vestibulu prvního patra.
Doporučuje se prohlídky prvního a druhého okruhu spojit. Další pohyb
v chodbě směrující k zámeckému divadlu a v divadle samotném je bezbariérový. Návštěvníci se vracejí do přízemí a na dvůr, kde prohlídka končí.
III. návštěvnický okruh - Lapidárium (kostel Tří králů a kaple sv. Anny)
Prohlídka začíná na zámeckém nádvoří. Skupina návštěvníků společně
s průvodcem prochází parkem ke klášteru kapucínů, v jehož kostele a kapli
je lapidárium umístěno. Kostel sv. Tří králů a kaple sv. Anny nejsou bezbariérově přístupné. Před vstupem do kostela sv. Tří králů je nutné překonat
3 schody nahoru. Následný pohyb v kostele a v kapli je bezbariérový.
Zámecká galerie
Umístěna je v místnostech přízemí zámku u prodejny vstupenek. Konají
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se v ní pravidelné výstavy prací regionálních umělců. Vstup do galerie
po šikmé mobilní rampě a pohyb v galerii jsou bezbariérové.
Zámecká zahrada a sala terrena
Původní barokní zahrada byla v 19. století proměněna na anglický krajinářský
park. Celý areál zámecké zahrady se salou terrenou jsou bezbariérově
dostupné. Do centrálního sálu saly terreny se pouze nahlíží.
V objektu zámku je k dispozici bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
Umístěná je u prodejny vstupenek a galerie v přízemí zámku. Na dveřích
toalety zevnitř chybí madlo. Přesto lze dveře uzavřít bez pomoci asistence.
U prodejny vstupenek jsou umístěny běžné toalety pro dámy a pány.
Parkoviště se nachází před hlavní klasicistní bránou do areálu zámku. Zde
je vyhrazeno parkovací místo pro řidiče se sníženou pohyblivostí.
Zámek Mnichovo Hradiště
V Lípách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 773 098 Fax: 326 772 198
mhradiste@stc.npu.cz www.mnichovo-hradiste.cz

...................................................
Mníšek pod Brdy, zámek (KP)
Zámek Mníšek pod Brdy není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na
vozíku mají možnost prohlídky rekonstruované zámecké zahrady
a nádvoří zámku. Bariérou pro vstup do místností prvního patra jsou schody.
I když byla jedna z posledních majitelek, hraběnka Kastová, ve svých
pozdních letech takřka nepohyblivá a do konce života neopustila svůj
pokoj, nebyl pro ní na zámku instalován osobní výtah. Pro pohyb těžko
pohyblivé majitelky byly upravené některé kusy jejího nábytku. Její křeslo
a lehátko byly opatřené kolečky.
Vozíčkáři přicházejí do zámku z parkoviště po kamenném mostě na hraně
svahu, uzavírajícím zleva zámeckou zahradu. Jeho povrch je stejně jako
povrch nádvoří vydlážděn žulovými kostkami. Cesta na nádvoří stoupá
nahoru, proto je potřebná asistence. Na nádvoří je kavárna s možností
posezení u stolků. Doporučeným schodolezem pro výstup do patra zámku
hlavním schodištěm je odzkoušený typ Liftkar PT UNIVERZAL 130/160.
Správa zámku jím prozatím nedisponuje, ale pokud ho skupina s vozíčkáři
přiveze sebou, mohou ho použít. Zámek Mníšek pod Brdy je otevřen
i návštěvníkům s poruchami zraku, pro které byla vytvořena samostatná
prohlídková trasa.
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Letní prodejna vstupenek a publikací je umístěná na zámeckém nádvoří,
v prostorách bývalé zámecké galerie. Vstup do ní je bezbariérový. Zimní
prodejna je umístěna na nádvoří v pravém křídle. Vstupuje se do ní 3 schody nahoru a bezbariérově pokračuje vpravo.
Prohlídka zámku - I. okruh
Prohlídkové trasy, první a druhý okruh, se nacházejí v patře zámku. Vozíčkáři se do expozice prvního okruhu dostanou po překonání 3 kamenných a
25 dřevěných schodů hlavního schodiště. Následný pohyb reprezentačními
místnostmi zámku je bezbariérový. Po ukončení prohlídky je nutné sestoupit po 16 + 8 dřevěných schodech částečně točitého schodiště do přízemí
zámku. Po 1 kamenném schodu vystupují návštěvníci ze zámku na nádvoří.
II. okruh
Celkem 1 + 8 + 16 schodů bočního schodiště je nutné překonat při vstupu
na prohlídku druhého okruhu, soukromých místností majitelů zámku. Pohyb
místnostmi je takřka bezbariérový.
Po prohlídce projíždějí vozíčkáři prosklenou arkádovou lodžií a sestupují
překonáním 25 + 3 schodů dolů na nádvoří. Aby se zabránilo jednomu
výstupu a sestupu je lepší objednat si prohlídku celého zámku. V tom případě je potřebné překonat pouze hlavní schodiště.
Zámecká galerie
Při vstupu do galerie v přízemí zámku, vstupem na druhý prohlídkový
okruh, je nutné překonat 1 schod. Průvodce otevírá obě křídla dveří.
Zámecká zahrada
První část zámecké zahrady byla bezbariérově zpřístupněna v roce 2009.
Zbylá část se návštěvníkům otevře v roce 2010. Do zahrady se vstupuje
napravo od kamenného mostu k zámku. Návštěvníci se pohybují po pevných pěšinách vysypaných bílým pískem. Chvíli odpočinku nabízí lavičky
u fontán. Ze zahrady lze vystoupit po 11 + 12 + 12 schodech k hlavní
zámecké bráně.
Na zámku není instalována bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
Při vstupu na běžné toalety je nutné překonat 2 + 1 schod. Bariérou jsou
rovněž rozměry kabin.
Parkování je možné na parkovišti před zámkem. Povrch parkoviště je
pevný, vysypaný jemným šedým štěrkem.
Zámek Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy čp. 1, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 318 590 261 Fax: 318 590 674
mnisek@stc.npu.cz info@prohlídky-památek.cz
www.zamek.mnisek.cz www.prohlidky-pamatek.cz
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Most, kostel Nanebevzetí Panny Marie (KP)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je bezbariérovou památkou. Jediným místem, které zůstává pro vozíčkáře nepřístupné je moderní krypta
pod lodí kostela, přístupná pouze po schodech dolů.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie leží v rovině. Veškeré pěšiny a cesty s
rovným pevným povrchem v jeho okolí, od parkoviště ke kostelu a kolem
něj, jsou uzpůsobené pro pohyb návštěvníků na vozíku.
Prodejna vstupenek a publikací je v podvěží kostela. Přístup do ní a pohyb
v ní je zcela bezbariérový.
Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie
Prohlídka kostela začíná v prostoru prodejny vstupenek, kde jsou na zdech
umístěny transfery nástěnných maleb z kostelů kolem Mostu, zničených
v důsledku těžby uhlí. Přes nízký práh vjíždějí návštěvníci na vozíku do lodi
kostela. Kostel si mohou prohlédnout s průvodcem nebo sami. Každý
návštěvník dostává ke vstupence tištěný průvodcovský text, v němž jsou
popsány jak stavba kostela, tak i vystavená umělecká díla období gotiky,
renesance a baroka, pocházející z původního vybavení kostela a dalších
sbírek. Prohlídka začíná vpravo, v první kapli sladovníků a pokračuje dál,
kol dokola kostela ke kapli krejčích a postřihovačů.
Po ukončení prohlídky se návštěvníci na vozíku vracejí do prodejny
vstupenek a z ní přes věž opouštějí kostel. V parčíku kolem kostela jsou
umístěny barokní pískovcové sochy a sousoší přenesené sem ze zaniklého města Most a okolních vesnic.
Galerie kostela Nanebevzetí Panny Marie
Umístěna je v suterénu kostela, v němž je i krypta ze starší baziliky Nanebevzetí Panny Marie, předchůdkyně dnešního kostela. Do suterénu se
sestupuje po 15 + 5 schodech. Návštěvníci vcházejí do vstupní haly. Vpravo,
šikmou rampou nahoru, lze vejít do promítacího sálu s filmem o přesunu
kostela v roce 1975. Po jeho zhlédnutí se návštěvníci vracejí do haly a
sestupují po 6 schodech dolů do suterénního výstavního prostoru. V jeho
zadní části se nachází starší gotická krypta. Po prohlídce se návštěvníci
vracejí po 6 schodech nahoru do vstupní haly a dál po 5 + 15 schodech
nahoru do prodejny vstupenek, kde prohlídka končí.
Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
Na věž lze vystoupat z prostoru podvěží. Návštěvníci s dobrou fyzickou
kondicí postupně překonávají 19 + 18 + 5 + 20 + 20 + 20 + 15 + 12 + 16 +
18 schodů do místnosti se zvony a dál 17 + 17 schodů na ochoz, z něhož
je výhled na nový Most i na místo, kde stálo středověké město Most,
odstraněné v 70. letech 20. století v důsledku těžby hnědého uhlí.
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Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla v kostele instalována.
Nejbližší bezbariérově upravená toaleta pro vozíčkáře je umístěná v čerpací stanici pohonných hmot u mostu, kolem kterého se z města Most
sjíždí ke kostelu. V kostele, v jeho suterénu, jsou instalovány běžné toalety
pro dámy (vlevo) a pány (vpravo). Sestupuje s k nim z prodejny vstupenek
po 15 + 5 schodech.
Gotický špitál sv. Ducha - Galerie výtvarného umění Most
V gotickém špitálu si lze prohlédnout podrobnou fotografickou dokumentaci přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie z likvidovaného mostu v roce
1975. Do chodby, v níž se expozice nachází, se sestupuje 1 schodem dolů.
V budově špitálu je stylová bezbariérově přístupná restaurace. Do prvního
patra, kde sídlí Správa kulturní památky Kostela Nanebevzetí Panny Marie
se vystupuje po 11 + 2 + 10 schodech.
Parkoviště je umístěno v bezprostřední blízkosti kostela Nanebevzetí
Panny Marie a zdejšího gotického špitálu. Přístup z parkoviště ke kostelu
je bezbariérový.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Kostelní 289, 434 01 Most
Tel./fax: 476 707 364
kostel.most@usti.npu.cz
www.kostel-most.cz gvu-most.webpark.cz

...................................................
Náměšť nad Oslavou, zámek (NKP)
Zámek Náměšť, postavený na skalnatém masivu na levém břehu řeky
Oslavy není bezbariérově přístupnou památkou. Návštěvníci na vozíku si
mohou prohlédnout anglický krajinářský park, vnější nádvoří a exteriéry
zámeckých budov. Bariérou bránící vstupu vozíčkářů na vnitřní nádvoří a
do místností suterénu, přízemí a prvního a druhého patra zámku jsou schodiště a schody.
Nejjednodušší přístup k zámku je od klášterní manufaktury. Návštěvníci na
vozíku se pohybují po rovné asfaltové silnici, po níž se dostávají před
zámek. Za bránou u budov předzámčí střídá asfalt rovná kamenná dlažba.
Rovně dlážděná cesta přes most ke vstupnímu křídlu stoupá mírně nahoru, vozíčkáři proto ocení pomoc asistence. Šířka branky, umístěné v bráně,
je pouze 70 cm. Nádvoří je vysypáno jemným dusaným štěrkem. Obdobnou úpravu mají i pěšiny v zámeckém parku.
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Prodejna vstupenek a publikací se nachází na vnějším nádvoří, v přízemí
zámku za vstupním křídlem. Bezbariérový vstup je umístěn nalevo od čestného schodiště.
Prohlídka zámku - historické gobelíny, tapisérie
V zámku probíhá generální rekonstrukce krovů a střech. Proto je návštěvnická trasa částečně pozměněna. Z důvodu rekonstrukce nevstupují
návštěvníci do zámku čestným schodištěm. V průjezdu vnějším křídlem
vchází do chodby v přízemí. Na ní překonávají výškový rozdíl 1 schodu
nahoru a následně přistupují k točitému mramorovému schodišti. Po 23 +
10 točitých schodů vystupují na vnitřní zámecké nádvoří. Přes nádvoří
sestupují 1 schodem dolů do průjezdu, přístupného z vnějšího nádvoří
čestným schodištěm a přes práh vstupují do zámecké kaple sv. Václava.
Prohlídka souboru tapisérií
Po prohlídce kaple sv. Václava se návštěvníci vracejí přes práh a 1 schod
nahoru na nádvoří. Vstupují na schodiště a po 6 + 4 + 6 + 4 schodech
vystupují do prvního patra zámku, do Čajového (Hudebního) sálu.
Z něj po rovině bezbariér pokračují prohlídkou místností západního a jižního
křídla s tapiseriemi období renesance až baroka. Po prohlídce poslední
místnosti jižního křídla vstupují na prosklenou arkádovou chodbu.
Z ní pokračují v prohlídce spojovací chodby a trojice pokojů s tapiseriemi
období rokoka. Podél místností vede chodba na pánskou oratoř kaple
sv. Václava. Na ní, po schodech nahoru vystupují návštěvníci po ukončení
prohlídky poslední místnosti s rokokovými tapisériemi. Postupují vpravo
a přes zvýšený práh vstupují na oratoř kaple sv. Václava. Po prohlídce se
vracejí zpět na chodbu a sestupují po 3 schodech. Přes arkádovou chodbu
pokračují ke schodišti a po 4 + 6 + 4 + 6 schodech sestupují na nádvoří.
Přes nádvoří přicházejí k Černé chodbě a z ní vstupují do síně výstav.
Knihovna
Po prohlídce výstavy se návštěvníci vracejí do chodby a točitým schodištěm po 10 + 23 + 5 schodech sestupují do suterénu zámku. Zde je čeká
prohlídka zámecké knihovny a čítárny Karla Staršího ze Žerotína. Po prohlídce se vracejí ke schodišti. Vystupují po 5 schodech nahoru a chodbou
v přízemí přes 1 schod odcházejí na vnější nádvoří, kde prohlídka končí.
Zámecký park
Anglický krajinářský park se rozkládá na dvou terasách severně od zámku.
Přístup na dolní terasu s altánem je z vnějšího zámeckého nádvoří. Vstupu
z hlavní přístupové cesty brání 8 schodů nahoru. Na horní terasu zahrady
s kašnou a tenisovým kurtem vede 17 schodů nahoru. Schůdnější, bez
schodů, je cesta u klášterní manufaktury. Vzhledem k jejímu nerovnému
povrchu potřebují návštěvníci na vozíku asistenci. Areál parku je místem
konání výstav Galerie 12. Její sídlo je v jedné z budov, tvořících areál klášterní manufaktury.
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Zámecká zahrada
Francouzská zahrada na terase jižně od zámku je pro návštěvníky na vozíku nepřístupná. Hlavní bariérou je prudce dolů klesající svah podél budov
předzámčí. Šířka branky do francouzské zahrady, za dvěma zvýšenými
prahy, je necelých 80 cm.
Z francouzské zahrady lze po schodech dolů sestoupit k vyhlídkovému
altánu na město Náměšť nad Oslavou. Z francouzské zahrady vede chodník bývalým zámeckým příkopem do zámeckého parku. Ani tato trasa není
bezbariérová. Po 12 schodech nahoru je nutné vystoupit pod zámecký
most. Zde jsou další 4 + 3 schody nahoru. Návštěvníci procházejí příkopem
a po 7 + 6 + 6 + 6 + 7 + 8 nahoru a 1 schodem dolů vstupují do parku.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla prozatím na zámku instalována. Běžná toaleta je umístěna v přízemí zámku. Vstupuje se do nich
z prodejny vstupenek a publikací. I když mají toalety bezbariérový přístup,
nejsou upravené pro vozíčkáře.
Parkování je možné na záchytném parkovišti před budovou tzv. klášterní
manufaktury. Z parkoviště lze sejít mírným svahem dolů k přístupové komunikaci k zámku, po které se návštěvníci mají možnost dostat až na vnější
zámecké nádvoří za vstupním křídlem zámku.
Zámek Náměšť nad Oslavou
Zámek 1, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel./fax: 568 620 319 namest@telc.npu.cz
www.zamek-namest.cz www.galerie12.cz

...................................................
Náchod, zámek (NKP)
Zámek Náchod není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky vnějších zámeckých nádvoří a exteriérů zámeckých
budov. Bariérou pro vstup na vnitřní nádvoří zámku a do zpřístupněných
místností jsou schodiště a schody.
Návštěvníci na vozíku vstupují do areálu Náchodského zámku prvním
nádvořím. Povrch přístupových cest a nádvoří je pokryt jemným bílým štěrkem. Z prvního nádvoří postupují vozíčkáři podél bašty thurionu na druhé
nádvoří. Terén se postupně zvedá, od druhého nádvoří je rovný.
Před vstupem na druhé nádvoří lze nahlédnout na terasové zahrady. Třetí
nádvoří je poslední bezbariérově přístupná část zámku. Naproti kapli je
bývalý parkánový příkop s dvojicí medvědů. V baště opevnění je umístěna
studna, napájející kašnu na nádvoří. Možnosti obejít parkán přechodem
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nad dělící zdí brání 3 schody při vstupu a 2 schody na jejím konci. Zámek
Náchod byl postaven na skalním masivu, což způsobilo různou výškovou
úroveň jeho vnitřních nádvoří. Ze třetího nádvoří je možné po 8 schodech,
přes práh a 3 schody vystoupit na dolní zámecké nádvoří, které je vydlážděno kamennými deskami. Z dolního nádvoří je možné po 4 + 11 schodů
vyjít na horní nádvoří pod věží.
Úprava nádvoří je stejná jako na dolním. Po 1 schodu nahoru se vstupuje
do arkádové chodby. Z arkád je možné dostat se k chodbě směrující
na terasy kolem zámku. Vstup do chodby vyžaduje překonání 2 schodů.
Ve dvou třetinách chodby je 1 schod a na konci chodby zvýšený práh
a 3 schody dolů. Z terasy, především z vyhlídkového altánu v průčelí,
je výhled na město Náchod.
Prodejna vstupenek a publikací je umístěna do dolním zámeckém nádvoří,
v bývalé černé kuchyni. Návštěvníci k ní přicházejí od třetího nádvoří po 8
schodech nahoru přes práh a 3 schody v prostoru dolního zámeckého nádvoří. Do prodejny se vstupuje přes práh. V prostoru prodejny je umístěn
automat na nápoje a jsou v ní rozmístěny stoly a židle.
Prohlídka zámku - I. okruh
Prohlídka I. okruhu začíná na dolním zámeckém nádvoří. Návštěvníci
vystupují po 4 + 11 schodech na horní zámecké nádvoří a 1 schodem
nahoru do otevřené arkádové chodby. Ve vstupních dveřích do zámecké
budovy je nízký dřevěný práh. Po 18 + 16 schodech a dále přes práh vystupují do prvního patra do chodby. Dalšími 4 schody vystupují do chodby
na ochozu opevnění, kterými přichází na reprezentační dřevěné točité
schodiště. Po 5 schodech sestupují do zpřístupněných místností prvního
zámeckého okruhu. Návštěvníci se pohybují po kobercích.
Z pracovny do provozní chodby vstupují přes práh ukrytý pod kobercem,
projevujícím se jako nepatrná nerovnost. Vstup do první z místností reprezentačních pokojů z provozní chodby je zúžen na šířku 70 cm. Do dětského
pokoje se pouze nahlíží. Průvodkyně během prohlídky reprezentačních
pokojů otevírá obě křídla dveří. Do Španělského sálu se vstupuje přes zvýšený práh. Přes zvýšený práh se ze Španělského sálu i vystupuje.
Následující místností je přípravna jídel s výtahem na jídlo. Z přípravny vstupují návštěvníci do chodby s portrétní galerií a souborem vojenských uniforem.
Z chodby odcházejí po 16 + 18 schodech na horní nádvoří.
II. okruh
Prohlídka II. okruhu začíná na dolním nádvoří. Do zpřístupněných síní horního patra vystupují návštěvníci přes zvýšený práh reprezentačním dřevěným
točitým schodištěm po 32 + 8 + 28 + 5 + 28 schodech. Při vstupu do první
místnosti je nutné překonat práh. Bezbariérově průchozí místnosti západního křídla ústí do provozní chodby. I zde je zvýšený práh. V provozní
chodbě je umístěna toaleta. Místnosti jižního křídla dělí různě vysoké prahy
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od 2 do 8 cm. Z galerie se vstupuje na chodbu. Při vstupu do části chodby
s dětskými portréty a bustami je nutné překonat 1 schod dolů. Z chodby je
možné nahlédnout do krejčovny s dobovým textilem, do místnosti pod věží
a poslední hodinové síně ve věži. Z ní poté návštěvníci odcházejí přes práh
a sestupují po 15 + 16 + 1 schodech do prvního patra a po 16 + 18 schodech na horní zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.
III. okruh
Prohlídka III. okruhu začíná na dolním zámeckém nádvoří. Návštěvníci
vystupují po 4 + 11 schodech na horní zámecké nádvoří a přes arkádu
a po 18 + 16 schodech vstupují do prvního patra zámku.
Po 4 schodech nahoru vcházejí do chodby na ochozu opevnění, ze které
vchází do devíti zpřístupněných místností Kuronských. Do první místnosti
vstupují nízkým prahem. Z pánského pokoje po 5 nízkých schodech sestupují do místnosti zvané podesta, kterou začíná mladší Piccolominiovský
trakt. Dalšími 5 schody sestupují do hudebního salonu. Při odchodu z poslední místnosti je nutné překonat 2 prahy a následně 26 točitých dřevěných
schodů a práh do prvního patra a práh a 25 dřevěných točitých schodů
do průjezdu mezi druhým a třetím nádvořím, kde prohlídka končí.
Věž
Z horního zámeckého nádvoří je možné vystoupat na věž. Schodiště je
točité. V první části musí návštěvníci překonat 58 schodů a zvýšený práh.
Po sestoupení 1 schodu je možné vejít ke vstupu do 15 metrů hluboké
hladomorny. Dalšími 83 schody se návštěvníci dostávají do ochozu na věži
s nízkým kamenným zábradlím.
Gotické sklepení
Spod arkády na horním zámeckém nádvoří vede 5 kamenných a 21 zčásti
točitých dřevěných schodů do gotického sklepení. Zpřístupněny jsou tři
místnosti. V první je část hradního lapidária. Ve druhé jsou části zdiva
gotického hradu prezentované pod sklem. Ze druhé místnosti, částečně
tesané do skály, vedou 4 schody nahoru a 4 schody dolů do místnosti se
studnou. Schody jsou značně vysoké a studniční místnost je tmavá.
Zámecká kaple
Do zámecké kaple na třetím nádvoří se vstupuje přes zvýšený práh. Do kaple
je možné pouze nakročit. Dalšímu pohybu brání mříž, umožňující prohlídku interiéru kaple.
Piccolominiovská zahrada
Piccolominiovská zahrada vznikla na bastionu staršího zámeckého opevnění. Při vstupu do zahrady je třeba vystoupit 2 + 1 schody a sestoupit 6
schodů. Pěšiny v zahradě mají kruhový půdorys. Jsou vysypány jemným
bílým štěrkem. Naproti vstupu je v umělé jeskyni umístěna Umírající Amazonka, kopie řecké sochy. Z vyhlídky je výhled na park pod zámkem.
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Na zámku nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta upravená pro
vozíčkáře. Běžná toaleta se nachází na horním zámeckém nádvoří.
Dámské toalety jsou umístěny v arkádové chodbě. Vstup na ní vyžaduje
překonání 1 schodu. Za předsíní se nachází kabiny, vstup vyžaduje vhození
mince 2 Kč. Pánská toaleta se nachází v chodbě na terasy zámku. Je nutné
překonat 2 schody. Vstup je opět blokován a otevře ho pouze mince hodnoty 2 Kč.
Parkování je možné na parkovišti u přístupové asfaltové cesty od města. Po
dohodě se správou zámku mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat
na prvním nádvoří u hospodářského dvora nebo na druhem nádvoří u vstupu do thurionu adaptovaného v 18. století na zámecké divadlo.
Zámek Náchod
547 01 Náchod
Tel.: 491 426 201 Fax: 491 814 382
zamek.nachod@josefov.npu.cz www.zameknachod.cz

...................................................
Nebílovy, zámek (KP)
Zámek Nebílovy není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky exteriéru zámku, zámeckého nádvoří s kašnou a zahrady. Bariérou prohlídky místností předního a zadního zámku jsou schodiště
a schody.
Návštěvníci vstupují do zámku z obce po rovném povrchu. Povrch průjezdu a otevřená arkádová chodba jsou zadlážděny rovnou dlažbou. Pochozí
plochy kolem zatravněných pravidelně sekaných ploch jsou zpevněny,
vysypány jemným pevným bílým štěrkem, Zámecká zahrada je během
pokračující rekonstrukce nepřístupná. Lze si ji prohlédnout přes původní
kovovou bránu z nádvoří zámku.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku. Přístup z otevřené
arkádové chodby vpravo je bezbariérový.
Prohlídka zámku - přední zámek
Zámek Nebílovy se skládá ze dvou zámeckých budov, původně propojených dvojicí zaniklých spojovacích galerií. Prohlídka začíná v otevřené
arkádové chodbě v přízemí předního zámku. Návštěvníci vystupují do prvního patra po 2 + 14 + 10 schodech. Vstupují do prosklené arkádové chodby,
ve které začíná prohlídka místností prvního patra. Dveře v expoziční části
jsou dostatečně široké pro pohyb návštěvníka na vozíku. Návštěvníci
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se pohybují po koberci. Před vstupem do hudebního salonu je 1 schod
vysoký 10 cm. Při odchodu z kabinetu grafiky do prosklené arkádové chodby mohou mít vozíčkáři s vozíkem širším než 80 cm problém projít. V tom
případě se vozíčkáři vrací zpět absolvovanou prohlídkovou trasou.
Do arkádové chodby vstupují přes první prohlíženou síň. Z arkádové chodby scházejí s pomocí asistence po 10 + 12 + 2 schodech do přízemí
a pokračují v prohlídce zadního zámku.
Zadní zámek
Součástí zadního zámku je zámecká kaple. Je bezbariérově přístupná. Po
její prohlídce se návštěvníci vrací na nádvoří a po 1 + 4 a po 24 dřevěných
schodech vystupují do otevřené arkádové chodby v prvním patře zádního
zámku. Další pohyb třemi místnostmi a sálem s Tuvorovou fantaskní freskou Rajské zahrady je bezbariérový. Průvodce v případě potřeby otevírá
obě křídla dveří. Ze síně s Tuvorovou freskou vystupují návštěvníci do otevřené arkádové chodby a po 24 + 4 + 1 schodech sestupují na nádvoří.
Výstavní sál
Umístěn je v přízemí zadního zámku v bývalé sale terreně, pod Tuvorovým
sálem. Vstup do ní je bezbariérový.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla prozatím na zámku instalována. Běžné toalety jsou umístěny v přízemí předního zámku, poblíž
hlavního schodiště. Vstupuje se do nich po 2 schodech nahoru. Vstupu vozíčkářů do dámské části brání šířka dveří 60 cm, do pánské 2 schody a
šířka dveří 60 cm.
Parkování je možné na parkovišti před zámkem.
Zámek Nebílovy
332 03 Nezvěstice
Tel.: 377 917 090
nebilovy@plzen.npu.cz www.zamek-nebilovy.cz

...................................................
Nové Hrady, hrad (NKP)
Hrad Nové Hrady je pouze částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku si mohou prohlédnout hradní nádvoří, místnosti přízemí hradu
a projít parkán s bylinnou zahradou. Bariérou prohlídky místností prvního a
druhého patra jsou schodiště a schody.
Chtějí-li zpřístupněné místnosti hradu a byt panského úředníka navštívit
vozíčkáři, je nutná asistence 2 osob. Po předchozí domluvě je správa
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zámku schopna zajistit na místě. Pro větší skupiny vozíčkářů se doporučuje
rezervace předem, aby bylo možno na prohlídku vyčlenit dostatečný časový prostor.
Navštíví-li hrad návštěvníci, jimž dělá problém delší stání, mohou si výklad
ve větších místnostech vyslechnout vsedě. K dispozici je křeslo.
Bezbariérová cesta k hradu vede z Novohradského náměstí. Návštěvníci
na vozíku se pohybují po asfaltové mírně k hradu klesající cestě. Před hradem vystřídá asfalt rovná čtvercová dlažba. Most přes příkop je dřevěný,
průjezdy první a druhou bránou jsou dlážděny dřevěnými špalky. Pevný
povrch nádvoří je vysypán jemným bílým zpevněným štěrkem. V průjezdu
druhou bránou cesta klesá ven, směrem k dřevěnému mostu přes příkop.
Zde potřebují vozíčkáři asistenci. Na nádvoří hradu jsou rozmístěny lavičky
a lavice se stoly.
Prodejna vstupenek je v bezbariérově přístupné místnosti, do níž se vchází
z průjezdu první brány vpravo.
Prodejna publikací je v objektu první brány, v místnosti vlevo. Vstupuje se
do ní přes zvýšený práh. V místnosti prodejny lze nahlédnout do osvětlené
hladomorny.
Prohlídka hradu - I. okruh - Hrad
Prohlídka hradu začíná v místnosti prodejny vstupenek s vystavenými archeologickými nálezy. Návštěvníci postupují chodbou a šikmou zděnou
rampou do dvojice sálů v přízemí s výstavou věnovanou rybářství a rybníkářství na Novohradsku. Tuto část prohlídky mohou absolvovat návštěvníci
na vozíku sami. Poté se jich ujímá průvodce a společně vystupují po šikmé
zděné rampě na parkán. I tuto část prohlídky mohou absolvovat vozíčkáři
s asistencí. Návštěvníci prochází parkánem a nahlížejí do dvojice bašt, do
nichž lze sestopit po 7 schodech dolů.
Pod bývalým pozdně gotickým palácem je obnovena bylinná zahrada. Parkán ústí do prostoru brány druhé průjezdné věže. Úroveň přístupové cesty
klesá z nádvoří dolů k dřevěnému mostu přes příkop, proto vozíčkáři potřebují do kopce na nádvoří pomoc.
Prohlídka paláce
Do paláce vystupují návštěvníci po 5 schodech nahoru. V paláci pokračují
výstupem po 12 schodech a dostávají se do průchozí chodby. Z ní, 1 schodem
nahoru, vstupují do první místnosti, síně praporů. Poté následují obrazárna,
jídelna s kaplí a dámsky salón. Je-li tomu zapotřebí, otevírá průvodkyně obě
křídla dveří. Z dámského salónu sestupují návštěvníci 1 schodem dolů do
druhé průchozí chodby a 1 schodem nahoru vystupují do loveckého pokoje. Z navazujícího pokoje s obrazy novohradských měst sestupují
2 schody dolů do chodby, z které lze sejít na schody do přízemí a pokračují
směrem k přední průjezdní věži.
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Přední průjezdná věž
Po 1 + 8 schodech vystupují návštěvníci do předpokoje síně slávy Karla
Bonaventury Buquoye a jeho manželky Marie Magdaleny z Biglia. Točitým
schodištěm po 20 + 1 schodech vystupují do předpokoje knihovny s modely
rodové hrobky Buquoyů a po 7 zatočených a dalších 4 schodech vstupují
do knihovny se sbírkou Novohradského skla.
Po prohlídce se vracejí zpět po 4 + 7 schodech do předpokoje a dál po 1 + 20
schodech do předpokoje Síně slávy, do které lze volně vstoupit. Po prohlídce sestupují návštěvníci po 8 + 1 schodech do chodby a z ní 15 schody
do průjezdu první brány, kde prohlídka končí.
II. okruh - Byt panského úředníka
Byt panského úředníka je umístěn v budově pozdně gotického paláce při
druhé průjezdné věži s bránou. Návštěvníci vystupují 5 schody nahoru do
budovy a po 12 schodech vystupují do prvního patra a po 18 schodech do
druhého patra. Postupně procházejí pracovnou, jídelnou, kuchyní a salónem správcovského bytu. Nejužší dveře na prohlídce mají 80 cm.
Prohlídku zakončuje návštěva ložnice. Z ní návštěvníci vystupují na pavlač.
Vystupují po 8 schodech nahoru, aby se dostali do úrovně druhého patra
sousední budovy úřadoven, do které vstupují. Po 17 zatočených schodech
sestupují do úrovně prvního patra a po 6 + 17 zatočených schodech do přízemí. Po 2 schodech sestupují na nádvoří, kde prohlídka končí.
Mají-li návštěvníci problém sejít po zatočených schodech schodiště, existuje možnost, po předchozí domluvě, sejít z pavlače zpět do ložnice, projít
místnostmi a sejít po 18 + 12 + 5 schodech schodiště, kterými vstupovali
na prohlídku.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře byla instalována v hradní restauraci na nádvoří. Běžná toaleta je na nádvoří, za první bránou vpravo.
Součástí dámské toalety je pult k přebalovaní a kojení.
Placené parkoviště je 100 metrů od hradu na náměstí. Jsou na něm dvě
parkovací místa pro řidiče se sníženou pohyblivostí. Cesta k hradu je po
rovině. Neplacené parkoviště je 400 metrů od hradu, vedle autobusového
nádraží. Cesta k hradu je téměř po rovině.

Hrad Nové Hrady
Komenského 33, 373 33 Nové Hrady
Tel.: 386 362 135 Fax: 386 361 311
novehrady@budejovice.npu.cz www.hrad-novehrady.eu
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Nový Hrádek, zřícenina hradu (NKP)
Hrad Nový Hrádek není bezbariérovou památkou a jeho prohlídka se
návštěvníkům na vozíku. Hlavními bariérami jsou dlouhá přístupová cesta
lesem a samotný terén hradní zříceniny.
Hrad je dostupný pouze pěšky, z obce Lukov. Cesta v délce cca 3 km je
z části neudržovaná. Má charakter polní cesty, v zalesněné části lesní,
s vyježděnými výmoly. Asi 200 m od hradu klesá cesta dolů.
Do hradu smí vstoupit maximálně 15 lidí. Zbytek musí čekat před hradem,
v prostoru severovýchodní bašty. Návštěvníkům je povoleno pohybovat se
pouze po vyznačených stezkách.
Provizorní prodejna vstupenek a publikací má formu volně postaveného
stolu na hradním nádvoří.
Prohlídka hradu
Hrad se otevírá každou půlhodinu. Maximálně 15 návštěvníků prochází
přes příkop kolem severovýchodní bašty a kolem Nového hradu k bráně,
kterou vstupují na nádvoří. Povrch nádvoří je pevný, porostlý trávou. Před
sebou mají Starý hrad. Po pravé straně je ruina bývalé hájovny opřená o
středověkou hradbu. Po levé straně je Nový hrad.
Nový hrad
Vozíčkáři, zkušení turisté, mjí možnost prohlídky průčelí a nádvoří Nového
hradu. S pomocí asistence mají šanci dostat se do ohrazeného prostoru
před průčelím s gotickými okny a dále hrubou cestou ke vstupu portálem
padací brány. Při vstupu je nutné překonat 3 schody. Povrch průjezdu
na nádvoří tvoří nerovná rostlá skála, vytvářející příčné převýšení 1 schodu. Po pravé straně je tzv. černá kuchyně. Oproti vstupu je podlaha nižší
o 1 schod. Při vstupu na nádvoří je nutné překonat 1 schod. Povrch nádvoří
je pevný, částečně zatravněn. Vozíčkáři nahlížejí do nedostupné místnosti
ve věži a do dvou palácových místností tesaných do skály. Pro vozíčkáře
jsou obě místnosti nedostupné. Do menší se sestupuje po 6 vyhlazených
schodech ve skále, do větší po 3 schodech.
První a druhé patro Nového hradu a vyhlídka
Z nádvoří vedou dvoje schodiště. První s 8 + 2 + 1 schody vede do místnosti 1. patra západního křídla. Druhé s 10 schody, za kterými je zvýšený
práh, vede do místnosti 1 patra se zbytkem vřetenového schodiště. To
nahrazuje běžné dřevěné schodiště s 16 + 5 schody, kterými se návštěvníci dostávají do 2. patra Nového hradu. Procházejí místnostmi bez stropů
a přistupují k 13 + 13 dřevěným schodům na zpevněnou korunu zdiva a po
14 + 11 dřevěných schodech vystupují na vyhlídku Nového hradu. Návrat
na nádvoří je po stejné trase.
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Starý hrad
Starý hrad je pro návštěvníky na vozíku zcela nepřístupný. Vede k němu
pěšina kolem bývalé hájovny, sestupující 13 dlouhými schody do prostoru
příkopu. Přes vstupní portál, do něhož původně ústil na dvou pilířích postavený most, vstupují návštěvníci do vlastního hradu. Pěšina je poměrně
úzká, hrubá, zvedající se nahoru. Před vstupem do hradu je nutné překonat 11 hrubých schodů, umístěných na rampě z vyskládaných z kamenů.
Prostor vlastního hradu za plášťovou zdí je velmi malý. Povrch je vinou
spadaných kamenů zdiva nerovný.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout do interiéru palácové stavby uprostřed a vejít do místností západní a východní části, kde se předpokládá
kaple. Návrat je po stejné trase.
Na hradě jsou pouze dvě dřevěné suché toalety. Ty jsou umístěny v západní místnosti loveckého domečku.
Hrad leží v 1. pásmu ochrany přírody. Parkování je možné v obci Lukov.
Dále je možné ke hradu už jen pěšky, po značené trase.
Zámek Vranov nad Dyjí
Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
Tel.: 515 296 215 Fax: 515 282 080
vranov@brno.npu.cz
www.zamekvranov.cz www.novyhradek. net

...................................................
Opočno, zámek (NKP)
Zámek Opočno není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlédnout si zámecký park se skleníkem, míčovnou
a renesančním letohrádkem. Bezbariérově dostupnými jsou nádvoří
zámku, z nichž si možno prohlédnout exteriéry zámeckých staveb a
zámecké arkády. Ze zpřístupněných místností jsou bezbariérově dostupné
pouze sály v přízemí zámku. Bariérou prohlídky zámeckých interiérů prvního a druhého patra jsou schodiště a schody.
Návštěvníci vstupují do zámku z náměstí. Povrch přístupové cesty od
vstupní brány až k nádvoří zámku je rovný a pevný, vysypaný jemným štěrkem. Nádvoří je vydlážděno rovnými kamennými deskami. Při vstupu pod
arkády je nutné překonat nízký schod (do 10 cm).
Prodejna vstupenek je umístěná v hospodářské budově tvořící součást jízdárny. Vstup do ní je bezbariérový.
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Prodejna publikací je na nádvoří zámku, v jeho přízemí, v arkádové chodbě.
Návštěvníci vystupují do arkádové chodby 1 schodem nahoru. Vstup do
prodejny je bezbariérový.
Prohlídka zámku - 1. zámecký okruh
V rámci prohlídkové trasy zámku je bezbariérově přístupná pouze přízemní
síň s vystavenými africkými a americkými trofejemi. Do místností prvního
patra vystupují návštěvníci po 14 + 9 + 12 dřevěných schodech hlavního
reprezentačního schodiště. Další pohyb místnostmi je bezbariérový. V případě potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří.
Do herny s kulečníkovými stoly a trofejemi, do které se sestupovalo
po několika schodech dolů, se jen nahlíží. Po ukončení prohlídky sestupují
návštěvníci po 16 + 3 + 16 dřevěných schodech na zámecké nádvoří,
kde prohlídka končí.
Zámecká zbrojnice
Rozhodnou-li se návštěvníci pro prohlídku zámecké zbrojnice, nesestupují
na konci prohlídky prvního okruhu dolů. Po 14 + 15 dřevěných schodech
vystupují do druhého patra zámku. Další pohyb zpřístupněnými místnostmi
zámecké zbrojnice je bezbariérový. Po ukončení prohlídky schází návštěvníci po 15 + 14 dřevěných schodech do prvního patra a po 16 + 3 + 16
schodech na nádvoří, kde prohlídka končí.
Zámecký park
Anglický krajinářský park je ze zámeckého nádvoří bezbariérově nepřístupný. Je nutné sestoupit po 11 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 1 kamenných schodech dolů. Bezbariérový vstup do zámeckého parku upravený
pro návštěvníky na vozíku je z Kupkova náměstí a ze Zámecké ulice, kolem
míčovny, renesančního letohrádku a nově zrekonstruovaného skleníku.
Po cestách se zpevněným povrchem je možné sejít až do údolí Zlatého
potoka s dvojicí rybníků, vodopádem a zahradními stavbami. Vzhledem
k tomu, že se vozíčkáři pohybují po svahu, je nutná přítomnost a pomoc
asistence.
Na zámku byla společně s běžnými toaletami instalována bezbariérová
toaleta upravená pro vozíčkáře.
Parkování je možné na placeném parkovišti na Trčkově náměstí před vstupem do areálu zámku.

Zámek Opočno
Trčkovo náměstí 1, 517 73 Opočno
Tel.: 494 668 216 Fax: 494 667 802
opocno@josefov.npu.cz www.zamek-opocno.cz
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Ostrava – Michálkovice, důl Michal (NKP)
Důl Michal, ležící v Ostravě Michálkovicích, je částečně bezbariérovou
památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky exteriérů jednotlivých budov a těžní věže a prostor umístěných přízemí.
Bariérou vstupu do vyšších prostor v patrech, do těžební věže a těžní
budovy a do strojovny, jsou schody a schodiště. Přes tato omezení je
návštěva dolu nezapomenutelným a neobvyklým zážitkem.
Důl Michal leží v místní části Ostravy, v Michálkovicích, na konečné zastávce
trolejbusu č. 101. Do Michálkovic jezdí nízkopodlažní i běžné trolejbusy.
Vstup do areálu dolu Michal je hned vedle konečné zastávky.
Prodejna vstupenek a publikací se nachází v bývalé vrátnici. Návštěvníci
do ní vstupují 1 schodem nahoru. Návštěvníci na vozíku mají k dispozici
šikmou mobilní rampu.
Prohlídka
Prohlídka dolu Michal, dochovaného ve stavu posledního dne, kdy horníci
naposledy vyfárali na povrch, začíná ve vrátnici. Návštěvníci na vozíku
zčásti, běžní návštěvníci úplně, absolvují trasu, kterou vykonal běžný havíř
od vstupu do dolu po moment sfárání dolů do dolů. Návštěvníci na vozíku
na své prohlídce postupně prochází známkovnou, přes šatny a sprchy do
správní budovy s důlním měřičstvím, ošetřovnou, kanceláří geologa a dispečinkem. Další zpřístupněné prostory zůstávají pro návštěvníky na vozíku
nepřístupné. Bariérou jsou schody. Celkem 14 + 14 schodů vede do prvního
patra, dalších 14 + 14 do druhého patra, z něhož se prochází k vrcholu
těžební věže.
Bezbariérová toaleta v areálu dolu Michal není.
Parkoviště se nachází před vstupem do areálu dolu Michal.

Důl Michal
Čs. armády 95/413, 715 01 Ostrava – Michálkovice
Tel.: 596 231 160 Fax: 596 628 459
dulmichal@ostrava.npu.cz www.dul-michal.cz
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Pernštejn, hrad (NKP)
Hrad Pernštejn není bezbariérově přístupnou památkou. Přijíždí-li návštěvníci na vozíku, zkušení turisté s pevnými vozíky a v doprovodu asistence,
mají možnost si projít alespoň nádvoří a prohlédnout si zvenčí jednotlivé
hradní budovy.
Bariérami prohlídky hradu Pernštejn jsou terén kopce na němž byl postaven, hrubý, nerovný kamenitý povrch přístupové cesty přes jednotlivá
nádvoří a početná schodiště a schody, spojující jednotlivá zpřístupněná
patra a místnosti.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do hradu bránou pod baštou a vstupují
na první nádvoří, tzv. Baštovní dvůr. Povrch je rovný, zpevněný, posypaný
jemným říčním pískem. Je zde hudební a divadelní pódium a populární
zámecká restaurace s hygienickým zázemím včetně bezbariérové toalety
upravené pro vozíčkáře.
Pernštejnský tis
Z prvního nádvoří je možné pokračovat dál směrem ke hradu. Po levé straně je brána Nad kamenicí, do které ústí starší přístupová cesta do hradu,
vykládaná těžkou mramorovou dlažbou. Za bránou ve svahu roste Pernštejnský tis. Přístup k němu není pro vozíčkáře možný. Bariérou je povrch
cesty kamenice a následně val a 7 hrubých lesních schodů na pěšinu,
směrující až k tisu.
Barbakán a druhá brána
K barbakánu a druhé hradní bráně vede kamenný most. Ve vnitřním prostoru barbakánu, ve dvou výklencích pro těžké palné zbraně, jsou vystavená
děla a jejich součásti. Do výklenků je možné nahlédnout.
Za druhou bránou se začíná terén zvedat nahoru. Návštěvníci na vozíku
potřebují pomoc asistence.
Prodejna vstupenek do hradního areálu je mezi druhou a třetí bránou. Součástí vstupenky je přehledný plán hradu s popisem jednotlivých objektů.
Třetí brána
Po zaplacení vstupují návštěvníci do třetí brány, původně s věžovitou nadstavbou. Za třetí bránou terén prudce stoupá nahoru. Je to nejsložitější
úsek. Terén je nerovný, částečně tvořený hrubou dlažbou, která v několika
plochách chybí. Pokud by chtěli vozíčkáři pokračovat dále, musejí mít zkušenosti turistů, pevný vozík a asistenci, která jim pomůže.
Sezónní výstavy
Po pravé straně přístupové cesty, v objektu bývalých maštalí, se konají sezónní výstavy. Návštěvníci vstupují do budovy po 2 schodech nahoru a přes

172
práh. Další pohyb ve dvou výstavních sálech je bezbariérový. V místnostech jsou odpočinková křesílka.
Schroefflova zahrádka
Nad budovou maštalí je vstup do tzv. Schroefflovy zahrádky. Vstup do horní
části je možný po vystoupení 1 schodu.
Prodejna publikací
Po levé straně přístupové cesty hradem jsou objekty kočároven, prozatím
uzavřené, a nad nimi prodejna Na Cejchárně. Vstup do první místnosti je
po 4 schodech a přes zvýšený práh, vstup do vlastní prodejny po 3 schodech a zvýšený práh.
Čtvrtá brána
Na konci dvora mezi třetí a čtvrtou bránou je kamenný most. Jeho povrch
tvoří hrubá kamenná dlažba. Most překlenuje příkop. Na konci mostu stojí
čtvrtá brána. Vozíčkáři překonávají práh zhotovený z druhotně použitých
mramorových ostění oken.
Horní hrad
Terén za čtvrtou bránou je rovný, pouze mírně se vlnící. Nutno počítat s vyježděnými kolejemi od vozů a kočárů. Vozíčkáři mají zleva nad sebou Věž
čtyř ročních období a za ní palác, ukrývající v podobě ze 16. století starší
gotický hrad.
Po pravé straně je dlouhá sýpka s černou kuchyní, opřená o gotickou hradbu, a byty personálu hradu v zadní části. Po levé straně je domeček, přes
který se štolou tesanou ve skále vstupovalo od špejcharu k cisterně s vodou
na Tyrolském dvorku.
Prodejna vstupenek a publikací
Cestou kolem sýpky se návštěvníci dostávají na rozšířenou část nádvoří.
Po levé ruce mají nad sebou palác s řadou charakteristických arkýřů
a s velkým oknem rytířského sálu 1. patra.
Před sebou mají prodejnu vstupenek. Do původně gotického objektu vstupují přes zvýšený práh, 1 schodem dolů. V první místnosti je model hradu.
Vlevo přes 2 vysoké schody vystupují do druhé místnosti prodejny. Vpravo
přes nízký práh vstupují do třetí místnosti, v níž se promítá film o hradě
Pernštejně. Z třetí místnosti lze po 8 schodech dolů sejít do renesanční přístavby u gotické věže Hlásky.
Renesanční přístavek
K vstupu do renesančního přístavku je možné využít schůdnější cestu přes
tzv. dvorek. Vstup do dvorku vyžaduje překonání 1 schodu a zvýšeného
prahu. Vstup do renesanční síně vyžaduje překonání 1 schodu, zvýšeného
prahu a 1 schodu.
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Pernštejn - průčelí hradu s obrannou věží
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Terén z nádvoří směrem k dvorku a věži Hlásce klesá dolů. V rohu je umístěno lapidárium. Čtveřice reliéfů z obelisku v zahradě je upevněna
na zdech renesanční budovy. Jsou to kopie, originály jsou v Miloticích.
V místnosti věže Hlásky, do které se nahlíží, je instalován mobiliář období
V renesanční přístavbě je umístěna instalace jedné z místností s nábytkem
z období biedermeieru a empíru.
Nádvoří před kaplí
Od prodejny vstupenek a publikací pokračují vozíčkáři po rovině na nádvoří s kaplí. Podél průčelí severního průčelí paláce se dostanou až pod Věž
čtyř ročních období. Pod ní je přístupová cesta přehrazena železnou bránou. Za ní jsou schody, kterými lze sestoupit ke čtvrté bráně.
Prohlídky hradu Pernštejn
Návštěvníci hradu Pernštějn mají možnost výběru ze 4 prohlídkových okruhů. Ani jeden prohlídkový okruh není bezbariérově přístupný. Hlavní bariérou jsou úzká vřetenová schodiště a schody. Na tom nic nemění ani výtah
instalovaný Mitrovskými z Nemysle.
Prohlídka - I. okruh
Na prohlídku prvního okruhu nastupují návštěvníci na nádvoří před barokní kaplí. Schodišťovou halou, po 21 + 22 + 20 schodech vstupují na most,
umožňující vstup do vnitřního hradu. Přes most nalevo od objektu vrátnice
je možné vstoupit do paláce a po 4 + 8 dřevěných schodech vystoupit do
vestibulu se sklípkovou klenbou.
Z vestibulu vedou schody do švédských sklepů a do Přijímacího sálu.
Návštěvníci směrují po 2 schodech nahoru do Tyrolského dvora. Do dvora
sestupují 1 schodem dolů. Tyrolský dvůr je poslední nezastavěnou částí
původního nádvoří gotického hradu. Je na něm vchod do podzemí břitové
věže Barbora a ve skále vytesaná cisterna.
První patro
Prohlídka pokračuje v prvním patře hradu. Návštěvníci vystupují nahoru
vřetenovým schodištěm s 30 mramorovými schody. Poslední je jednou tak
vysoký. Za 11. a 24. schodem jsou okna na Tyrolský dvůr. Ze schodiště
vstupují návštěvníci do okružní chodby paláce. Po schodech sestupují do
věže a pokračují přes zvýšené prahy do přípravny a do nové kuchyně, ze
které po 2 schodech nahoru vstupují do lokajovny.
Druhé patro
Návštěvníci vystupují vřetenovým schodištěm po 1 + 1 + 15 + 1 mramorových schodech do druhého patra. Jednotlivé místnosti, první a druhá gotická místnost a ložnice, mají zvýšené prahy. Zvýšený práh vede i do třetí
klenuté místnosti, gotické kaple. Z kaple 1 schodem sestupují do předsíně
a 1 schodem do chodby, za kterou je šatna. Ze šatny, po 6 dřevěných schodech nahoru a přes zvýšený práh pokračují do soukromé kaple. Z ní přes
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práh po 6 dřevěných schodech scházejí do věže Barbory. V místnosti ve
věži je možné nahlédnout do síně s portréty Pernštejů. Za věží Barborou
vystupují návštěvníci po 16 + 9 + 1 + 4 schodech do třetího patra.
Třetí patro
Ve třetím patře vstupují návštěvníci přes 1 schod do loveckého sálu a sálu
třicetileté války. Nahlížejí do místnosti vojáků, vysunuté na arkýř mimo prostor paláce. Vracejí se do chodby a po 4 + 1 + 9 + 16 schodech sestupují
do druhého patra a po 11 + 2 + 6 + 2 schodech do přijímacího sálu prvního patra hradu.
První patro - Reprezentační a obytné místnosti hradu
Přijímacím sálem vstupují návštěvníci do sálů piana nobile. Po třech schodech nahoru vystupují do rytířského sálu. Z rytířského sálu vstupují do nejmladšího paláce nad Černou bránou. Vlevo je možné nahlédnout do černé
kuchyně. Návštěvníci přes práh vstupují do obrazárny. Po pravé straně jsou
salony s výmalbou 18. století.
Návštěvníci pokračují z obrazárny směrem vpravo, ložnicí, pokojem dětí
a guvernantky a 3 schody průchozího vřetenového schodiště dolů a přes
práh se vracejí do přijímacího salonu.
Z přijímacího salonu sestupují návštěvníci dřevěným schodištěm s 8 + 8 + 12
+ 8 + 5 schody dolů do sálu se sklípkovou klenbou a dále po 8 + 4 schodech
dolů na most přes palác a po 63 schodech na nádvoří před kapli, kde prohlídka končí.
II., III. a IV. okruh
Tyto okruhy jsou určené pro fyzicky zdatné návštěvníky. Prohlídky je nutné
předem rezervovat. Maximální počet návštěvníků druhého a třetího starších 15 let je deset, u čtvrtého okruhu pět. Neplatí žádné slevy, díky čemu
se na prohlídkách schází skuteční zájemci o historii, architekturu a náplň
hradu.
II. okruh
Prohlídka začíná na nádvoří u kaple. Návštěvníci vystupují po 63 schodech
na most před palácem a po 4 + 8 schodech vystupují před sál se sklípkovou klenbou. Po 2 + 6 schodech vystupují do archivu, přecházejí do první
kanceláře a přes 1 schod do druhé kanceláře. Z druhé kanceláře lze sejít
do tzv. klenotnice, dvou místností určených k uskladnění cenností v případě obléhání hradu.
První patro
Po prohlídce místností archivu a kanceláří vystupují návštěvníci po 30
schodech vřetenového schodiště do prvního patra. Vcházejí do okružní
chodby paláce a z ní vstupují do pokoje Viléma I. z Pernštejna a toaletní
místnosti, dostupné přes zvýšený práh. Za pokojem Viléma I. z Pernštejna
nahlížejí do pokoje myslivce.
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Věž čtyř ročních období
Z okružní chodby přes dřevěnou lávku přecházejí návštěvníci z paláce
do Věže čtyř ročních období. Na most vstupují po 1 schodu, a po dalším
1 schodu a do pracovny vstupují přes 1 schod. Návštěvníci se ocitají v pracovně Mitrovských, upravené pseudogoticky v 19. století. Prohlídka terasy
s vyhlídkou do kraje vyžaduje výstup po 35 schodech nahoru. Sestoupení
z pracovny do zbrojnice vyžaduje 22 schodů dolů.
Po prohlídce věže se návštěvníci vracejí do paláce do okružní věže. Po
nahlédnutí do toalet a lampárny sestupují po 14 schodech do předpokoje
a vstupují do Vladimírovy ložnice. Po jejich prohlídce se vracejí na okružní
chodbu a přes přijímací sál po 16 + 9 + 1 + 4 schodech vystupují do chodby
druhého patra.
Druhé patro
Po sestoupení 4 schodů vstupují návštěvníci do tzv. Nových pokojů, čtyř
místností připomínající období, kdy na hradě sídlila rodina Schröffeldů. Po
prohlídce se po 4 schodech vracejí na chodbu a po 16 + 9 + 1 + 4 schodech vystupují do třetího patra.
Třetí patro
Návštěvníci prochází jídelnou ve věži, Kapucínkou a Bleskovým pokojem.
Je možné vyjít na ochoz kolem severního průčelí. Úzkým vřetenovým schodištěm sestupují do tzv. sálu spiklenců. Oknem vřetenového schodiště je
možné nahlédnout do přijímacího sálu. Ze sálu spiklenců se návštěvníci
vracejí do třetího patra a přes přijímací sál postupují do přízemí hradu.
Po schodech sestupují do tzv. kabinetu se sbírkou zvířat a do knihovny,
novogoticky přestavěné v 19. století. Po prohlídce knihovny sestupují
návštěvníci po 8 + 4 schodech na most před palácem a po 63 schodech na
nádvoří před kapli, kde prohlídka končí.
III. okruh - Sklepy a krovy hradu Pernštějn
Třetí nejobtížnější prohlídkový okruh začíná na nádvoří u kaple. Po překonání schodišť stojí návštěvníci před vstupem do vstupního sálu. Vlevo vcházejí do tzv. švédských sklepů. Vstup je bez schodů a prahů, úroveň podlahy
klesá směrem ke konci místnosti. Z prvního sklepa po 2 schodech sestupují
do druhého sklepa, částečně tesaného do skalního podloží.
Ze vstupního sálu vlevo vystupují návštěvníci po 7 + 5 schodech do horních
Švédských sklepů. Při vstupu do druhého sklepa jsou 2 schody. Za čtvrtým
schodem za vstupem do hradu přes padací most jsou vinný sklep po levé
ruce, po pravé ruce dvojice sklepů na potraviny.
V Tyrolském dvorku sestupují návštěvníci po prudkých strmých schodech
do sklepa s jezírkem pod dvorkem.
Ze vstupního sálu vystupují do prvního patra. Bočními vrátky vcházejí
do bývalého psince, z něhož je možné nahlédnout do prevétu, ústícího
do cisterny, zrušené po zavedení vodovodu. V prvním patře pokračuje prohlídka černé kuchyně a výtopné chodby umístěné v části okružné chodby.
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Z prvního patra vystupují návštěvníci do třetího patra s místností stráží a
věže Barbory. Součástí prohlídky je návštěva všech krovů včetně krovu
věže Barbory a nedostavěného čtvrtého patra paláce Jana z Pernštejna.
Po prohlídce návštěvníci sestupují na nádvoří před kaplí, kde prohlídka
končí.
IV. okruh
Čtvrtý okruh zahrnuje prohlídku kaple Obrácení sv. Pavla a sakristie dostupných i pro návštěvníky na vozíku, pokud se s pomocí asistence dostanou
na nádvoří před kaplí. Hodinová věž s vestavěnou obytnou místností s dřevěným pozdně gotickým portálem a na vrcholku s hodinovým strojem, je
přístupná pouze po žebřících.
Hladomorna
Hladomorna umístěná ve věži čtyř ročních období je přístupná pouze
po vystoupání 27 + 1 úzkých mramorových schodů a sestoupení 1 schodu.
Do interiéru hladomorny se nahlíží.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře byla instalována na prvním
nádvoří hradu, napravo od restaurace.
Placené hlídané parkování je možné na parkovišti podél přístupové cesty
ke hradu, za mostem.
Hrad Pernštejn
592 62 Nedvědice
Tel./fax: 566 566 101
pernstejn@brno.npu.cz www.hrad-pernstejn.cz

...................................................
Plasy, klášter (NKP)
Klášter Plasy není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky exteriérů kláštera, konventu, prelatury, kostela Nanebevzetí Panny Marie a hospodářských staveb, sýpky a pivovaru.
Bariérou vstupu vozíčkářů do místností prvního patra konventu jsou schodiště a schody. V rámci pokračující rekonstrukce klášterního areálu by měl
být zpřístupněn studijní depozitář svozového mobiliáře historických objektů
Plzeňského kraje. Také se zcela reálně počítá s instalací hydraulického
výtahu, zajišťujícího zcela bezbariérový přístup do všech místností konventu.
Cisterciácky klášter v Plasích byl postaven v rovinatém údolí říčky Střely.
Leží z větší části v rovině, pouze menší část hospodářských budov a sýpka
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jsou umístěny na mírně se zvedajícím svahu. Návštěvníci na vozíku se
pohybují po zpevněných cestách a pěšinách, místy sypaných hrubším štěrkem. Asistence je potřebná na mírném svahu mezi konventem a barokní
sýpkou, jejichž součástí je gotická patrová kaple krále Václava I., stojící
na místě královského dvora.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí ambitové chodby konventu.
Vstup do všech místností v přízemí konventu umožňují nainstalované šikmé
dřevěné mobilní plošiny. V ambitové chodbě před prodejnou vstupenek jsou
vystaveny kresby a malby dětí z místní lidové umělecké školy.
Prohlídka kláštera - Konvent
Prohlídka konventu kláštera v Plasích začína v přízemí. Návštěvníci se
ambitovou chodbou s cihlovou podlahou dostávají ke schodišti a po 13 +
18 +13 dřevěných schodech vystupují do prvního patra. Podesty schodiště
jsou zdobeny intarzií Mariánské osmicípé hvězdy. V šachtě schodiště je
vodní bazén, sloužící ke kontrole výšky hladiny vody nad dubovým jasně
viditelným roštem, na němž byl celý klášter vystavěn.
Po vystoupení návštěvníků do prvního patra je další jejich pohyb zcela bezbariérový. Povrchy, po kterých se návštěvníci pohybují, tvoří žulová dlažba
nebo dřevěná podlaha. Průvodce v případě potřeby otevírá obě křídla
dveří. Návštěvníci procházejí křížovou chodbou zdobenou barokními freskami J. A. Pinka, F. A. Müllera a J. Kramolína. Z ní vstupují do letní hovorny
a kaple sv. Bernarda s klenbou architekta J. Santiniho. S kaplí sousedí
nemocniční křídlo. I zde je pohyb chodbou, dvojicí místností pro nemocné,
a s kaplí uprostřed zcela bezbariérový.
Součástí prohlídky nemocničního křídla jsou barokní toalety, vybudované
nad královskou stokou, odplavující do říčky Střely veškerý odpad. Po prohlídce nemocničního křídla následuje prohlídka Kapitulního sálu, knihovního
sálu, pracovny opata a čítárny.
Poté návštěvníci sestupují po 13 + 18 + 13 schodech opět do ambitové
chodby v přízemí. Z ní vstupují do zimního refektáře. Z refektáře lze nahlédnout do vězení pro mnichy. Prohlídka končí a návštěvníci ambitovou chodbou
opouštějí klášter.
Připravované bezbariérově dostupné expozice
V blízké budoucností by se měla expozice konventu rozšířit o veřejnosti
přístupný studijní depozitář historického nábytku z historických objektů
Plzeňského kraje. Technické muzeum připravuje zpřístupnění prelatury,
pozdějšího Metternichovského zámku. Návštěvníkům budou otevřeny
objekty pivovaru a dalších hospodářských budov klášterního areálu. Expozice budou koncipovány tak, aby byly přístupné i návštěvníkům na vozíku.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je bezbariérově přístupný. Pouze
presbytář kostela odděluje od lodě 1 schod nahoru.
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Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v přízemí konventu kláštera.
Parkovat lze na parkovišti před klášterním konventem.
Klášter Plasy
Plzeňská 2, 331 01 Plasy
Tel./fax: 373 322 174
klaster@plasy.cz www.klaster-plasy.cz

...................................................
Ploskovice, zámek (NKP)
Zámek Ploskovice je pouze částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku si mohou prohlédnout park a exteriéry zámeckých budov. Pro
vozíčkáře jsou přístupné prostory zámeckého vestibulu a pět síní grotty,
dostupných z parku. Bariérou vstupu do místností prvního a druhého patra
jsou schodiště a schody. Vinou točitého schodiště z prvního do druhého
patra zámku zůstává druhé patro pro vozíčkáře zcela nedostupné.
Návštěvníci vstupují do zámku z obce, původním historickým vstupem. V parku se pohybují po cestách a pěšinách, sypaných bílým dusaným pískem.
Prodejna vstupenek a propagačních materiálů je ve vstupní části zámeckého vestibulu. Přístup k ní je zcela bezbariérový.
Interiéry císaře Ferdinanda V. Dobrotivého a jeho manželky Marie Anny
Prohlídka zámeckých interiérů začíná v prostoru vestibulu. Prohlídka prvního patra zámku, obývaných císařem a císařovnou, je pro návštěvníky na
vozíku možná jen s asistencí. S ohledem na rozměry salónů severní části
budovy lze v rámci jedné prohlídky provést maximálně dva návštěvníky na
vozíku. Návštěvníci vstupují do prvního patra po 1 + 4 nebo po 5 + 28 + 4
schodech. Všechny zpřístupněné místnosti jsou v jedné rovině.
Mezi místnostmi nejsou zvýšené prahy, i proto, že sám císař měl na sklonku
svého života pohybové problémy. Dveře mezi rokokovou dámskou ložnicí
a dámskou pracovnou a ložnicí komorné jsou užší než ostatní a mají šířku
80 cm. V hlavním sálu si lze prohlédnout torzo původní šachty osobního
výtahu, nejstaršího v Čechách, který v zámku nechala vybudovat Anna
Marie Františka, vévodkyně Sasko-Lauenburská.
Druhé patro
Po prohlídce posledního salónu sestupují návštěvníci po 4 schodech na
schodiště a vystupují po 4 schodech do koridoru. Vlevo je barokní zrcadlo
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vý salón. Symetricky k němu vpravo je točité schodiště. Po něm po 40
schodech vystupují návštěvníci do druhého patra, určeného k ubytování
doprovodu císařského páru. Zde jsou dva pokoje zařízené mobiliářem 18.
- 19. století a výstava obrazů malířů 19. století. V ostatních zpřístupněných
pokojích probíhají sezónní výstavy místních regionálních umělců 20. a 21.
století. Po prohlídce vystavěných uměleckých předmětů a mobiliáře sestupují ná-vštěvníci po 40 schodech do koridoru v prvním patře a následně po
3 + 28 + 4 + 1 schodech do vestibulu, kde prohlídka končí.
Grotta
Zámek Ploskovice byl vybudován na terénním zlomu. To umožnilo vybudovat v suterénu zámku umělou jeskyni, přístupnou ze zámecké zahrady.
Běžní návštěvníci sestupují ke grottě po schodech, návštěvníci na vozíku
mohou využít systému pěšin kolem zámku, umožňujících bezbariérový
pohyb. Do pěti síni umělých jeskyní se vstupuje po šikmé mobilní rampě.
Další pohyb místnostmi se štukovou výzdobou a barokními kašnami je bezbariérový.
Zámecký park
Kolem zámku se rozkládá rozsáhlý anglický krajinářský park, v celém rozsahu bezbariérově přístupný. Pozůstatkem barokních zahradních uprav je
zahradní gloriet, umístěný na hlavní zámecké ose, a dvojice oranžérií.
Volně v parku jsou umístěny části kamenosochařské výzdoby z atiky střechy zámku a bočních křídel.
Běžné toalety jsou umístěny v bývalém úřednickém domě. Přístup k nim je
vnějším kamenným schodištěm z let 2. světové války, není bezbariérový.
Je nutné překonat 2 + 4 schody nahoru do zvýšeného přízemí.
Placené parkoviště se nachází v obci na návsi před hlavní branou do zámku.

Zámek Ploskovice
Ploskovice čp. 1, 411 42 Ploskovice
Tel./fax: 416 749 092
zamek.ploskovice@usti.npu.cz www.zamek-ploskovice.cz
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Praha, Palácové zahrady pod Pražským hradem
(UNESCO, KP)
Terasové palácové zahrady pod Pražským hradem nejsou bezbariérově
dostupné. Hlavní bariérou je jejich umístění na terasách jihovýchodního
svahu Pražského hradu, úzké pěšiny a početná schodiště, po nichž se
návštěvníci pohybují.
Palácové zahrady lze navštívit z Valdštejnského náměstí nebo z Valdštejnské
ulice, případně z Jižních zahrad Pražského hradu. Do zahrad se vstupuje
po pevném vydlážděném povrchu. Pěšiny v zahradách jsou zpevněny a
sypány jemným štěrkem. Schodiště jsou cihlová.
Vstupenky do Palácových zahrad lze zakoupit na třech místech. Ani jedno
z nich není bezbariérově přístupné. Do prodejny vstupenek u galerie Ledebour se přichází průjezdem Ledeburského paláce a vystupuje po 8 + 3 + 3
+ 1 schodech. Do prodejny vstupenek za restaurací U Zlaté věžice se
vystupuje po 9 + 9 schodech. V obou prodejnách jsou k dispozici publikace
o zahradě. Do třetí prodejny ve věži altánu Malé Fürstenberské zahrady se
vchází úzkými pěšinami z Jižních zahrad Pražského hradu.
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada je pouze z menší části bezbariérově přístupná.
Pomocí šikmé zdvíhací plošiny se vozíčkáři dostanou do prvního parteru
Ledeburské zahrady se salou terrenou, zdobenou štukovými reliéfy
a freskami ruin antických měst.
Naproti sale terreně je umístěna Herkulova kašna. Galerie Ledebour je pro
vozíčkáře nedostupná. Z bezbariérově přístupné části zahrady se do ní
sestupuje po 6 schodech dolů, případně 1 schodem nahoru a 6 schody
dolů nebo 2 schody nahoru a 7 schody dolů. Zbylá část Ledeburské
zahrady zůstává pro návštěvníky na vozíku nedostupná.
Bezbariérová toaleta upravena pro vozíčkáře byla zřízena během obnovy
areálů zahrad v přízemí bezbariérově přístupné Café Ledebour, nádvoří
Ledeburského paláce. Druhá bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře
je umístěná u kavárny U Zlaté věžice, na dámských toaletách.
Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou parkovat přímo na Valdštejnském
náměstí.

Palácové zahrady pod Pražským hradem
Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 257 010 111
up@up.npu.cz www.palacovezahrady.cz
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Příkazy, soubor staveb lidové architektury (KP)
Soubor staveb lidové architektury v Příkazech je bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlédnout si jak zpřístupněné místnosti Kameníčkova gruntu, tak i jeho hospodářské zázemí, zahradu a pole.
Obec ulicového typu Příkazy leží v rovině. Povrch hlavní cesty v obci je
dlážděn rovnou čtvercovou dlažbou. Do areálu Kameníčkova gruntu, základu
Souboru staveb lidové architektury se vstupuje po rovině. Povrch v průjezdu
do gruntu je pevný a rovný. Povrchy na dvoře uvnitř Kameníčkova gruntu
a v zahradách se stodolami jsou zatravněné, nakrátko sečené a spásané
ovcemi.
Prodejna vstupenek a publikací je v bezbariérově přístupné místnosti
v průjezdu vpravo.
Prohlídka Kameníčkova gruntu
Soubor staveb lidové architektury v Příkazech (Hanácký skanzen) tvoří
usedlost čp. 54 (Kameníčkův grunt) s tzv. špaletovou stodolou v zahradě
a několik přilehlých zahrad, v nichž jsou umístěny další tři stodoly.
Návštěvníci na vozíku se dostanou do všech místností obytné i hospodářské části gruntu. V domě jsou ve dveřích standardní prahy. Do tzv. kravské
stáje vstupují vozíčkáři šikmou mobilní dřevěnou rampou. Špaletové stodoly
v zahradách statků byly stavěné tak, aby do nich mohly zajet vozy s úrodou a další zemědělská mechanika na kolech. I pro vozíčkáře jsou proto
přístupné.
Po prohlídce Hanáckého skanzenu lze projít obcí Příkazy, vesnickou
památkovou rezervací se dvěma dochovanými žudry (u čp. 26 a 50), hasičskou zbrojnicí, kapličkou, smírčím křížem a sochami svatých.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součásti toalet za průjezdem do Kameníčkova gruntu vlevo.
Parkovat lze na parkovišti v obci, z něhož se lze po rovině dostat až k souboru staveb lidové architektury.

Soubor staveb lidové architektury v Příkazech
Příkazy 54, 783 33 Příkazy
Tel.: 585 967 310
prikazy@olomouc.npu.cz www.hanackeskanzen.cz
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Rabí, zřícenina hradu (NKP)
Zřícenina hradu Rabí není bezbariérovoupamátkou. Návštěvníci na vozíku
ji mohou navštívit pouze s asistencí, s jejíž pomocí mají možnost prohlédnout si alespoň část zpřístupněných prostor hradu, především obě nádvoří
a exteriéry budov.
Část prostor hradu, horní hrad s donjonem, sklepení a horní terasy Břeňkova paláce zůstávají pro vozíčkáře nedostupné. Bariérou jsou početné
schody a schodiště.
Od náměstí do podhradí vedou upravené rovné cesty. Strmá prudce stoupající rampa, procházející třemi hradními bránami, je vyskládaná valouny
a průběžně členěná odtokovými žlaby na dešťovou vodu. Povrch tvoří
pevné pěšiny a zatravněný pravidelně sečený trávník. Úsek mezi čtvrtou
a pátou branou je částečně vyskládán dřevěnými kládami, po vzoru padacího mostu, částečně zadlážděn hrubým kamenem. Na některých místech
Malého nádvoří, na nejvyšším místě kam se vozíčkáři mohou s asistencí
dostat, vystupuje na povrch skalní podloží.
Prodejna vstupenek se nachází v objektu vrátnice torza druhé hradní
brány. Před ní jsou umístěny turnikety pro návštěvníky přicházející a odcházející z hradu. Lze je otevřít, aby mohli projet i vozíčkáři s asistencí.
Prodejna publikací a dalších propagačních materiálů je umístěna na rohu
náměstí a přístupové cesty ke hradu v Hradním knihkupectví.
Samostatná prohlídka hradu
Návštěvníci vstupují do hradu prudce se zvedající rampou po straně bašty,
torionu. Vozíčkáři potřebují pomoc asistence. V délce rampy se původně
nacházely tři brány. Třetí, nejlépe zachovanou, se návštěvníci dostávají na
Velké nádvoří. Zde je povrch rovný, mírně se zvedající nahoru k hornímu
hradu. Návštěvníci na vozíku mají volnost pohybu po celém dolním nádvoří,
k torionu, k baště se střelnicí a ke konírně. Vstup do konírny, v níž se konají
sezónní výstavy, týkající se regionu Sušicka, je po pěti schodech dolů.
Po předchozím ohlášení lze zajistit vstup bočním vstupem, bez schodů.
Vstup do druhé místnosti koníren je široký necelých 70 cm. Jiný vstup do
této místnosti není. Po prohlídce koníren pokračují návštěvníci ke čtvrté
bráně, u níž začínají prohlídky v doprovodu průvodce.
Prohlídkový okruh - Královský (Břeňkův) palác
Společná prohlídka průvodce a návštěvníků začíná u čtvrté, Žižkovy brány.
Podél bývalé pekárny s kuchyní se návštěvníci dostávají k páté bráně. I zde
je poměrně prudké stoupání a proto vozíčkáři nutně potřebuje asistenci.
Podél torza hospodářských budov vstupují návštěvníci na Malé nádvoří
s hradní studnou. Z Malého nádvoří vcházejí do místností paláce.
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Prohlídka sálů přízemí Královského paláce
Do první místnosti Královského paláce se vchází přes zvýšený práh.
Po výkladu a prohlídce modelů hradu románské a gotické fáze se návštěvníci vracejí na nádvoří. Vstupují přes práh a 2 schody dolů do místnosti
s modelem hradu po přestavbách v polovině 16. století.
Zde je umístěno lapidárium a erby majitelů hradu a panství. I v tomto případě se po prohlídce návštěvníci vracejí na nádvoří. Poslední dvě místnosti
jsou věnované archeologickým nálezům z hradu a speciálně kachlům
a kachlovým kamnům. Vstup do první místnosti je přes práh a 5 schodů
dolů.
Vstup do druhé místnosti je po šikmé rampě. Po prohlídce se návštěvníci
vracejí na Malé nádvoří a vystupují do patra reprezentačních síní, dnes
vyhlídkových teras. Tato část prohlídky je pro návštěvníky na vozíku nedostupná.
Reprezentační prostory Královského paláce
Do prostoru dvou bývalých reprezentačních sálů po stranách vstupní komunikační místnosti se vystupuje po 13 + 1 kamenných nepravidelných
schodech a přes práh. V podlaze je vyznačeno původní nedochované
obvodové zdivo místností. V menší místnosti s arkýřovou kaplí je vyznačen
základ v té době moderních kachlových kamen. Ve větším sálu jsou umístěny lavičky ke krátkému odpočinku. Po prohlídce se návštěvníci vracejí na
Malé nádvoří.
Sklepení paláce
Z Malého nádvoří vstupují návštěvníci do Šenkovny, z ní sestupují nesmírně
úzkým točitým schodištěm po 4 + 7 + 8 schodech do sklepů pod dvojicí
sálů s archeologickou expozicí. Je-li pro návštěvníky toto schodiště příliš
úzké, mají možnost projít celými sklepy, trasou využívanou v rámci druhé
prohlídkové trasy. Terén ve sklepení pod místnostmi s archeologickou expozicí klesá směrem k druhé místnosti. Z ní nově proraženým otvorem vstupují návštěvníci do tzv. hladomorny. Do poslední místnosti vystupují po 3
schodech nahoru. Následně sestupují po 12 + 12 + 10 schodech na Velké
nádvoří, kde prohlídka končí.
Prohlídkový okruh - Věž
Okruh je pro vozíčkáře zcela nepřístupný. I v tomto případě začíná prohlídka u čtvrté Žižkovy brány. Návštěvníci se dostávají na Malé nádvoří. Po 3 +
28 + 2 velice nepravidelných schodech vystupují na most před poslední
šestou bránou a vstupují do parkánu pod velkou věží. Povrch je nerovný,
místy vystupuje rostlá skála. Podél strážnice se návštěvníci dostávají pod
nástupní věž, z níž se chodívalo do druhého patra velké věže. Vystupují
po 9 + 1 kamenných schodech a vstupují do věže. Zde mají před sebou dalších 7 kamenných schodů, aby vstoupili na dřevěné osmiramenné schodiště. Po 12 + 7 + 10 + 11 schodech se dostávají k místu, z něhož se dalo
vejít do nástupní věže. Na terase schodiště je lavička pro krátký oddech.
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Následuje dalších 12 + 12 + 12 + 12 schodů. Poté vstupují návštěvníci
do úzkého kamenného schodiště v síle zdiva věže. Po 11 kamenných
schodech se dostávají na korunu věže s výhledem do okolí. Poté, co věž
obejdou, se vrací dolů. Procházejí parkanem a sestupují na Malé nádvoří.
Sklepení pod Královským palácem
Těsně za pátou bránou vstupují návštěvníci do sklepení pod dvojicí síní
s modely hradu. Z předsíně přes práh a po 7 + 2 schodech vstupují
do první sklepní místnosti. Z ní sestupují do nižších sklepních pater. Po 9 +
11 schodech, podél původního originálního schodiště, vstupují do sklepa
s krápníky. Z něj pokračují po 1 + 7 schodech do nižší místnosti.
Z ní sestupují po 3 schodech do chodby tesané do skály. Za ní se po překonání 5 schodů dolů nachází nejspodnější, rovněž částečně do skály
tesaná, místnost s žulovým sloupem a zářezy ve skále po vložených dřevěných konstrukcích. Po prohlídce se návštěvníci vracejí nahoru a vcházejí
do druhé sklepní místnosti pod sály s modely hradu. Z ní po 4 schodech
sestupují do sklepení pod místnostmi s archeologickými nálezy a pokračují
dál, hladomornou na Velké nádvoří, kde prohlídka končí.
Včelnice
Včelnice hradu Rabí je umístěna v parkanu pod mohutnou hradbou pozdně gotického opevnění hradu z přelomu 15. a 16. století. Vstup do Včelnice
je pod Žižkovou věží, 3 dřevenými schody dolů.
Hradní toalety jsou umístěny na přístupové cestě k hradu od náměstí.
Nejsou bezbariérově upravené. Do toalet se vstupuje po 3 schodech nahoru, přes zvýšený práh. Další bariérou pro návštěvníky na vozíku jsou šířky
vstupů do kabin a velikost kabin.
Návštěvníci hradu Rabí mají možnost parkovat na náměstí. Po domluvě se
správou hradu mohou řidiči se sníženou pohyblivostí zastavit před budovou
správy poblíž první hradní brány.
Hrad Rabí
342 01 Sušice
Tel./fax: 376 596 235
rabi@plzen.npu.cz www.rabi.cz

...................................................
Raduň, zámek (KP)
Zámek Raduň není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlédnout si rozsáhlý anglický krajinářský park, zámeckou
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zahradu s oranžérii a exteriéry zámku, sýpky, úřednického domu, ovčína
a dalších staveb, tvořících hospodářské zázemí zámku. Bariérou vstupu
na vnitřní mramorové nádvoří, do místností prvního patra, podkroví zámku
a do zámecké oranžérie jsou schodiště a schody.
Z obce Raduň vede k zámku asfaltová cesta. Od zámku se rozbíhají pěšiny
do zámeckého parku. Jejich povrch je rovný, pevný, zpevněný štěrkem.
Od parkoviště u Vrchního rybníka vede k zámku pěšina zpevněná štěrkem.
Návštěvníci na vozíku musejí hned za parkovištěm počítat s prudkým svahem mezi parkovištěm a mostem nad potokem Raduňkou. Od Vrchního
rybníka vede k zámku dlážděná pěšina. Ta je směrem k zámku členěna
ve své délce 7 + 4 + 5 schody a je pro vozíčkáře, i díky své strmosti,
neschůdná. Vozíčkáři se od Vrchního rybníka dostanou k zámku spodní
cestou k oranžérii a zpět po pěšině vysypané šedým štěrkem.
Prodejna vstupenek a publikací je ve zvýšeném přízemí zámku. Návštěvníci vystupují 1 schodem nahoru do otevřeného vestibulu a po 3 schodech
nahoru do zámecké budovy. Po 6 schodech nahoru vystupují do schodišťové haly a z ní 1 scho-dem nahoru do prodejny vstupenek a publikací.
I. okruh - prohlídka reprezentačních a obytných místností zámku
Prohlídka zámku začíná před prodejnou vstupenek ve zvýšeném přízemí.
Návštěvníci vystupují po 9 + 13 + 9 schodech do prvního patra a ze schodišťové haly vstupují do místností jižního křídla. Mezi místnostmi jsou
běžné prahy. V případě potřeby otevírá průvodkyně obě křídla dveří. Z
místnosti s balustrovým schodištěm vystupují návštěvníci po 13 + 4 + 13
schodech do podkroví zámku - do provozní chodby a z ní, přes zvýšený
práh, do velké zámecké knihovny.
Po její prohlídce se vracejí na chodbu a vstupují do věže s vřetenovým
schodištěm. V každém z pater věže je vložená splachovací toaleta.
Návštěvníci sestupují po 27 schodech do prvního patra a po 27 schodech
do zvýšeného přízemí zámku.
Ze schodiště vystupují do spojovací chodby. Z ní nahlížejí do kuchyně,
pokoje služky, guvernantky a do dětských pokojů. Z chodby, 2 schody dolů,
scházejí na mramorové nádvoří. Návštěvníci se vracejí 2 schody nahoru
do spojovací chodby. Po ní vstupují do schodišťové haly před prodejnou
vstupenek, kde prohlídka zámku končí.
Zámecká oranžérie
Umístěna je východně od zámku. Od zámku k ní vede pěšina sypaná
šedým štěrkem. Návštěvníci vstupují na dvůr se záhony a pergolou. Povrch
dvora je sypán jemným bílým štěrkem.
Ze dvora, po třech cihlovým schodech nahoru, vstupují návštěvníci
do oranžérie. Pohyb ve třech místnostech s citrusy a zahradním nábytkem
je bezbariérový. Návštěvníci na vozíku mají k dispozici mobilní dřevěnou
rampu, kterou správa zámku na požádání přistaví ke schodům.
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Zámecký park
Zámek Raduň je postaven na okraji rozsáhlého krajinářského parku. Pěšinami, původně upravenými pro jízdu kočárů tažených koňmi, se i návštěvníci na
vozíku dostanou od oranžérie k rybníku Kameník a zpět k rybníku Vrchník
pod zámkem a poté zpět k zámku. Povrch cest v parku je rovný, zpevněný
štěrkem. U rybníka Kameník se návštěvníci na vozíku pohybují po dostatečně široké a pevné hrázi.
Bezbariérově upravená toaleta nebyla na zámku Raduň prozatím instalována. Běžné toalety jsou umístěny v zámku, ve zvýšeném přízemí
a v zámecké oranžérii. Bariérou pro vozíčkáře jsou schody, šířka vstupů
a velikost kabin.
Parkoviště je umístěno na okraji zámeckého parku západně od Vrchního
rybníka. Po předchozí domluvě se správou zámku mohou řidiči se sníženou
pohyblivostí zaparkovat na parkovišti správy zámku před zámkem.
Zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61 Raduň
Tel./fax: 553 796 119
radun@ostrava.npu.cz www.zamek-hradec.cz

...................................................
Ratibořice, zámek a Babiččino údolí (NKP)
Zámek Ratibořice je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku mají možnost projet si Babiččino údolí a prohlédnout exteriéry
zámku, jeho hospodářské stavy a stavby spjaté s osobou románové Babičky Boženy Němcové. Část staveb včetně zámku jsou pro vozíčkáře částečně bezbariérově přístupné. Bariérou vstupu do patra Ratibořického
zámku jsou schody.
Návštěva Ratibořic a Babiččina údolí je příležitostí pro celodenní výlet
návštěvníků na vozíku a jejich přátel. Doporučuje se zakoupit si předem
mapu „Zámecký park v Ratibořicích“ a „Státní přírodní rezervace Babiččino
údolí“. Na mapě jsou jednak trasy naučné stezky s jednotlivými zastaveními,
jednak asfaltové silnice vhodné pro operativní vyhnutí se úsekům
neschůdným pro vozíčkáře.
Naučná stezka je otevřena od května do října. Její trasa, dlouhá 7,5 km,
vede od areálu Barunčiny školy v České Skalici a končí u Rýzmburského
altánu. Ten je pro vozíčkáře nepřístupný. Bariérou je extrémně prudký svah
a havarijní stav altánu. Povrchy pěšin v parku kolem Ratibořického zámku
jsou zpevněny a vysypány jemným bílým štěrkem. Kolem jižní a východní
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strany zámku je zpevněná terasa, pokrytá kamennými deskami, z níž je
výhled do údolí řeky Úpy.
Prodejna vstupenek a publikací je v přízemí zámku. Vstupuje se do ní bezbariérově, z haly v přízemí zámku vlevo.
Prohlídka Babiččina údolí - Ratibořický zámek
Prohlídka Ratibořického zámku začíná v přízemí, ve vstupní hale. Z haly
vystupují návštěvníci po 13 + 15 schodech do prvního patra do slavnostního
sálu. Další prohlídka místností je bezbariérová. V případě potřeby otevírá
průvodce obě křídla dveří. Poslední místnost prohlídkového okruhu je pokoj
komorné. Z něj scházejí návštěvníci po 15 + 14 schodech do přízemí
zámku.
Přízemí zámku
Pro návštěvníky na vozíku jsou dostupné místnosti přízemí zámku, připomínající poslední majitele z rodu Schaumburg-Lippe. Po ukončení prohlídky
v ložnici, z níž je možné nahlédnout do pánského toaletního salónu, vycházejí běžní návštěvníci francouzským oknem velké letní jídelny na terasu.
Vzhledem k tomu, že je zde práh a 2 schody dolů, vozíčkáři se vracejí společně s průvodkyní do vstupní haly.
Rudrův mlýn
Mlýn se skládá z horního patra, bytu mlynáře a dolního patra, kde probíhalo mletí obilí. Do bytu mlynáře se vystupuje po 1 + 1 schodech nahoru.
Návštěvníci na vozíku mají k dispozici šikmou mobilní rampu. Ve velké síní
je možnost nahlédnout do šalandy, pokoje pana otce a pokoje Mančinky.
Dolní část mlýna s mlýnicí a letní kuchyní s dílnou a komorou je z bytu mlynáře přístupná po 5 + 10 dřevěných schodech.
Vzhledem k tomu, že je mlýn postaven na terénním zlomu, je tento prostor
přístupný přímo zvenčí vchodem, kterým se původně přiváželo obilí
a odvážela mouka. Bariérou jsou 2 schody dolů. U mlýna je umístěno
sousoší Babičky s vnoučaty.
Empírový mandl
V těsném sousedství mlýna byl postaven mandl. Vstup do dvou místností
expozice, přibližující mandl, technickou památku a historii zpracování
a úpravy plátna, je bezbariérový. Nutno jen překonávat zvýšené prahy.
Budovu mandlu je možné obejít a po svahu za pomoci asistence sejít
k místnosti suterénu s technickým zařízením poháněným vodou, zhotoveným ze dřeva.
Staré bělidlo
Staré bělidlo je místem, kde bydlela románová Babička. V mlýně je zařízený pokoj babičky a kuchyň, do kterých je možné nahlédnout. Nejsou zpřístupněny. Vstup do předsíně je bezbariérový.
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Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je v budově Ratibořického
zámku, v tzv. provozním křídle, vedle běžných dámských a pánských toalet.
Toaleta pro vozíčkáře je uzamčena. Klíč na požádání zapůjčí asistent pro
úklid nebo prodejce vstupenek.
Parkování je možné na parkovištích u zámku u hospodářského dvora
a u Panské hospody.
Zámek Ratibořice
552 03 Česká Skalice
Tel./fax: 491 452 123
zamek.ratiborice@josefov.npu.cz www.zamekratiborice.cz

...................................................
Rájec nad Svitavou, zámek (NKP)
Zámek Rájec nad Svitavou je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku si mohou s pomocí asistence prohlédnout park, samostatně
čestný dvůr a zámecké budovy.
Bezbariérově dostupné jsou reprezentační síně, umístěné v přízemí
zámku, a výstavní prostor v zámecké kuchyni. Bariérou vstupu do zámecké
obrazárny v prvním patře zámku, na místě vyklizených soukromých pokojů
majitelů zámku, jsou schodiště a schody.
Nejjednodušší přístup k zámku je z parkoviště před hlavní bránou
ve východní částí areálu. Návštěvníci na vozíku vstupují na čestný dvůr.
Jeho povrch je pevný, sypaný jemným bílým štěrkem. Povrch pěšin v parku
je částečně zpevněný hrubším štěrkem, částečně má pevný sešlapaný
povrch charakteru lesní pěšiny.
Prodejna vstupenek a publikaci jsou v místnostech bočního jižního křídla
hlavní zámecké budovy. Návštěvníci vstupují do předsálí prodejny vstupenek po 2 schodech nahoru a přes práh. Do vlastní prodejny vcházejí přes
nízký práh.
Prohlídka zámku - I. okruh - Reprezentační místnosti
Takřka bezbariérový přístup je do přízemních reprezentačních místností
zámku. Návštěvníci vstupují do zámku ústředním vestibulem. Přes nízký
práh se dostávají do salónu a po rovině pokračují v prohlídce jednotlivých
místností. Z neorenesanční jídelny se nahlíží do květinového salónu
s intarzovanou podlahou a souborem květinových kompozicí.
Po prohlídce následují další místnosti, které vedou do ústředního sálu. Na
něj navazují sály knihoven rodiny Salm-Reifferscheidt. Posledním je druhý
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knižní sál, z něhož se pouze nahlíží do třetího. Po jeho prohlídce se
návštěvníci vracejí do ústředního sálu zámku a z něj do vstupní haly, kde
prohlídka končí.
II. okruh - Salmovská rodová galerie
Prohlídka prvního patra zámku se Salmovskou rodovou obrazárnou,
umístěnou v místnostech rodiny Salm-Reifferscheidt, vyžaduje asistenci.
Bariérou prohlídky je 7 + 22 + 7 schodů čestného schodiště.
Další prohlídka místností prvního patra je takřka bezbariérová. Celkem
1 nízký schod nahoru a 1 dolů je nutné překonat při procházení chodbami
po stranách centrálního sálu. Z pokoje Biedermeieru se do pánského pokoje
vstupuje přes nízký práh. Po prohlídce sestupují návštěvníci po 7 + 22 + 7
schodech do přízemí, kde prohlídka končí.
Zámecká kaple
Zámecká kaple v jižním křídle zámku není bezbariérově dostupnou,
vstupuje se do ní 2 schody nahoru.
Výstavní síň v bývalé zámecké kuchyni
Bezbariérový přístup, s nutností překonání zvýšeného prahu, je do výstavní
síně, umístěné v bývalé zámecké kuchyni. V ní je umístěná expozice historie
Salmovských železáren.
Galerie Kruh
Galerie Kruh, umístěná v jižním spojovacím křídle, není bezbariérově
přístupná. Vstupuje se do ní po 2 schodech nahoru.
Zámecký park
Anglický krajinářský park se rozkládá západně a severně od zámku. Na
straně severní ho uzavírá lesní rybník, původně doplněný romantickým
vodo-pádem na skále. Návštěva parku se svažitými palouky je pro vozíčkáře možná, jsou-li se skupinou přátel nebo s asistencí.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v objektu bývalých
koníren. Z čestného dvora je přístupná po překonání 2 schodů. Bezbariérový přístup byl zřízen zadním vstupem přes hospodářský dvůr.
K bezbariérovému vstupu do toalet se lze dostat od hlavním zámecké
brány. Návštěvníci na vozíku nevstupují na čestný dvůr, ale pokračují cestou mezi dvěmi ohradními zdmi a pak zabočí doleva, mezi budovy stájí
a koníren, kde už je vidět nájezd k toaletám.
Parkoviště se nachází před čestným vstupem do zámku. Nejsou zde místa
pro vozíčkáře. V případě zaplnění parkoviště může řidič se sníženou
pohyblivostí zaparkovat u vrátnice čestného dvora nebo před levou zámeckou konírnou.
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Zámek Rájec nad Svitavou
679 02 Rájec-Jestřebí
Tel./fax: 516 432 013
rajec@brno.npu.cz www.zamekrajec.cz

...................................................
Rožmberk nad Vltavou, hrad (NKP)
Hrad Rožmberk není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se
dostanou pouze před hrad přebudovaný na zámek a přes most
na nádvoří. Bariérou pro vstup do místností bývalého Buquoyského rodového muzea, a v budoucnu zpřístupněných obytných místností hradu,
jsou schodiště, schody a zvýšené prahy. Pro hůř chodící návštěvníky jsou
v místnostech připravena křesla pro poslech výkladu vsedě.
Návštěvníci na vozíku se dostanou ke hradu pouze autem. Silnice z náměstí u mostu směrem na hrad je slepá. Končí u brány, která je falešná.
Nádvoří za ní bylo v průběhu staletí zvednuto navážkou a brána byla
dodatečně přehrazena kamennou terasovou zdí a zaslepena. Po straně
bylo zhotoveno schodiště s 24 schody nahoru pro pěší.
Pro vjezd je nutné využít silnici, která hrad a město Rožmberk částečně
objíždí. Před hradem a na hradním nádvoří se vozíčkáři pohybují po pevném povrchu sypaném bílým štěrkem.
Prodejna vstupenek je v přední části nádvoří za průjezdem vlevo. Vstupuje
se do ní po rovině.
Prodejna publikací je v zadní části nádvoří vlevo. Vstup je po rovině. Součástí prodejny publikací je i kavárna s občerstvením.
Prohlídka hradu
Vstup do místností bývalého Buquoyského rodového muzea v prvním patře
zámku je z průjezdu vpravo. Návštěvníci vystupují do prvního patra po 7 +
5 + 5 + 7 + 3 dřevěných schodech krytých běhounem.
Ze schodiště vcházejí do křižácké galerie. Z galerie vystupují po 10 + 1
schodech do chodby a z ní přes práh do Rožmberské síně, zbudované
na místě starší kaple. Do kaple zbudované ve věži vstupují návštěvníci
z chodby přes zvýšený práh. Po prohlídce se vracejí do chodby.
Bariéra 1 schodu dělí chodbu s Rožmberskou síní a kaplí od renesančních
pokojů. Do ložnice vstupují návštěvníci přes zvýšený práh. Z arkýře se otevírá pohled na město Rožmberk s kostelem sv. Mikuláše.
Po 1 schodu se vstupuje do hodovní síně Jana Zrínského, též Rytířského
sálu. Do výklenku s „Alegorii hudby“, vrcholným dílem českého manýrismu,
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je možné nahlédnout přes malovanou železnou mříž. Zvýšený práh
a 1 schod je nutné překonat při vstupu do zbrojnice. Do rohového pokoje
je nutné překonat zvýšený práh.
Poslední místností prohlídky s nízkým prahem je knížecí pokoj. Z knížecího
pokoje návštěvníci odcházejí chodbičkou s nevelkou místností s jedinečnou
freskovou výzdobou grotty nebo poustevny. Vstup na schodiště byl v minulosti zúžen a dosahuje šířku pouze 65 cm. Návštěvníci se dostávají na
schodiště, kterým vstoupili do rytířského sálu, jsou ale výše. Do průjezdu
musí sestoupit po 7 + 5 + 5 + 7 + 5 + 5 + 7 schodech. V průjezdu prohlídka bývalého rodového muzea Buquoyů končí.
Anglická věž
Pokud neprší je možné vyjít na Anglickou věž s vyhlídkovou terasou. Pro
návštěvníky na vozíku je zcela nedostupná. Výstup je určen pro fyzicky
zdatné návštěvníky. Přístup je z nádvoří, po 30 schodech se návštěvníci
dostávají do chodby u Rožmberského pokoje a kaple. Po 1 + 24 schodech
vystupují do druhého patra. Do místnosti pod věží vystupují po 8 + 1 schodech. Z ní vede 27 + 21 + 34 schodů a navazující vřetenové schodiště
s 1 + 45 schody. Návštěvníci vystupují na vrchol věže s vyhlídkou do okolí
a na město. Po prohlídce se vracejí stejnou trasou na nádvoří hradu.
Galerie sezónních výstav
Do galerie v prvním patře hradu se vchází schodištěm na věž. Po 12 schodu je nutné zabočit vlevo a sejít po 4 schodech. V místnosti je odpočinková lavice.
Na zámku Rožmberk nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta
upravená pro vozíčkáře. Běžná toaleta je umístěna v zadní části nádvoří
u prodejny publikací. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je v městě Rožmberk, u zastávky autobusů a budovy Obecního úřadu.
Kabina je označena mezinárodním symbolem vozíčkáře.
Parkoviště je umístěno ve městě pod hradem. Po předchozí domluvě mají
řidiči se sníženou pohyblivostí možnost zaparkovat v prostoru před vstupem do hradu s kašnou. Na hrad se přijíždí odbočkou vpravo za čerpadlem
pohonných hmot, přijíždí-li řidič od Vyššího Brodu.

Hrad Rožmberk
382 18 Rožmberk
Tel.: 380 749 838 Fax: 380 749 813
rozmberk@budejovice.npu.cz www.hrad-rozmberk.eu
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Říp, rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha (NKP)
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp není bezbariérovou památkou.
Hlavní překážkouou je hora Říp vysoká 455,5 metrů nad mořem a velmi
strmá přístupová cesta.
Značená turistická cesta na horu Říp vede z obce Rovné lípovou alejí k záchytnému parkovišti na úpatí hory. Následuje asi 1 km dlouhé, velmi ostré
stoupání lesem. První úsek cesty má povrch značně hrubý, vyskládaný
čedičovými kameny. Větší úsek cesty má povrch z urovnaného betonu.
Během cesty si lze odpočinout na lavičkách a zastavit se u Mělnické
vyhlídky s výhledem na Mělnicko, zříceniny Bezdězu a vzdálený Ještěd.
Návštěvníci se dostávají zpevněnou cestou k restauraci. Od restaurace
necelých 100 metrů na sever, po značně nerovné lesní cestě, stojí rotunda
sv. Jiří a sv. Vojtěcha.
Prodejna vstupenek a publikací je umístěna v objektu restaurace.
Prohlídka rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha
Prohlídky se konají uvnitř rotundy. Při vstupu do ní je nutné překonat zvýšený práh.
Suché toalety jsou umístěny za výletní restaurací na hoře Říp. Schází se
k nim po 3 schodech dolů. Voda na omytí rukou je pouze užitková.
Parkoviště je na konci aleje od obce Rovné pod horou Říp. Mimo konání
společenských akcí, kdy je přístupová cesta plná přicházejících lidí, může
po předchozí domluvě vyjet řidič se sníženou pohyblivostí autem až
k restauraci pod rotundou sv. Jiří a sv. Vojtěcha na vrchu Říp.
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha
411 87 Krabčice
Tel.: 724 663 762
rip@usti.npu.cz www.hora-rip.cz

...................................................
Sázava, benediktinské opatství sv. Prokopa (KP)
Sázavský klášter je z velké části bezbariérově přístupná památka. S asistencí mají vozíčkáři možnost prohlídky klášterních zahrad, exteriérů kláštera,
kostela sv. Prokopa s torzem nedostavěné gotické lodě a expozice věnova

197

Říp - rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha

198
né archeologii Slovanů, dějinám kláštera a benediktinů a osobě sv. Prokopa.
Připravovaná instalace v prvním patře zámku přibližující období kdy byl
klášter zámkem by měla být po ukončení rekonstrukce a reinstalace kláštera bezbariérově zpřístupněna hydraulickým výtahem.
Návštěvníci vstupují do areálu z parkoviště před klášterem. Pohybují se po
pevné cestě vysypané drobným bílým štěrkem. Terén se směrem ke kostelu a severní zahradě zvedá nahoru. Je proto nutná asistence. V prostoru
severní zahrady se lze pohybovat pouze po zatravněném, pravidelně sekaném povrchu. V zahradě jsou umístěny lavičky.
Prodejna vstupenek a publikací je v západním křídle kláštera. Vstup do ní
je bezbariérový.
Prohlídka Sázavského kláštera
Sázavský klášter je částečně bezbariérovou památkou. Bezbariérový přístup je do rajského dvora s prezentovanými archeologickými nálezy na
místě. Bezbariérový pohyb mají vozíčkáři v prostoru ambitu s průběžně
odhalovanou malířskou výzdobou a v místnostech východního křídla.
Při vstupu do místností jižního křídla, jejíž součástí je barokní refektář,
je potřebné překonat 3 schody dolů, jak při vstupu do první výstavní síně,
tak při odchodu z barokního refektáře.
Kapitulní síň
Prohlídka níže položené kapitulní síně, do níž se vchází po 5 schodech
dolů, je možná z plošiny schodiště. Vozíčkáři vidí na fresky dochované
na severní, východní a jižní zdi. Pro prohled vozíčkářů nedostupná západní
stěna je bez malířské výzdoby. Je to barokní příčka, rozdělující původně
jednou tak velikou kapitulní síň.
Kostel sv. Prokopa (Panny Marie a sv. Jana Křtitele)
Přístup do kostela je možný přes nádvoří. Je nutné překonat 1 schod.
Návštěvníci na vozíku mají k dispozici šikmou dřevěnou mobilní rampu.
Pohyb v interiéru kostela je bezbariérový.
Kaple Panny Marie s expozicí věnovanou sv. Prokopu, je pro vozíčkáře
nedostupná. Sestupuje se do ní 4 schody dolů. Po 5 schodech dolů lze
z kaple Panny Marie sestoupit do ambitové chodby kláštera. Rovněž nedostupná je krypta kostela s jeskyní sv. Prokopa. Sestupuje se do ní z lodě
kostela po 30 schodech.
Severní zahrada
S pomocí asistence mají vozíčkáři možnost vstoupit do severní zahrady.
Do zahrady se vstupuje bránou přes práh. V zahradě si lze prohlédnout
základy kostela sv. Kříže, prezentované na místě, a pseudogotickým
altánem, ukrývajícím v sobě gotickou věž.
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Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla v areálu kláštera
instalována. Na nádvoří kláštera je umístěna běžná toaleta přístupná
po 3 schodech nahoru. Pro vozíčkáře nevyhovující je šířka dveří 60 cm
a velikost kabin. Voda v umývadlech není pitná.
Parkování je možné před hlavním vstupem do kláštera v Zámecké ulici.
Klášter Sázava
Sázava čp. 72, 285 06 Sázava
Tel.: 327 321 177 Fax: 327 321 339
sazava@stc.npu.cz www.klaster-sazava.cz

...................................................
Slatiňany, zámek a park (NKP)
Zámek Slatiňany není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku si
mohou prohlédnout anglický krajinářský park, exteriéry zámku a dalších
hospodářských budov a hřebčína. Hlavní bariérou prohlídky zpřístupněných interiérů zámku jsou kromě schodů a schodišť i zúžené vstupy mezi
místnostmi expozice přízemí a druhého patra.
Zámek Slatiňany byl postaven na skalnatém ostrohu nad řekou Chrudimkou. Návštěvníci na vozíku k zámku přijíždějí přímo ze Slatiňan, kolem
zámku po pozvolna se zvedající stezce. Její povrch tvoří betonová dlažba.
Asistence při cestě k zámku je potřebná. Návštěvníci se dostávají před
zámek, který je oddělen kovovou ohradou. Pro vstup do zámeckého areálu
slouží kovová branka. Povrch cesty k zámku a povrch nádvoří je zpevněný,
pokrytý štěrkem. Jednodušší přístup na zámecké nádvoří je od hřebčína
přes park. Tato trasa je zcela bezbariérová a nevyžaduje asistenci.
Prodejna vstupenek a publikací je na zámeckém nádvoří ve východním
křídle. Při vstupu do prodejny je potřebné překonat 3 schody nahoru
do první místnosti. Po stranách vstupu jsou dvě kovová madla. Do druhé
místnosti s prodejnou se vstupuje po rovině.
Prohlídka I. - Zámecká expozice, vědecká část
Při vstupu z nádvoří do první části Zámecké expozice, tzv. vědecké části,
je nutné překonat 3 schody nahoru. Do expozice se vchází z první vstupní
místnosti. Návštěvníci mají před sebou 4 sály východního křídla. Šířka prvních a druhých dveří na trase od prodejny vstupenek dosahuje šířku 79 cm.
Ve čtvrté místnosti mají návštěvníci možnost nahlédnout do prostoru ve
věži. Poté pokračují prohlídkou chodby jižního křídla. Na jejím konci sestupují po 3 schodech dolů a vstupují do bývalého průjezdu mezi zámeckým
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nádvořím a parkem, dnes rozděleného na dvě místnosti. Zde začíná prohlídka expozice „Kůň v umění “.
Kůň v umění
Po prohlídce obou místnosti v průjezdu vstupují návštěvníci do starého
západního křídla. Po 4 + 10 + 3 žulových schodech vystupují do prvního
patra a po dalších 4 + 11 + 4 schodech do 2. patra.
Prohlídka pokračuje v arkádové chodbě a následně v místnostech jižního
a starého západního křídla.
I ve druhém patře zámku se pouze nahlíží do věže s pracovnou posledních
majitelů. Mezi žlutým a modrým salónem je šířka dveří 79 cm. Tyto dveře
je možné obejít přes chodbu podél všech místností a pokračovat v prohlídce. Z poslední místnosti ve druhém patře sestupují návštěvníci o patro níž
po dřevěném vřetenovém schodišti po 22 schodech. Místnost prvního patra
je věnovaná nejvýznamnějším českým vítězům dostihů. Poté sestupují
návštěvníci vřetenovým schodištěm po 26 dřevěných schodech do přízemí.
Absolvují-li prohlídku zámku vozíčkáři s asistencí, je jim umožněno vrátit se
ke schodišti starého západního křídla a po něm, s pomocí asistence, sejít
dolů do přízemí a na nádvoří zámku.
Galerie
Poslední místností je galerie sezónních výstav v přízemí nového západního
křídla. Vstupuje se do ní z chodby přes práh. Po její prohlídce se návštěvníci vracejí na chodbu a po 9 + 1 schodech nahoru vstupují do starého
západního křídla. Ze starého křídla přes práh a 1 schod scházejí na nádvoří,
kde prohlídka končí.
Prohlídka II. - Hospodářské zázemí parku
Hospodářské zázemí zámku zůstává pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupné. Bariérou jsou početné schody a strmá schodiště, zpřístupňující
suterén východního křídla bývalé tvrze a místy i jejich nedostatečná šířka.
Vinný sklípek a lednice
Návštěvníci vystupují z nádvoří po 3 schodech nahoru do vstupné místnosti
východního křídla. Následně sestupují po 12 + 12 schodech do komunikační
chodby. Z ní lze vstoupit do místností galerie nebo do kuchyně,návštěvníci
sestupují níž přes práh a po 5 + 8 schodů dolů do vinného sklípku.
Z něj po 7 + 1 + 3 schodech (poslední 3 schody se točí) vstupují do nejnižší místnosti na zámku, do lednice. Po prohlídce se vracejí po 3 + 1 + 7
schodech nahoru do sklípku a po 8 + 5 schodech nahoru a práh do komunikační chodby.
Kuchyně a kotelna
Z komunikační chodby sestupují návštěvníci po 4 schodech dolů
do kuchyňského patra. Vybavení kuchyně se podobá vybavení kuchyně
zámku Žleby. I ten patřil Auerspergům.
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Prohlídka čtyř místností kuchyně je bez bariér. Z poslední místnosti, kuchyně
pro služebnictvo, vcházejí návštěvníci do kotelny ústředního topení,
jednoho z prvních na českých zámcích. Z kotelny vystupují po 6 + 9 schodech nahoru do síně s Auerspergskými hygienickými pomůckami. Z ní se
12 schody dolů vracejí do komunikační chodby.
Sezónní výstavy
Z komunikační chodby vstupují návštěvníci do dvou sálů sezónních výstav.
Po prohlídce se vracejí do komunikační chodby a po 12 + 12 schodech
vystupují nahoru do vstupní místnosti, z níž 3 schody sestupují na zámecké
nádvoří, kde prohlídka končí.
Krajinářský park
Jižně od zámku se rozkládá rozsáhlý anglický krajinářský park. Pohyb
v něm je zcela bezbariérový. Návštěvníci na vozíku se pohybují po rovných
zpevněných pěšinách. Na samém okraji parku bylo vytvořeno jezero, sloužící k plavbě na lodičkách, jak dokládá kamenné molo.
Součástí parku je tzv. dětské hospodářství, v němž děti Auerspergů, samostatně pečovali o svá domácí zvířata. V návaznosti na expozici zámku byl
v parku vytvořen ZOO-koutek se stádem koně Převalského. Ze zámeckého
parku lze projít do areálu hřebčína se starokladrubskými vraníky. V něm je
pro návštěvníky připravena samostatná prohlídková trasa, přibližující zdejší
chov koní.
V areálu zámku Slatiňany nebyly prozatím instalovány bezbariérové toalety
upravené pro vozíčkáře. Běžné toalety jsou umístěny v přízemí nového
západního křídla. Dostupné jsou z nádvoří zámku po překonání 1 schodu
nahoru, prahu a 10 schodů dolů nebo na požádání, z přístupové cesty
k zámku, bočním vchodem, kde je nutné překonat pouze 1 schod.
Parkování je možné na parkovišti u hlavní silnice z Chrudimi, před mostem
přes řeku Chrudimku, nebo blíže k zámku před objektem hřebčína v ulici
Zámecký park je dostupné jak ulicí V Kaštance, tak Jiráskovou.

Zámek Slatiňany - Hippologické muzeum
Zámecký park čp. 1, 538 21 Slatiňany
Tel.: 469 681 112 Fax: 469 682 384
slatinany@pardubice.npu.cz www.zamek.slatinany.cz
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Stekník, zámek (KP)
Zámek Stekník je z důvodu dlouhodobé rekonstrukce pro veřejnost uzavřen. Přesto si návštěvníci na vozíku mohou na požádaní prohlédnout alespoň nádvoří s barokními sochami, exteriéry zámku a barokní terasové
zahrady. S pomoci asistence mohou navštívit zámeckou kapli. V rámci dnů
Evropského dědictví a Dnů památek lze dle možností daných stavem
památky absolvovat prohlídku místnosti piana nobile v prvním patře
zámku. Bariérou prohlídky pokojů piana nobile, ale i všech teras zahrad a
jsou schody.
Zámek Stekník je dostupný z návsi obce Stekník. Návštěvníci se k němu
dostávají po pevné asfaltové cestě. Přes bránu vstupují na čestný dvůr
zámku. Ten je v celé šířce pokryt pravidelně na krátko udržovanou trávou.
Kolem severního nebo východního zakončení západního a jižního křídla lze
vejít na nejvyšší terasy západní a jižní terasové zahrady. I zde se návštěvníci pohybují po trávě. Po schodech dolů scházejí na jednotlivé terasy
a do spodního parteru s kašnou a dvojicí domků zázemí zahrady.
Prodejna vstupenek a publikací nebyla prozatím zřízená. S jejím vybudováním a zprovozněním se počítá v letech 2010-2011.
Prohlídka zámeckých zahrad a zámku
Návštěvníci, přicházející do zámku, se pohybují po nádvoří. Mají možnost
následovat naučnou stezku tvořenou informačními tabulemi s texty a fotografiemi.
Zámecké zahrady
Z horní první zámecké terasy západních terasových zahrad sestupují
hlavním osově umístěným schodištěm dolů po 1 + 21 schodech na druhou
terasu, po 19 schodech na třetí, po 21 na čtvrtou a po 20 na nejnižší terasu
s barokní kašnou. Nechtějí-li sestupovat po desítkách schodů, lze použít
boční kratší schodiště. I v tomto případě sestupují z horní terasy po 1 + 12
schodech, aby přešli na kratší schodiště a sestoupili po 4 + 5 + 6 + 9 schodech na čtvrtou terasu a z ní, v hlavní ose, po 20 schodech na nejnižší parter. Do jižních terasových zahrad se pouze nahlíží z horní terasy.
Scházet na nižší terasy se prozatím nedoporučuje. Součástí jižní terasy je
i torzo zámecké oranžérie.
Zámecká kaple a interiéry prvního patra
Zámecká kaple je umístěna v severní části západního zámeckého křídla.
Vstupuje se do ní po 1 + 1 schodech nahoru a po 1 schodu dolů. Uprostřed
lodi zámecké kaple, v místech, kde byl oddělen presbytář, se sestupuje
1 schodem dolů. Z kaple lze vejít do schodišťové chodby a po 9 + 3 + 9
schodech vyjít do prvního patra (je-li mimořádně zpřístupněné).
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Na schodišti a v zámecké chodbě lze nahlédnout do toalet z 19. století.
V jedné z místností zámecké chodby je dochován vestavěný nábytek.
V patře se návštěvníci pohybují po hlavní chodbě, z níž se nahlíží do pokojů,
které čeká obnova a navrácení původního dochovaného mobiliáře.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla prozatím na zámku
instalována. K dispozici je pouze běžná toaleta.
Parkovat lze na návsi obce Stekník, z něj lze po rovině vejít do jižně položeného zámeckého areálu.
Zámek Stekník
438 01 Stekník
Tel.: 415 725 009
steknik@usti.npu.cz steknik.zamek.txt.cz

...................................................
Sychrov, zámek (NKP)
Areál zámku Sychrov je pouze z části bezbariérovou památkou. Bezbariérově pdostupné jsou veškeré exteriéry zámeckého areálu, čestný dvůr,
nádvoří a anglický park. Bariérou prohlídek zámeckých interiérů prvního
a druhého patra jsou schodiště a schody.
Návštěvníci přistupují k zámku po rovině od parkoviště. Povrch čestného
dvora a stezek v parku je rovný, pevný, sypaný jemným dusaným štěrkem.
Povrch nádvoří zámku je vydlážděn časem urovnanou dlažbou z lomových
kamenů. Na čestném dvoře i v parku jsou umístěny lavičky k posezení
a odpočinku.
Prodejna vstupenek je v průjezdu do zámeckého nádvoří vlevo. Přístup k ní
je bezbariérový.
Prodejna publikací je v průjezdu na zámeckém nádvoří vpravo. Vstupuje se
do ní po 2 schodech nahoru.
Prohlídka zámku - Trasa A - Interiéry 19. století
Trasa A je základní prohlídkovou trasou. Návštěvníkům zpřístupňuje interiéry prvního patra zámku. Prohlídka začíná na nádvoří. Přes 1 nízký schod
vstupují návštěvníci do zvýšené části průjezdu k parku a přes stejně vysoký 1 schod do zámecké budovy. Bezbariérově dostupná je kaple Nanebevzetí Panny Marie, na konci chodby, kterou návštěvníci procházejí. Po její
prohlídce vstupují návštěvníci do schodišťové haly. Z ní po 8 + 18 + 8 schodech reprezentačního schodiště vstupují do prvního patra. Procházejí
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chodbou jižního křídla, ze které nahlíží do jednotlivých hostinských místností a muzea Rohanů. Z chodby západního křídla, 1 schodem nahoru,
vstupují do salónu královského apartmá. Do předpokoje salónu se nahlíží.
Návštěvníci postupují přes ložnici a orientální salón. Dveře mezi orientálním salonem a ložnicí vychovatelky jsou zúžené na 80 cm. Návštěvníci se
vracejí na chodbu, sestupují 1 schod dolů a vstupují do místností severního křídla, kterými prochází. Z malé jídelny vstupují do chodby východního
křídla a pokračují na její konec. Před společenským salonem tvoří povrch
chodby parkety, o trochu vyšší než zbylé částí chodby. Na konci chodby
vstupují návštěvníci do haly před velkou oratoří. Pokračují v prohlídce
reprezentačních místností východního křídla.
Je-li tomu zapotřebí, otevírá průvodkyně obě křídla dveří. Z poslední místnosti, velké jídelny, vstupují návštěvníci do chodbové předsíně. Z ní Bretaňskou věží po 27 točitých schodech sestupují do přízemí zámku. Je-li sestup
po vřetenovém schodišti pro návštěvníka obtížný, lze po předchozí domluvě
zajistit návrat do přízemí velkým reprezentačním schodištěm. Po chodbě
v přízemí zámku postupují návštěvníci k průjezdu a po 1 + 1 nízkém schodu
vystupují na nádvoří, kde prohlídka trasy A končí.
Trasa B - Bertino křídlo
Prohlídka trasy B začíná na nádvoří zámku. Návštěvníci přechází k Bertinu
křídlu a 1 schodem nahoru vcházejí do vstupní haly. Z ní po 2 schodech vystupují do schodištní chodby a po úzkém dřevěném točitém schodišti s 23
schody do prvního patra. Další pohyb šesti místnostmi s expozicí vývoje
interiérů je bez bariér v podobě schodů. Část vstupů mezi místnostmi je
zúžena na 80 cm a méně. Z poslední místnosti se návštěvníci vracejí na
hlavní chodbu prvního patra. Pokračují v prohlídce místností posledních
majitelů zámku, zimní zahrady a pokoje Antonína Dvořáka. Z poslední
místnosti, galerie fotografií zámku na sklonku 19. století, sestupují po 23
dřevěných točitých schodech a 2 kamenných do vstupní haly a 1 schodem
dolů na nádvoří, kde prohlídka trasy B končí.
Trasa C - hostinské apartmány východního křídla
Prohlídka trasy C začíná na zámeckém nádvoří. Návštěvníci vystupují
z průjezdu k parku po 1 + 1 nízkých schodech do chodby a pokračují k Bretaňské věži. Po 27 točitých schodech vystupují do prvního patra a výš,
po 18 + 18 schodech do druhého patra. V druhém patře vzniká nová
prohlídková trasa.
Návštěvníci mají jedinečnou a neopakovatelnou možnost podrobně se obeznámit se všemi úkony, které předchází zpřístupnění památky. První místnosti prohlídky jsou umístěny nad velkou jídelnou. Proto jsou výš než zbylé
hostinské místnosti východního křídla. Sestupuje se k nim po 4 schodech
dolů. Další pohyb místnostmi je bez bariér. Návštěvníci procházejí jednotlivými pokoji pro hosty a chodbou. Lze nahlédnout do krovů jižného a severního
křídla. Po prohlídce posledních místností se vracejí chodbou k Bretaňské
věži. Vystupují po 4 schodech nahoru a sestupují po 18 + 18 točitých
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schodech do prvního patra a dál 27 točitými schody do přízemí do chodby,
po které po 1 + 1 nízkých schodech vystupují na nádvoří, kde prohlídka
trasy C končí.
Klenotnice
Umístěna je v bývalé kotelně zámku v přízemí východního křídla. Z hlediska
dostupnosti je pro vozíčkáře bez omezení. V klenotnici je zpřístupněna
výstava plastik a šperků z drahých kovů a kamenů českého klenotníka
Františka Khynla, které dostala Česká republika darem. Doplňkem expozice
je zrestaurovaný kotel, základ horkovzdušného vytápění reprezentačních
síní zámku.
Zámecká jízdárna
Vstup do zámecké jízdárny, umístěné vedle Bertina křídla, je bezbariérový.
Prohlídka expozice Draci, rytíři a princezny je určena hlavně dětem a jejich
rodičům.
Ryby našich řek
Expozice sladkovodních ryb je umístěna ve sklepení pod východním
a jižním křídlem zámecké budovy. Návštěvníci vystupují po 2 schodech
nahoru do jižního křídla. Po 1 schodu dolů sestupují do chodby a po 10 +
7 schodech sestupují do sklepních prostor s akvárii. Součástí expozice
určené dětem a jejich rodičům je dětský koutek, ve kterém si děti mohou
vyzkoušet výtvarné dovednosti.
Zámecký park
Do zámeckého parku se vstupuje přes zámecké nádvoří. Pohyb v parku je
bezbariérový. Z Rudolfovy vyhlídky je výhled na železniční viadukt u nádraží Sychrov. Umělá zřícenina, tzv. Artušův hrad, romantická brána, leží
mimo areál parku za litinovou ohradou.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře byla instalována v zámecké
restauraci. Běžné toalety jsou instalovány v přízemí jižního křídla na nádvoří zámku. Vstupuje se do nich 2 schody nahoru.
Nejvhodnějším místem k parkování z hlediska snazší dostupnosti je parkoviště, které se nachází západně od hlavní zámecké budovy a ze kterého je
přístup k zámku po rovině. Jsou na něm vyhrazená parkovací místa pro
řidiče se sníženou pohyblivostí.

Zámek Sychrov
463 44 Sychrov
Tel.: 482 416 011 Fax: 482 416 012
info@zamek-sychrov.cz www.zamek-sychrov.cz
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Šternberk na Moravě, hrad (NKP)
Hrad Šternberk na Moravě je částečně bezbariérovou památkou a jeho přístupnost se bude průběžně zlepšovat. Návštěvníci na vozíku, vstupující do
hradu od severu přes zámecký park, si mohou kromě parku prohlédnout i
horní nádvoří a hradní budovy. Vstupem severní bránou přes most se s pomocí asistence dostávají do úrovně prvního patra s místnostmi Lichtenštejnského muzea. S pomocí šikmých mobilních ramp vstupují vozíčkáři do
budovy a na prohlídku prvního zámeckého patra.
Návštěvníci na vozíku vstupují do hradu přes park. Pohybují se po rovné
cestě zpevněné štěrkem. Běžný návštěvnický vstup od města renesanční
bránou z roku 1536 není pro návštěvníky na vozíku dostupný. Od brány
vede do předhradí s hospodářskými budovami chodník vyskládaný žulovými
kostkami. Po levé straně je torzo budovy, opřené původně o hradbu.
V jejím otevřeném interiéru, součásti zatravněné, pravidelně sečené plochy se nachází hradní lapidárium. Návštěvníci vystupují do hospodářské
budovy po 13 + 14 + 13 kamenných schodech. Vstupují do chodby a z ní
na nádvoří pod palác. Po 26 kamenných schodech, na které se napojuje
dřevěná lávka, vystupují do chodby ústící na první nádvoří, z něhož se
vychází na prohlídky hradu. Plocha nádvoří je zatravněná a pravidelně
sečená. Překonání zvýšených prahů napomáhají mobilní dřevěné rampy.
Prodejna vstupenek a publikací a galerie sezónních výstav jsou v hospodářské budově předhradí a pro návštěvníky na vozíku zůstávají nedostupné.
Do prodejny a do galerie se buď vystupuje po 13 + 14 + 13 schodech nahoru nebo sestupuje po 26 schodech dolů. Návštěvníci vstupují do chodby
a z ní do prodejny vstupenek a publikací a do 11 místností sezónních
výstav. Mezi první a druhou a šestou a sedmou místností je bariéra v podobě 1 schodu.
I. návštěvnický okruh - Lichtenštejnské muzeum
Prohlídka interiérů Lichtenštejnského muzea začíná na prvním nádvoří.
Běžní návštěvníci vystupují po 2 + 12 + 12 kamenných schodech nahoru
a do chodby v prvním patře hradu. Z chodby vedou 4 dřevěné schody
do gotické kaple. Po prohlídce kaple se návštěvníci vracejí do chodby
a přes 2 schody nahoru vstupují do rytířské síně.
Bezbariérový přístup pro návštěvníky na vozíku
Aby návštěvníci na vozíku nemuseli překonávat schodiště do prvního patra,
vstupují na prohlídku prvního okruhu, po předchozím ohlášení s časovým
předstihem, přes zahradu a severní most kolem věže Hlásky. Pěšinou přes
zatravněnou plochu vstupují na okraj kamennými deskami kryté plochy pod
arkádou mezi palácem a věží Hláskou. Po dřevěné rampě přes 1 schod
dolů a 2 schody nahoru vstupují do chodby před rytířským sálem.
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Do rytířského sálu vstupují po šikmé mobilní rampě přes 2 schody. Zde se
připojují ke skupině běžných návštěvníků a pokračují v prohlídce. Prohlídka
zpřístupněných místností prvního patra je bezbariérová. Běžní návštěvníci
odcházejí po 12 + 12 + 2 schodech dolů na nádvoří. Návštěvníci na vozíku
odjíždějí přes rytířský sál kolem věže Hlásky a severní most.
Soukromé pokoje Lichtenštejnů
Do druhého patra hradu se soukromými obytnými pokoji vstupují návštěvníci z 1 patra po 14 + 3 + 14 schodech. Další 2 schody je nutné vystoupit
z chodby při vstupu do jídelny. Z jídelny je přístup na oratoř kaple. Bariérou
je 6 schodů dolů a nedostatečná šířka schodiště.
Další pohyb místnostmi od jídelny do empírového sálu je bezbariérový.
V empírovém sálu sestupují návštěvníci 2 schody dolů. Vstupují do chodby
s dobovými fotografiemi vlastníků a s trofejemi. Z chodby vedou 2 schody
nahoru do vyhlídkového salonu, pracovny posledních majitelů.
Z vyhlídkového sálu se návštěvníci vracejí do chodby a z ní přes 2 schody
vstupují do velkého sálu. Ze sálu po 2 schodech dolů sestupují do chodby.
Po 14 + 3 + 14 schodech scházejí do prvního patra a po 12 + 12 + 2 schodech do přízemí, na nádvoří, kde prohlídka končí.
Na hradě Šternberk je bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře. Kabina je umístěna v úrovni nádvoří, z něhož se vychází na prohlídky. Vstupu
do chodby a do chodbičky, ze které se vchází do jednotlivých toalet, má
zvýšené prahy, pro jejichž překonání má správa hradu připravené mobilní
dřevěné rampy. Na dveřích bezbariérové toalety chybí podélné madlo,
dveře lze uzavřít i bez něj.
Nejbližší parkoviště se stáním pro řidiče se sníženou pohyblivostí je na
Horním náměstí před chrámem Zvěstování Páně. Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou po předchozí dohodě se správou hradu zaparkovat před
vstupem do hradu s nádvořím, z něhož se vychází na prohlídky.

Hrad Šternberk
Horní náměstí 6, 785 01 Šternberk
Tel.: 585 012 935 Fax: 585 012 671
sternberk@olomouc.npu.cz www.hrad-sternberk.cz
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Švihov, vodní hrad (NKP)
Vodní hrad Švihov není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
mají možnost prohlídky prezentovaných částí opevnění, exteriérů hospodářských budov na dolním nádvoří a exteriéru vnitřního hradu. Vozíčkáři se
mohou účastnit akcí, pořádaných v prostoru kolem hradu a v přízemí gotického špýcharu.
Z hradních interiérů je bezbariérově přístupná pouze černá kuchyně v parkánu u jižního paláce. Hlavní bariérou pro vstup vozíčkářů na vnitřní nádvoří a do místností hradu Švihov jsou schodiště, schody a značně vysoké
prahy dveří.
Nejjednodušší přístup k hradu je z města Švihov po zpevněné cestě sypané jemným štěrkem. Větší část dolního nádvoří je zatravněná a pravidelně
udržovaná. Průjezdem v sýpce vedle gotického špejcharu lze obejít hrad
po rovné pevné cestě, sypané jemným štěrkem, a prohlédnout si boční
a zadní partie paláců a zakončení kaple Panny Marie. Prostor mezi částečně rehabilitovaným vnějším opevněním, součástí protipovodňové hráze,
a parkánovou hradbou hradu je zatravněn a pravidelně sečen.
Prodejna vstupenek a publikací se nachází v hospodářské budově na dolním nádvoří. Návštěvníci vstupují do budovy 2 schody nahoru. Procházejí
sálem galerie a vstupují do prodejny vstupenek a publikací. Na zdech prodejny visí čtyři malované tabule z kazetového stropu velkého tanečního
sálu jižního křídla. V hospodářském křídle je umístěna hradní hospoda.
Vstupuje se do ní 1 schodem nahoru a 3 schody dolů. Na nádvoří jsou
rozestavěny židle a stoly.
Prohlídka I. - Hrad
Prohlídka hradu začíná na mostě, po němž se návštěvníci dostávají
do první hradní branné věže. Cestou musí překonat 1 + 1 schod nahoru.
Procházejí bránou a přes parkán,v prostoru zaniklého západního paláce,
přistupují k Červené baště. Vstupují do ní po 8 + 1 schodech nahoru.
Po prohlídce se vrací po 1 + 8 schodech dolů na parkán a druhou bránou
vstupují do hradních paláců.
Prohlídka severního a jižního paláce
Po 6 schodech nahoru vstupují návštěvníci do průchozího západního křídla. Postupují dál po 7 + 3 + 2 + 2 schodech nahoru a po 1 schodu dolů
do vstupního halového prostoru severního paláce. Z něj, přes vysoký práh,
vstupují do síně hradní paní. Její součástí je i prevét. Po prohlídce se přes
vysoký práh vracejí do vstupního halového prostoru. Po 10 schodech nahoru
a přes vysoký práh vstupují do kaple Panny Marie se souborem gotických
plastik ze zničených kostelů Plzeňského pohraničí. Po prohlídce kaple
vystupují návštěvníci úzkým točitým schodištěm v síle zdiva po 18 schodech na panskou emporu. Z ní, po 6 schodech vystupují na dřevěný pavlán,
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umístěný na východní spojovací zdí mezi jižním a severním palácem.
Pavlán je umístěn ve výšce 17 metrů. Z pavlánu scházejí návštěvníci
úzkým schodištěm v síle zdi po 7 + 1 schodech do tanečního sálu ve druhém patře jižního paláce s renesančním malovaným stropem ze zámku
Dobrovice. Po prohlídce sestupují průchozím křídlem hradu po 2 schodech
do vstupního halového prostoru severního paláce a přes vysoký práh
vcházejí do hodovní síně. Po její prohlídce se přes zvýšený práh vracejí do
vstupního halového prostoru.
Průchozím křídlem, 1 schodem nahoru a po 2 + 2 schodech dolů a 3 + 1
schodech nahoru vcházejí do chodby, z níž přes vysoký práh vystupují do
zbrojnice v prvním patře jižního paláce. Návštěvníci se pohybují jen v prvním sálu. Do druhého sálu se nahlíží. Po prohlídce opouštějí zbrojnici přes
vysoký práh, na konci chodby sestupují po 1 + 3 + 3 + 7 schodech ke vstupu do průchozího západního křídla, a po 6 schodech dolů, do průjezdu
druhé brány. Pokračují do první brány a po 1 + 1 schodech sestupují na
dolní nádvoří, kde prohlídka končí.
Prohlídka II. - Černá kuchyně
Prohlídka začíná na mostě k první hradní branné věži. Návštěvníci vystupují po 1 + 1 schodu nahoru a vstupují do brány. Poté z parkánu vystupují
po 20 dřevěných točitých a po 1 + 1 + 1 cihlových schodech do prvního
patra věže s kanceláří správy zámku. Po prohlídce sestupují po 1 + 1 + 1
a 20 schodech do parkánu a dále do hradu. Po 14 schodech sestupují
na hradní nádvoří a prvním vstupem vpravo sestupují 6 schody dolů
do mléčného sklepa. Do sklepa s hliněnou podlahou se pouze nahlíží.
Přes 1 schod nahoru vstupují do vinného a obilného sklepa. Z něj se 5
schody nahoru vrací na nádvoří. Vystupují po 14 schodech do průjezdu
druhé brány a pokračují v prohlídce dalších částí hradu.
Prohlídka jižního paláce, zbrojnice a černé kuchyně
Návštěvníci vystupují 6 schody do průchozího západního křídla. Vystupují
7 schody nahoru a přes práh a po 11 schodech dolů do přízemí jižního
paláce se souborem nástěnných maleb, sňatých ze zdí armádou zničeného kostela sv. Wolfganga v Doupově. Po prohlídce vystupují 1 schodem
nahoru do chodby a z ní 1 schodem dolů sestupují na zděný pavlán.
Z pavlánu, po šesti schodech dolů, sestupují do prostoru pod hradní kaplí
Panny Marie. Přes práh a dřevěný pozdně gotický portál a po 7 schodech
dolů sestupují do spodní zbrojnice.
Po prohlídce se vracejí a po 13 + 1 schodech nahoru do vrchní zbrojnice,
zařízené jako fraucimor. Horním gotickým portálem se projde do plášťové
chodby, propojující zbořenou Zelenou a Zlatou baštu.
Po prohlídce horní zbrojnice sestupují návštěvníci zpět do prostoru pod
kaplí a 5 schody dolů sestupují do hradního parkanu. Přes parkán po 7 schodech nahoru a 3 schodech dolů vstupují do černé kuchyně. Po prohlídce,
bezbariérově vstupují na parkán u Bílé bašty a dál na dolní nádvoří, kde
prohlídka končí.
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Bílá bašta
V Bílé baště je umístěna expozice hradních draků a rytířů. Při této příležitosti si návštěvníci mohou prohlédnout baštu obnovenou v padesátých
letech 20. století, její konstrukci a krov. Návštěvníci vstupují do věže
z parkánu vstupem z dolního nádvoří. Po 4 + 1 schodu lze sejít do jejího
suterénu. Po 9 schodech lze vystoupit do prvního patra věže, po 3 + 14
schodech do druhého patra a do 2 + 17 schodech do nejvyššího patra
věže, otevřeného do krovu.
Špejchar
Pozdně gotický špejchar, objekt stejného stáří jako vnější opevnění hradu,
byl po rekonstrukci adaptován na kulturní a společenský sál hradu. Představení se konají v přízemí i v patře, do kterého vede 16 schodů.
Výstavní sál
Výstavní sál je umístěn v hospodářské budově na dolním nádvoří. Vstupuje se něj 2 schody nahoru. Konají se v něm výstavy regionálních umělců
a své místo v něm našla i výstava výsledků archeologických výzkumů,
prováděných na hradě od 50. let 20. století, doplněná výběrem movitých
archeologických nálezů.
Na hradě Švihov nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře. Běžné toalety jsou umístěny v hospodářské budově
na dolním nádvoří. Do haly, z níž se vchází do dámských a pánských toalet se vystupuje 1 schodem nahoru. Bariérou pro použití toalet vozíčkářem
je nedostačující velikost kabin.
Parkovat lze na parkovišti u náměstí města Švihova u přístupové cesty
k hradu.
Hrad Švihov
Žižkova 1, 340 12 Švihov
Tel./fax: 376 393 378
hrad@hradsvihov.cz www.hradsvihov.cz

...................................................
Telč, zámek (UNESCO, NKP)
Zámek Telč je jen částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
si mohou prohlédnout zámeckou zahradu a park, jednotlivá nádvoří a exteriéry zámeckých budov. Ze zámeckých interiérů jsou bezbariérově přístupné
pouze místnosti zámecké galerie v zahradě. Muzeum Vysočiny, sídlící
v prvním patře zámku, disponuje schodolezem. Bariérou pro vstup vozíč-
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kářů do místností prvního a druhého patra jsou schodiště a schody.
Instalace hydraulického výtahu v prostou hospodářské budovy v nejbližších
letech zpřístupní místnosti 19. století v prvním patře severního křídla
zámku.
Zámek Telč leží v rovině na západním okraji historického centra Telče. Přístupný je po rovině. Povrch zámeckých nádvoří tvoří především poměrně
hrubá valounová dlažba. Objevuje se i dláždění hrubým lomovým kamenem a pravoúhlou dlažbou. V zahradě a v parku se návštěvníci pohybují po
zpevněných pěšinách sypaných jemným bílým štěrkem.
Prodejna vstupenek a publikací je vlevo v průjezdu z prvního na druhé
nádvoří. Vstupuje se do ní přes zvýšený práh. Početný soubor informačních
materiálů o městě Telč, zámku a okolních památkách lze zakoupit v bezbariérově přístupném Informačním středisku Telč na náměstí Zachariáše
z Hradce. Bezbariérový vstup zajišťuje šikmá mobilní rampa.
Prohlídka zámku - trasa A - Renesanční sály
Prohlídka začíná na nádvoří. Návštěvníci vstupují do arkádové chodby. Po
6 schodech vystupují nahoru a 1 schodem sestupují dolů na malý dvorek.
Procházejí přes 2 schody nahoru a zvýšený práh vstupují do přízemí nejstarší části zámku, bývalého středověkého paláce.
V levé části je náznakem instalována kuchyně, přes dveře se nahlíží do
ložnice. Místnosti přízemí byly zásadně přestavěny v období renesance.
Návštěvníci nahlížejí do Hodovní síně a Klenotnice s celoplošnou sgrafitovou
výzdobou, na konci chodby vpravo do bývalé zbrojnice. Přes práh vstupují
do kaple sv. Jiří. Po její prohlídce se vracejí před budovu starého paláce
a po 13 + 4 + 12 + 1 + 11 schodech vstupují do jeho druhého patra. Přes
zvýšený práh pak do divadelního sálu. Po 1 schodu nahoru vstupují do průchodu v iluzivní zdí, za níž jsou vložená kamna a místnost na dříví, aby
mohli nahlédnout do knihovny. Nahlíží se i do šatny herců. Po prohlídce
divadelního sálu vstupují návštěvníci přes zvýšený práh do Afrického sálu.
Ten přes práh ústí na arkádovou chodbu, po které přes práh vstupují
návštěvníci do jižního křídla zámku.
Jižní křídlo zámku
Chodbou jižním křídlem zámku a 1 schodem dolů vstupují návštěvníci do
Rytířského (Mramorového) sálu, umístěného nad pohřební kaplí Všech
svatých. Po jeho prohlídce se vracejí 1 schodem nahoru na chodbu
a pokračují v prohlídce síní druhého patra jižního křídla. Po 1 schodu dolů
sestupují do empírového salonu, z něhož nahlížejí do biedermeierovského
pokoje. Po 1 schodu nahoru vstupují do schodišťové chodby a z ní, 1 schodem dolů, do pánského a dámského pokoje. Z dámského pokoje nahlížejí
do orientálního salonu. Po prohlídce, 1 schodem nahoru, vstupují na druhou arkádovou chodbu. Z arkádové chodby, 3 schody dolů, sestupují do
severního křídla zámku.
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Severní křídlo zámku
První síní severního křídla zámku je monumentální Zlatý sál. Z něj, přes
nízký dřevěný práh, vstupují návštěvníci do Modrého a Císařského sálu.
Do tzv. kuřárny, síně v nárožní věži, se pouze nahlíží. Po prohlídce se
návštěvníci vracejí do Zlatého sálu. Vstupují do chodby pod hudební emporou a z ní po 15 + 15 schodech sestupují do prvního patra zámku a po 6 +
13 schodech a přes práh do přízemí a na nádvoří s arkádami, kde prohlídka končí.
Trasa B - Obytné místnosti
Obytné místnosti prvního patra severního křídla zámku jsou tradičně
nazývány Pokoje Podstatských z Lichtenštejna. Dochovaly se v takřka
nezměněné podobě přelomu 19. a 20. století. Prohlídka začíná na třetím
nádvoří.
Návštěvníci vstupují do průjezdu západního křídla, využívaného z větší
části k hospodářským účelům. Přes práh a po 14 + 3 + 7 schodech vystupují do prvního patra. Následující prohlídka je bezbariérová. Návštěvníci si
nejdříve prohlížejí čtveřici místností západního křídla, poté procházejí
do severního křídla. Možnost nahlédnout mají do koupelny hraběnky,
do trojice soukromých místností hraběte a do sbírkového kabinetu v nárožní
věži. Prochází se šesticí reprezentačních místností, seřazených za sebou
v enfiládě. Je-li tomu zapotřebí, otevírá průvodkyně obě křídla dveří.
Poslední místnosti prohlídky je přípravna jídel. Poté sestupují návštěvníci
po 6 + 13 schodech a přes práh na arkádové nádvoří zámku, kde prohlídka končí.
Trasa C - Zámecká galerie
Umístěna je na východním okraji zámecké zahrady. Návštěvníci vstupují
do zahrady z arkádové chodby druhého nádvoří přes zvýšený práh. Procházejí zahradou kolem kaple a kašny a vstupují do zahradní arkádové chodby
s freskovou výzdobou. Z arkádové chodby lze zcela bezbariérově vejít
do sedmi síní východního zahradního křídla, využívaného ke konání sezónních výstav. Pouze v první místnosti se 1 schodem nahoru vystupuje
do místnosti nárožní věžičky.
Pohřební kaple Všech svatých
Umístěna je v průjezdu z prvního na druhé arkádové nádvoří,vpravo. Do pohřební kaple se vstupuje přes zvýšený práh. Pokud není kaple otevřena,
nahlíží se do ní přes kovovou mříž.
Justiční sál
Sál není bezbariérově přístupný. Slouží sezónním výstavám Města Telč,
zámku a Muzea Vysočiny. Do Justičního sálu se vstupuje z průjezdu
na třetí nádvoří vpravo. Návštěvníci vystupují do předpokoje sálu po 2
schodech nahoru a bezbariérově vcházejí do Justičního sálu s unikátní
nástěnnou malbou.
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Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
Nachází se v prvním patře jižního zámeckého křídla. Návštěvníci vstupují
do jeho přízemí přes práh a následně vystupují po 10 + 13 schodech
do prvního patra. Pro vozíčkáře je k dispozici schodolez. Do expozice
muzea vstupují návštěvníci přes práh. Zvýšený práh je mezí první a druhou
místností. Podlahy zbylých místností jsou v jedné rovině.
Zámecká zahrada
Renesanční zámecká zahrada je umístěna mezi východním zámeckým
křídlem s arkádovým ochozem, starým palácem a zámeckou galerií.
Návštěvníci vstupují do zahrady z arkádové chodby druhého nádvoří přes
zvýšený práh. V zahradě se pohybují po zpevněných pěšinách sypaných
jemným bílým štěrkem, v arkádové chodbě s rovnou kamennou podlahou.
Zámecký park
Rozkládá se severozápadně od zámku. Přístup je z hráze Štěpnického rybníka, po mírném svahu dolů, nebo vodní brankou z náměstí J. Kypty
u kostela sv. Jakuba, rovněž po svahu dolů. V obou případech se vozíčkářům
doporučuje pomoc asistence. Pohyb v zámeckém parku s klasicistním skleníkem je bezbariérový.
Bezbariérová toaleta upravena pro vozíčkáře je společně s běžnými
toaletami umístěna na třetím nádvoří. Je uzamčena. Klíč je u průvodců
a v kanceláři bezpečnostní agentury Sobes v průjezdu na třetím nádvoří
a v prodejně vstupenek.
Parkoviště se stáním pro řidiče se sníženou pohyblivostí se nachází severně od parku u Slavatovské ulice. K zámku a do historického města Telč
lze sejít přes park nebo Slavatovskou ulicí a ulicí Na Baště po hrázi
Štěpnického rybníka.
Zámek Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 1, 588 56 Telč
Tel.: 567 243 943
info@zamek-telc.cz www.zamek-telc.cz

...................................................
Točník, zřícenina hradu (NKP)
Hrad Točník je zčásti bezbariérovou památkou. Je otevřen pro vozíčkáře,
kteří se věnují sportům a mají zkušenost s pohybem v přírodě. Návštěva
hradu vyžaduje asistenci nebo skupinu přátel, která pomůže vozíčkářům
při zdolávaní případných neodstranitelných překážek.
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Návštěvníci na vozíku se musejí ke hradu vyvézt autem. Do hradu vstupují
pěšky přes most. Povrch, po kterém se pohybují, je adekvátní charakteru
památky, zřícenině středověkého hradu. Tvoří ho zpevněné plochy sypané
štěrkem. Při pohybu po hradě je nutné počítat se stoupáním do svahu
a dalšími překážkami.
Prodejna vstupenek a propagačních materiálů je v provozní budově.
Přístup k oknu prodejny je bezbariérový.
Prohlídka hradu Točník
Návštěvníci na vozíku vstupují do hradu mostem přes příkop s medvědy.
Z nádvoří (předdvoří) s prodejnou vstupenek a toaletami postupují k bráně
a směrují dál na vnější nádvoří. Plocha průjezdu je zpevněna dřevem, terén
se směrem k vnějšímu nádvoří zvedá.
Vnější nádvoří
Z vnějšího nádvoří je možné přejít ke studni a po překonání 3 dřevěných
schodů nahoru a 3 (dřevěných) + 1 (kamenného) schodu dolů vstoupit do
suterénu Královského paláce. Není nutné ze sklepení královského paláce
vystoupat po 2 + 14 schodech na vnitřní nádvoří hradu. Na vnitřní nádvoří
vede jiná, podstatně jednodušší cesta.
Suterén Velkého (purkrabského) paláce
Z vnějšího nádvoří se vozíčkáři dostávají do suterénu Velkého (purkrabského) paláce, do koníren, kde je umístěno hradní lapidárium.
Je zde poměrně strmé klesání, nejdříve po zpevněném terénu, poté po
dřevěné plošině, která je proti skluzu opatřena příčnými, pravidelně rozmístěnými prkny. Pomoc asistence je nutná. Podél purkrabského paláce je
bezbariérový přístup k občerstvení a vstupní bráně do hradu, zbudované
po roce 1522.
Velký purkrabský palác
Sypanou rampou se vozíčkáři dostávají z prvního nádvoří k Velkému (purkrabskému) paláci. Po dřevěném mostku, s vyšší úrovní než okolní terén,
což vytváří na obou stranách 1 schod, lze vejít do prvního patra paláce.
I zde je nutné překonat 3 schody. Další pohyb po paláci je bezbariérový.
Povrch je nerovný, tvořený rozpadající se maltovou podlahou.
Cesta k vnitřnímu hradu
Od budovy Velkého purkrabství je možné pokračovat k vnitřnímu nádvoří
hradu. Bezbariérový je přístup do objektu strážnice a do hospodářských
místností vnitřního nádvoří, opřených o křemencový hřbet, na němž hrad
stojí. Hůř přístupné jsou síně přízemí královského paláce, tzv. kuchyně.
Královský palác
Vnitřní nádvoří je posledním relativně bezbariérově přístupným místem
hradu. Na terasu s torzem renesančního paláce je nutné vystoupit po 7 +
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8 + 15 dřevěných schodech. Tím se návštěvníkům otevírá cesta do prvního
patra Královského paláce. Druhé patro Královského paláce, dostupné
pouze kamennými točitými schody vřetenového schodiště, je pro vozíčkáře
zcela nedostupné. Z terasy s torzem renesančního paláce je možné projít
k hranolové věži. Další cestě brání 3 schody a poměrně prudký svah k
ochozu opevnění. Pokud tyto překážky vozíčkáři s pomocí asistence zdolají, dostanou se do hranolové věže s výhledem do okolí hradu.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla na hradě Točník prozatím instalována. Běžná toaleta je součástí provozní budovy na prvním
nádvoří za mostem. Bariérou pro vozíčkáře je šířka vstupů a velikost kabin.
Řidič se sníženou pohyblivostí se se svým vozem dostane až k mostu přes
hradní příkop, před kterým je možné zaparkovat.
Hrad Točník
Točník 1, 267 51 Zdice
Tel./fax: 311 533 202
tocnik@stc.npu.cz www.tocnik.com

...................................................
Trosky, zřícenina hradu (NKP)
Zřícenina hradu Trosky je pro návštěvníky na vozíku nedostupná. I s asistencí mají vozíčkáři možnost dostat se pouze do předhradí a na nádvoří
vnitřního hradu. Bariérami prohlídky další částí hradu jsou nerovný terén
a početné schody a schodiště.
Z parkoviště lze k hradu přijít dvěma cestami. Směrem vlevo je schůdná
autem, vpravo pouze pěšky. Obě jsou příliš strmé na to, aby je absolvovali
vozíčkáři, a to i s asistencí. Povrch na hradě je značně nerovný. Je sypaný
hrubším štěrkem, v němž se nachází i hrubší kameny. Další překážkou je
vystupující skalní podloží a hrubé schodiště z vnitřního hradního nádvoří
k Aehrenthalské vyhlídce. V hradním areálu jsou rozestavěné lavičky
k odpočinku.
Prodejna vstupenek a publikací se nachází domě kastelána, za první bránou vlevo. Návštěvníci vstupující do hradu jsou k ní přímo nasměrováni.
K oknu prodejny se vystupuje po 3 schodech.
Prohlídka hradu
Návštěvníci vstupují do prostoru předhradí menší brankou ve velké dvoukřídlé hradní bráně. Postupují do kopce kolem ruiny purkrabství a dvou

216
informačních panelů o hradu ke druhé bráně do vnitřního hradu. Ocitají se
na nádvoří s pódiem.
Věž Baba
Pokračují-li návštěvníci z nádvoří vnitřního hradu vpravo, přistupují ke
schodišti na věž Babu. Výstup obnáší překonání 29 + 15 + 16 + 14 + 18
schodů k torzu budovy pod věží. V ní se otevírají první pohledy do okolní
krajiny. Následně je nutné překonat dalších 21 + 13 + 13 schodů, aby se
návštěvníci dostali do věže. Po 8 + 11 nebo po 20 schodech nahoru lze
vystoupit na ochoz, z něhož je výhled na kraj kolem Trosek.
Aehrenthalská vyhlídka
Pokračují-li návštěvníci z nádvoří vnitřního hradu vlevo, dostávají se ke
schodišti k nádvoří před palácem. Zde je nutné překonat 21 + 3 + 2 schodů
nahoru a následně sestoupit po 1 + 2 + 12 schodech dolů. Mírným svahem
nahoru, v interiéru paláce, se dostávají k vyhlídce. Po 7 schodech nahoru
vstupují dovnitř. Poté vystupují po 37 točitých, 4 rovných a dalších 10 točitých schodech na vrchol Aehrenthalské vyhlídky. Návrat na hradní nádvoří
je stejnou cestou zpět.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla na hradě instalována.
Běžná toaleta je umístěna u parkoviště jižně od hradu.
Placené parkoviště se nachází jižně od hradu. Po předchozí domluvě se
správou hradu může řidič se sníženou pohyblivostí zaparkovat na nevelkém parkovišti před první bránou. Parkovací plocha je značně omezena.
Hrad Trosky
512 63 Rovensko pod Troskami
Tel.: 481 313 925
hrad@trosky.cz www.trosky.cz

...................................................
Třeboň, zámek (NKP)
Zámek Třeboň je pouze částečně bezbariérově přístupná památka.
Návštěvníci na vozíku se dostanou do zámeckého parku a mohou si prohlédnout exteriéry a nádvoří zámecké budovy. Samostatně bez asistence
mohou navštívit zámeckou jízdárnu. Prohlídka síní trasy A a trasy B vyžaduje asistenci. Bariérou jsou jednotlivé schody mezi místnostmi a schodiště.
Zámecký areál a město Třeboň leží v rovině. I s ohledem na přítomnost pacientů s pohybovými problémy, kteří se léčí v místních lázních, jsou povrchy
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cest a pěšin v parku uzpůsobené pro pohyb vozíčkářů. Železniční stanice
Třeboň, zastávka Lázně byla bezbariérová upravena. Součástí vybavení
stanice je bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře. Pro případ, že by vozíčkáři přijeli vlakem neumožňujícím bezbariérové vystoupení, je na stanici
zvedací plošina. Cesta od nádraží do města je po rovině. Veškeré informace
o Třeboni bez bariér poskytne Informační středisko na Masarykově náměstí,
které rovněž vydalo digitálně zpracovanou mapu Třeboň bezbariérová s informacemi pro obyvatele a návštěvníky na vozíku.
Prodejna vstupenek a publikací se nachází v bývalé hospodářské budově
zámku. Vstupuje se do ní přes práh. V první místnosti jsou umístěny automaty na kávu a chlazené nápoje. Zde lze posedět a odpočinout si.
Ve druhé místnosti je prodejna vstupenek, ve třetí prodejna publikací.
Prohlídka zámku - Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry
Prohlídka, v roce 2009 nově zpřístupněných Rožmberských renesančních
místností umístěných v přízemí zámku, začíná na vnitřním nádvoří. I když
je celá prohlídková trasa umístěna v přízemí zámecké budovy, nestejná
úroveň podlah jednotlivých síní sjednocena jedním, dvěma, třemi schody
vyžaduje, aby měli návštěvníci na vozíku při jejich prohlídce asistenci. Přes
2 schody nahoru vstupují návštěvníci do první dvořanské světnice. Podlaha většiny místností je dřevěná. Po rovině postupují návštěvníci do jídelny,
z ní nahlížejí do fraucimoru a pak postupují do přípravny jídel. I z ní je
možné nahlédnout do fraucimoru. Po prohlídce přípravny přes 1 schod
a práh nahoru vstupují do rekonstruované knihovny Petra Voka. Z ní postupují do schodišťové chodby, vydlážděné žulou. Z ní, 1 schodem dolů, vstupují do Rožmberské obrazárny a kunstkomory. Celkem 3 cihlové schody
dolů sestupují návštěvníci do pokoje alchymisty, též tzv. oratoře. Další
2 schody dolů vedou do alchymistické dílny. Zde je původní cihlová podlaha, odhalená během archeologického výzkumu. Po prohlídce alchymistické
dílny se návštěvníci vrací 2 schody nahoru do tzv. oratoře a 3 schody nahoru do obrazárny. Z obrazárny po 2 schodech nahoru vstupují do zbrojnice.
Ta je poslední místnosti prohlídky. Chodbou s reprezentačním žulovým
schodištěm vstupují návštěvníci 1 schodem nahoru do vstupních dveří a 2
schody dolů vycházejí na zámecké nádvoří, kde prohlídka končí.
Trasa B - Soukromá Schwarzenberská apartmá
Místnosti, v nichž během zimních měsíců žili poslední majitelé, knížata Ida
a Adolf Josef Schwarzenberkové, jsou umístěny v prvním patře zámku.
Návštěvníci vstupují z vnitřního nádvoří zámku do schodišťové chodby
a po 19 + 20 dřevěných schodech vystupují do chodby prvního patra. Po
čtyřech schodech vystupují do knížecího apartmá, do předpokoje knížete.
Pohyb všemi čtyřmi místnostmi této části zámku je bezbariérový. V případě
nutnosti otevírá průvodce obě křídla dveří. Po prohlídce ložnice knížete se
návštěvníci vracejí do předpokoje knížete. Po 4 schodech dolů vstupují
do chodby. Prohlídka následujících místností kněžny je bezbariérová. I zde,
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v případě nutnosti, otevírá průvodce obě křídla dveří. Z poslední místnosti,
přípravny jídel, vystupují návštěvníci na chodbu. Poslední zpřístupněnou
místností je zámecká toaleta, do které se nahlíží. Z chodby po 20 + 19
schodech sestupují návštěvníci do přízemí zámku a na nádvoří, kde prohlídka končí.
Trasa C - Konírna, psí kuchyně a kasematy
Do konírny s expozicí, věnovanou chovu a drezúře koní, chovu loveckých
psů a lovu, se vstupuje z vnějšího nádvoří zámku s kašnou. Vstup pro
vozíčkáře do konírny a pohyb v ní je zcela bezbariérový.
Psí kuchyně
Vystavěna byla nad vyústěním kasemat. Vstup do ní není bezbariérový. Na
terasu před psí kuchyň se vystupuje po 6 zděných schodech. Vstupní dveře
do kuchyně, široké 76 cm, jsou umístěny ve výšce 40 cm nad úrovní terasy. Kuchyni tvoří jen jedna místnost, ve které psovod, připravující psům
pokrm, taky bydlel.
Kasematy
Kasematy, součást obranného systému Třeboně z let 1525-1527, zůstávají pro vozíčkáře zcela nepřístupné. Po 9 schodech vstupují návštěvníci do
vstupní haly a po 4 + 1 schodech do chodby, spojující dvě bašty. Na chodbě
jsou zahloubené dvě studny. Studny zároveň zužují průchodnost chodby
pod 80 a pod 70 cm. V chodbě mezi první a druhou baštou lze nahlédnout
do prevétu. Po prohlídce druhé bašty s expozicí, věnovanou útrpnému
právu, se návštěvníci vracejí zpět před vstup do kasemat, kde prohlídka
končí.
Zámecký krajinářský park
Anglický krajinářský park kolem zámku a na něj navazující městský park
jsou bezbariérově přístupné. Návštěvníci se pohybují po rovných zpevněných pěšinách sypaných jemným štěrkem. Bezbariérová je prohlídka ZOOkoutku, s voliérami drobného ptactva, při vstupu k zámeckým hospodářským budovám od parku. Z parku je možná prohlídka celého areálu zámku,
i části s reprezentačními místnostmi, ve kterých je prozatímně umístěn
archiv, než bude přestěhován do zrekonstruovaného kláštera augustiniánů.
Rovněž si lze prohlédnout Rožmberskou krytou spojovací chodbu, spojující
zámek s pánskou oratoří v gotickém kostele sv. Jiljí s jedinečnou gotickou
sochou Třeboňské Madony. Kostel a klášter jsou bezbariérově přístupné.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí toalet zámecké
cukrárny na nádvoří zámku s kašnou. Vstupuje se do ní přes cukrárnu
nebo z průchodu do studentské ubytovny. Klíč od bezbariérové toalety
je na požádání v cukrárně u personálu. Druhá bezbariérová toaleta je
na Masarykově náměstí v restauraci hotelu Zlatá Hvězda, je běžně dostupná nejenom hostům restaurace.
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Dvě parkovací místa pro řidiče se sníženou pohyblivostí jsou vyhrazena
na Masarykově náměstí před severní zámeckou bránou.
Zámek Třeboň
Masarykovo náměstí 1, 379 01 Třeboň
Tel.: 384 721 193 Fax: 384 724 934
trebon@budejovice.npu.cz www.zamek-trebon.eu

...................................................
Třeboň, Domanín, Schwarzenberská hrobka
(NKP)
Novogotická Schwarzenberská hrobka není bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku bez asistence si mohou prohlédnou pouze exteriéry
hrobky ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, se zvonicí a s apsidou, rovněž
na půdorysu šestiúhelníku. Bariérou pro vozíčkáře jsou schody vedoucí
do kaple Božského Vykupitele a do hrobky pod ní.
Přístup ke Schwarzenberské hrobce, ležící jižně od Třeboně, je bezbariérový. Přístupová cesta, součást rozsáhlejší naučné stezky „Cesta kolem
Světa“ z Třeboně, vede po hrázi rybníka Svět, kolem propusti mezi rybníkem Svět a anglickým parkem, v němž je hrobka umístěna. Cesty v parku
jsou zpevněny jemným štěrkopískem a pískem, po dešti se mohou na povrchu vytvářet louže.
Prodejna vstupenek a publikací je v předsíni kaple Božského Vykupitele.
Vystupuje se k ní po 13 + 10 schodech.
Prohlídka hrobky a kaple Božského Vykupitele
Při vstupu do kaple Božského Vykupitele je nutné vystoupit nahoru po 13
+ 10 kamenných schodech. Boční částečně zatočená schodiště s 23 + 1
schodem, ústící do bočních ambitů kaple Božského Vykupitele, se nepoužívají. Následný pohyb v kapli je bezbariérový. Návštěvníci si výklad
vyslechnou vsedě. Po ukončení prohlídky kaple ji opouštějí po 10 + 13
schodech dolů před vstup do hrobky, ve které prohlídka pokračuje.
Hrobka
Do Schwarzenberské hrobky se sestupuje po 13 schodech. Hrobka se nachází pod úrovní vodní hladiny rybníků Svět a Opatovického rybníka. Další
pohyb v hrobce, v níž našlo poslední místo svého odpočinku 26 příslušníků rodu Schwarzenberků, je bezbariérový. Po ukončení prohlídky se
návštěvníci vracejí po 13 schodech nahoru před hrobku, kde prohlídka
končí.
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Anglický krajinářský park
Schwarzenberská hrobka byla postavena uprostřed krajinářského parku
na poloostrovu mezi rybníkem Svět a Opatovickým rybníkem. Svoji podobu
park získal v sedmdesátých letech 19. století. Pohyb v parku je bezbariérový. Pokračují-li vozíčkáři od Schwarzenberské kaple dál na západ, dostanou
se ke kostelu sv. Jiljí, kde byly až do výstavby novogotické hrobky pohřbíváni
Schwarzenberkové z Hlubocké a Krumlovské větve.
Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je v Třeboňském
zámku a na Masarykově náměstí v Třeboni, v restauraci hotelu Zlatá Hvězda. Toaleta poblíž hráze rybníka Svět, na přístupové cestě do areálu parku
s hrobkou, není bezbariérově upravená.
Parkování je možné v Sádecké ulici u propusti mezi rybníkem Svět a Opatovickým rybníkem.
Schwarzenberská hrobka Domanín
379 01 Domanín
Tel./fax: 384 722 683 www.zamek-trebon.eu

...................................................
Uherčice, zámek (NKP)
Rozsáhlý zámecký areál, jehož stav na prahu 90. let 20. století připomínal
spíše zříceninu určenou k zániku, prochází v současnosti celkovou obnovou,
probíhající za částečného provozu. Každý rok se návštěvníkům otevírají
nově opravené prostory zámku. Pro návštěvníky na vozíku je v současné
době zámek nedostupný. Návštěvníci na vozíku se s asistencí dostanou
pouze na vnější arkádový dvůr a vnitřní zámecké nádvoří. Mohou si prohlédnout exteriéry zámeckých budov a v nejbližším okolí anglický krajinářský
park. Dlouhodobá rekonstrukce je vedena tak, aby se i návštěvníkům
na vozíku otevřely minimálně prostory přízemí a prvního patra.
Nejjednodušší přístup k památce je z parkoviště u bývalého pivovaru
a lihovaru. Po cestě dlážděné drobným kamenem se návštěvníci na vozíku
s pomocí asistence dostávají k jižní věži, z části zbořené v 70. letech 20.
století, kterou, po předchozí domluvě se správou zámku, vstupují na jižní
arkádové nádvoří. Běžní návštěvníci vstupují po zatravněném posekaném
trávníku východní zahrady, po 12 + 1 schodu dolů na arkádové nádvoří.
Prodejna vstupenek a publikací je v prozatímních buňkách na jižním arkádovém nádvoří. Z východní zahrady se na nádvoří sestupuje po 12 + 1
schodu dolů.
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Reprezentační a obytné místnosti zámku
Prohlídka obnovovaných místností zámku Uherčice začíná na jižním arkádovém nádvoří. Návštěvníci po 17 + 16 schodech vystupují na otevřenou
arkádovou chodbu západního křídla. Z ní přes zvýšený práh vstupují
do pětice reprezentačních síní, z nichž nejkrásnější je poslední, zámecké
divadlo. Z divadla se návštěvníci vracejí na arkádovou chodbu a pokračují
v prohlídce severního křídla.
Severní křídlo
Chodbou 1 schodem dolů a 3 schody nahoru vstupují návštěvníci do předpokoje banketního sálu a z něj na schodiště, kterým vchází na galerii banketního sálu. Z ní po 23 schodech dvou dřevěných zatočených schodišť
sestupují do vlastního sálu, zabírající prostor přízemí a prvního patra.
Z přízemí sálu lze nahlédnout do dalších, prozatím nepřístupných, síní
v přízemí severního křídla.
Jižní a východní křídlo
Po prohlídce banketního sálu se návštěvníci vrací po 23 schodech nahoru
do předsálí a přes 3 schody dolů a 1 nahoru vcházejí do spojovací chodby.
Z ní vystupují na arkádovou chodbu. Procházejí na její konec a po 1 + 2
schodech nahoru vstupují do chodby jižního křídla. V chodbě je umístěna
expozice, znázorňující proměny zámku ve 20. století. Na chodbu navazuje
místnosti východního křídla, letní jídelna a klenutý pokoj. Po jejich prohlídce
se návštěvníci vracejí na chodbu jižního křídla a po 14 + 7 + 4 + 5 schodech
sestupují do zámecké kaple.
Zámecká kaple
V zámecké kapli si lze sednout do lavic a vyslechnout výklad průvodkyně
vsedě. Po 1 schodu nahoru vystupují návštěvníci do boční lodě. Po prohlídce sestupují 1 schodem dolů na chodbu a po 3 schodech dolů k bývalé
černé kuchyni. Z prostoru před ní vystupují 1 schodem nahoru do průjezdu
na vnitřní nádvoří zámku, kde prohlídka končí.
Zámecký park
Jsou-li vozíčkáři doprovázeni asistencí, mohou částečně proniknout
do anglického krajinářského parku rozloženého jihovýchodně od zámku.
Součástí parku je citrusový skleník. Jedinečnou je především stromořadí lip
velkolistých s atypickými korunami ve tvaru zalomených ramen, jakýchsi
svícnů. Obelisk, umělá zřícenina a altán, součásti anglického krajinářského
parku, jsou prozatím pro vozíčkáře nedostupné.
V současné době jsou k dispozici pouze mobilní toalety, umístěné na jižním
arkádovém nádvoří. Po ukončení rekonstrukce zámku bude k dispozici
bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
Parkovat lze na parkovišti u bývalého zámeckého pivovaru a lihovaru.
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Zámek Uherčice
671 07 Uherčice
Tel./fax: 515 298 396
uhercice@brno.npu.cz www.zamek-uhercice.cz

...................................................
Valeč, zámek a park (KP)
Zámek Valeč je z důvodu dlouhodobé rekonstrukce, probíhající od roku
1995 a po požáru v dubnu 1976, stále nedostupný. V rámci projektu rekonstrukce je zohledněno zajištění bezbariérového přístupu do všech částí
zámku, a to pomocí výtahu. Povrch zámeckého parku je travnatý. Pěšiny
mají rovný povrch. Cesty, sloužící dopravě využívané při obnově zámku,
mohou mít vyježděné koleje.
Zámecká zahrada a park
V současné době je zpřístupněna pouze zámecká zahrada a anglický krajinářský park se souborem barokních plastik Matyáše Bernarda Brauna. Pro
návštěvníky na vozíku jsou dostupné s asistencí. Prohlídka areálu parku
a zahrady začíná u kostela a sloupu Nejsvětější Trojice. Od kostela, původněsoučást barokní krajinářské kompozice, se otevírá pohled jak na zámek,
tak i na zahrady a zahradní stavby.
Do areálu zámecké zahrady a parku vstupují návštěvníci od bývalého panského hospitalu naproti kostelu. Nad sebou po levé straně mají litinovou
konstrukci zámeckého skleníku s vysokou kopulí z 19. století. Po pravé
straně míjí barokní zámecké konírny a vstupují před zámek. Vstoupí-li do
parku, mají po levé ruce raně barokní hospodářskou budovu, určenou
k ustájení koní a přestavěnou v 19. století. V hlavní ose bývalé barokní
zahrady, propojující zámek s iluzivní bránou na jejím konci, je volně rozmístěn soubor kopií Braunových soch. V období proměny barokní terasové
zahrady na anglický krajinářský park vznikl barokizující bazén. U nedaleké
v jádru barokní kočárovny spočívá trojice kamenných mořských příšer
z barokní vodní kaskády. Vodní kaskáda byla svedena ze svahu otevírajícího se nad alejí za teatronem, divadlem v přírodě, kopírujícím jeho úbočí.
Alej uzavírá kamenný obelisk. Jen několik metrů před ním, po straně aleje,
stojí opuštěný zahradní letohrádek, určený k zahradním slavnostem, v současné době nepřístupný.
Muzeum Valeč
V městečku Valeč bylo v roce 2008 zpřístupněné Muzeum Valeč. Umístěné
je v budově bývalé Jednoty. Je zcela bezbariérově přístupné. Expozice
muzea přibližuje městečko a zámek Valeč a jejich barokní historii. Součástí
expozice muzea je kolekce podobizen rodu Štampachů, vlastníků Valče
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z období baroka a s nimi spřízněných rodů. Obrazy až do roku 1945 visely
v místním novobarokně přestavěném zámku. Od té doby byly veřejnosti
nepřístupné. Součástí expozice jsou i některé kusy nábytku, které do zámku
po 2. světové válce přivezli z Karviné Larishové, vlastníci Valče.
Bezbariérová toaleta nebyla prozatím v zámeckém areálu instalována.
S její instalací se počítá. Bezbariérově přístupná toaleta upravená pro
vozíčkáře není součástí Muzea Valeč.
Parkovat lze u kostela Nejsvětější Trojice nebo na parkovišti u silnice před
panským hospitalem (tzv. starou školou), od něhož vede přístupová cesta
k zámku, naproti domu zámeckých kaplanů. Po předchozím ohlášení
mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat přímo u zámku.
Zámek Valeč
364 55 Valeč
Tel./fax: 353 399 731
valec@loket.npu.cz

Muzeum Valeč
Široká 182, 364 55 Valeč
Tel.: 774 831 314
muzeum.valec@seznam.cz

...................................................
Valtice, kolonáda na Rajstně (UNESCO, KP)
Kolonáda na Rajstně není bezbariérově přístupná památka. Umístěna je
na vyvýšenině Homola, 1,5 km od Valtic. Návštěvníci na vozíku mají možnost dostat se ke kolonádě autem, silnicí z Valtic do Schrattenbergu.
Vyhlídka na kolonádě je pro vozíčkáře nepřístupná. Hlavní bariérou vstupu
jsou schody.

Valtice, Rendez-vous - Dianin chrám
(UNESCO, KP)
Letohrádek Rendez-vous, vzhledem ke svému charakteru (vítězný oblouk
inspirovaný Konstantinovým obloukem v Římě) není bezbariérově přístupnou památkou. Jako stavba je natolik jedinečná, že za prohlídku stojí
i samotný exteriér, vložený do lednicko-valtické krajiny. Ten naplňuje reliéfní
výzdoba, vztahující se k bohyni lovu Dianě, k Aktaionovi, Panovi a Heraklovi.
Návštěvníci na vozíku s asistencí přicházejí od parkoviště mírně stoupající
zpevněnou cestou, pokrytou jemným říčním pískem. V lesnaté části k jezírku jsou na cestě vyježděné pásy. Následně je povrch přístupové komunikace rovný.
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Prohlídka
Vstup do Dianina chrámu je v průjezdu. Celkem 4 schody vedou k točitému reprezentačnímu schodišti s 34 + 32 schody do prvního patra. První
patro je umístěno přímo nad obloukem průjezdu, který svojí výškou zasahuje do střední místnosti. Její podlaha je vyšší z obou stran o 7 schodů.
Ve druhém patře, do kterého vede 26 točitých schodů, je velký slavnostní
sál. Z oken 2. patra je výhled na sever na lesy a krajinu kolem Lednice.
Bezbariérově upravená toaleta pro vozíčkáře nebyla instalována. Běžná
toaleta je umístěna v prvním patře Dianina chrámu.
Parkoviště je umístěno u silnice Valtice-Břeclav, z něhož vede značkovaná
cesta k Rendez-vous a k Hubertově kapli.

Valtice, zámek (UNESCO, NKP)
Zámek Valtice není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost projet si zahradu a anglický krajinářský park. Dostanou se na
čestný dvůr a nádvoří a mohou si prohlédnout exteriéry zámeckých budov.
Bezbariérově přístupná je konírna s expozicí historických kočárů. Hlavní
bariérou prohlídky místností prvního a druhého patra jsou schodiště
a schody.
Do zámeckého areálu a do zámku vstupují návštěvníci na vozíku z náměstí
hlavní bránou, zbudovanou po vzoru vítězných oblouků. Povrch postranních
chodníků je dlážděn malými hladkými dlažebními kostkami. Povrch střední
cesty je dlážděn hrubým kamenem a není vhodný pro pohyb vozíků.
Postranními chodníky s mírným stoupáním se vozíčkáři dostávají před
čestný dvůr zámku. Uprostřed je široké reprezentační schodiště, po stranách jsou rampy, původně určené pro příjezd kočárů a později automobilů.
Jsou strmé a při pohybu po nich budou vozíčkáři ve všech případech potřebovat pomoc asistence. Prostor čestného nádvoří se za rampami směrem
k vstupu do zámku zvedá už jen nepatrně. Do zámku vstupují vozíčkáři
přes čestný dvůr a most. Při vstupu do zámeckých interiérů prvním průjezdem vpravo je nutné překonat zvýšený práh.
Prodejna vstupenek a publikací
Prodejna vstupenek a publikací je umístěna v prvním patře zámku. Při
vstupu do ní je nutné vystoupit nahoru po 14 + 7 + 14 schodech širokého
a pohodlného reprezentačního schodiště.
Prohlídka prvního zámeckého okruhu
Vstup na prohlídku barokních sálů I. zámeckého okruhu vyžaduje překonání širokého reprezentačního schodiště, celkem 14 + 7 + 14 schodů.

225
Prohlídka síni prvního patra začíná v chodbě před jídelnou. Pohyb místnostmi prvního patra je bezbariérový. Povrch místností tvoří převážně parkety,
v chodbě kamenná podlaha. Vzhledem k rozměrům místností zámku má
i vstup pro služebnictvo, kterým se vychází z rodového salonu do chodby,
dostatečné rozměry pro přesun vozíčkáře. Po ukončení prohlídky z poslední
místnosti vystupují návštěvníci do chodby, vstupují na schodiště a po 14 +
7 + 14 schodech sestupují na nádvoří.
Expozice historie zámku Valtice
Před vstupem na prohlídku zámeckých interiérů prvního patra je možná
prohlídka „Vstupní historické expozice“. Umístěna je v jedné z bývalých
reprezentačních místností zámku. Při vstupu vozíčkářů je nutné otevřít obě
křídla dveří.
Návštěvníkům jsou přiblíženy historie hradu a zámku Valtice, včetně osudů
po roce 1945, vyrabování sovětskou armádou a nezájmem po převratu
v roce 1948.
Sezónní výstavy - Zámek
Vstup do druhého patra zámku vyžaduje překonání 14 + 7 + 14 schodů širokého reprezentačního schodiště. V průběžně restaurovaných obytných
místnostech zámku, v níž se v předstihu před otevřením 2. okruhu „Zámecká obrazárna “,konají sezónní výstavy, je bezbariérový.
Západní předzámčí
Po stranách čestného dvora se nacházejí budovy předzámčí. V pravém
předzámčí je umístěna expozice historických kočárů. Vstup do kočárovny
vyžaduje překonání 1 + 1 schodu. Na požádání je možné nainstalovat dlouhé ližiny. Další pohyb v kočárovně je bezbariérový. Kočáry jsou umístěny
po stranách kočárovny a v jejím středu. Vozíčkáři se pohybují v prostoru
mezi nimi.
Zámecký park
Zámecký park, rozkládající se jihozápadně a jihovýchodně od zámku,
je přístupný přes čestný dvůr a zámecké nádvoří. Druhou možností je cesta
kolem Španělské jízdárny. Povrch terasy je pokryt hrubší vrstvou písčitého
materiálu. Po dešti mohou zapadat kola. Za Španělskou jízdárnou navazuje
pevná stoupající pěšina, směrující přímo do parku. Zde budou vozíčkáři
potřebovat pomoc asistence.
Třetí možností je vstup po cestě mezi východním předzámčím a bylinnou
zahradou se skleníky, kolem zámeckého divadla. Pěšiny zámeckého parku
jsou tvořené světlým zpevněným pískem. Úseky stoupání byly zpevněny
pálenou cihlou. Pěšiny na jihozápadním svahu v části parku, upravované
počátkem 20. století, jsou částečně pokryty betonem. Návštěvníci parku si
pro individuální prohlídku mohou zvolit tzv. velký (cca 50 minut) nebo malý
(cca 30 minut) okruh. Součástí velkého okruhu je grotta Peklo ve východním cípu parku.
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Na zámku nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta upravená pro
vozíčkáře. Stávající toaleta je umístěna v přízemí severní věže západního
předzámčí. Bariérou jsou 2 schody při vstupu do „věže“, zvýšený práh
na konci první chodbičky a rozměry kabin.
Parkování je možné na parkovišti na náměstí. Jsou na něm vyhrazena stání
po řidiče se sníženou pohyblivostí.
Zámek Valtice
691 42 Valtice
Tel.: 519 352 423 Fax: 519 352 680
valtice@brno.npu.cz www.zamek-valtice.cz

...................................................
Velhartice, zřícenina hradu a zámek (NKP)
Hrad a zámek Velhratice nejsou bezbariérovou památkou. Návštěvníci
na vozíku mají možnost prohlídky exteriérů hradních a zámeckých staveb.
Vstupu do hradních a zámeckých sálů brání schodiště a početné schody.
Návštěvníci přicházejí do hradu po rovné asfaltové cestě. V úseku poplužního dvora je cesta dlážděna pravoúhlou dlažbou. Následný úsek cesty
až do hradu je zpevněn a vysypán dusaným drceným bílým kamenem. Část
nádvoří a vyhlídková terasa jsou zatravněny pravidelně na krátko sekanou
a spásanou trávou. Přístupová komunikace k souboru lidových staveb
z Klatovska a Sušicka má charakter polní cesty s vyježděnými kolejemi.
Prodejna vstupenek je v průjezdu hlavní brány. Přístup k oknu prodejny
vstupenek je bezbariérový.
Prodejna publikací
Umístěna je v obydlí vrátného v patře hlavní brány. Vstup do ní není bezbariérový. Z hlavní přístupové cesty je nutné za bránou odbočit vlevo, přejít po
rostlé skále a vystoupit po 9 schodech nahoru k hradbě. Do prodejny se
vstupuje 1 schodem dolů.
Hradní exteriéry, nádvoří, vyhlídka
Návštěvníci na vozíku s asistencí vstupují do hradu po dřevěném, původně
padacím mostě před první bránou. Po pravé straně míjejí baštu, po levé
donjon Putnu a kamenný most na pětici pilířů, z něhož se jak do donjonu,
tak do paláce Rajský dům vstupovalo dvojicí sklápěcích můstků. V místech,
kde se cesta zvedá nahoru, se nacházel most přes příkop. Dodnes se dochovaly jeho oblouky, viditelné z Dolního nádvoří. Jdou-li návštěvníci rovně,
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vstupují na zatravněný povrch dolního nádvoří. Po pravé ruce míjejí vinopalnu. Před sebou mají hradní pivovar, upravovaný na výstavní sál.
Pokračují-li návštěvníci v cestě nahoru, dostávají se na horní nádvoří s palácem Rajský dům, Huertovým zámeckým křídlem, přistavěným k starší
gotické hradbě a jižním gotickým palácem. Z vyhlídkové terasy na jižním
konci hradu je výhled do údolí říčky Ostružné. Po zatravněném nakrátko spaseném povrchu je možné přejít za Huertovo křídlo s dochovanou gotickou
hradbou středověkého hradu. Vzhledem k zaměření obou hradů na hry
a zábavné aktivity šlechty v období renesance jsou na nádvořích hradu
rozestavěné šachovnice a další hlavolamy k vyzkoušení a zábavě.
Prohlídka - Hrad
Prohlídka hradu začíná u vnitřní, třetí brány pod palácem Rajský dům. Pokračuje v arkádové chodbě zámku, do níž se vystupuje 1 schodem nahoru.
Po výkladu o historii hradu vstupují návštěvníci do místnosti s hradní cisternou. Po prohlídce se vracejí zpět a sestupují před palác. V suterénu jsou
dvě sklepení, vyhloubené do skalního podloží. Do pravého se sestupuje
po rostlé, značně nerovné skále. Do levého se sestupuje po rostlé dolů
skloněné skále a 2 schodech dolů. Povrch obou sklepení je nerovný se stojatou vodou v nádržkách vyhloubených v jejich středech.
Palác Rajský dům
Od sklepení po 11 kamenných schodech nahoru vystupují návštěvníci
do paláce Rajský dům. Po 15 točitých kamenných schodech vystupují do
přízemí. Starší návštěvníci si mohou sednout na lavice a vyslechnout si
výklad v sedě. Mohutné dřevěné dveře směrují do arkádové chodby v prvním patře zámku. Po prohlídce lze po 1 kamenném schodu a 21 dřevěných
schodech vystoupit do velké hodovní (zelené) síně. Součástí sálu jsou i dva
výstupy na prevéty. Nechybí lavičky k vyslechnutí výkladu vsedě.
Dále pokračuje prohlídka ve druhém patře, kam je potřebné vyjít po 22 dřevěných schodech. Ani zde nechyběl prevét, přístupný tentokrát chodbičkou
se schody v síle zdiva, zatočenou vpravo. Otevřená terasa nabízí výhled
na východní stranu hradního návrší.
Kamenný most
Z druhého patra paláce Rajský dům je přímý vstup na kamenný most
po dřevěné zvedací lávce. Z paláce sestupují návštěvníci 1 schodem dolů
na lávku. Z ní sestupují 1 schodem dolů a vystupují 1 kamenným schodem
nahoru, aby se následně po 5 kamenných schodech dostali na plochu
původně krytého kamenného mostu. Z mostu se otevírá výhled do okolí
hradu. Návštěvníci pokračují směrem k věži Putna. Na konci mostu sestupují po 7 schodech dolů a po druhé dřevěné lávce vstupují do věže Putny.
Věž Putna
Věž Putna sloužila k obraně hradu. Síla zdí umožnila umístit do nich kamenné schodiště, do něhož se jen nahlíží. Návštěvníci sestupují po dřevěném
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vloženém schodišti po 6 + 6 + 6 + 6 + 12 schodech na dno Putny. Zde prohlídka končí. Návštěvníci opouštějí věž 1 schodem dolů vstupem vybouraným
teprve v 19. století. Podél věže vpravo sestupují po zatravněném a spásaném
povrchu. Po 5 schodech dolů a skalním výchozu přistupují k prodejně publikací v bytě vrátného nad vstupnou bránou a po 9 schodech a rostlé skále
scházejí na hradní přístupovou cestu.
Prohlídka - Zámek
Prohlídka zámku začíná v přízemí arkádové chodby Huertova křídla, do níž
se z nádvoří vstupuje 1 schodem nahoru. Po 4 + 1 schodu stoupají návštěvníci do schodišťové haly a po 25 točených schodech vystupují
do arkádové chodby v prvním patře zámku.
Z arkády vcházejí návštěvníci do zámeckých interiérů Huertova křídla, zařízených mobiliářem, typickým pro období renesance. Z obývacího pokoje
vstupují do dámské ložnice, z níž lze nahlédnout do dětského pokoje
a pokoje komorné, bývalé koupelny vybudované za Windischgrätzů.
Po prohlídce se návštěvníci vracejí do obývacího pokoje a pokračují v prohlídce jídelny a herny. Do tzv. rytířského sálu, původně orientálního pokoje
s malbami inspirovanými čínskými motivy, vstupují návštěvníci 1 schodem
dolů. Do poslední místnosti, lovecké chodby, vystupují návštěvníci 1 schodem nahoru. Poté vstupují na arkádovou chodbu a vracejí se do haly. Po 25
točitých schodech sestupují do přízemí a po 1 + 4 schodech sestupují
na arkádovou chodbu, kde prohlídka končí.
Muzeum v přírodě
Umístěno je východně od hradu Velhartice. Jednotlivé stavby nejsou prozatím zpřístupněny, lze si je alespoň prohlédnout zvenčí.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla přímo na hradě instalována. Umístěna je na parkovišti před bývalým poplužním dvorem, jenž byl
součástí širšího hospodářského zázemí hradu Velhartice. Běžné toalety
jsou umístěny v Huertově zámeckém křídle. Do arkádové chodby v přízemí
se vystupuje 1 schodem nahoru.
Vstup do toalet je bezbariérový. Nevyhovující velikost kabin a šířka vstupů
neumožňují jejich použití návštěvníky na vozíku.
Parkovat lze na parkovišti před poplužním dvorem. Z parkoviště vede rovná
značená mírně do svahu se zvedající cesta přímo na hrad.

Hrad Velhartice
341 42 Kolinec
Tel./fax: 376 583 315
velhartice@plzen.npu.cz www.hradvelhartice.cz
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Velké Březno, zámek (KP)
Zámek Březno není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku si
mohou s pomocí asistence prohlédnout park a exteriéry zámku. Hlavní
bariérou prohlídky reprezentačních a obytných místností prvního patra
a výstavní síně druhého patra jsou schody.
Zámek byl postaven na svahu nad řekou Labe. Proto návštěva vozíčkářů
vyžaduje asistenci. Povrch cest k hlavní zámecké bráně tvoří asfalt. Povrch
přístupové cesty k zámku je dlážděn menším lomovým kamenem. Pěšiny
v parku jsou v dolní části sypány jemným šedivým štěrkem, uprostřed
parku zpevněny lomovým kamenem a v horních partiích zarostlé pravidelně sekanou trávou. V parku i před zámkem jsou rozmístěny lavičky. Pod
loubím jsou židle a stoly, součást zdejší stylové kavárny.
Prodejna vstupenek a publikací
Umístěna je v přízemí zámku. Návštěvníci vstupují 1 nízkým schůdkem
na otevřenou verandu a 1 schůdkem do spojovací chodby. Postupují vlevo
k prodejně vstupenek a publikací, v jedné z obytných místností zámku.
Součástí zařízení prodejny jsou původní kamna a na zdech tapety a obrazy 19. století.
Prohlídka interiérů zámku - první patro
Prohlídka zámku začíná na schodiště. Po 14 + 14 schodech se návštěvníci
dostávají do prvního patra. Mají-li návštěvníci na vozíku asistenci, která jim
pomůže zvládnout schody, je další prohlídka stylových zámeckých interiérů se sbírkami rodiny Chotků bezbariérová. Jediným nepřístupným místem
pro vozíčkáře je knihovna mezi hudebním salonem a pracovnou hraběte
Karla Chotka. Vstupu brání šířka dveří 60 cm. Do knihovny je možné
nahlédnout a pak ji obejít. Prohlídka všech místností prvního patra končí
opět u zámeckého schodiště.
Druhé patro
Druhé zámecké patro patřilo hostům rodiny Chotků. V současné době je
zpřístupněná hlavní hala, v níž se konají sezónní výstavy. Návštěvníci se
do druhého patra dostávají po 15 + 14 + 8 schodech.
Věž
Po ukončení prohlídky mají návštěvníci možnost vykráčet do nejvyšší
zámecké místnosti ve věži s vyhlídkou do kraje. Je potřebné vystoupit
po 19 schodech dřevěného točitého schodiště a po 21 točitých schodech
litinového schodiště. S místnosti ve věži se otevírá výhled do Labského
údolí. Poté sestupují návštěvníci po 21 + 19 schodech do druhého patra
zámku, po 8 + 14 + 15 schodech do prvního patra a po 14 + 14 schodech
do přízemí, kde prohlídka končí.
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Přízemí zámku
Přízemí zámku, netvořící součást běžné prohlídkové trasy, je bezbariérově
přístupné. Návštěvníci zde naleznou velkou jídelnu, dnes oddací sál,
ze kterého je možný vstup do sálu se sezónními výstavami a zámeckou
kavárnou. Běžný přístup do výstavní síně a kavárny vchodem pro služebnictvo vzhledem ke své šířce 75 cm vozíčkářům nevyhovuje.
Zámecký park
Vozíčkáři s asistencí si mohou prohlédnout rozlehlý zámecký krajinářský
park ze 70. let 19. století se všemi jeho malebnými zákoutími a drobnými
stavbičkami, kulečníkem a bazénem, rovněž tak exteriéry zámku.
Na zámku není bezbariérová toaleta. Nejbližší bezbariérová toaleta je ve Velkém Březně, u čerpací stanici Robin Oil, Ústecká 137 (Tel.: 475 228 111),
s non-stop provozní dobou.
Po předchozí domluvě mohou řidiči se sníženou pohyblivostí zaparkovat
před zámkem.
Státní zámek Velké Březno
403 23 Velké Březno
Tel./fax: 475 228 331
zamek.velkebrezno@usti.npu.cz www.zamek-vbrezno.cz

...................................................
Velké Losiny, zámek (NKP)
Zámek Velké Losiny není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci
na vozíku si mohou prohlédnout anglický krajinářský park, zámecké nádvoří
a exteriéry zámeckých budov. Hlavní bariérou pro vstup vozíčkářů jsou
schodiště a schody, v místnostech renesančního zámku i zvýšené prahy.
Zámek Velké Losiny a zámecký park jsou bezbariérově dostupné z lázní
Velké Losiny po značené turistické vozíčkářské trase. Návštěvníci se pohybují po rovných zpevněných stezkách parku s jemným dusaným štěrkem.
Prodejna vstupenek je v objektu barokního zámku. Vstupuje se do ní
z průjezdu na zámecké nádvoří, vlevo přes práh. Další pohyb v místnosti
je bezbariérový.
Prodejna publikací se nachází v barokním zámku za zámeckou galerií,
v které se konají sezónní výstavy. Do prodejny publikací vedou 2 schody
nahoru. Součástí prodejny jsou automat na nápoje, stoly a židle ke krátkému odpočinku.
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Velké Losiny - renesanční arkády zámku
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Prohlídka renesančního zámku - Sály I
Prohlídka začíná v průjezdu barokního zámku. Návštěvníci vcházejí
na nádvoří a po 2 schodech nahoru do arkádové chodby. Z té vystupují
po 15 + 15 schodech do prvního patra. Většina dveří prvního patra má zvýšený práh.
Návštěvníci postupně procházejí místnostmi severního, východního a západního křídla. Arkádovou chodbou prvního patra vstupují do Sálu předků,
z něhož pokračují do Rytířského sálu a dále přes 1 schod dolů
do knihovny.
Po její prohlídce se vracejí do Sálu předků a do sálu s gobelíny. Po prohlídce se přes Sál předků vracejí na arkádu.
Sály II
Z arkády, 1 schodem dolů, vstupují návštěvníci do průchozího pokoje,
z něhož lze vejít 1 schodem nahoru do druhého gobelínového sálu. Poté se
vracejí zpět do průchozího pokoje a pokračují 1 schodem nahoru do Španělského salónu a ložnice. Po jejich prohlídce se návštěvníci vracejí na arkádu.
Sály III
Do místnosti, v které jsou připomenuty neblaze proslulé čarodějnické procesy, se vstupuje po šikmé dřevěné rampě. Po prohlídce se návštěvníci
vracejí na arkádu.
Zámecká kaple
Z arkády vstupují návštěvníci na varhaní emporu zámecké kaple. Ze stran,
sejdou-li 2 schody dolů, se mohou přiblížit k pánským oratoriím. Z empory
lze vystoupit 1 schodem nahoru do starší tzv. malé kaple. Po prohlídce
kaple se návštěvníci vracejí na arkádovou chodbu a do východního křídla.
Zbrojnice a empírové křídlo
Na konci východní arkádové chodby vstupují návštěvníci do schodišťové
chodby. Po 2 schodech nahoru a vlevo vstupují do zbrojnice, z níž lze
nahlédnout do ložnice. Poté se vracejí a ze zbrojnice 2 schody dolů a sestupují do chodby. Sestupují po 8 + 8 + 3 schodech dolů do spojovací chodby
mezi zámkem a budovou správy panství a po 4 schodech nahoru vystupují
do trojice empírových síní. Pohyb v nich je bezbariérový. Po jejich prohlídce
se návštěvníci vracejí 4 schody dolů do spojovací chodby a po 3 + 8 +
8schodech vystupují na arkádu. Z ní sestupují po 15 + 15 schodech do
arkádové chodby v přízemí a po 2 schodech dolů na nádvoří.
Zámecká obrazárna
Expozice zámecké obrazárny Žerotínů, Liechtensteinů a dalších spříbuzněných rodin je umístěna v prvním patře barokního zámku. Prohlídka začíná
v průjezdu. Návštěvníci vystupují po 15 + 6 + 5 dřevěných schodech do prvního patra. První obrazy jsou vystaveny v arkádové chodbě. Po 2 schodech
dolů sestupují návštěvníci do vstupního sálu a poté po rovině vpravo do dvou

233
sálů, které mají stejně jako vstupní sál dochované původní tapety. Součástí
druhého sálu je zámecké divadlo.
Po jejich prohlídce se návštěvníci vracejí do vstupního sálu a pokračují
1 schodem dolů do spojovací chodbičky, z níž vystupují po 2 schodech
nahoru do zbylých sedmi síní galerie. Po ukončení prohlídky se vracejí zpět
do vstupního sálu. Dvěma schody nahoru vstupují do arkádové chodby
a dál po 5 + 6 + 15 schodech sestupují do průjezdu zámku, kde prohlídka
končí.
Zámecký park
Anglický krajinářský park s rybníkem a oranžérií je upraven pro pohyb
návštěvníků na vozíku. Vozíčkáři se dostanou do všech jeho zákoutí.
V zámeckém parku, propojeném bezbariérovými cestami a pěšinami
s lázeňským parkem, začíná vozíčkářský Ludvíkovský okruh v délce 9 km
a Špícharský okruh v délce 3 km. V lázeňském parku je umístěna přehledná
mapa obou vozíčkářských tras. Obě trasy značené logem vozíčkáře jsou
plně přizpůsobené potřebám a požadavkům turistů na vozíku.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře, součást běžných toalet,
je umístěna ve východním křídle barokního zámku. Vstup do ní přes zámecké nádvoří je bezbariérový. Další bezbariérová toaleta vhodná pro vozíčkáře
je na parkovišti severně od Ruční papírny Velké Losiny.
Parkovat lze na parkovišti severovýchodně od zámku nebo na parkovišti
severně od papírny u hlavní silnice na Šumperk. Přístup z obou parkovišť
k zámku je zcela po rovině s vhodně upravenými cestami.
Zámek Velké Losiny
Velké Losiny 268, 788 15 Velké Losiny
Tel.: 583 248 380
velkelosiny@olomouc.npu.cz www.losiny-zamek.cz

...................................................
Veltrusy, zámek a krajinářský park (NKP)
Zámek Veltrusy a krajinářský park kolem něj jsou pro návštěvníky na vozíku
pouze částečně přístupné. Hlavní bariérou prohlídky zámku prvního patra
jsou vnější a vnitřní schodiště. Bariérou prohlídky pavilónů v parku je jejich
umístění na vyvýšeninách, aby alespoň částečně dominovaly v zdejším
rovinatém terénu. Celý zámecký areál byl během povodní v roce 2002
těžce poškozen. Zámek a park jsou průběžně obnovovány, tomu jsou podřízeny i prohlídky zámku. Zámek je prezentován jako šlechtické sídlo
v obnově.
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Zámek Veltrusy se nachází v jižní části rozsáhlého krajinářského parku.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do areálu parku od jihu hlavní bránou z obce
Veltrusy nebo od kempu Obora, případně vstupem do letního kina (Dórský
chrám, Chrám přátel zahrad a venkova).
Většina cest a stezek v parku je upravena tak, aby byla vhodná i pro vozíčkáře. Hlavní osová komunikace od Červeného mlýna k zámku a ke kempu
je pokryta asfaltem. Stezky v parku, kolem zámku a na zámeckém čestném
dvoře jsou vysypány jemným bílým dusaným štěrkem. Pěšiny vzdálenějších částí parku mají hrubší povrch místy s vyježděnými kolejemi.
Prodejny vstupenek a propagačních materiálů jsou v severozápadní hospodářské budově, špejcharu, nalevo od ohrady s alegoriemi dvanácti měsíců
a čtyř ročních období. Vstup do prodejen je bezbariérový.
Prohlídka zámku
Expozice zámku nepřibližuje letní rezidenci Chotků i s jejím barokním
zařízením. Zámek je v dlouhodobé rekonstrukci. Návštěvníkům je během
prohlídky ukázáno, jak rekonstrukce probíhá a co vše je potřebné udělat,
aby se památka zaskvěla ve své původní kráse.
Návštěvníci vstupují do zámku východním průjezdem. Vcházejí do chodby
s ukázkami restaurování kamene. Vlevo, prostřed chodby, je schodiště.
Návštěvníci jdou po 6 + 19 schodech do prvního patra a poté do hlavního
sálu. Z hlavního sálu přechází do severozápadního a následně jihozápadního křídla. V jednotlivých místnostech jsou přiblížené postupy rekonstrukce
a restaurování.
Samostatná část prohlídky je věnovaná obnově parku a jeho staveb.
Poslední místnost jihozápadního křídla nabízí výsledek obnovy, historickým
mobiliářem zařízený pánský pokoj. Z pánského pokoje vcházejí návštěvníci
do hlavního sálu. Poté po 19 + 6 schodech sestupují do chodby v přízemí.
Z ní, bez bariér, vstupují do místností severovýchodního křídla, aby se přes
ně dostali do mušlového pokoje a dál do saly terreny pod hlavním sálem,
kde prohlídka končí.
Zámecké zahrady
Expozice zámeckých zahrad je umístěna v bývalých zámeckých zahradách
a zahradních objektech, umístěných jihovýchodně a jihozápadně od zámecké budovy.
Oranžérie
Prohlídkový okruh „Historické skleníky v zásobním zahradnictví“ začíná
na nádvoří zámku. Návštěvníci na vozíku projíždějí parkem k bývalé otevřené
jízdárně, v roce 1740 přestavěné na oranžérii.
Vstup do ní je bezbariérový. Oranžérie je místem konání sezónních výstav
výtvarného umění a architektury.
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Veltrusy - zámecká budova se čtyřmi křídly
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Zámecké skleníky
Po prohlídce oranžérie pokračuje prohlídka květné a zásobní zahrady
a skleníků tvořených velkým skleníkem na horní terase, objektem tzv. saly
terreny a malým skleníkem, tzv. množárnou. Návštěvníci na vozíku se bez
pomoci dostanou pouze do horní části zahrady na horní terase.
Vlastní skleníky zůstávají pro ně nedostupné. Komunikace v nich jsou příliš úzké. Do množárny se navíc sestupuje po drobných schůdcích. Do
všech skleníků s dochovanými pěstebními stoly a klasicistními litinovými
kamny lze nahlédnout.
Na konci horní terasy je umístěna tzv. sala terrena, místo určené k posezení během letních dní. Vozíčkáři se k ní bez problémů dostanou. Na trelážích podél zdí by časem měla rozkvést popínavá růže Gräfin Chotek,
vyšlechtěná Hermanem Kiesem v roce 1911 pro Marii Henrietu Chotkovou.
Do spodní části zásobní a květné zahrady se sestupuje po 10 schodech.
I květná zahrada sloužila k odpočinku. Proto zde nechybí fontána. Po prohlídce spodní části zahrady se návštěvníci vracejí zpět na horní terasu,
poté k zámku, kde u saly terreny prohlídka zahrad a skleníků končí.
Zámecký park
Romanticko-klasicistní přírodně krajinářský park zámku Veltrusy se rozkládá na ploše 280 ha. Od 90. let 18. století v něm bylo vybudováno několik
romantických, klasicistních a empírových staveb. Část z nich se dochovala
a je alespoň zvenčí přístupná i návštěvníkům na vozíku.
V rámci připravovaného projektu obnovy parku se počítá s jejich celkovou
obnovou, případně i rekonstrukcí. Současně by se měla zlepšit dostupnost
parku jak pro běžné návštěvníky, tak pro rodiče s kočárky a vozíčkáře.
Obnovy by se měla dočkat i vodní síť Mlýnského kanálu a jeho ramen, aby
byla opět možná plavba lodičkami v dlouhém úseku mezi Laudonovým
pavilónem a Egyptským kabinetem.
Laudonův pavilón
Vybudován byl na hrázi nad Mlýnským kanálem a sloužil zároveň jako stavidlo. Jeho komplexní obnova byla ukončena v roce 2008.
Pro vozíčkáře je pavilón nepřístupný. Lze si ho prohlédnout s odstupem,
např. z parkoviště před kempem Obora. Přístupová cesta k pavilónu po hrázi
není uzpůsobena pro pohyb turistů na vozíku.
Pavilon Marie Terezie
Patří k hůře dostupným stavbám. Umístěn je v severní části zámeckého
areálu před Červeným mlýnem. Poslední úsek přístupové komunikace má
charakter polní cesty s vyježděnými kolejemi.
Pseudogotický Červený mlýn
Umístěn je na severním okraji parku nalevo od osové spojnice. Červený
mlýn, adaptovaný na domov důchodců, si lze prohlédnout pouze zvenčí.
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Sfinga - Egyptský kabinet
Od Červeného mlýna se lze k zámku vrátit okružní alejí podél Mlýnského
kanálu. Povrch cesty má hrubší povrch bez vyježděných kolejí. Těsně
za Červeným mlýnem prochází cesta přes most Emissarius se sochou
sfingy. Nedaleko stojící torzo Egyptského kabinetu s dochovanými suterény,
přístupnými úzkým schodištěm, není pro vozíčkáře dostupné. Prohlídka
podzemních prostor Egyptského bude možná z lodičky po rehabilitaci
kanálu a jeho ramen.
Chrám přátel zahrad a venkova
Vystavěn byl na vyvýšené terase nad Mlýnským kanálem. Přístup z parku
po svahu nahoru není pro vozíčkáře ideální. Chtějí-li si vozíčkáři pavilón
prohlédnout, je lepší k němu přijít od letního kina. Cesta po zatravněném
pravidelně sekaném povrchu v místech bývalé cesty je v rovině. Na ochoz
kolem chrámu se vystupuje po 7 schodech nahoru. Díky velkým oknům,
přes které je do chrámu vidět, není nutné vycházet na ochoz.
Dórský pavilón
Je umístěn na hraně zemního valu východně od daňčí obory poblíž letního
kina. Úzká neudržovaná pěšina brání, aby si ho vozíčkáři prohlédli z bezprostřední blízkosti. Dostačující je pohled od paty zemního valu, na němž
byl pavilón postaven. Do interiéru otevřeného pavilónu bez vnitřního jádra
vedou 2 schody nahoru.
Toalety jsou umístěny ve východním hospodářském křídle, v pravé části
čestného dvora. Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí
jak dámských tak pánských toalet.
Uvnitř zámeckého areálu, cca 100 metrů od nádvoří, je vyhrazené parkoviště pro řidiče se sníženou pohyblivostí. Z parkoviště lze bez pomoci
druhé osoby vejít na nádvoří a do okolí zámku po rovných a částečně asfaltových cestách. Parkovat lze i u kempu Obora (odbočka vlevo z křižovatky
silnice č. 608 ze směru od Prahy), odkud lze přejít po rovné asfaltové cestě
k zámku a do zámeckého areálu.

Zámek Veltrusy
Ostrov 59, 277 46 Veltrusy
Tel.: 315 781 146 Fax: 315 781 144
veltrusy@stc.npu.cz www.zamek-veltrusy.cz
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Veveří, hrad (KP)
Hrad Veveří není bezbariérovou památkou. Vzhledem k tomu, že jde
o objekt středověkého stáří, při jehož výstavbě se kladl důraz na bezpečnost a nepřístupnost, samostatná návštěva vozíčkářů bez asistence se
minimálně do ukončení dlouhodobé rekonstrukce nedoporučuje. Jsou-li
vozíčkáři se skupině přátel nebo s asistencí, mají možnost prohlídky
nádvoří a exteriérů hradu. Hygienické zázemí umožňuje účast na zdejších
kulturních akcích, pořádaných v otevřeném příhrádku a v případě zhoršeného počasí ve víceúčelovém sálu bývalých koníren, rovněž v prostoru
příhrádku. Prohlídce paláce s břitovou věží brání bariéra schodišť a schodů.
K hradu Veveří vedou dvě přístupové cesty. Pro vstup návštěvníků na vozíku
je jednodušší cesta od kostelíka Nanebevzetí Panny Marie. Náročnější je
přístup od jihu, od zastávky autobusů, od které je nutno překonat prudký
svah k jižní bráně, dlážděný drobným kamením. Přístupová cesta od západu
je asfaltová.
Návštěvníci vstupují do hradu první bránou. Povrch dolů klesající cesty
v obranném koridoru mezi obrannými věžemi je rovný. Pro pohyb vozíčkářů
je nejobtížnější povrch středního hradu. Cesta krytá značně hrubým štěrkem klesá poměrně prudce. Stojí-li návštěvníci v horní části nádvoří,
za druhou bránou, jsou ve výšce střech dolního paláce s břitovou věží.
Od druhé brány vpravo lze přejít do tzv. příhrádku. Vzhledem k tomu, že
příhrádek je nejvýše položenou částí hradu, stoupá cesta nahoru. Její
povrch je rovný, pevný, sypaný hrubším štěrkem.
Dostanou-li se vozíčkáři za jižní bránu, pohybují se po relativně rovném
povrchu. Pouze v průjezdu palácem s břitovou věží, provizorně vysypaným
štěrkem, se stoupá mírně do svahu na arkádové nádvoří.
Vchází-li návštěvníci do hradu od kostelíka Nanebevzetí Panny Marie,
doporučuje se jim odchod jižní bránou, aby se vyhnuli stoupání nahoru přes
střední hrad. Vzhledem k tomu, že přístupová cesta k hradu je dlážděna
pouze v úseku, který je ve správě NPÚ, zůstává nejspodnější a nejstrmější úsek nad parkovištěm sypaný jemným bílým štěrkem. Tomuto úseku je
potřebné věnovat zvýšenou opatrnost. Na hraně dlážděné cesty, na níž se
napojuje štěrkovitý povrch, je rigol pro odtok dešťové vody. Mezi západní
a jižní bránou byla v bývalém příkopu zřízena spojovací pěšina. S ohledem
na prudkost stoupání případně klesání její trasy, není vhodná pro pohyb
na vozíku.
Prodejna vstupenek je v paláci s břitovou věží, v bývalé kanceláři panství
Veveří. Vstupuje se vpravo, 1 schodem nahoru a 1 dolů.
Ochozy mezi věžemi příhrádku
Na ochozy příhrádku se vystupuje věží s točitým schodištěm. Návštěvníci
vstupují do věže po 1 + 1 schodu. Následně vystupují po 18 + 13 schodech

239
dřevěného vřetenového schodiště do výšky krovu konírny, víceúčelového
sálu. Po překonaní posledních 20 točitých schodů se dostávají na ochoz.
Pokračují-li vpravo, dostanou se po rovině k malé hranolové věži nad příkopem. Pokračují-li vlevo, dostanou se k velké hranolové věži. V jejím interiéru
se vystupuje po 2 + 6 schodech nahoru a vychází se z ní 1 schodem dolů.
Do poslední branné věže se schází 6 schody dolů. Z ochozu příhrádku je
výhled na západní předhradí Veveří.
Prohlídka paláce s břitovou věží - Jak se budí hrad
Pro návštěvníky byly částečně zpřístupněny místnosti palác s břitovou věží.
Instalace s názvem „Jak se budí hrad“ přibližuje znovuoživení hradu. Prohlídka začíná v průjezdu palácem s břitovou věží. Návštěvníci vstupují
1 schodem nahoru do arkádové chodby. Chodbou, druhotně probouranou
v síle zdiva obranné věže, vstupují do jeho suterénu, zpřístupněného
původně otvorem ve výšce 9 metrů. Po prohlídce bývalé hladomorny se
vracejí na arkádovou chodbu. Po dokončení obnovy gotické kaple sv. Prokopa budou návštěvníci pokračovat arkádovou chodbou, aby do ní mohli
nahlédnout, a následně do ní vstoupit.
První patro paláce
Prohlídka pokračuje v prvním patře, kam návštěvníci vystupují po 14 + 10
schodech. Pohyb v reprezentačních a obytných místnostech hradu, zařízených původním nábytkem i nábytkem z Křivoklátu a Konopiště, je bez bariér.
Posledními místnostmi v patře, kterými návštěvníci procházejí, jsou dvě
kanceláře vybudované nad přepažením gotické kaple. Po jejich prohlídce
vstupují návštěvníci do arkádové chodby a přes zvýšený práh na vyhlídkovou
terasu na místě gotického Přemyslovského paláce.
Druhé patro paláce a krovy
Z prvního patra vystupují návštěvníci po 15 + 15 schodech do druhého
patra. Zde se nachází výstavní sál, v němž se konají sezónní výstavy. Po
prohlídce vystupují návštěvníci po 1 + 19 schodech do krovu paláce obnoveného v posledních pěti letech. Mimořádně náročná obnova zachovala
maximum původní hmoty krovu. Po prohlídce sestupují návštěvníci po 19 +
1 schodu do druhého patra, po 15 + 15 schodech do prvního patra a po 10
+ 14 schodů do přízemí. Po 1 schodu dolů sestupují z arkádové chodby do
průjezdu, kde prohlídka končí.
Černá kuchyně
Umístěna je v paláci s břitovou věží. Vstupuje se do ní z průjezdu, po 1
schodu nahoru. V černé kuchyni, využívané prozatím jako galerie, mohou
návštěvníci obdivovat výlevku, dvojici chlebových pecí a krb s rošty.
Galerie
Umístěna je v místnosti sousedící s prodejnou vstupenek a publikací. Vstupuje se do ní přes nízký dřevěný práh.
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Anglický trakt
Anglickým traktem se pouze prochází. Po 6 + 17 + 2 schodech dolů se
sestupuje do tzv. přemyslovského sklepení, částečně vysekaného do skály.
Lapidárium - Zadní palác
Hradní lapidárium s expozicí kamenných architektonických článků je umístěno v sále Zadního paláce. Vstup do lapidária je bezbariérový. Další část
lapidária je umístěna v arkádové chodbě romantické vyhlídkové terasy
na nádvoří paláce s břitovou věží.
Prachová věž
Umístěna je v nejzadnější části hradu. Návštěvníci vystupují po 12 + 12
dřevěných schodech do věže, v ní po 1 + 18 točitých dřevěných schodech
stoupají na její vrchol.
Vinný sklípek
Umístěn je v suterénu pod prostorem bývalé kovárny. Vstupuje se do něj
přes zvýšený práh.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel je umístěn v předpolí hradu, na místě zaniklé středověké vesnice.
Do ohrazeného areálu se vstupuje přes zvýšený práh. Do kostela je vstup
bezbariérový.
Na hradě Veveří byly instalovány dvě bezbariérové toalety upravené pro vozíčkáře. Nacházejí se v jižní hospodářské budově středního hradu. V bezprostřední blízkosti jsou umístěny běžné toalety.
Parkovat lze na parkovištích před západní bránou a v údolí pod hradem
pod jižní bránou. Navštíví-li hrad vozíčkáři se skupinou přátel, doporučuje
se při příjezdu zaparkovat na horním parkovišti a pak po vystoupení vozíčkářů sjet s autem na dolní parkoviště.

Hrad Veveří
664 71 Veverská Bítýška
Tel.: 549 420 164
veveri@brno.npu.cz www.veveri.cz
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Vizmburk, hrad (KP)
Hrad Vizmburk je pro veřejnost zcela uzavřen. Veškeré kulturní aktivity
spjaté s historii Vizmburka a jeho dalším osudem se odehrávají na prostranství pod hradem. Návštěvníci na vozíku se pod hrad dopraví autem.
Prohlídky hradu Vizmburk jsou formou výkladu u informačních panelů v podhradí. Zde si mohou návštěvníci zakoupit také sborníky věnované hradu,
jeho výzkumu a nálezům.
Během kulturních akcí v podhradí Vizmburku jsou k dispozici pouze běžné
suché mobilní toalety.
Parkování
Parkovat lze na parkovišti u hlavní plochy na níž se konají Vízmburské kulturní akce.
Sdružení pro Vizmburk
Souběžná 501, 549 41 Červený Kostelec
Tel.: 777 005 790
j.bekur@tiscali.cz www.vizmburk.cz

...................................................
Vizovice, zámek (NKP)
Zámek Vizovice není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky čestného dvora zámku a jeho exteriérů a rozsáhlého
anglického krajinářského parku. S pomocí asistence mohou absolvovat
prohlídku zámecké kaple a výstavních síní v přízemí. Bariérou pro vstup do
místností prvního a druhého patra zámku jsou schody a zúžené vstupy.
Návštěvníci na vozíku vjíždějí do zámeckého areálu z parkoviště před zámkem průjezdem hospodářských budov předzámčí. Pohybují se po rovných
zpevněných pěšinách, sypaných jemným šedým štěrkem. Stejnou úpravu
povrchu má i čestný dvůr zámku. Anglický krajinářský park je rozložen
v níže položeném údolí pod zámkem, kolem rybníčku. Při sestupu do parku,
po zpevněných pěšinách, budou návštěvníci na vozíku potřebovat asistenci.
Od zámku lze s pomocí asistence směrem do údolí projít do města.
Prodejna vstupenek a publikací - sezónní výstavy
Prodejna vstupenek a publikací je umístěna v průjezdu z čestného dvora
do parku vlevo. Při vstupu do prodejny je nutné překonat 3 schody nahoru
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do chodby před prodejnou. Vstup do prodejny je bezbariérový. Za prodejnou
jsou vyhrazené dvě místnosti pro konání sezónních tématických výstav. a u
Prohlídka zámku - Prohlídková trasa A
Trasa A, přibližující reprezentační místnosti prvního patra, začíná v průjezdu do parku vpravo. Návštěvníci se dostanou po 3 schodech nahoru do
budovy a vcházejí do spojovací chodby. Na jejím konci vstupují na reprezentační schodiště a po 8 + 7 + 7 + 8 schodech stoupají do prvního patra.
Z chodby prvního patra pokračují do obytných místností. Úroveň podlah
místností je vyšší než úroveň podlahy chodby. Rozdíl se rovná výšce 1 malého schodu. Další pohyb obytnými místnostmi až do loveckého salónu je
bezbariérový. Mezi salónem a ložnicí byl původní široký barokní vstup
zúžen na polovinu vložením vestavěné skříně. Projedou pouze vozíky užší
než 70 cm. Průchod komplikují dveře, které se otevírají ven, a klika.
Pohyb následujícími reprezentačními místnostmi až k pánskému salónu je
bezbariérový. Mezi salónem a pokojem komorníka byl původní vstup opět
zúžen vložením vestavěné skříně. Dveře se otevírají do místnosti, průchod
je užší 75 cm. Pohyb následujícími místnostmi je opět bezbariérový. Prohlídka pokračuje k pánské oratoři. Návštěvníci vycházejí na chodbu a přesouvají se k reprezentačnímu schodišti. Po 8 + 7 + 7 + 8 schodech sestupují do přízemí.
Zámecká kaple
Vstup do barokní zámecké kaple je z nádvoří. Při vstupu do kaple je nutné
překonat 2 +1 schod. Prohlídka kaple je součástí prohlídkové trasy A, která
je v ní zakončena.
Prohlídková trasa B
Prohlídková trasa B začíná na nádvoří. Při vstupu do budovy je nutné překonat 2 + 1 schod. Po levé straně se otevírá pokoj správce zámku. Další
zpřístupněné místnosti, soukromé pokoje majitelů zámku, jsou umístěny
ve druhém patře. Přístup do nich je vřetenovým schodištěm pro služebnictvo, které tvoří 35 + 34 točitých schodů. Schodiště ústí do chodby
ve druhém patře.
Z chodby jdou návštěvníci po 4 schodech nahoru do po-koje pro služebné.
Ten je poslední místností zámeckého křídla, proto se návštěvníci vracejí do
chodby a pokračují v prohlídce jednotlivých místností.
Mezi pokojem biedermeieru a modrým salónem je zúžený vstup pro služebnictvo. Po prohlídce se návštěvníci vracejí reprezentačním schodištěm
po 9 + 8 + 8 + 9 schodech do prvního patra a po 8 + 7 + 7 + 8 schodech
do přízemí.
Na zámku prozatím nebyla instalována bezbariérová toaleta upravená pro
vozíčkáře. Běžné toalety jsou umístěny v průjezdu bývalé kočárovny před
zámkem. Bariérou jsou u pánských toalet 2 schody, u dámských 1 schod
a u obou obou nedostatečná velikost kabin.
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Parkování je možné na parkovišti před zámkem. Po dohodě se správou lze
umístit vůz řidiče se sníženou pohyblivostí na parkovišti správy zámku
u hospodářské budovy.
Zámek Vizovice
Palackého 376, 763 12 Vizovice
Tel.: 577 452 762
vizovice@kromeriz.npu.cz www.zamek-viz.hyperlink.cz

...................................................
Vranov nad D yjí, zámek (NKP)
Zámek Vranov nad Dyjí není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
si mohou prohlédnout nádvoří a exteriéry zámku. Nádherný výhled do krajiny se jim nabízí z mostu i z vyhlídky na čestném dvoře.
Při vstupu na vyhlídku, původně (dle vyobrazení na vranovské kamenině)
s dřevěnou konstrukcí a plátnem proti úžehu, je nutné překonat 1 schod.
Zčásti bezbariérově přístupným je výstavní sál v konírnách před zámkem.
Bariérou pro vstup vozíčkářů do reprezentačních síní prvního patra je vnější schodiště a jeho schody.
Po předchozím telefonickém objednání je správa zámku schopna zajistit
maximální vstup vozíčkářů do zpřístupněných místností a salonů. S ohledem na velikost místností není možné vzít do jedné skupiny víc než dva
vozíčkáře s asistencí.
Z městečka Vranov nad Dyjí jezdí na hrad elektrický vinařský vláček (vinné
sklepy Lechovice), který mohou využít rodiny s dětmi a senioři. Zastávka je
před první zámeckou bránou.
Návštěvníci na vozíku vstupují do Vranovského zámku po rovině z prostoru
předzámčí, kde lze zaparkovat, mostem na první nádvoří. Terén se z prvního nádvoří směrem k čestnému dvoru zvedá. Vozíčkáři zde potřebují
pomoc asistence.
Povrch komunikace a nádvoří je tvořen sypkým písčitým materiálem na
pevném podkladu. Během deště se tvoří louže. V podchodu mezi prvním
nádvořím a čestným dvorem je povrch vydlážděn dřevem.
Prodejna vstupenek a publikací je na dolním nádvoří, v budově bývalého
pivovaru. Návštěvníci vstupují do prodejny po 1 schodu a přes zvýšený
práh.
Prohlídka zámku
Prohlídka reprezentačních a obytních místností prvního patra zámku začíná
na horním nádvoří. Návštěvníci vystupují po 6 + 5 + 7 + 6 kamenných scho-
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dech a přes práh do zámecké budovy do vestibulu prvního patra. Z vestibulu vcházejí do monumentálního barokního sálu předků. Výhled z jižní
terasy u sálu předků vyžaduje překonání zvýšeného prahu dveří. Po prohlídce se návštěvníci vracejí do vestibulu a dále do severní místnosti
východního křídla, ložnice kněžny Pugnatelli. Do ložnice vedou dva vchody, jeden tajnými dvířky ve zdi (šířka 72 cm), druhý falešným krbem (šířka
78 cm). Pro vozíčkáře se širším vozíkem je prohlídka ložnice možná pouze
nahlédnutím.
Místnosti jižního a západního křídla
Prohlídka místností 1 patra jižního a západního křídla zámku je bezbariérová. V případě potřeby otevírá průvodce obě křídla dveří. Za předposlední
prohlíženou místností, pracovnou hraběte, následuje knihovna. Zde je
nutné překonat 1 schod. Knihovnou prohlídka zámku končí. Návštěvníci
scházejí dřevěným vřetenovým schodištěm s 32 schody do úrovně zvýšeného přízemí a dál, po 11 schodech sestupují dolů do průjezdu mezi dolním a horním nádvořím.
Je-li ve skupině návštěvníků někdo, pro koho by mohl být problém sejít po
vřetenovém schodišti, má možnost vrátit se „tajnými dveřmi“, širokými 67
cm, do spojovací chodby mezi čínským a pompejským pokojem. Další možností je návrat návštěvníků do chodby stejnou trasou, kterou vešli do knihovny. Je-li v místnostech mezi pompejským pokojem a pracovnou další
skupina turistů, může se odchod pozdržet i o 20 minut. Ze spojovací chodby sestupují návštěvníci po 15 + 15 dřevěných schodech do spojovací
chodby v přízemí. Z ní se dostanou přes 1 schod nahoru a zvýšený práh
na horní nádvoří.
Kaple Nejsvětější Trojice
V rámci samostatného prohlídkového okruhu lze navštívit barokní zámeckou kapli Nejsvětější Trojice. Ke kapli se sestupuje z přístupové cesty do
hradu po 13 + 12 kamenných schodech. Do kostela návštěvníci vstupují
přes zvýšený práh. Po ukončení prohlídky se vracejí zpět přes zvýšený
práh po 12 + 13 kamenných schodech na přístupovou cestu.
Výstavní sál
Výstavní sál je umístěn v budově purkrabství na dolním nádvoří. Návštěvníci
sestupují do hlavního sálu z nádvoří po 2 + 1 schodu. Po 2 schodech vstupují do místnosti s pecí teplovzdušného vytápění, hypocaustem tzv. nového paláce Henrycha z Lichtemburka. Pece jsou prezentovány v nálezovém
stavu in situ.
Zámecká konírna - síň sezónních výstav
Bývalá zámecká konírna je umístěna před vstupem do zámku. Každoročně
se v ní konají tématické výstavy. Bezbariérový přístup je do prvních dvou
místností koníren. Prohlídka dalších dvou místností návštěvníky na vozíku
je možná pouze s asistencí, která pomůže překonat 4 dřevěné schody
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nahoru. Šířka schodiště je 86 cm, vinou madla na pravé zdi se průchozí
prostor zúžuje na 76 cm.
Toaleta upravená pro vozíčkáře není bezbariérová. Do toalet vedou 3 schody. U vstupu je umístěn zvonek na přivolání asistence, není-li během hlavní
návštěvnické sezóny přítomna. V chodbě toalet je umístěna kabina pro
vozíčkáře. Kolem mísy jsou madla.
Parkoviště je umístěno na svahu u příjezdové cesty k zámku. Řidič se
sníženou pohyblivostí může vjet autem před budovu občerstvení u první
zámecké brány a zde po dohodě se správou zámku auto zaparkovat nebo
přistavit. Po předchozí dohodě se správou zámku může řidič se sníženou
pohyblivostí zaparkovat na horním zámeckém nádvoří.
Zámek Vranov nad Dyjí
Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
Tel.: 515 296 215 Fax: 515 282 080
vranov@brno.npu.cz www.zamekvranov.cz

...................................................
Vysočina, soubor lidových staveb Betlém, Hlinsko
(KP)
Soubor lidových staveb v Hlinsku, Betlém, není bezbariérovou památkou.
Návštěvníci na vozíku si mohou projet souborem lidových staveb a prohlédnout si exteriéry jednotlivých domů. Prohlídka interiérů čtyř zpřístupněných domů a dalších, sloužících jako prodejny léčivých bylin, čajovny,
cukrárny a restaurace, jsou dostupné s pomocí asistence, která pomůže
překonat jeden až po čtyři schody a zvýšené prahy.
Betlém Hlinsko byl založen na rovném pozemku na pravém břehu řeky
Chrudimky, přímo v intravilánu města Hlinsko. Návštěvníci na vozíku se
pohybují po rovině po pěšinách dlážděných pravoúhlou dlažbou. U obou
vstupů, jak od města Hlinsko, tak i od řeky, jsou umístěny přehledné informační panely.
Prodejna vstupenek a publikací je v domě čp. 180. Návštěvníci vstupují
do domu přes 1 schod nahoru. Vcházejí do předsíně a chodby a dále
do vlastní prodejny.
Prohlídka
V rámci souboru lidové architektury Betlém Hlinsko přibližují život místních
obyvatel čtyři domy. Ani jeden není bezbariérově přístupný.
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Dům čp. 62 - návštěvníci vstupují dovnitř přes nízký práh. Zvýšené prahy je
nutné překonávat i mezi místnostmi domu.
Dům čp. 158 - vstup do domu přes 1 + 1 schod. Zvýšené prahy je nutné
překonávat i mezi místnostmi domu.
Dům čp. 159 - návštěvníci vstupují dovnitř po 4 schodech nahoru. Zvýšené
prahy je nutné překonávat i mezi místnostmi domu.
Dům čp. 362 - Návštěvníci vstupují do budovy přes zvýšený práh. Zvýšené
prahy je nutné překonávat i mezi místnostmi domu.

Další domy Betlému Hlinsko, otevřené pro návštěvnickou veřejnost
Dům čp. 134 - Krámek na Betlémě. Návštěvníci vstupují dovnitř přes nízký
dřevěný práh do předpokoje a z něho přes práh do síně s prodejnou léčivých bylin, čajů a kosmetiky.
Dům čp. 361 - Kavárnička na Betlémě. Návštěvníci vstupují dovnitř přes
práh. Čajovna u pana Oldy - návštěvníci vstupují do čajovny 1 schodem
nahoru. Hospoda u Huberta - návštěvníci vstupují dovnitř po 1 schodu
nahoru. Další pohyb v přízemí hospody je bez bariér.
Běžně nepřístupné objekty
Dům čp. 318 - vstup do domu přes 1 schod.
Dům čp. 466 - vstup do domu přes zvýšený práh.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla prozatím v Hlinsku,
Betlémě zřízena.
Parkoviště s devatenácti parkovacími místy je umístěno při vstupu do areálu
souboru lidové architektury.
Soubor lidových staveb Vysočina
Příčná 350, 539 01 Hlinsko
Tel./fax: 469 326 415
slsvysocina@pardubice.npu.cz hrad@trosky.cz
www.vesely-kopec.eu www.trosky.cz

...................................................
Zákupy, zámek (NKP)
Zámek Zákupy není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají
možnost prohlídky parku a exteriérů zámku. Reprezentační místnosti a pokoje, v nichž bydlel císař Ferdinand V., umístěné v nejvyšším patře zámku,
nejsou bezbariérově přístupné. Bariérou vstupu jsou schodiště a schody.

249
K přístupové cestě k zámku vedou z parkoviště pod zámkem i z náměstí
rovné asfaltové cesty. Samotná přístupová cesta k zámku s pravoúhlou
dlažbou se zvedá nahoru k budově předzámčí. Návštěvníci na vozíku musí
mít asistenci. Pokračují přes zámecký most na zámecké nádvoří. Průjezd,
nádvoří a arkádová chodba nejsou v jedné výškové rovině. Z průjezdu
zámku se na nádvoří sestupuje, na arkádovou chodbu kolem nádvoří je
potřebné vystoupit. Nádvoří je vydlážděno světlou pravoúhlou dlažbou.
V arkádě jsou stolky, u nichž si lze posedět.
Prodejna vstupenek a publikací je na nádvoří pod arkádou. Přístup k oknu
prodejny je bezbariérový.
Prohlídka reprezentačních a soukromých místností Františka I.
Prohlídka zpřístupněných místností zámku začíná na nádvoří. Návštěvníci
vstupují po 2 schodech do zámecké budovy a stoupají po 18 schodech
do haly prvního patra.
Zámecká kaple
Z haly prvního patra vede 13 schodů dolů do zámecké kaple. Po její prohlídce se návštěvníci vracejí nahoru po 13 schodech zpět do haly.
Pro bezbariérovou prohlídku nelze využít ani bývalou císařskou oratoř. I do ní
se vstupuje po 2 schodech nahoru, za dveřmi vedle schodiště.
Reprezentační a soukromé místnosti
Z haly vstupují návštěvníci po 15 + 14 + 6 schodech do druhého patra
zámku. Cestou nahoru po schodišti nelze přehlédnou osobní výtah císaře.
Je pro dvě osoby. Vzhledem k jeho rozměrům a dochovaným textiliím z 19.
století ho nelze využít ani pro vozíčkáře, ani pro hůře pohyblivé osoby.
Po vstupu do první místnosti, haly druhého patra, tzv. mázhausu, je další
pohyb místnostmi zámku zcela bezbariérový. Mezi místnostmi chybí prahy.
Návštěvníci se pohybují po koberci. Prohlídka zámeckých síní končí na chodbě pro služebnictvo. Z ní návštěvníci nahlíží do tzv. napoleonské knihovny
a pak sestupují po 6 + 14 + 15 schodech do haly prvního patra a po 18 +
2 schodech na nádvoří zámku, kde prohlídka končí.
Kuchyně
Umístěna je v severním zámeckém křídle. Nahlíží se do ní z arkádové
chodby prosklenými dveřmi.
Zámecká zahrada a park
Bezbariérový vstup do anglického krajinářského zámeckého parku je
možný vstupem z města. Návštěvníci na vozíku se pohybují v parku po
pěšinách vysypaných dusaným bílým pískem. Vstup do barokní francouzské zahrady přístupovou cestou od zámku není bezbariérový. Bariérou jsou
3 + 1 schod. Bezbariérový přístup do barokní zahrady je z parku. Povrch
pěšin v zahradě tvoří hrubší dusaný šedočerný štěrk.
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V areálu zámku nebyly instalovány bezbariérové toalety upravené pro vozíčkáře. Stávající se nacházejí v prvním nadzemní patře východního křídla
zámku (dámy, nutné překonat 1 schod) a severního křídla (páni). Pro potřeby vozíčkářů jsou nevyhovujícími šířka dveří 60 cm a velikost kabin.
Parkování je možné na parkovišti severně od zámku. Po předchozí domluvě
může řidič se sníženou pohyblivostí zaparkovat na nádvoří mezi budovou
předzámčí a zámku.
Zámek Zákupy
Borská 1, 471 23 Zákupy
Tel.: 487 857 278
zamek.zakupy@liberec.npu.cz www.zamek-zakupy.cz

...................................................
Zbečno, Hamousův statek (KP)
Hamousův statek, ležící ve Zbečně na cestě k hradu Křivoklát, je pouze
zčásti bezbariérovou památkou. Přes to, vzhledem k aktivitám probíhajícím
zde během návštěvnické sezóny a Adventu, má smysl se u této památky
na chvíli zastavit.
Hanousův statek ve Zbečně je řazen mezi nejstarší památky lidové architektury ve středních Čechách. Byl vybudován přímo u cesty procházející
Zbečnem. Povrch kolem statku je pevný a rovný. Na dvůr se vozíčkáři dostanou přes statek. Bezbariérovým je i pohyb ve dvoře statku, kde je ve
stodolách vystaveno zemědělské nářadí. Povrch dvora tvoří pravidelně
sečená tráva. Za domem se plocha dvora mírně zvedá do svahu. Hned u
domu je funkční pec na chléb, ve které se během víkendu a o adventu
předvádí pečení chleba, pečiva a koláčů, s možností ochutnávky hotových
výrobků.
Prodejna vstupenek a publikací je ve vstupní síni statku. Vstup z ulice je
bezbariérový.
Prohlídka Hamousova statku
Prohlídka Hamousova statku návštěvníky na vozíku vyžaduje pomoc
asistentů. Celkovou dostupnost omezuje velikost jednotlivých obytných
a hospodářských místností. Umožňuje, když ne přímý vstup, tak alespoň nahlédnutí dovnitř.
Vozíčkáři vstupují do budovy statku z návsi přímo do síně. Podlahu v síni
tvoří zpevněná dusaná hlína. Proto je její povrch značně nerovný. V síni je
černá kuchyně. Do ní je možné nahlédnout.
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Kamenný sloup
v nároží je pravděpodobně umístěn druhotně. Celkem 2 schody je nutné
překonat při vstupu do velké světnice, v níž bydlel mladý hospodář se svojí
ženou. Podlahy jsou dřevěné. Přístup do malé světnice, ložnice mladého
hospodáře, sloužící v současně době pro pořádaní sezónních výstav, je
bezbariérový.
Komory a sýpky
Ze síně se přes vysoký práh a po 2 schodech sestupuje do tzv. spodní
zděné komory. Do ní je možné nahlédnout. Horní zděná komora, sýpka,
přístupná po dřevěné pavlači a dvoudílný sklep zůstávají pro vozíčkáře
nepřístupnými.
Výměnek
Ze síně je možné vstoupit, o 1 schod zvýšenou dřevěnou rampou, do
později vestavěného zděného výměnku. Do kuchyňky rodičů hospodáře, ve
které si sami hospodařili, je možné nahlédnout. Pohyb po světnici s ložnicí
je bezbariérový.
V Hamousově statku je instalovaná suchá dřevěná toaleta. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je na hradě Křivoklát - na dolním
nádvoří u věže Huderka.
Parkování je možné na návsi Zbečna nebo před budovou Hamousova statku.
Hamousův statek ve Zbečně
270 24 Zbečno
Tel.: 313 558 440
zbecno@stc.npu.cz www.zbecno.cz

...................................................
Zlatá Koruna, klášter (NKP)
Klášter Zlatá Koruna je bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
mají možnost projet si klášterní areál a prohlédnout si zvenčí klášterní
budovy. Prohlídka klášterní expozice není bezbariérová. Vyžaduje překonávání několika drobných bariér v podobě jednoho až tří schodů. Bariéry
na prohlídkové trase jsou po předchozí domluvě odstraňovány za pomocí
šikmých mobilních ramp.
Návštěvníci vstupují do areálu kláštera přes bránu střeženou goticko-renesanční baštou. Povrch přístupových komunikací je různý. Vně kláštera je to
asfalt, uvnitř kláštera různé druhy pravoúhlé dlažby a valounová dlažba.
Na klášterní nádvoří vjíždějí návštěvníci na vozíku druhou bránou. Po pravé
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Zlatá Koruna - západní průčelí klášterního kostela
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ruce mají malý konvent s kaplí Andělů strážných, po pravé ruce pivovar
a před sebou bývalé opatství.
U vstupu do haly s prahem a 3 + 9 schody dolů je umístěn zvonek s logem
vozíčkáře. Je určený pro přivolání asistence a zajištění vstupenky, pokud
si chtějí vozíčkáři klášter prohlédnout. Běžní návštěvníci kláštera vcházejí
do jeho areálu tzv. opatskou cestou podél bývalého pivovaru. Terén klesá
dolů. Nejprudší klesání je v bráně objektu opatské věže. Opatská cesta ústí
na opatský dvůr.
Areál kláštera Zlatá Koruna byl až do zrušení kláštera za Josefa II. podstatně větší. Později došlo k zastavění vnějších prostor dnešní obcí Zlatá
Koruna. V zástavbě obce se dochoval bývalý kostel sv. Markéty, klášterní
hospic a sýpka.
Prodejna vstupenek a publikací a přízemí opatského domu s galerií
Běžní návštěvníci vstupují do prodejny vstupenek z opatského dvora po
pěti schodech nahoru. Po zakoupení vstupenky pokračují vpravo do vstupní haly opatství. Z ní je možné vejít do tří sálů galerie sezónních výstav. Při
vstupu z pravé strany překračují návštěvníci práh. Ve druhé místnosti je
v podlaze prezentován nález pece zajišťující horkovzdušné vytápění.
Z této místnosti se přes 1 schod dolů vstupuje do třetí výstavní místnosti,
ze které je možné vrátit se do vestibulu. Z vestibulu po 9 + 3 schodech
a přes práh odcházejí návštěvníci na dvůr, kde u malého konventu začíná
prohlídka.
Prohlídka kláštera - malý konvent - kaple Andělů strážných
Do malého konventu se vsstupuje 1 schodem nahoru. Je-li to zapotřebí,
otevírá průvodce obě křídla dveří. Z průjezdu přes práh a 1 schod dolů
sestupují návštěvníci do klášterního lapidária.
Z lapidária po 1 schodu nahoru vstupují do spodního patra kaple Andělů
strážných. Podlaha kaple nemá stejnou úroveň. Prostor s lavicemi, do kterých si je možné sednout, je o 1 stupeň nižší než prostor, do kterého
se z lapidária vchází. Z kaple návštěvníci pokračují přes 1 schod a práh
raně gotického portálu na dvůr před presbytář klášterního chrámu a velký
konvent.
Velký konvent
Přes zahradu vcházejí návštěvníci do budovy velkého konventu. Po 1 schodu nahoru vstupují do hovorny. Z hovorny je možné přes 1 schod nahoru
vejít do křížové chodby. Návštěvníci jdou vlevo, 1 schodem do fraterie.
Procházejí místnostmi přízemí východního křídla, zakončeného původně
latrínami. Z poslední místnosti, calefactoria, vstupují přes nízký práh na křížovou chodbu. V případě nutnosti je možné otevřít obě křídla dveří.
Z oken křížové chodby je možné nahlédnout do rajského dvora s prezentovaným základem zbořené studniční kaple. Naproti studniční kapli je refektář.
Po jeho prohlídce se návštěvníci vracejí na křížovou chodbu a vstupují
do bývalé kuchyně s expozicí dějin místní školy.
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Kapitulní síň
Poslední místností velkého konventu je kapitulní síň, do níž se vstupuje
přes 1 + 2 schody dolů. Po prohlídce se návštěvnici vracejí po 2 + 1 schodu nahoru do křížové chodby.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Vstupem z křížové chodby, rehabilitovaným teprve v roce 2001, vstupují
návštěvníci po 1 + 4 schodech do chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Zde
prohlídka končí. Návštěvníci vychází po 1 + 3 schodech nahoru před jižní
průčelí klášterního chrámu.
Vzhledem k bariéře schodů mohou návštěvníci na vozíku vstoupit do chrámu i z něj odejít bočním bezbariérovým vstupem.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je v objektu bývalého pivovaru.
Vstup je z nádvoří s opatským domem naproti kapli Andělů strážných. Jsou
zde umístěny i běžné dámské a pánské toalety.
Parkovat lze v obci Zlatá Koruna na návsi před klášterem.
Klášter Zlatá Koruna
381 01 Český Krumlov
Tel./fax: 380 743 126
zlatakoruna@budejovice.npu.cz www.klaster-zlatakoruna.eu

...................................................
Zubrnice, soubor lidové architektury (KP)
Obec Zubrnice se rozkládá na svahu údolí Lučního potoka. Zpřístupněné
objekty ze souboru lidové architektury jsou rozmístěny přímo v obci. Jsouli vozíčkáři ve skupině přátel a s asistencí, mají-li pevnější vozíky šířky 80
až 90 cm, mají možnost prohlídky větší části přístupných objektů. Počet
zpřístupněných staveb v Zubrnici není konečný. Průběžně je doplňován
o stavby lidové architektury z jiných končin Ústecka a Děčínska, kde by jim
jinak hrozil zánik. Pro vozíčkáře nepřístupným je nejvzdálenější objekt,
mlýn Týniště (čp. 27) na konci údolí Lučního potoka.
Většina v současné době přístupných staveb je dostupná od návsi s barokní
studnou ze Střížovic. Povrch návsi tvoří asfalt. Hlavní zemědělská usedlost
čp. 61 je umístěna ve svahu nad návsí.
Dvůr dlážděný valouny a dlažebními kostkami se zvedá nahoru. Ke škole
vede dlážděný chodník. Asfaltovou cestou lze dolů po svahu sejít k obchodu
a svahem dolů k roubenému domu, v němž probíhají akce pro žáky
a studenty.
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Chtějí-li návštěvníci navštívit Mlýnské údolí, musejí sejít dolů k potoku
a pokračovat dál, nahoru do kopce, po polní cestě proti proudu potoka.
K mlýnu lze dojet i autem. Část cesty k obnovovanému objektu pily je sypána hrubším štěrkem, pro vozíčkáře neschůdným. Za pilou se povrch cesty
mění, má charakter polní cesty s vyježděnými pásy.
Prodejna vstupenek a publikací je v zemědělské usedlosti čp. 61. Návštěvníci vstupují do usedlosti 2 schody nahoru a přes bývalou černou kuchyni
vchází do prodejny.
Prohlídka muzea v přírodě
Prohlídka Muzea lidové architektury začíná na návsi. Prohlídka je s průvodcem nebo samostatně s průvodcovským textem.
Zemědělská usedlost čp. 61
Areál usedlosti je tvořen šesti samostatnými objekty dostupnými ze dvora.
Roubený dům
Do trojdílného roubeného chmelařského domu složeného ze světnice, síně
a chléva, vstupují návštěvníci přes síň chlévem. Do síně vedou 2 schody
nahoru. Do chléva se sestupuje 1 nízkým schodem dolů. Do obytné části
domu se z chléva vstupuje 1 nízkým schodem nahoru. Návštěvníci procházejí kolem mléčné komory a pokračují do černé kuchyně. Z té dále do nejhonosnější síně domu, do světnice. Je nutné otevřít dvě křídla dveří. Z
černé kuchyně se stoupá po 3 + 12 schodech do patra do síně nad černou
kuchyní, v níž se manipulovalo s chmelem. Vpravo lze vejít na pavlač. Po 1
schodu nahoru se nacházejí dvě přední komory. V levé je malovaný lidový
nábytek, v pravé prezentace výstavby Souboru lidové architektury Zubrnice. Z chodby za chmelařským prostorem lze nahlédnout vpravo do ložnice,
řemeslnické dílny a tkalcovské dílny, vlevo do zemědělského a chmelařského pokoje a moučné komory. Po prohlídce sestupují návštěvníci po 12
+ 3 schodech do přízemí a dál po 2 schodech dolů nebo přes chlév 1 schodem nahoru na dvůr.
Výměnek
V současné době je nepřístupný. Po ukončení obnovy v něm bude návštěvnické centrum, prodejna vstupenek a publikací a hygienické zázemí.
Kůlna na vozy z Řepčic
Návštěvníci kráčejí do svahu. Po levé ruce mají kůlnu na vozy. Je otevřená
a veškeré vozy si lze prohlédnout.
Roubený špýchar z Lukova
Umístěn je naproti kůlně na vozy. Do síně v přízemí vede 1 schod nahoru.
Jsou v něm místěny různé typy praček, používaných od sklonku 19. století
až do 60-70. let 20. století a další pomůcky k praní.
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Hrázděná stodola ze Suletic
Umístěna je v nejvyšší části dvora, který opticky uzavírá. Do střední části
s mlatem se vstupuje 1 schodem nahoru. Při vstupu do bočních částí se
vchází přes zvýšený práh.
Sušárna ovoce
Umístěna je na svahu za hrázděnou stodolou. Běžní návštěvníci se k ní dostanou průchodem mezi stodolou a špýcharem. Povrch je sice vydlážděný,
ale značně nerovný. Návštěvníci na vozíku se k sušárně dostanou přes
dvůr mezi domem čp. 62 a obchodem s hospodou. Do místnosti přípravny
s pecí, do které se vkládaly lísky se sušeným ovocem, se vstupuje po svahu nahoru. Vozíčkáři potřebují pomoc asistence. Z přípravny lze sejít po 8
schodech dolů k topeništi. Do komory, v níž se uskladňovalo sušené ovoce,
se vystupuje po 4 schodech nahoru.
Kostel sv. Maří Magdalény
Původně gotický kostel přestavěný v baroku O. Broggiem je umístěn na
svahu nad návsí. Běžní návštěvníci do něho vstupují z návsi po 1 + 11 + 2
schodech nebo po 14 schodech od školy. Kolem kostela je soubor náhrobků
ze zaniklých německých hřbitovů z okolí.
Po předchozí domluvě se návštěvníci na vozíku dostávají do areálu kostela
po cestě od školy, původním hlavním vchodem. Do kostela se dnes vchází
sakristií po 2 schodech nahoru. Během kulturních akcí bývá otevřen hlavní
vchod do kostela, přes zvýšený práh.
Škola
Do školy se vchází po 2 schodech nahoru. Je-li to nutné, otevře průvodce
obě křídla dveří. Návštěvníci dále postupují do kabinetu učitele a do třídy,
v níž probíhala až do 60. let 20. století výuka. Po prohlídce se vracejí 2 schody dolů před školu a pokračují směrem k obchodu.
Vesnický obchod a hospoda
Vesnický obchod je přístupný z ulice po zdolání 4 + 1 schodu nahoru.
Kromě prodejny mají návštěvníci možnost nahlédnout do komory s mandlem. Za obchodem je vesnická hospoda, která je otevřená během kulturních
akcí Muzea lidové architektury Zubrnice.
Roubený mlýn Týniště, čp. 27
Nejmenší ze souboru dvaceti mlýnů, obnovený ve své funkční podobě, je
v současnosti nejvzdálenějším objektem Muzea lidové architektury. Na příjezdové cestě k němu se připravuje objekt pily, který bude zpřístupněn
v roce 2011. Před tím, než návštěvníci vstoupí do mlýna si všimnou mlýnského kola, poháněného horní vodou. Do mlýnice se vedou 4 schody nahoru
a práh. Po 1 schodu nahoru se vstupuje do obytné části. První je černá
kuchyně. Po 1 schodu nahoru se vchází do světnice. Z černé kuchyně lze
po 2 + 11 schodech vyjít do patra, do síně nad černou kuchyní. Po 2 schodech
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dolů se ze síně schází do špejcharu nad mlýnicí. Ve dvojici komor nad světnicí je expozice, věnovaná mlýnům a mlynářství a ložnice, do níž se nahlíží.
Po prohlídce se návštěvníci po 11 + 2 schodech vracejí do černé kuchyně
a z ní odcházejí po 2 schodech dolů z budovy.
Železniční stanice
Na svahu nad Lučním potokem je železniční nádraží se železničním
muzeem. I návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout vystavené vagóny,
lokomotivy, drezíny a budovu stanice s kanceláří a čekárnou.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře byla instalována v objektu
hospody za vesnickým obchodem. Další toalety, běžné, jsou v objektu
školy. Dámské toalety jsou v přízemí, pánské v patře. Vstupuje se k nim
po 5 + 14 + 3 schodech.
Parkování
Parkoviště je umístěno na návsi před zemědělskou usedlostí čp. 61 a po
její straně. Další parkoviště je u kapličky z Žichlic, na svahu nad obcí u hřbitova. Parkovat lze i u mlýna čp. 27 na konci údolí Lučního potoka.
Soubor lidové architektury Zubrnice
Zubrnice čp. 27, 403 23 Zubrnice
Tel./fax: 475 228 267
zubrnice@usti.npu.cz www.zubrnice.cz

...................................................
Zvíkov, hrad (NKP)
Hrad Zvíkov je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku
mají možnost prohlídky hradních nádvoří a exteriérů hradních budov. S pomocí asistence se dostanou do přízemí Královského paláce. Asistence
musí být nápomocna při překonávání zvýšených prahů a překážek v podobě
1 schodu. Bariérou vstupu do Královských síní prvního patra jsou schodiště a jednotlivé schody mezi místnostmi.
Přístup k hradu Zvíkov je od jihu od obce Zvíkovské Podhradí. Od záchytného parkoviště jdou návštěvníci k hradu pěšky po asfaltové cestě. Cesta
klesá dolů. Asistence pro návštěvníky na vozíku může být potřebná při
vstupu do hradu, nutná je při odchodu z hradu.
Návštěvníci vstupují do hradu Píseckou bránou. Povrch hlavních spojovacích
pěšin až na nádvoří před Královským palácem je rovný, pevný, sypaný jemným
šedým štěrkopískem.
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Vedlejší trasy na vyhlídky mají hrubší povrch s kameny a kořeny stromů,
typický pro středověkou hradní zříceninu. Od Nové brány směrem k Železné
a Dolejší bráně cesta klesá dolů. Její povrch je prozatím značně hrubý. Na
povrchu cesty jsou zbytky původní valounové dlažby s kousky asfaltu. Poškozené úseky cesty jsou provizorně vysypané štěrkem. Pouze průjezd
Železné brány je vyskládán pravoúhlou dlažbou. Při pohybu v tomto úseku
potřebují návštěvníci na vozíku pomoc asistence.
Dolejší bránou se návštěvníci dostávají před hrad nad Orlickou přehradu.
Přístupu k vodní hladině brání návštěvníkům na vozíku prudký svah a schody.
V prostoru prostředního dvora s občerstvením, předního dvora, v části sloužící letním divadelním hrám a dolního parkánu s toaletami, se návštěvníci
pohybují po rovině. V prostoru hradu jsou rozmístěny lavičky. Do Královského paláce se vstupuje po povrchu dlážděném rovnou dlažbou. Ta byla
použita i v arkádové chodbě. Nádvoří je vydlážděno hrubší pravoúhlou
dlažbou.
Prodejna vstupenek je v přízemí arkádové chodby Královského paláce
za průjezdem vpravo. Vstup k oknu prodejny je bezbariérový.
Prodejna publikací je v hospodářské budově naproti Královskému paláci.
Vstup k oknu prodejny je bezbariérový.
Prohlídka Královského paláce
Návštěvníci si hrad Zvíkov prohlížejí samostatně, bez průvodce. Pohybují
se po doporučené trase vyznačené šipkami. Z důvodu dostupnosti ji
návštěvníci na vozíku, doprovázení asistencí, nemohou dodržet. Aby si
vozíčkáři mohli prohlédnout i zpřístupněné hradní prostory, měli by mít pevnější vozík široký 80 cm.
Prohlídka přízemí a sklepení Královského paláce
Návštěvníci vcházejí z nádvoří 1 schodem nahoru na arkádovou chodbu.
Do první místnosti s modelem hradu vstupují přes zvýšený práh. Po prohlídce se vracejí zpět na chodbu a dále do čtyř místností zbrojnice.
Do první průchozí místnosti návštěvníci vcházejí 1 nízkým schodem dolů,
vpravo po 1 schodu nahoru do spojovací chodby a z ní do klenuté síně. Po
prohlídce se vracejí zpět do chodby, sestupují 1 schod dolů a z průchozí
místnosti pokračují prohlídkou dvojice místností vlevo. Šířka vstupních portálů je 80 cm. Po prohlídce se návštěvníci vracejí do průchozí místnosti
a z ní 1 schodem na arkádovou chodbu. Z ní nahlíží do obřadní síně
a do síně, náznakově instalované jako jídelna.
Prohlídka sklepení Královského paláce
Do sklepení královského paláce se vchází z arkádové chodby. Do první
sklepní místnosti se sestupuje po 20 + 1 + 1 schodech dolů. Do jediné
sklepní místnosti se pouze nahlíží. Po prohlídce se návštěvníci vracejí zpět
na arkádovou chodbu. Do trojice sklepních místností se vchází 1 schodem
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Zvíkov - Písecká brána s obrannou a útočnou věží
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nahoru a po 13 + 8 dřevěných schodech dolů. Z první místnosti vede dalších 13 schodů do druhého patra sklepů, tesaných do skály. Z důvodu sídlení kolonie netopýrů se do nich nevstupuje.
Trojice sklepních místností je zpřístupněná po rovině, po dřevěné podlaze.
Po prohlídce se návštěvníci vracejí zpět po 8 + 13 schodech nahoru a 1
dolů na arkádovou chodbu. Z arkádové chodby lze pouze nahlížet do dalších místností hradních sklepení s umístěnými architektonickými články.
Hradní galerie
Do dvojice síní využívaných pro sezónní výstavy se vchází z arkádové
chodby. Do první se vstupuje přes zvýšený práh a 1 schod dolů, do druhé
přes zvýšený práh.
První patro Královského paláce
Do prvního patra Královského paláce vstupují návštěvníci po 1 + 25 schodech poměrně strmého a v horní části nepatrně vybočeného schodiště.
Povrch horní arkádové chodby tvoří cihla.1 schod nahoru vede na terasu,
pozůstatek 4 královských pokojů.
Po prohlídce se návštěvníci přes práh vracejí na arkádovou chodbu do
zpřístupněných místností paláce, přes další práh do služební místnosti
s transfery fresek z královské síně a stejně vysoký práh do Velkého sálu.
Z velkého sálu lze po 4 schodech sejít na galerii Erbovního sálu. Z galerie
se do sálu schází po 7 + 2 schodech.
Po prohlídce se návštěvníci vracejí zpět do Velkého sálu. Přes práh vcházejí do Rytířského sálu a přes práh a 1 schod dolů do tzv. přípravny. Z ní 1
schodem dolů do Svatební síně. Jsou-li účastníky prohlídky i návštěvníci
na vozíku, ze Svatební síně se vracejí zpět prohlíženými místnostmi.
Schodiště do Hlízové věže a dveře do arkádové chodby zúžují průchod
na arkádovou chodbu natolik, že vozíčkářům neumožňují přímý odchod.
Ze Svatební síně se na arkádovou chodbu vstupuje po 2 + 1 schodu nahoru
a 1 schodem dolů.
Hlízová věž
Ze Svatební síně po 9 dřevěných a jednom kamenném schodu vstupují
návštěvníci do chodby a z ní, 1 schodem nahoru do Korunní síně, umístěné
v Hlízové věži.
Poté se vracejí zpět do chodby. Vlevo, 1 schodem nahoru
a dál po 8 + 24 schodech v síle zdiva vcházejí do místnosti nad Korunní
síní. Po 15 + 1 schodu vystupují do horního patra věže a po 13 schodech
nahoru na vyhlídkový ochoz. Zpět do Svatebního sálu se návštěvníci vracejí
stejnou cestou. Ze Svatebního sálu na arkádovou chodbu vycházejí 2 + 1
schodem nahoru a 1 dolů.
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Kaple sv. Václava
Do nejhonosnějšího prostoru hradu, kaple sv. Václava, se vstupuje z arkádové chodby. Po 1 schodu nahoru vcházejí návštěvníci do předkaplí se
schody na panskou emporu. Přes 1 schod nahoru vstupují do kaple sv.
Václava. Z ní přes vysoký práh a 1 schod dolů scházejí do sakristie, původně
soukromé královské kaple spojené s Královským sálem. Do torza královského sálu se vchází z arkádové chodby po 1 + 1 schodu dolů. Po prohlídce
se návštěvníci vracejí na arkádovou chodbu a po 25 + 1 schodech scházejí
na hradní nádvoří, kde jejich prohlídka Královského paláce končí.
Vyhlídka na předním dvoře
Vyhlídka na předním dvoře do údolí řeky Otavy z ochozu hradby vyžaduje
vyjít po 16 dřevěných nebo 3 zděných a 8 dřevěných schodech nahoru.
Vyhlídka pod věží Hláskou
K vyhlídce se stoupá po strmém svahu pěšinou prorostlou kořeny stromů.
Na vyhlídku se vystupuje 3 hrubými schody nahoru.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna v prostoru dolního
parkánu mezi Dolejší a Železnou bránou. Při vstupu na toaletu se musí
počítat s hrubým povrchem cesty mezi Novou a Železnou bránou.
Odstavné parkoviště je umístěno 500 metrů od hradu Zvíkov. Je na něm
vyhrazené stání pro řidiče se sníženou pohyblivostí. K hradu vede asfaltová
cesta. Po předchozí domluvě s Obecním úřadem Zvíkovské Podhradí
mohou řidiči se sníženou pohyblivostí zaparkovat na hradním nádvoří.
Správa zámku zajistí, aby byl sklopen sloupek na příjezdové cestě k hradu.
Umístěn je před vjezdem na most, v místech, kde se nelze autem otočit.

Hrad Zvíkov
379 01 Písek
Tel./fax: 382 285 676
zvikov@budejovice.npu.cz www.hrad-zvikov.eu
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Žďár nad Sázavou, poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého (UNESCO, NKP)
Areál poutního místa s kostelem je bezbariérovou památkou.
Nejjednodušší přístup je z parkoviště umístěného východně od areálu
poutního místa. Vozíčkáři se pohybují po asfaltové cestě, uvnitř areálu
po zpevněné pěšině. Prostor s hřbitovem kolem kostela je zatravněn. Tráva
je pravidelně sečena.
Prodejna vstupenek je uvnitř kostela sv. Jana Nepomuckého za návštěvnickým vstupem.
Prohlídka poutního kostela
Návštěvníci vstupují do areálu jihovýchodním bezbariérovým vchodem
do ambitu s bočními kaplemi. Exteriéry kostela sv. Jana Nepomuckého si
lze prohlédnout z ambitu. Při vstupu do kostela ze severovýchodní strany
je nutné otevřít obě křídla dveří. Vozíčkáři musejí překonat zvýšený kamenný
práh. Další pohyb v kostele je bezbariérový. Při odchodu z kostela se doporučuje odcházet vstupem a ne běžným výstupem na západní straně, před
kterým jsou umístěny 3 schody dolů.
V areálu poutního kostela nebyly toalety prozatím instalovány. Nejbližší
bezbariérová toaleta je umístěna v areálu bývalého cisterciáckého kláštera
ve Žďáru nad Sázavou, v objektu nové prelatury v Muzeu knihy.
Parkování je možné na parkovišti západně od poutního areálu Sv. Jana Nepomuckého.
Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého
Žďár nad Sázavou - Zelená Hora, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 622 855 Fax: 566 642 810
zel.hora@telc.npu.cz www.zelena-hora.eu

...................................................
Žebrák, zřícenina hradu (NKP)
Zřícenina nevelkého hradu Žebrák je pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupná památka. Důvodem je nevyhovující přístupová cesta, úzká strmá
pěšina, po které se návštěvníci dostávají ke hradu. Její povrch je značně
nerovný, protkaný kameny, místy erodovaný až na zvrásněné skalní křemencové podloží. Zpevněné trasy, ve vlastním areálu hradu vyskládané
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kamenem, jsou členěny několika schodišti a schody. Další bariérou jsou
vlastní rozměry zříceniny a jejích zpřístupněných částí, věže a malého
paláce, v jehož suterénu je umístěna expozice věnovaná stavebnímu vývoji hradu. Dobrou fyzickou kondici vyžaduje návštěva věže. Vede na ní víc
než 100 schodů strmého dřevěného schodiště.
Vizuální prohlídka hradu
Podstatným odlesněním části původně zcela holého hradního svahu, obrácené k obci Točník, i v souvislosti se stabilizací a konzervací torza paláce
krále Václava IV., došlo k odhalení a zviditelnění nejdůležitějších a nejzajímavějších částí zříceniny Žebráku. Nejhezčí pohled se nabízí od zastávky
autobusů v obci Točník.
Na hradě Žebrák nejsou žádné toalety.
Parkování je možné na parkovišti pod hradem.
Hrad Žebrák
Točník 1, 267 51 Zdice
Tel./fax: 311 533 202
tocnik@stc.npu.cz www.tocnik.com

...................................................
Žleby, zámek (NKP)
Zámek Žleby není bezbariérovou památkou. Bezbariérově přístupnými jsou
anglický krajinářský park se ZOO-koutkem a nádvoří zámku. Jsou-li
návštěvníci na vozíku s asistencí, mohou z větší části absolvovat i prohlídku
zámeckých síní. S ohledem na nutnost přizpůsobit prohlídkovou trasu
potřebám vozíčkářů je žádoucí, aby byla jejich návštěva ohlášena s časovým předstihem.
Přístupové cesty k zámku vedou z parkovišť v obci Žleby. Z parkoviště
v ulici Ke Hrázi se návštěvníci na vozíku s pomocí asistence dostávají
do zámku přes park. Běžná přístupová pěšina pod Malými valy je pro vozíčkáře nepřístupná. Bariérami jsou tři dřevěné zábrany pro cyklisty, vytvářející koridory široké 70, 76 a 68 cm, a 8 schodů, spojujících pěšinu z parku
s příjezdovou cestou do zámku, ze Žlebského náměstí až do předzámčí.
Aby se vozíčkáři dostali do zámku, mohou použít příjezdovou cestu
z parku, obtáčející z jihu Velké valy a napojující se na Malé valy.
K přístupové cestě se lze dostat z pěšiny z parkoviště po sečeném trávníku
západně pod Velkou věží. Povrch samotné cesty je zatravněn a je udržován.
Chybí zábradlí po pravé straně. Zpevněný povrch cesty Malými valy, na kte-
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rou se cesta napojuje, je sypán drobným štěrkem. Zpevněný povrch cest
a pěšin předzámčí je sypán jemným bílým štěrkem.
Druhé parkoviště je umístěné na Žlebském náměstí, severně od zámku.
Návštěvníci na vozíku se do zámku dostávají s pomocí asistence původní
zámeckou přístupovou cestou přes Velké a Malé valy, obtáčející zámek
ze tří stran. Povrch cesty je zpevněný, sypaný drobným štěrkem. Po cestě
se vozíčkáři dostávají do předzámčí a do budovy zámku.
Běžná přístupová cesta z náměstí není pro vozíčkáře přístupná. Přístupu
do předzámčí brání 8 schodů schodiště na cestu Malými valy. Vstupu
do parku brání zábrany pro kola.
Prodejna vstupenek a publikací je v předzámčí v hospodářském křídle
zámku, v Hodinové věži. Vstup je přes zvýšený práh. Součástí prodejny
vstupenek je prodejna občerstvení a sladkostí.
Prohlídka zámku - I. okruh
Z předzámčí vede k zámku kamenná nahoru stoupající rampa. Do zámku
se vstupuje hlavním vchodem, umístěným pod reliéfem vzpínajícího se
zubra od J. Maxe. Návštěvníci vstupují na nádvoří.
Zámecká kaple
Po 1 schodu nahoru vstupují návštěvníci do arkádové chodby a do prostoru zámecké kaple. Do sakristie lze nahlédnout. Po prohlídce kaple pokračuje prohlídka v prvním patře zámku.
Interiéry východního křídla zámku
Po 4 schodech nahoru vystupují návštěvníci do vstupní síně. Z ní vede 24
+ 18 nízkých dlouhých schodů tzv. jezdeckého schodiště do prvního patra.
Pomůže-li vozíčkářům s překonáním schodiště asistence, je další prohlídka
bez větších bariér. Po schodišti se návštěvníci dostávají do rytířské síně a
z ní, přes práh, do rytířského sálu a dalších pokojů východního křídla.
Problematickým místem prohlídkové trasy je přechod mezi kabinetem třicetileté války a zbrojnicí. Dveře nedosahují šířku 80 cm, proto je nutné se
po prohlídce kabinetu třicetileté války a malé jídelny (rytířského kabinetu)
vrátit do knihovny a z ní přejít do malé zbrojnice. Dál lze pokračovat v prohlídce zbrojnice (předpokoje pracovny) a nahlédnout do pracovny. Z malé
zbrojnice sestupují návštěvníci 1 schodem na verandu s loveckými výjevy.
Oknem mohou nahlédnout do jedné ze zámeckých ložnic severního křídla.
Prohlídka pokračuje v otevřené východní arkádové chodbě. Zde je možné
nahlédnout do ložnice a obývacího pokoje. Prohlídka končí v rytířské síni.
Návštěvníci po 18 + 24 schodech scházejí do vstupní síně a po 4 schodech
na zámecký dvůr.
Zámecká kuchyně
Posledním prohlíženým prostorem zámku je kuchyně, umístěná v přízemí
východního křídla. Po 1 schodu nahoru se návštěvníci dostávají na arká-
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dovou chodbu. Z ní vstupují do kuchyně, které dominují kamna s pecí,
roštem a ohništěm ze 70. let 19. století. V následující chodbě je možné
nahlédnout do varny a udírny. Další 2 schody dolů otevírají cestu do pekárny, místnosti pro uchování měděného nádobí a místnosti, kde se bouralo
maso. Po prohlídce se návštěvníci vracejí 2 schody nahoru přes chodbu
s udírnou a kuchyni na arkádovou chodbu a z ní 1 schodem dolů na zámecký dvůr, kde prohlídka končí.
II. (velký) okruh
Druhý zámecký okruh je podstatně náročnější než první. Jeho součástí je
prohlídka některých částí zámku, které jsou pro vozíčkáře zcela nepřístupné.
Jsou to Velká věž a sklepení jižního křídla. Součástí prohlídky je návštěva
kaple a místností východního křídla, které lze vidět i v rámci prvního okruhu.
Po prohlídce verandy s loveckými výjevy vstupují návštěvníci přes 1 schod
nahoru do západního křídla. Zde procházejí hostinskými pokoji a ložnicemi
majitelů zámku a jejich hostů.
Velká věž
Z poslední rohové místnosti vstupují návštěvníci na vřetenové schodiště
Veliké věže. Je potřebné překonat 32 + 28 + 23 + 1 schodů do nejvyšší
místnosti a dalších 18 schodů na ochoz věže. Následně se vracejí stejnou
cestou po 18 + 1 + 23 + 28 + 32 schodech dolů, do úrovně prvního patra
zámku, druhého patra věže. Nezastavují se, ale pokračují níž po 31 schodech do úrovně prvního patra věže. Vystoupáním po 5 schodech nahoru
vystupují do hostinského apartmá Velké věže, tvořeného ložnicí a toaletní
místností. Po prohlídce se vracejí 5 schody dolů a sestupují po 19 schodech do dvou místností přízemí věže, ve kterých se konají sezónní výstavy
Sdružení výtvarníků České republiky.
Sklepení zámku
Z přízemí Velké věže pokračuje prohlídka v sklepeních zámku. Z místností
věže vystupují návštěvníci po 8 schodech nahoru do úrovně přízemí a sestupují po 9 + 2 + 7 schodech dolů do sklepů. V nejníže položené místnosti
se mohou stát svědky šermířského zápolení. Poté se vrací po 7 + 2 + 10
schodech nahoru a 1 schodem sestupují na nádvoří zámku. Prohlídka
pokračuje v zámecké kuchyni.
Zámecké divadlo
Posledním navštíveným místem v rámci druhého okruhu je zámecké divadlo,
umístěné v hospodářském křídle předzámčí. Vzhledem k jeho bezbariérovosti lze předem dohodnout samostatnou prohlídku, případně prohlídku
v rámci prvního okruhu. Z nádvoří se návštěvníci překonáním 1 schodu
dostávají do arkádové chodby. Z ní po 2 schodech sestupují do chodby,
směrující do hospodářského křidla. Cestou míjejí další z hostinských pokojů
i koupelnu v prevétové věži. Návštěvníci procházejí kolem tři místností, nyní
využívaných jako studijní depozitář.
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Při vstupu do divadla je nutné překonat 1 schod. Bezbariérově lze vstoupit
dveřmi, kterými návštěvníci divadlo opouští. Dochované kulisy, rekvizity
a kostýmy zámeckého divadla jsou vystaveny v místnostech za divadlem
a v chodbě. Na chodbě jsou fotografie všech dochovaných scén zámeckého
divadla. Po prohlídce návštěvníci sestupují po 23 schodech částečně točitého schodiště do předsíně před prodejnou vstupenek a přes zvýšený práh
do prostoru předzámčí. Vozíčkáři se vracejí na nádvoří a opouštějí zámek
hlavní bránou.
III. připravovaný okruh
Vzhledem k délce II. okruhu se předpokládá, že by mohlo dojít k otevření
III. okruhu, v rámci kterého by měli návštěvníci možnost vidět obnovené
hostinské pokoje, ložnice a toaletní místnosti severního a západního křídla,
jejichž rekonstrukce a rehabilitace se blíži ke zdárnému konci v roce 20102011. Přístupnost místností III. okruhu by byla srovnatelná s přístupností
místností I. okruhu. Největší, avšak zdolatelnou bariérou bude nadále schodiště do prvního patra (4 + 24 + 18 schodů).
Zámecký park
Přístup do zámeckého parku je možný pouze od parkoviště v ulici Ke Hrázi.
Přístup z náměstí v současné době není bezbariérový. Pohybu vozíčkářů
brání tři dřevěné zábrany pro cyklisty. V parku samotném nejsou bariéry,
které by vozíčkářům bránili v pohybu.
Mostem přes řeku Doubravu lze projít i část parku za vodou. Součásti
parku je obora se ZOO-koutkem. V ní, kromě stáda bílých jelenů, žijí další
divoká zvířata, typická pro české lesy. Pro děti je v ZOO-koutku připravené
velké hřiště.
V areálu zámku nejsou prozatím instalovány bezbariérové toalety upravené
pro vozíčkáře. Ve stávajících toaletách umístěných v předzámčí v hospodářském křídle jsou nevyhovujícími šířka dveří 60 cm a velikost kabin. Toaleta
u ZOO-koutku v parku je suchá a pro vozíčkáře rovněž nepoužitelná.
V obci Žleby jsou dvě placená parkoviště. První je západně od zámku v ulici
Ke Hrázi. Druhé je severně od zámku na Žlebském náměstí.

Zámek Žleby
285 61 Žleby 1
Tel./fax: 327 398 121
zleby@stc.npu.cz www.zamek-zleby.cz
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JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
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OLOMOUCKÝ
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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ZÁKONY

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
Vyhláška č. 369 ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října
2001 o obecných technických požadavcích zabezpečují
cích užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE NA WEBU

www.helpnet.cz
www.pov.cz
www.bariery.cz

www.aktivnizivot.cz
www.hendikep.cz
www.mobilita.cz
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