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ÚVOD
JAK DOBÝT HRAD NENÍ ŽÁDNÁ BELETRIE
ČI HISTORICKÝ ROMÁN - AČ BY SE
NA PRVNÍ POHLED MOHLO ZDÁT,
ALE SPÍŠE NÁVOD, MANUÁL, KUCHAŘKA
ČI RUKOVĚŤ (CHCETE-LI):
JAK PŘEKONAT A PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY,
NE NEPODOBEN STŘEDOVĚKÉMU RYTÍŘI,
NA KTERÉHO ZA KAŽDÝM ROHEM ČEKALO
NEBEZPEČÍ.
BERTE TUTO PUBLIKACI JAKO TIP NA VÝLET,
NÁVOD NA CESTU ZA TAJEMNEM
A DOBRODRUŽSTVÍM.
PEVNĚ VĚŘÍM, ŽE NAD SPOUSTOU HRADŮ
A ZÁMKŮ ZVÍTĚZÍTE, I KDYŽ NE VŠUDE VÁS
BUDOU VÍTAT S OTEVŘENOU NÁRUČÍ
A DVEŘMI DOKOŘÁN.
Uvedené kulturní památky, jejich dostupnost,
telefony a maily
byly aktualizovány a ověřeny k datu vydání
této publikace (konec listopadu 2007).
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 2007, Praha
janco@up.npu.cz

NAVŠTÍVÍTE-LI ALESPOŇ JEDNU PAMÁTKU
DLE NAŠEHO SEZNAMU, PAK MĚLA NAŠE
PRÁCE SMYSL.

T. Rolínek
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Pražský hrad
Praha 1 – Hradčany (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Česká republika / Správa Pražského hradu

Od začátku 90. let 20. století probíha obnova areálu Pražského hradu,
během které jsou zohledňovány i požadavky návštěvníků s omezenou
schopností pohybu a orientace na bezbariérovou přístupnost jednotlivých
hradních objektů.
Povrch areálu Pražského hradu se značně liší. První, druhé a třetí nádvoří
pokrývá hladká žulová dlažba. Náměstí U sv. Jiří pokrývá dlažba z hrubě
osekaných žulových kostek nezohledňující požadavky vozíčkářů. Kočičími
hlavami je pokryta Jiřská ulice, klesající dolů směrem k Opyši. Zlatá ulička
je vydlážděna hrubšími hrbolatými pravoúhlými kameny.
Nedostupná pro vozíčkáře zůstává zahrada IV. nádvoří se schodištěm
Josipa Plečnika.
Kostel Panny Marie
Nejstarší kostel, jehož vznik je datován k roku 885, základy a části nadzemního zdiva (prezentované v úpravě dle projektu architekta Bořka Šípka)
je možné vidět okny z průchodu mezi 2. a 4. nádvořím. Do prostoru kostela
se nevstupuje. Informace v českém a anglickém jazyce jsou součástí
průhledového okna.
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
je bezbariérově přístupná díky kovovým rampám, umístěných před vstupy
v západním průčelí. Pohyb v prostoru katedrály je bezbariérový.
Pro vozíčkáře zůstávají nepřístupné podzemní prostory katedrály s prezentovanými archeologickými nálezy, základy rotundy sv. Víta a baziliky
sv. Víta, Václava a Vojtěcha s klášterem kostela pražského. Přehledný
model odkrytých nálezů starších sakrálních staveb, předchůdců dnešní
katedrály, je umístěn v pravé podvěžní místnosti. Pro vozíčkáře nedostupná
je také věž katedrálního chrámu.
Kostel Všech svatých
Bezbariérově přístupný je z náměstí U sv. Jiří (otevřen pouze během letní
sezóny a v době konání mší svatých).
Kaple sv. Kříže na II. nádvoří hradu není bezbariérově dostupná. Bariéru
tvoří 10 schodů.
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Bazilika sv. Jiří
je částečně bezbariérově dostupná. Vstupuje se z náměstí U sv. Jiří. U větších vozíků je nutné otevřít obě křídla dveří. Vozíčkář si může prohlédnout
hlavní a boční lodě. Nedostupná je krypta a zvýšený presbytář s kaplí
sv. Ludmily.
Jízdárna Pražského hradu
Výstavní sál, umístěný v bývalé jízdárně, není bez bariér. Překážkou jsou
jak schody u vstupu do jízdárny, tak další čestné schodiště (8 schodů),
dělící vestibul a výstavní sál. V suterénu jízdárny najdete bezbariérovou
toaletu.
Císařská konírna
Výstavní sál pro sezónní výstavy je bezbariérově dostupný (na požádání
u pokladny, umístěné přímo v konírně) bočním vchodem přes Slévárenský
dvůr. Další pohyb je bezbariérový.
Toalety, umístěné v suterénu konírny se základy románského opevnění,
zůstávají pro vozíčkáře nedostupné.
Obrazárna Pražského hradu
Bezbariérově dostupná je z II. nádvoří po šikmé kamenné rampě. Další
bezbariérový pohyb zajišťují vertikální zdvíhací plošiny a výtah.
Starý královský palác
Částečně bezbariérově dostupný. Vozíčkář se dostává (pomocí šikmé zdvíhací plošiny) do předsálí, Zelené světnice, Vladislavského sálu a Sněmovny.
Nahlédnutí do kostela Všech svatých brání schody, které jsou zároveň překážkou při vstupu do místností Nových zemských desek a do místností
české kanceláře Ludvíkova křídla.
V gotickém podlaží Starého královského paláce je umístěna expozice
Příběh Pražského hradu. Ta je s pomocí šikmých ramp z větší části dostupná.
Románské patro Starého královského paláce je vzhledem ke schodišti
nedostupné.
Španělský sál
Sál a další místnosti severního křídla hradu jsou dostupné pomocí výtahu.
Vstup je z druhého nádvoří (nutné překonat 1 stupeň).
Nejvyšší purkrabství
Expozice hraček je pro vozíčkáře nedostupná. Bariérou jsou schody
do prvního a druhého patra budovy. Jiná možnost přístupu není.

8

9

Jiřský klášter
Klášter užívá Národní galerie. Připravuje zde umístění expozice umění 19.
století v Čechách. Bezbariérově dostupné je v současné době pouze přízemí kláštera. Do prvního patra je nutné vozíčkáře vynést. Technický výtah
se prozatím pro potřeby vozíčkářů nevyužívá. Rovněž je nutné vozíčkáře
snést do expozice v suterénu. V souvislosti s úpravami objektu se předpokládá i bezbariérové zpřístupnění suterénů a prvního patra.
Prašná věž
Pro vozíčkáře nedostupná. Bariérou jsou úzké schody umístěné v tloušťce
zdiva věže.
Lobkovický palác
Soukromá galerie rodiny Lobkowiczů je po předchozí domluvě dostupná
pomocí výtahu. Ten je umístěn v západním křídle a propojuje přízemí
s prvním a druhým patrem.
Zlatá ulička
Bezbariérově dostupná, do jednotlivých domků se již vozíčkář nedostane,
s ohledem na úzké dveře a četné schůdky.
Královská zahrada
Bezbariérově dostupná od letohrádku Belveder i od restaurace Lví Dvůr
a Jízdárny Pražského hradu. Pohyb po zpevněných asfaltových cestách je
bezbariérový.
Míčovna Pražského hradu
Pro vozíčkáře dostupná pouze po překonání 3 schodů.
Letohrádek královny Anny (Belveder)
Částečně bezbariérově dostupný. Pomocí šikmé kovové mobilní rampy se
vozíčkář dostává na arkádový ochoz i do přízemí letohrádku. První patro
s klasicistním schodištěm zůstává pro vozíčkáře nedostupné.
Jižní zahrady Pražského hradu
Dostupné pouze z východní strany bránou u bývalé dělové bašty. Vstupu
z Hradčanského náměstí brání monumentální schodiště. Pohyb po zahradě,
po rovných mlatových cestách, je již bezbariérový. Během deště se mohou
vytvářet louže.

Chrám sv. Víta
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Pražským hradem vedou tři naučné stezky: Po stopách knížete Václava,
Po stopách Karla IV. a Po stopách Rudolfa II. Speciální programy pro děti
a mládež jsou připraveny v expozici Příběh pražského hradu. Další akce
pro děti a mládež se konají na nádvořích u Starého královského paláce
a v Jelením příkopu. Španělský sál, Míčovna Pražského hradu a katedrála
sv. Víta jsou místem konání koncertů mezinárodního hudebního festivalu
Pražské jaro. Prostory Španělského sálu patří každoročně jazzové hudbě.
V měsících červenci, srpnu a září patří večery nádvoří u Nejvyššího purkrabství Thálii a dílu Williama Shakespeara. V létě se v Jižních zahradách
Pražského hradu konají výstavy velkoformátových fotografií. Během celého
roku se v katedrále sv. Víta, v kostele Všech svatých, ve Španělském sále
a v Lobkovickém paláci konají koncerty vážné hudby. Příležitostná divadelní
představení, opera a balet, navazující na hudební tradici Pražského hradu,
našly své místo v bývalé Míčovně Pražského hradu v Královské zahradě.
Bezbariérové toalety jsou umístěny v objektu Jízdárny Pražského hradu,
v prostorách Obrazárny Pražského hradu (bývalá Rudolfova galerie), v novostavbě toalet, umístěné mezi katedrálou sv. Víta a Starým proboštstvím,
v domě zahradníka u vstupu do Královských zahrad (z Chotkových sadů)
a u letohrádku královny Anny. Bezbariérovou toaletou je vybaveno také
hygienické zázemí Španělského sálu.
Parkování je možné na vyhrazených stáních na Hradčanském náměstí.

Pražský hrad
119 08 Praha 1
Tel.: 224 371 111
Tel.: 234 301 111
Tel.: 726 211 111
Fax: 224 373 300
E-mail: posta@hrad.cz
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Betlémská kaple
Praha 1 – Staré Město (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: České vysoké učení technické / Správa účelových zařízení ČVUT

Betlémská kaple je částečně bezbariérovou památkou. Před kaplí je
řadou obrubníků vyznačen rozsah středověkého hřbitova s kostelem
sv. Filipa a Jakuba. Základy, dochované pod dlažbou chodníku, nejsou
na jeho povrchu vyznačené. Do kaple se vstupuje bočním vchodem. Zde
je nutné překonat vysoký práh.
Následující místnost je dlážděná původní gotickou valounovou dlažbou.
Při vstupu do pokladny je nutné odstranit provazovou zátarasu oddělující
příchozí k pokladně a odcházející na prohlídku. Samotný prostor Betlémské
kaple je v plném rozsahu bezbariérový. Návštěvník nemá možnost nahlédnout do středověké studny. Bariérou jsou dva schody a plošina kolem studny, která neumožňuje umístit sem invalidní vozík. Vozíčkář se nedostane
do světničky Jana Husa a dalších místnosti, v nichž slavný reformátor žil.
Vchází se do nich totiž úzkými dřevěnými schody. Nedostupné je také lapidárium v suterénu kaple. Návštěvník do něj vstupuje po točitém vřetenovém schodišti (roh domu U Zelené lípy).
Prostor Betlémské kaple je současně aulou Českého vysokého učení
technického. V Den uctění památky Mistra Jana Husa se v kapli konají slavnostní shromáždění. Příležitostně jsou v Betlémské kapli také koncerty
vážné hudby.
V Betlémské kapli nejsou instalovány toalety.
Parkování je možné na Betlémském náměstí a v přilehlých ulicích
na vyhrazených stáních.

Betlémská kaple
Betlémské náměstí čp. 255
110 00 Praha 1
Tel.: 224 248 595
E-mail: betlem@suz.cvut.cz
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Ctěnický zámek
Praha - Vinoř (KP)

Emauzy (Na Slovanech)
Praha 2 – Nové Město (NKP, UNESCO)

Vlastník / správce: Hlavní město Praha / Pražská informační služba

Vlastník / správce: Řád sv. Benedikta / Opatství Emauzy

Metrem do bezbariérové stanice Vysočanská a poté autobusem 259 (většina autobusů je nízkopodlažní) do stanice Vinořský hřbitov, dále po žluté
značce. Před vstupem do lesa je nutné překonat tři schody bránící vjezdu
cyklistům. Další úskalí čeká za lesem u rybníka, kde vjezdu automobilů brání
závora a prochází se po jejích stranách, kde šířka nepřesahuje 100 cm.
Další úsek je až k Ctěnickému zámku bezbariérový. Autobus 280 ze stanice Vysočanská (část autobusů je nízkopodlažní) zastavuje v zastávce Ctěnice na znamení.
Zpřístupněnou část rozsáhlého areálu v Ctěnicích tvoří Ctěnický zámek,
budova kočárovny a zámecký park. Expozice historických cestovních kočárů a saní, umístěná v kočárovně, je zcela bezbariérová.
Bezbariérový je rovněž pohyb po čtyřhektarovém parku, původně užitkové
zahradě. Posezení a občerstvení nabízí rovněž bezbariérově upravená
kavárna.
Samotný zámek a jeho expozice nejsou bezbariérové, ani přízemí. Pokud
je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zvládnout 3 + 3 schody do expozicí v přízemí, může dál pokračovat v prohlídce expozic věnovaných dějinám
ctěnického areálu a Vinoře.
Pokud je vozíčkář vynesen do prvního patra, je další jeho pohyb expozicí
památek na vládu posledních příslušníků habsbursko-lotrinské dynastie
bezbariérový. Bezbariérová toaleta je součástí toalet v objektu kočárovny.
Parkování je možné na parkovišti u zámku, kapacita 80 míst.

Benediktinské opatství v Emauzích je částečně bezbariérově dostupné.
Do kláštera se bezbariérově vchází vrátnicí, původně kapitulní síní, a dále
postupuje do křížové chodby s freskovou výzdobou ze 60. let 14. století,
tzv. Emauzským cyklem. Z křížové chodby je možné vejít do refektáře.
Do kostela Nanebevzetí Panny Marie vedou 4 schody, které musí vozíčkář překonat s asistencí. Pohyb v samotném kostele je následně bezbariérový. Úroveň podlahy v kněžišti je o 1 stupeň vyšší. Z kostela Nanebevzetí
Panny Marie je možné po vystoupení na vyšší podlahu kněžiště projít
do místnosti před císařskou kaplí, zasvěcené na přání císaře Ferdinanda III.
morovým patronům.
Při vstupu do Císařské kaple je nutné sestoupit po dvou schodech.
Z předsíně před kaplí je možné odejít přímo do křížové chodby (po překonání 4 schodů) nebo přes kostel, opět do křížové chodby.
Bezbariérově dostupná je větší část areálu kláštera. Vozíčkář se dostane
i před západní průčelí kostela s výhledem na Smíchov. K okraji terasy
a ke kapli sv. Kosmy a Damiána vede 5 schodů. Jižně od průčelí kostela
Nanebevzetí Panny Marie je původní vstup do kláštera se 2 schody a vstup
do přednáškového sálu se 4 schody.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie se příležitostně konají koncerty
vážné hudby. V benediktinském opatství v Emauzích nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta. Parkování je možné v areálu kláštera na určených
parkovacích místech.

Zámek Ctěnice
Bohdanečská 1
190 17 Praha-Vinoř
Tel.: 286 853 385
E-mail: vinor@praha-vinor.cz

Opatství Emauzy
Vyšehradská 49/320
128 00 Praha 2 - Nové Město
Tel.: 221 979 211
E-mail: admin@emauzy.cz
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Chrám sv. Mikuláše
Praha 1 - Malá Strana (NKP, UNESCO)

Jindřišská věž
Praha – Nové Město (KP, UNESCO)

Vlastník / správce: Arcibiskupství pražské, římskokatolická farnost u kostela
sv. Tomáše / Pražská informační služba

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně není bezbariérovou památkou. Bezbariérovému přístupu brání 6 schodů. Ty vozíčkářům pomůže překonat
stálá služba v chrámu. Další prohlídka chrámu sv. Mikuláše je následně
bezbariérová. Pravidelné koncerty vážné hudby.
Nedostupná je galerie s vystavenými plátny Pašijového cyklu malíře
Karla Škréty (vytvořeného v letech 1673-74), původně umístěnými v profesním domě. Nepřístupná pro vozíčkáře je také věž s expozicí Hudba
pražských kůrů. Pravidelné koncerty vážné hudby.
Nejbližší bezbariérová toaleta (pondělí až pátek) je umístěná v sousedním
profesním domě (dnes sídlo Matematicko-fyzikální fakulty UK) na Malostranském náměstí - vstup je z druhé strany bloku.
Parkování na vyhrazeném stání na náměstí před chrámem sv. Mikuláše.

Chrám sv. Mikuláše
Malostranské náměstí
118 01 Praha 1
Tel./fax: 257 534 215
E-mail: info@psalterium.cz

Vlastník / správce: Hlavní město Praha / společnost Jindřišská věž, s.r.o.

Jindřišská věž je až do 9. patra bezbariérově dostupná pomocí výtahu.
Zvýšený práh vstupu do věže zdolává vozíčkář pomocí šikmé dřevěné
mobilní rampy. Z devátého do desátého patra vede 14 velmi úzkých a strmých schodů. Tato část věže je pro vozíčkáře nedostupná, schody neumožní
účast na zdejších divadelních představeních. Ve druhém až čtvrtém patře
věže jsou prostory pro konání krátkodobých výstav a koncertů. V šestém
patře je muzeum a galerie pražských věží. V desátém patře, v naprosto
originálním prostředí, se konají komorní divadelní představení hostujících
souborů a koncerty.
Bezbariérová toaleta je v pátém patře Jindřišské věže. Klíč je nutné
vyzvednout v přízemí nebo v restauraci.
Parkování je možné na vyhrazených stáních na Senovážném náměstí.

Jindřišská věž
Jindřišská čp. 528
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel.: 224 232 429
Fax: 261 223 499
E-mail: info@jindrisskavez.cz
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Karlův most
Praha 1 – Staré Město a Malá Strana
(NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Hlavní Město Praha / Technická správa komunikací

Karlův most je bezbariérová památka. Přístup je možný jak od Malostranské tak i Staroměstské mostecké věže. Most zdobí barokní plastiky a jejich
kopie. Originály jsou uloženy v bezbariérově dostupných objektech (v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti a sále Gorlice na Vyšehradě).
Pro vozíčkáře zůstávají nedostupné obě věže, Malostranská i Staroměstská. Bariérou je dřevěné schodiště Malostranské věže (vozíčkář se
dostane pouze do přízemní místnosti, kde najde Pražskou informační
službu) a kamenné vřetenové schodiště Staroměstské věže.
Vozíčkář má možnost prohlídky exteriérů věží, z nichž nejzajímavější je
výzdoba Staroměstské mostecké věže (zejména východní průčelí).
Doprovodné akce týkající se Karlova mostu jsou směrovány do prostor
Muzea Karlova mostu na Křižovnickém náměstí, v budově kláštera křižovníků s červenou hvězdou u kostela sv. Františka Serafínského.
Muzeum Karlova mostu je pro vozíčkáře přístupné přes dvůr kláštera
křižovníků s červenou hvězdou z Platnéřské ulice. Je nutné předem
informovat pokladnu muzea, která zajistí přístup. Expozice je umístěna
ve sníženém přízemí budovy.
V okolí Karlova mostu nebyla instalována bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na Palachově náměstí - na vyhrazených stáních nebo
v podzemním parkovišti.

Karlův most

Muzeum Karlova mostu
Křižovnické náměstí 3
110 00 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 739 309 551
E-mail: info@muzeumkarlovamostu.cz
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Klášter sv. Anežky České
Praha 1 – Staré Město (NKP, UNESCO)

Kostel sv. Maří Magdalény
České muzeum hudby
Praha 1 – Malá Strana (KP, UNESCO)

Vlastník / správce: Česká republika / Národní galerie
Vlastník / správce: Česká republika / Národní muzeum
Areál Anežského kláštera je částečně bezbariérový díky výtahům a šikmým rampám. Jediným problémovým místem jsou tři schody mezi 1. patrem ambitu a konventem (dormitářem), které je možné překonat pouze
s asistencí nebo pomocí předem připravené mobilní schodišťové plošiny.
Přízemí kláštera vévodí dvoulodní kostel sv. Františka s presbytářem,
kaple Panny Marie, kostel sv. Salvátora a kaple sv. Maří Magdalény. Vstup
do kostelů je nejjednodušší přes kapitulní síň (pouze 1 schod).
Vstup z ambitů je složitější a vyžaduje překonání několika schodů. Zcela
bezbariérový je ambit s rajským dvorem, přízemí konventní budovy s refektářem a kapitulní síní a kuchyně s novým refektářem.
Hlavní expozice v 1. patře kláštera je ve své první části (v prostoru ambitu)
bezbariérová. Přibližuje středověké umění v Čechách, zastoupené díly
Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Michelské madony, Mistra Theodorika,
Mistra Třeboňského oltáře a dalších. Druhá část expozice s díly českých
a evropských mistrů, Lucase Cranacha st., Mistra Litoměřického oltáře,
Mistra IP, Albrechta Altdorfera a dalších, je dostupná teprve po překonání
4 schodů mezi 1. patrem ambitu a konventu. Vozíčkář se vrací stejnou cestou i nazpátek. Odchodu běžnou návštěvnickou trasou brání schodiště,
propojující první patro konventu s přízemím.
Cyklus prohlídek s výkladem. Vyprávění o osudech jednotlivých děl,
vysvětlení pojmů jako je tympanon či reliéf v programu s názvem „Odkud
přišly?“. Seznámení s portréty Karla IV., Anny Svídnické a Petra Parléře
nabízí program s názvem „Jak vypadali?“. V kostele sv. Františka se celoročně konají koncerty. Bezbariérová toaleta je v suterénu kláštera. Přístup
k ní je pomocí výtahu. Parkoviště se nachází mezi ulicemi Kozí a U Milosrdných.
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17
110 00 Praha 1
Tel.: 222 321 459, 224 301 311,
Tel.: 221 879 216-217 (Lektorské odd. Sbírky starého umění)
E-mail: info@ngprague.cz
E-mail: ak.educ@ngprague.cz

Objekt Českého muzea hudby je zcela bezbariérový. V přízemí se nabízí
prohlídka krátkodobých výstav. Hlavní expozice rozložená do sedmnácti
sálů se nachází v prvním patře. Návštěvník se do prvního patra dostává
výtahem. Samostatně se pohybuje v jednotlivých místnostech i po pavlači,
která lemuje vnitřní dvoranu. Vstup do prvních místností expozice je zajištěn šikmou zvedací plošinou.
České muzeum hudby má připraveno několik programů pro školní mládež a studenty. V lodi bývalého kostela se pravidelně konají koncerty. Na
své si přijdou i posluchači jazzu, swingové a populární hudby. Zajímavý
prostor bývalého kostela nabízí možnost využití pro inscenaci divadelních
představení, činohry a opery. Rovněž se zde pořádají módní přehlídky.
V objektu se nachází bezbariérová toaleta. Parkování je možné před budovou muzea na vyhrazených parkovacích místech.

České muzeum hudby
Karmelitská 2
118 01 Praha 1
Tel.: 257 257 777
E-mail: c.muzeum.hudby@nm.cz
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Kostel Matky Boží před Týnem
Praha 1 - Staré Město (NKP, UNESCO)

Lapidárium Národního muzea
Praha 7 – Holešovice (KP)

Vlastník a správce: Římsko-katolická farnost u kostela Matky Boží před
Týnem

Kostel Matky Boží před Týnem není bezbariérová památka. Při vstupu
musí vozíčkář s pomocí asistence překonat 3 schody. Bezbariérový vstup
do kostela je možný z Celetné ulice čp. 5 budovou fary (není pro běžné
návštěvníky přístupný). Po předchozí domluvě je možné vozíčkářům tímto
vchodem umožnit vstup do kostela. Další pohyb po kostele je již bezbariérový. Prohlídka jedinečných barokních varhan je možná pouze z lodi kostela.
V kostele Matky Boží před Týnem se pravidelně konají mše svaté.
V průjezdu Týnské školy jsou toalety, bezbariérová chybí.
Parkování je možné na vyhrazených stáních v Pařížské a Dlouhé ulici, na
Haštalském a Kozím náměstí.
Vstup do kostela Matky Boží před Týnem je zdarma.

Římsko-katolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem
Celetná 5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 138 186
Tel.: 602 204 213
Tel.: 602 457 200
E-mail: dkc@email.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní muzeum

Objekt lapidária je plně bezbariérový. Při vstupu do budovy po šikmé
zděné plošině je nutné otevřít obě křídla dveří.
Příležitostně se v sálu se sousošími z Karlova mostu konají komorní koncerty vážné hudby.
Toaleta v suterénu budovy Lapidária Národního muzea je pro vozíčkáře
nedostupná. Parkování je možné na placeném parkovišti u Výstaviště.

Lapidárium NM
Výstaviště 422
170 05 Praha 7
Tel.: 233 375 636
Tel.: 224 497 365
E-mail: lapidárium@nm.cz
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Ledeburská zahrada
Praha 1 – Malá Strana (KP, UNESCO)
Vlastník: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze

Ledeburská zahrada je pouze z menší části bezbariérová památka.
Pomocí šikmé zdvíhací plošiny se vozíčkář dostává do parteru Ledeburské
zahrady se salou terrenou. Bezbariérová je rovněž restaurace Café Ledebour na nádvoří Ledeburského paláce.
Zbylá část Ledeburské zahrady a ostatní palácové zahrady (Malá a Velká
Pálffyovská, Kolowratská, Malá a Velká Fürstenberská zahrada), rozložených na svahu nad Valdštejnskou ulicí pod Pražským hradem, zůstávají pro
vozíčkáře nedostupné.

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
Valdštejnské náměstí 3
118 01 Praha 1
Tel.: 257 010 111
Fax: 257 010 168
E-mail: up@up.npu.cz
www.up.npu.cz

Ledeburská zahrada

24

25

Letohrádek Kinských
Národopisná expozice NM - Musaion
Praha 5 – Smíchov (KP)

Národní divadlo
Praha 1 – Nové Město (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Česká republika / Národní divadlo

Vlastník / správce: Česká republika / Národní muzeum

Expozice Musaionu v Letohrádku Kinských je bezbariérově dostupná.
Bezbariérovost expozice je zajištěna pomocí výtahu.
Veškeré kulturní akce Musaionu se nesou ve znamení lidové kultury,
lidového umění a lidové tvořivosti. Návštěvník se přímo na místě setkává
se starými řemesly, seznamuje se s pracovními postupy a hotové výrobky
si může zakoupit. V zahradě nebo vestibulu se konají koncerty vážné
a lidové hudby a tradiční lidové slavnosti a jarmarky.
V přízemí Letohrádku Kinských byla instalována bezbariérová toaleta.
Parkování je možné v podzemním parkovišti u Anděla nebo na parkovišti
mezi ulicemi Štefánikova a Matoušova, kde je vyhrazeno jedno stání.

Národní divadlo je pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu částečně bezbariérově dostupné. Po předchozí dohodě vjíždí vozíčkář do
budovy ND od nábřeží Vltavy, vchodem do Prezidentské lóže. Ostraha ND
zajistí veškerou pomoc. Zde se nachází šikmá zvedací plošina. S pomocí
ostrahy se vozíčkář dostává do parteru divadla. Po pravé straně směrem
k jevišti je určená lóže pro vozíčkáře.
Ve spolupráci s Pražskou informační službou jsou organizovány prohlídky
divadla včetně Prezidentského salónu. V Národním divadle se konají představení opery, činohry a baletu.
Bezbariérová toaleta se nachází v přízemí Národního divadla, v parterní
části po pravé straně, v té samé chodbě jako je lóže pro návštěvníky
s omezenou schopností pohybu (dveře s nápisem „Vstup zakázaný“).
Bezbariérové parkování je možné v podzemním parkovišti pod administrativní budovou Národního divadla. Výstup z parkoviště do budovy je zajištěn
pomocí výtahu a šikmé zdvihací plošiny.
Popis trasy z parkoviště do Národního divadla je popsán na internetových
stránkách Národního divadla v části Obchodní informace - mapky, parking.

Stavovské divadlo a divadlo Kolowrat
Praha – Staré Město (NKP, KP, UNESCO)

Národopisná expozice NM - Musaion
Letohrádek Kinských
Kinského zahrada 98
150 00 Praha 5
Tel.: 257 214 806
E-mail: jirina_langhammerova@nm.cz

Budova Stavovského divadla je bezbariérově dostupná. Vozíčkář, ohlášený již při zakoupení vstupenek, je očekáván u výtahu, který je umístěn
za klasicistními dveřmi - na straně od Havířské ulice. Přímo v hledišti jsou
určeny lóže pro vozíčkáře. Pohyb v budově Stavovského divadla je díky
výtahu bezbariérový.
Ve Stavovském divadle se konají představení činohry, opery a baletu.
Součástí Stavovského divadla je také komorní scéna divadla Kolowrat
(Ovocný trh 6), rovněž bezbariérově dostupná. Po nahlášení na vrátnici je
vozíčkáři umožněn vstup do výtahu. Scéna se nachází v podkroví Kolowratského paláce.
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Stavovské divadlo a divadlo Kolowrat
Praha – Staré Město (NKP, KP, UNESCO)

Národní muzeum
Praha 1 – Nové Město (NKP, UNESCO)

Bezbariérová toaleta je na druhém balkonu v pravé části, pokud vozíčkář
sedí čelem k jevišti, tak na konci chodby. I druhý balkon je dostupný pomocí
výtahu.
Parkování je možné na vyhrazených stáních v okolí Stavovského divadla
nebo v Hybernské ulici.

Národní divadlo
P.O.Box 865
112 30 Praha 1
Informace
Tel.: 224 901 448 (informace, pokladna)
Tel.: 224 901 487 (předplatné)
Fax: 224 931 544
E-mail: info@narodni-divadlo.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní muzeum

Národní muzeum je bezbariérová památka. Vozíčkář do Národního muzea
vjede do dvora z levé strany budovy. Výtahem se dostává do přízemí a prvního a druhého patra budovy.
Možnost bezbariérové prohlídky Národního muzea lze předem konzultovat
(tel.: 224 497 352/376, e-mail: lektori@nm.cz nebo přímo na vrátnici - tel.:
224 497 211).
Národní muzeum má připravené programy pro žáky a studenty škol
a pedagogy. Pro laickou veřejnost jsou určeny přednáškové cykly. V budově
Národního muzea se konají koncerty vážné hudby - Koncerty na schodech.
V muzeu nejsou bezbariérové toalety.
Parkování je možné v nonstop garážích vedle Státní opery (U Divadla 77,
Praha 1) nebo na vyhrazených stáních ve Washingtonově ulici.

Stavovské divadlo a divadlo Kolowrat
Ovocný trh 1
110 00 Praha 1
Tel.: 224 228 503
E-mail: ntprague@narodni-divadlo.cz

Národní muzeum
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 111
Tel.: 224 497 352/376
Tel.: 224 497 211
E-mail: lektori@nm.cz
E-mail: nm@nm.cz
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Obecní dům
Praha 1 – Staré Město (NKP, UNESCO)

Palác Kinských
Praha 1 - Staré Město (NKP, UNESCO)

Vlastník / správce: Hlavní Město Praha / Obecní dům a.s.

Vlastník / správce: Česká republika / Národní galerie

Obecní dům je z velké části bezbariérová památka. Vstup do budovy
umožňuje mobilní dřevěná rampa. Pokud zde není, nachází se ve vestibulu
a ostraha budovy ji instaluje. Rovněž na požádání ji přemístí ke vchodu
do Francouzské restaurace nebo protější kavárny.
Budova Obecního domu je pro vozíčkáře zpřístupněna díky dvojici historických secesních výtahů - od suterénu s restauracemi a Americkým barem
přes první patro (Smetanova síň a salony, využívané pro krátkodobé výstavy)
do druhého patra (hlavní část sezónních výstav). Pro vozíčkáře jsou nedostupné šatny mezi přízemím a prvním patrem. Nezastavuje zde výtah.
V Obecním domě se konají koncerty FOK, koncerty mezinárodního
hudebního festivalu Pražské jaro a další akce. Na své si přijdou také milovníci
výtvarného umění.
V Obecním domě jsou bezbariérové toalety.
Parkování je možné na vyhrazených místech v přilehlých ulicích a v podzemních parkovištích - v obchodním centru Palladium (bývalá vojenská
kasárna Jiřího z Poděbrad) a v Kotvě.

Palác Kinských je plně bezbariérový. Expozice Národní galerie se nachází
v prvním (Krajina v umění doby baroka a 19. století) a druhém patře
(Krajina v umění 20. století). Pro zpřístupnění obou expozic byl instalován
výtah. Vozíčkář se ohlašuje na recepci ve dvoře budovy, kde mu ostraha
poskytne veškerou pomoc, otevře výtah a uvede vozíčkáře do budovy.
Pro školní mládež a studenty jsou připraveny prohlídky s výkladem
a speciální programy. Bezbariérová toaleta je v místnosti u výtahu.
Na nádvoří paláce jsou vyhrazena dvě parkovací místa. Parkování je nutné
domluvit v recepci Národní galerie.

Obecní dům
náměstí Republiky 5
111 21 Praha 1
Tel.: 222 002 101
Fax: 222 002 100
E-mail: info@obecni-dum.cz

Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1
Tel.: 222 321 459
Tel.: 224 301 003, 224 301 174 (lektorské oddělení)
E-mail: info@ngprague.cz
E-mail: vzdelavani@ngprague.cz
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Rudolfinum
Praha 1 – Staré Město, (NKP, UNESCO)

Schwarzenberský palác
Praha 1 – Hradčany (KP, UNESCO)

Vlastník / správce: Česká republika / Česká filharmonie a Galerie Rudolfinum

Vlastník / správce: Česká republika / Národní galerie

Galerijní část Rudolfina je, až na velký výstavní sál, zcela bezbariérová.
Bezbariérovost je zajištěna pomocí výtahu. Při jízdě výtahem je potřebná
spolupráce s ostrahou, která má klíče. Jediným bariérovým prostorem
galerijní části je velký výstavní sál. Bariérou je 8 schodů vysokých 15 cm
z každé strany sálu. Nad schody je podesta 110 x 170 cm.
Galerie Rudolfinum se zaměřuje na současnou tvorbu a klasickou modernu 20. století. V galerijní části budovy je také koncertní sál (Sukova síň),
bezbariérově dostupný. Pro vozíčkáře jsou v něm vyhrazena 2 místa.
Koncertní část Rudolfina je zcela bezbariérová. Je zajištěna pomocí výtahu, propojujícího zároveň budovu s podzemním parkovištěm na náměstí
Jana Palacha. Ve Dvořákově síni jsou vyhrazena 4 místa.
Česká filharmonie připravuje výchovné koncerty pro školní mládež,
na nichž se žáci a studenti seznamují s vážnou hudbou, prací dirigenta
a orchestru.
V budově Rudolfina jsou bezbariérové toalety. V galerijní části je toaleta
zamčená, klíče má ostraha. Spínač světla je na pravé straně od vstupu
za měděným krytem. U koncertního sálu je rovněž bezbariérová toaleta,
k dispozici je v průběhu konání koncertů.
Tři parkovací místa se nachází na náměstí Jana Palacha u stanoviště TAXI
(150 m od budovy). V podzemním parkovišti jsou na každém podlaží vyhrazena místa pro vozíčkáře. Výtahem z tohoto parkoviště je možné vstoupit
přímo do budovy Rudolfina (koncertní část) nebo na náměstí, odkud je
přístup do galerijní části budovy.

Schwarzenberský palác je díky výtahům zcela bezbariérový. Expozice
Baroko v Čechách zabírá plochu 4000 m2 .
Lektorské oddělení připravuje specializované programy pro všechny
věkové kategorie návštěvníků, s důrazem na žáky, studenty a seniory. Počítá
se s koncerty, a to jak v prostorách paláce, tak i na nádvoří.
Ve Schwarzenberském paláci jsou bezbariérové toalety.
Parkování je možné na Hradčanském náměstí na místech vyhrazených
pro řidiče s omezenou schopností pohybu.

Česká filharmonie
Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
Tel.: 227 059 227
Fax: 227 059 327
E-mail: vstupenky@cfmail.cz
E-mail: info@cfmail.cz

Galerie Rudolfinum
Centrum současného umění
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
Tel.: 227 059 205

E-mail: galerie@rudolfinum.org

Schwarzenberský palác
Hradčanské nám. 2
118 01 Praha 1 Hradčany
Tel.: 233 081 716
Tel.: 222 321 459
E-mail: info@ngprague.cz
www.ngprague.cz
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Staroměstská radnice
Praha 1 – Staré Město (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Hlavní město Praha / Pražská informační služba

Staroměstská radnice je částečně bezbariérová památka. Vozíčkář
zazvoní u brány, umístěné vlevo od orloje. Ostraha budovy instaluje mobilní
dřevěnou rampu. Další pohyb v přízemí Staroměstské radnice je již bezbariérový. V Křížové chodbě Staroměstské radnice se ve spolupráci s Galerií
hlavního města Prahy konají pravidelné výstavy moderního umění a umělecké fotografie.
V budově Staroměstské radnice je výtah. Výtahem se vozíčkář dostane
také do Obřadní síně. Prohlídka reprezentačních síní Staroměstské radnice
je pro vozíčkáře možná jen omezeně. Radnice je souborem několika domů,
úrovně podlah jednotlivých místností jsou rozdílné a přechody mezi nimi
jsou řešeny právě pomocí schodišť a schodů. Část reprezentačních místností je pro vozíčkáře dostupná, vyjede výtahem do prvního patra, zde
zakoupí vstupenku a pokračuje (s asistencí průvodce) prohlídkou bezbariérově dostupných síní 2. patra.
Bezbariérový vstup je paradoxně na nejvyšší místo Staroměstské radnice,
na věž. Vozíčkář se vyveze výtahem do 3. patra budovy a pomocí šikmé
zdvíhací plošiny přejede k výtahu, který je umístěn již přímo ve Staroměstské
radniční věži. S ním se dostává k ochozu. Pokud je vozíčkář na užším vozíku,
může vjet přímo na ochoz. V létě se doporučuje návštěva v časných ranních hodinách, kdy je menší turistický ruch. Nedostupnými pro vozíčkáře
jsou sklepní prostory s románskou stavbou.
Bezbariérová toaleta je ve třetím patře Staroměstské radnice, kam se
vozíčkář dostane výtahem. Klíč od toalet má pokladní, prodávající vstupenky
do věže. V pokladně jsou dvě osoby.
Parkování je možné na vyhrazených stáních na Mariánském náměstí
a v okolních ulicích.

Staroměstská radnice
Staroměstské nám. 1/3
110 00 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 724 508 584
www.pis.cz

Staroměstská radnice s orlojem - XXX
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Strahovský klášter
Praha 1 – Hradčany (NKP, UNESCO)

Valdštejnská jízdárna
Praha – Malá Strana (NKP, UNESCO)

Vlastník a správce: Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Strahovský klášter je částečně bezbariérová památká. Vozíčkář má možnost prohlídky exteriérů klášterních budov. Povrch nádvoří je vydlážděn
žulovými kostkami. V cedrové zahradě je prezentován archeologický nález
základů a nadzemního zdiva nemocničního křídla.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je bezbariérově dostupná. Nádvoří
Strahovského kláštera, jehož součástí je také bazilika, je vyskládáno žulovými kostkami. Vozíčkář se pohybuje po rovině.
Při vstupu do baziliky musí vozíčkář překonat zvýšený práh. Vstup mu
umožňuje šikmá rampa. V bazilice je také nutné počítat s rozdílnou úrovní
podlahy v hlavní a bočních lodích, výška se liší vždy o 1 stupeň, s asistencí lehce překonatelný. Vstup do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově je volný.
S pomocí asistence (tři dlouhé schody u vchodu z nádvoří) se vozíčkář
dostává do přízemí kláštera. Další pohyb v románských místnostech - kapitulní síni a v zimním a letním refektáři je již bezbariérový.
V současné době nejsou dostupné Teologický a Filosofický sál (schodiště
má 8 + 2 + 8 + 8 + 2 + 8 schodů. Možnost zpřístupnění knihoven z obrazárny Strahovského kláštera není využívána) a expozice Památníku písemnictví.
V bazilice se konají koncerty vážné hudby. Na zdejší varhany improvizoval Wolfgang Amadeus Mozart během návštěvy Prahy.
Bezbariérová toaleta je na nádvoří kláštera v ohradní zdi napravo od Filosofického sálu. Parkování je možné na parkovišti na Pohořelci. Do kláštera
se vozíčkář dostane hlavní bránou z Pohořelce kolem kostela sv. Rocha.
Zde je nutné překonat stoupání po vyasfaltovaném a částečně dlážděném
povrchu.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1/132
110 00 Praha 1 Hradčany
Tel.: 233 107 730
Fax: 233 107 752
E-mail: art.strahov@volny.cz
E-mail: strahovprem@mbox.vol.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Senát Parlamentu České republiky,
Národní galerie

Valdštejnská jízdárna je bezbariérová památka. Návštěvník vstupuje
do jízdárny bývalým hospodářským dvorem, který je zároveň vstupním prostorem do stanice metra Malostranská (A).
Vozíčkář před vstupem musí objet celý dvůr kolem dokola. Přímému
vstupu do jízdárny brání zvýšená úroveň žulové lávky přes nádrž s vodou.
Hlavní sál Valdštejnské jízdárny je umístěn v přízemí. Vstup do něj je
bez překážek.
Galerie s kavárnou je zpřístupněna moderním výtahem. Z ní je výhled
do prostoru jízdárny. Pro vozíčkáře je galerie na protější straně jízdárny
nedostupná - bariérou jsou úzké strmé schody.
Bezbariérová toaleta v suterénu jízdárny je dostupná pomocí výtahu.
Parkování je možné na Valdštejnském náměstí. Mezi Valdštejnským palácem a zahradou je překážka 3 + 8 schodů. Proto je nutné z náměstí
do zahrady použít trasu Valdštejnskou ulicí.

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 257 073 136
Tel.: 224 301 003
E-mail: vzdelavani@ngprague.cz
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Valdštejnský palác
Praha – Malá Strana (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Česká republika / Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnský palác je bezbariérově dostupný. Vozíčkář vjede do paláce
z Valdštejnského náměstí nebo Valdštejnské ulice. Bezbariérový přístup
(šikmá zděná rampa) je do výstavního sálu Senátu, ve kterém probíhají
pravidelné krátkodobé výstavy.
Prohlídka kaple sv. Václava je možná pouze formou nahlédnutí. Bariérou
jsou tři schody. Do reprezentačních síní Valdštejnského paláce se vozíčkář
dostane pomocí výtahu.
V přízemí před výtahem, v hale s plastikou Albrechta z Valdštejna, je vystavená část uměleckých předmětů - svícny a truhlice, patřící k původnímu vybavení paláce. Další prohlídka sálů a salónů paláce je bezbariérová (Hlavní
sál, Kožený salonek, Zrcadlový sál, Audienční sál a Mytologická chodba).
Zahrada Valdštejnského paláce je bezbariérově dostupná. Vstupy pro
vozíčkáře jsou z Letenské ulice a od stanice metra Malostranská (A). Vstupu z Valdštejnského náměstí přes 1. nádvoří brání 3 + 8 schodů. Pohyb po
zahradě je bezbariérový. Vozíčkář se pohybuje po písčitých zpevněných
cestičkách. Schodiště mezi jednotlivými úrovněmi zahrad je možné objet.
Vozíčkář se nedostane přímo do prostoru saly terreny, překážkou je
8 schodů.
Během letní sezóny se u saly terreny pořádají koncerty. Prostor zahrady
bývá využíván pro konání krátkodobých výstav a prezentací jednotlivých
krajů České republiky, regionů a měst. Zahrada je otevřena od 1. dubna do
31. října. Vstup do zahrady je volný.
Bezbariérové toalety se nacházejí pouze v zahradě u saly terreny. V samotném paláci nejsou.
Parkování je možné na vyhrazených stáních na Valdštejnském náměstí.

Valdštejnský palác
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 257 071 111
E-mail: info@senat.cz

Valdštejnská zahrada
Letenská ulice,
Valdštejnské náměstí
118 01 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 257 072 759
E-mail: info@senat.cz

Valdštejnská zahrada
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Vyšehrad
Praha 2 - Vyšehrad (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Hlavní město Praha / Národní kulturní památka Vyšehrad

Bezbariérový přístup do areálu Vyšehradu je buď Táborskou bránou (stanice metra C - Vyšehrad) nebo Cihelnou bránou z Vratislavovy ulice (od
Výtoně a Albertova - poměrně příkrá cesta). Bezbariérový pohyb je možný
po celém historickém areálu. Případné schody je možné objet po bezbariérově upraveném chodníku.

39
Vyšehradský hřbitov
Místo posledního odpočinku velikánů české kultury, vědy a politického života (Božena Němcová, Jan Neruda, Karel Hynek Mácha, Karel Čapek, Antonín Chittusi, Ema Destinnová, Zdenka Braunerová,..). Hřbitov je bezbariérově dostupný. Vozíčkář se pohybuje po zpevněných chodnících. Hrobky
a náhrobky, dá se říct, jsou galerií děl 19. a 20. století.
Staré Purkrabství
Středověký gotický palác adaptovaný na divadelní sál a kavárnu. Součástí
budovy z doby Karla IV. je novostavba s prezentovaným archeologickým
nálezem barokního opevnění královského Vyšehradu.
Součástí je bezbariérová toaleta.

Informační centrum Špička (ulice V Pevnosti)
Infocentrum je v torzu gotické brány Špička z doby Karla IV.
Prodej suvenýrů, propagačních materiálů a občerstvení.

Románský kamenný most
Zbytky zdiva mostu leží mezi knížecím okrskem a kostelem sv. Petra
a Pavla. Sestupuje se k nim po schodech (jsou níž než stávající povrch),
lze vidět i z chodníku.

Prodejní galerie Jedličkova ústavu
Prodej drobných předmětů, vytvořených s fantazií a dovedností v chráněných dílnách nejen Jedličkova ústavu.

Rotunda sv. Martina
Do rotundy vede 5 schodů. Pokud je otevřená, je možné do ní nahlédnout
nebo vjet vozíčkem (nutná asistence k překonání schodů).

Cihelná (Pražská brána)
Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění -historická expozice
Bezbariérový vchod

Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla
Při vstupu do chrámu je nutné překonat dva schody. Další pohyb po chrámu
je bezbariérový (expozice pokladů Vyšehradské kapituly).

Kasematy
Prohlídka podzemních chodeb (kasemat) je možná s průvodcem. I když je
do nich bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod. Mlatový povrch je
nerovný, mírně stoupající. Vstup do podzemního sálu Gorlice s originály
barokních soch z Karlova mostu vede přes dva mírné schůdky. V červenci
a srpnu zde ve specifické atmosféře a originálním prostředí probíhají divadelní představení.

Zbytky románské baziliky sv. Vavřince
Torzální architektura baziliky a staršího kostela, odhalené během archeologického výzkumu, se nachází pod současným terénem. Do expozice se
sestupuje po úzkém dřevěném schodišti. Vstup není bezbariérový.

Gotický sklep
Historické podoby Vyšehradu - stálá expozice. Bezbariérový vstup do sklepa je zajištěn bočním vchodem od Starého purkrabství. Je nutné předem
požádat u pokladny o otevření.
Galerie Vyšehrad
Budova má příkré a úzké schodiště, vstup není bezbariérový.

Letní scéna
Trvalý bezbariérový přístup je pouze pod Cihelnou bránou, cestička vede
přímo k pódiu (používáno při všech programových akcích). Na sezónu se
vstup na Letní scénu z vyšehradského parku upravuje přeložením překladů, sjezd je ale strmý, doporučuje se doprovod.
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Vyšehrad
Praha 2 – Vyšehrad (NKP, UNESCO)

Zbraslavský zámek
Praha 5 - Zbraslav (NKP)

Především v letní sezóně probíhají na Vyšehradě nejrůznější kulturní
akce. V zrekonstruovaném Starém purkrabství se konají koncerty, divadelní
představení a besedy s pozvanými hosty.
Otevřené prostranství je využito i pro další aktivity - středověké tržiště,
na kterém nechybí kejklíři, šerm, hudba, tanec i historické zbraně. Během
dětských dní si žáci a studenti společně s dětmi z Jedličkova ústavu mohou
vyzkoušet různé druhy uměleckých prací z hlíny, vosku či textilu a po ukončení akce vystavit své výtvory. Konají se „Vyšehradská keltování“ a např.
Dny japonské kultury, Skotské dny...
Bezbariérová toaleta je v budově Starého purkrabství. Parkování je možné
na parkovišti před vstupem do pevnosti Vyšehrad u Táborské brány (mezi
ulicemi Na Pankráci a Na Tobolce).

Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2
Tel.: 241 410 348
Tel.: 241 410 247
E-mail: info@praha-vysehrad.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní galerie

Zbraslavský zámek je přístupný s asistencí. Přízemí objektu s expozicí
umění Japonska a sbírka Rainera Kressla je bezbariérové. Japonská
čajovna je zpřístupněna i pro ty, kteří nenavštíví galerii.
Druhému patru vévodí Královský sál, návštěvník si může prohlédnout
umění Číny, Indie, jihovýchodní Asie, Tibetu, islámu a novou expozici
umění Koreje. V těchto prostorách jsou sezónní výstavy.
Za prohlídku stojí dobře přístupný přilehlý zámecký park, doplněný plastikami 19. a 20. století. Ve vstupním bezbariérovém altánu (na bývalém rajském dvoře kláštera) je lapidárium barokních soch a pozdně středověkých
až novověkých náhrobních desek.
Po předchozím ohlášení je možné k výstupu do 1. a 2. patra použít, za doprovodu asistenta, mobilní schodišťovou plošinu (schodolez) .
Veřejně přístupné centrum pro vzdělávací programy, určené také k volné
výtvarné činnosti návštěvníků bez věkového omezení, se nachází v prvním
patře galerie. Komponované pořady k expozicím pro ZŠ a SŠ.
Bezbariérová toaleta je v přízemí budovy galerie.
Po domluvě lze parkovat u zaměstnaneckého vchodu v parku vedle kostela.

Zámek Zbraslav - Národní galerie v Praze
Expozice asijského umění, Sbírka orientálního umění
Bartoňova 2
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Tel./fax: 257 921 638, 257 921 639
Rezervace pořadů lektorského oddělení:
Tel./záznamník: 257 920 481
E-mail: asiaedu@ngprague.cz
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Židovské památky v Praze

Starý židovský hřbitov
Praha 1 – Staré Město (NKP, UNESCO)

Vlastník a správce: Židovská náboženská obec Praha

Maiselova synagoga
Praha 1 – Staré Město (KP, UNESCO)
Maiselova synagoga je bezbariérově dostupná. Při vstupu do synagogy a
dvora je nutno sejít po nízkém 3 cm vysokém prahu. Dále se vozíčkář pohybuje po rovině.
Židovské muzeum v Praze má Vzdělávací a kulturní centrum v Maiselově
ulici čp. 15. V budově je instalován výtah. Centrum organizuje přednášky,
diskuse s pozvanými hosty, koncerty a literární pásma. Židovské muzeum
má připraveno několik programů pro školy - žáky, studenty a pedagogy.
Pro děti od tří let a jejich rodiče jsou určeny tzv. Nedělní dílny, přibližující židovskou kulturu a život.
V Maiselově synagoze není bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na vyhrazených stáních v okolních ulicích.

Španělská synagoga
Praha 1 – Staré Město (KP, UNESCO)
Španělská synagoga je bezbariérově dostupná, vjezd do expozic pomocí dvou šikmých zvedacích plošin.
V synagoze se pořádají koncerty vážné hudby a promítání filmů židovských autorů nebo filmů s židovskou tématikou.
Vstup na bezbariérovou toaletu umožňuje šikmá zvedací plošina.
Parkování je možné na vyhrazených stáních v okolních ulicích.

Vozíčkář má možnost vjet na Starý židovský hřbitov brankou, umístěnou
mezi Klausovou synagogou a budovou Nové obřadní síně, kterou návštěvníci hřbitov opouští. Tato trasa je nejschůdnější. Pokud je na trase překážka, je to jeden schod převýšení terénu. Novorománská obřadní síň je pro
vozíčkáře nedostupná.
V areálu Starého židovského hřbitova není bezbariérová toaleta. Toaleta
v budově Nové obřadní síně ve sníženém přízemí nebyla pro vozíčkáře
upravena.
Parkování je možné na vyhrazených stáních v ulicích kolem Starého
židovského hřbitova.

Starý židovský hřbitov
Praha 3 – Žižkov (KP)
Starý židovský hřbitov je bezbariérově dostupný. Toalety nebyly instalovány. Parkování je možné na vyhrazených stáních v okolních ulicích.
Vstup na hřbitov je volný. Od 23. července 2007 je možné navštívit hřbitov
každé pondělí, středu a pátek v době od 9 do 13 hodin kromě židovských
svátků.

Nový židovský hřbitov
Praha 3 – Žižkov (KP)
Nový židovský hřbitov je bezbariérově dostupný. Vozíčkář se pohybuje po
udržovaných zpevněných pěšinách. Hrob spisovatele Franze Kafky se
nachází při jižní ohradní zdi asi v polovině hřbitova. Poslední vstup na hřbitov je půl hodiny před zavřením, platí letní a zimní čas.
Instalované jsou pouze běžné toalety, bezbariérové chybí. Parkování je
možné na vyhrazených stáních na parkovištích kolem Olšanských hřbitovů.
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Židovské památky v Praze

JIHOČESKÝ
KRAJ

Maiselova synagoga - Židovské muzeum
Maiselova 10
110 00 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 221 711 511
Fax: 222 310 681
E-mail: zmp@ecn.cz

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Maiselova 15
110 00 Praha 1
Tel.: 222 325 172
Fax: 222 318 856
E-mail: education@jewishmuseum.cz

Španělská synagoga - Židovské muzeum
Vězeňská 141/1
110 01 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 224 819 464
E-mail: zmp@ecn.cz

Starý židovský hřbitov - Židovské muzeum
Široká 3
110 01 Praha 1 - Staré Město
E-mail: zmp@ecn.cz

Židovský hřbitov na Žižkově
Fibichova ulice
130 00 Praha 3

Nový židovský hřbitov
Izraelská 1
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 226 235 248
E-mail: berkovic@kehilaprag.cz
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Červená Lhota, zámek (NKP)

Český Krumlov, zámek (NKP, UNESCO)

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Zámek Červená Lhota není bezbariérovou památkou. Bez problémů je
možná pouze návštěva zámeckého parku s kostelem Nejsvětější Trojice,
do kterého je možné nahlédnout. Při vstupu do prvního patra zámku je
nutné překonat schodiště. Vzhledem k tomu, že zámek má v sobě propojeny původně tři samostatné budovy, nejsou podlahy místností a vstupy do
nich v jedné rovině - je nutné na několika místech překonat bariéru v podobě jednoho až čtyř schodů. Vzhledem ke komornějšímu charakteru zámku
a neveliké rozloze zpřístupněných místností je lepší rezervovat předem
návštěvu více vozíčkářů.
V podkrovních místnostech zámku probíhá obnova místností, z nichž největší, původně depozitář, bude sloužit jako divadlo a sál pro děti, žáky a
studenty, kde jim zajímavou formou přiblíží historii zámku.
Bezbariérová toaleta nebyla přímo na zámku instalována. Toaleta pro
návštěvníky je umístěna v jedné z bývalých hospodářských staveb na přístupové cestě k zámku.
Parkoviště je cca 300 m od zámku, ale je možné přijet přímo před hlavní vstup.

Zámek Červená Lhota
378 21 Kardašova Řečice
Tel./fax: 384 384 228
E-mail: zamekcervenalhota@razdva.cz

Zámek Český Krumlov není bezbariérovou památkou. Pohyb po zámku s
ohledem na dlažbu komunikace vyžaduje asistenci. Nejobtížnějším místem
je přechod z II. na III. nádvoří. Je zde velký sklon, povrch je rovný a tvoří
ho dřevěné trámy kladené napříč. Jistou odměnou za vynaloženou námahu je výhled na celé město z balkónu v průjezdu.
Bezbariérový přístup je do objektu mincovny s pokladnou a „informačním
bodem“ s prezentací všech návštěvnických okruhů na II. nádvoří zámku.
Přiblíženy jsou probíhající rekonstrukce jak na fasádách zámku, tak i v jeho
interiérech, a vystaveny nově restaurované předměty v interiéru zámku a
vybavení, kulisy a rekvizity barokního divadla. Bezbariérová je expozice
Lapidária barokních plastik zámecké zahrady na I. nádvoří zámku.
Vstup na 1. prohlídkovou trasu zámeckých interiérů se nachází v JZ koutě
nádvoří III. nádvoří. Při prohlídce je nutné zdolat početné schody. Ze vstupní haly vede 1 + 1 + 13 + 9 schodů do zámecké kaple a dále 3 + 1 + 5 schodů do renesančních pokojů. Další pohyb po renesančních pokojích je bezbariérový. Prahy dveří jsou vysoké maximálně 3 cm. Prohlídka barokních
pokojů ve druhém patře vyžaduje zdolání dalšího prahu a 2 + 12 + 12 schodů. Pohyb v pokojích barokního apartmá je následně bezbariérový. Možnost bezbariérového odchodu vozíčkáře plášťovým mostem do zámecké
zahrady se nevyužívá, proto je nutné opět překonat schodiště, 1 + 25 + 1
+13 schodů, vozíčkář se dostává do Maškarního sálu a dále po překonání
9 + 10 schodů zpátky na III. nádvoří.
Vstup na 2. prohlídkovou trasu je v SV rohu III. nádvoří. I zde jsou překážkou schody, do prvního patra celkem 5 + 12 + 14 a dále do druhého
patra 12 + 12. Prohlídka prvního souboru místností 19. století je bezbariérová. Překonání 5 dřevených schodů vyžaduje přechod do druhé části
apartmánů z 19. století, které jsou již bez bariér. Vzhledem k tomu, že
návštěvníci opouštějí II. prohlídkovou trasu úzkým schodištěm propojujícím
patra plášťového mostu, odchází předem ohlášený vozíčkář plášťovým
mostem bezbariérově do zámecké zahrady nebo se vrací společně s průvodcem ke schodišti, kterým vcházel do zámku. S ohledem na vysoký
počet schodů a nerovné povrchy je vozíčkářům přístupna pouze horní část
Labyrintu zámeckých sklepů s místností černé kuchyně. Dolní část zůstává
pro vozíčkáře nepřístupná.
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Zámecké divadlo
Zámecké divadlo v Českém Krumlově není bezbariérovou památkou. Při
vstupu do hlediště je nutné překonat 6 schodů. Bezbariérový přístup pro
vozíčkáře je bočním vchodem, kde jsou pro překonání dvou schodů umístěny dvě šikmé mobilní plošiny. 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 ukryta pod jevištěm, také balkóny s knížecí lóží. Muzeum
zámeckého divadla v tzv. Renesančním domě, jenž je zároveň depozitářem
rekvizit, kostýmů, kulis a dalšího barokního a mladšího vybavení divadla,
není širší veřejnosti prozatím zpřístupněno. Minimálně část muzea v přízemí,
v místě bývalých koníren, by měla být bezbariérově přístupná.
Mimořádnou událostí každé sezóny jsou představení barokního divadla
a barokního baletu v autentickém prostředí zámeckého divadla s orchestrem
hrajícím na dobové hudební nástroje. Vzhledem k tomu, že jsou lavice
mobilní, je možná účast vozíčkářů na těchto zcela mimořádných představeních.
Zámecká zahrada
Vstup do zámecké zahrady hlavní bránou i pohyb po zahradách zámku
je bezbariérový. Přesun ze 2. na 3. terasu a ze 3. na 4. terasu po rampách,
určených původně pro koně, vyžaduje asistenci. Rampy jsou poměrně
prudké, mají zpevněný betonový povrch s vyčnívajícími oblázky. Přechod
z druhé na první terasu k zimní jízdárně není bezbariérový. Je nutné překonat 6 + 7 schodů.
Během letní sezóny se konají na scéně Otáčivého hlediště činoherní,
baletní a operní představení.
Pro vozíčkáře jsou vyčleněna dvě místa. Jedna plná vstupenka je pro dvě
osoby, vozíčkáře a jeho doprovod. Účast je nutné hlásit předem v předprodejním místě.

Český Krumlov - věž

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek čp. 59
381 01 Český Krumlov
Tel./fax: 380 711 298
E-mail: foundation@ckrumlov.cz
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Český Krumlov, klášter minoritů
(KP, UNESCO)

Český Krumlov, kostel sv. Víta
(NKP, UNESCO)

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Vlastník a správce: Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou

Vlastník / správce: Církev římskokatolická / Prelátský úřad Český Krumlov

Zpřístupněná část kláštera, křížová chodba, kostel Nanebevzetí Panny
Marie a kaple Panny Marie Einsiedelské jsou bez bariér. V současné době
je restaurovaná gotická kaple sv. Wolfganga, vysvěcená v roce 1491, sloužící také jako kapitulní síň. Přístupná je po překonání tří schodů.
Během celého roku se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konají koncerty
vážné hudby. Nejbližší bezbariérovou toaletu i místo na zaparkování vozu
najdete na I. nádvoří českokrumlovského zámku.

Kostel sv.Víta je bezbariérová památka. Cestou z Horní ulice není nutné
překonávat schodiště po straně Kaplanky - ke kostelu vede další komunikace, která je bez schodů. Její povrch vydlážděný hrubšími kameny může
znesnadnit pohyb vozíčkáře bez asistence. Jedinou překážkou při vstupu
do kostela je zvýšený práh dveří, lze překonat i bez mobilní šikmé plošiny.
Pohyb po interiéru kostela je bezbariérový. Nedostupný zůstává chór s varhanami z 19. století.
Během letní sezóny probíhají koncerty vážné hudby. Po dokončení oprav
varhan bude kostelem znít také hudba skladatelů ze 17. až 20. století.
Nejbližší bezbariérová toaleta s bezplatným vstupem je v Horní ulici,
západně od ústí Kostelní ulice. Parkování je možné na několika vyhrazených parkovištích ve městě. Nejbližším je parkoviště umístěné severně od
autobusového nádraží.
Prohlídka kostela sv. Víta je zdarma.

Kostel sv. Víta
Kostelní ulice
381 01 Český Krumlov
Klášter Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou Český Krumlov
Latrán čp. 50
381 01 Český Krumlov
Tel.: 604 625 320

Prelátský úřad Český Krumlov
Horní čp. 156
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 336

52

53

Hluboká nad Vltavou, zámek (NKP)
Jihočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Zámek Hluboká je částečně bezbariérová památka. Vozíčkáři mohou bez
obtíží projet francouzskou zahradou a anglickým parkem.
Pro návštěvníky zámeckých interiérů jsou připraveny 3 návštěvnické
okruhy: A, B a C. Bezbariérový přístup je možný do části trasy B, přibližující soukromé apartmá majitelů zámku. Při vstupu do místností v přízemí
zámku musí návštěvník překonat pouze 1 schod z nádvoří a 1 schod do
první místnosti. Prohlídka je bezbariérová, průvodce otevírá obě křídla
dveří. Pro dosažení místností v prvním patře je nutné s pomocí zdolat
schodiště tam i zpět.
Prohlídku reprezentačních místností okruhu A může vozíčkář absolvovat
pouze s asistencí, která mu pomůže zdolat 1 schod při vstupu do zámku,
jeden dělící schod mezi vstupní halou a schodišťovou halou a 8 + 4 + 18
schodů reprezentačního schodiště do prvního patra. Další pohyb zpřístupněnými místnostmi je již bezbariérový. Při odchodu je nutné zdolat 28
schodů do zimní zahrady, ze které se již dá bezproblémově odjet.
Prohlídka historické kuchyně a jejího zázemí je v současné době pro
vozíčkáře nepřístupná. Variantní zpřístupnění, s nutnou bariérou pouze tří
schodů, vchodem umístěným pod vstupním mostem, není prozatím využito.
V místnostech prvního okruhu jsou umístěny zelené židle, označené červeným křížkem, určené pro odpočinek během prohlídky.
Na zámku byl v době přestavby v 19. století instalován původně hydraulický, později elektrifikovaný osobní výtah se vstupem širokým 60 cm.
Na zámku každoročně probíhají festivaly Hudební a Divadelní léto.
Bezbariérová toaleta chybí, nejbližší je k dispozici v Informačním centru
Hluboká nad Vltavou.
Pro parkování jsou vyhrazena tři místa u Alšovy jihočeské galerie.

Zámek Hluboká n.Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 387 843 911
Fax: 387 965 526
E-mail: zamekhluboka@volny.cz

Informační centrum
Zborovská 80
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 387 966 164
Fax: 387 966 153

Hluboká - celkový pohled na zámek
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Hluboká nad Vltavou, jízdárna (NKP)
Alšova jihočeská galerie

Hluboká nad Vltavou, zámek Ohrada (NKP)
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní zemědělské muzeum Praha
Vlastník / správce: Jihočeský kraj / Alšova jihočeská galerie

Jízdárna zámku Hluboká s Alšovou jihočeskou galerií je pouze částečně
bezbariérová památka. Bezbariérový přístup hlavním vchodem, který je
možné na požádání otevřít, je do vlastní jízdárny, ve které se konají krátkodobé sezónní výstavy. Do ostatních sálů galerie se vozíčkář dostane
pouze po překonání schodů. Pokud návštěvník přichází běžným vstupem
ze zimní zahrady zámku, dostane se bez problémů do pokladny a dále již
překoná 2 schody do sálu s uměním gotiky jižních Čech a Šumavy, 4 + 11
schodů při vstupu do sálů s uměním pozdní gotiky, 11 schodů při vstupu do
sálu s nizozemským uměním 16.-18. století a 6 schodů do vlastní jízdárny,
ze které je možný bezbariérový odchod hlavním, běžně uzavřeným vstupem. Pokud by se vozíčkář vracel z jízdárny běžnou návštěvnickou trasou,
musel by navíc překonat dalších 5 schodů.
Alšova jihočeská galerie nabízí školám možnost prohlídky a programu
v doprovodu lektora. Mimo kulturní pořady, přednášky a koncerty pořádá
galerie od r. 1957 v Hluboké nad Vltavou každoročně jeden z nejstarších
hudebních festivalů v České republice - Hudební léto Hluboká.
V objektu galerie prozatím nebyla instalována bezbariérová toaleta.
Tři vyhrazená parkovací místa se nachází podél cesty severně od galerie.

Zámek Ohrada je částečně bezbariérová památka. Zcela bezbariérový
přístup je do areálu ZOO Ohrada. Přímo v zámku je bezbariérový přístup,
po překonání 1 schodu a zvýšených prahů dveří, do místností přízemí
s expozicí věnovanou rybářství, chovu a výlovu ryb. Jedinou překážkou při
prohlídce krátkodobých výstav v přízemním sálu v bočním hospodářském
křídle zámku je opět zvýšený práh dveří. Pokud má vozíčkář asistenci,
která mu pomůže zdolat schodiště, je další prohlídka expozic prvního patra
již bezbariérová.
Každoročně, během sezóny, se na zámku Ohrada pořádají kulturní programy pro děti a dospělé. Další akce, jejichž jmenovatelem jsou zvířata,
jejich ochrana a příroda, probíhají po celý rok v areálu ZOO Ohrada.
Nejbližší bezbariérová toaleta je v areálu ZOO Ohrada.
Parkování je možné na parkovišti před vstupem do zámku a ZOO Ohrada.

Národní zemědělské muzeum
Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie
P. O. Box 80
Zámek 144
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 387 967 041
Tel.: 387 967 720
Fax: 387 965 436
E-mail: ajg@ajg.cz

Muzeum Lesnictví, myslivosti a rybářství
U Bezdreva 17
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 387 965 340
Fax: 387 965 791
E-mail: nzm.ohrada@nzm.cz
Zoologická zahrada Ohrada
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 387 002 211
Fax: 387 965 445
E-mail: info@zoo-ohrada.cz
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Jindřichův Hradec, hrad a zámek (NKP)
Jihočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci je částečně bezbariérová
památka. Pro vozíčkáře jsou přístupná všechna tři nádvoří. Povrch cesty
z prvního na třetí nádvoří je pokryt hrubým lomovým kamenem. Třetí
nádvoří je v rovině, povrch tvoří drobný štěrk. Plocha kolem Adamova
stavení je pokryta rovnými žulovými deskami, kolem Španělského křídla
hrubým lomovým kamenem. Bezbariérovému vstupu do zámecké zahrady
a do rondelu brání dva schody, které musí vozíčkář překonat. Další pohyb
v zahradě je bez bariér. Zvýšený práh je nutné překonat při vstupu do
pozdně gotické černé kuchyně a do kaple sv. Ducha.
3 + 3 schody je nutno překonat při prohlídce sezónních výstav v síni. Po
překonání dvou schodů a zvýšeného prahu dveří je možná bezbariérová
prohlídka přízemí Adamova stavení (trasa C). Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže do prvního patra Adamova stavení (trasa A), je další
prohlídka již bezbariérová. Pro vozíčkáře prozatím nepřístupným zůstává
gotický palác (trasa B) a Černá věž.
Během úpravy Španělského křídla v 80. letech 20. století došlo k instalování osobního výtahu. Po dodatečné úpravě Španělského křídla bude
možné přes Velké a Malé arkády bezbariérově zpřístupnit Adamovo stavení
a a část gotického paláce. V Rondelu a Španělském sále se v létě konají
koncerty.
Bezbariérová toaleta se nachází na prvním nádvoří. Je součástí dámských
toalet. Parkování je možné na náměstí cca 150 metrů od areálu zámku. Po
předchozí domluvě se správou zámku je možné parkovat na nádvoří u starého a nového zámeckého pivovaru před 1. zámeckým nádvořím.

Jindřichův Hradec - kruhový pavilón (Rondel) v zahradě

Státní hrad a zámek
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279
Fax: 384 321 391
E-mail: zamek@j-hradec.cz
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Kratochvíle, zámek (NKP)
Jihočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Zámek Kratochvíle není bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je
do areálu zahrady, kde v létě probíhají kulturní akce, z nichž nejznámější
je tzv. Kratochvílení.
Návštěva zámeckého kostela (součást prohlídkové trasy), jenž je položen
níž než úroveň komunikace a okolního terénu, vyžaduje zdolání tří schodů
jak při vstupu do kostela, tak i při odchodu z kostela na nádvoří. Jednodušší pro vozíčkáře je cesta zpět před kostel a ke skupině pokračující
v prohlídce zahrady a zámku se vrátit hlavním chodem. V zámku je možný
bezbariérový pohyb pouze v přízemí. Prahy zde nepřesahují výšku 5 cm.
Do prvního patra je nutné vozíčkáře vynést po dvouramenném schodišti.
Další pohyb v patře zámku je již bezbariérový.
Na zámku není bezbariérové WC. Stávající toaleta se nachází v bývalém
hospodářském křídle, v místnostech přízemí, nevyhovuje však šířka dveří,
60 cm. V roce 2008 se připravuje realizace bezbariérové toalety určené
nejenom pro návštěvníky zámku, ale i návštěvníky zdejších kulturních akcí.
Parkování je možné na parkovišti, umístěném napravo od vjezdu do areálu
zámku. Silnice k zámku mírně klesá dolů, zámek sám již leží v rovině.

Zámek Kratochvíle
384 11 Netolice
Tel./fax: +420 388 324 380
E-mail: kratochvile@budejovice.npu.cz

Kratochvíle - pohled na věž a kapli
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Nové Hrady, hrad (NKP)

Třeboň, klášter augustiniánů
u kostela sv. Jiljí (NKP)

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Hrad Nové Hrady je pouze částečně bezbariérová památka.
I. okruh: pro vozíčkáře: dostupné s omezením (bez věže). 12 schodů nahoru, 3 schody v průběhu prohlídkové trasy, 15 schodů dolů. V případě zájmu
o 1. poschodí věže dalších 9 schodů nahoru a dolů. Prohlídka 2. poschodí
věže se nedoporučuje. Je zde úzké točité schodiště; po celé trase dostatečně široké dvoukřídlé dveře; nutná asistence 2 osob na vozíčkáře (po
předchozí domluvě možno většinou zajistit i v místě) z důvodu překonávání schodů; pro větší skupiny vozíčkářů se doporučuje rezervace předem,
aby bylo možno na prohlídku vyčlenit dostatečný časový prostor.
II. okruh: Byt panského úředníka Vozíčkáři: dostupné s omezením.
30 schodů nahoru a zpět (výstupní schodiště je úzké a točité, proto je
nezbytné použít stejnou cestu zpět); nejužší dveře po trase 80 cm; nutná
asistence 2 osob na vozíčkáře (po předchozí domluvě možno většinou
zajistit i v místě) z důvodu překonávání schodů; pro větší skupiny vozíčkářů se doporučuje rezervace předem, aby bylo možno na prohlídku vyčlenit
Pro základní školy byl vytvořen tzv. dětský okruh (zkrácený I. okruh). Doba
prohlídky je 30 minut.
V létě patří Nové Hrady příznivcům historického šermu. Na své si přijdou
také návštěvníci divadelních představení, které se konají na nádvoří hradu.
Toaleta pro vozíčkáře byla instalována v hradní restauraci na nádvoří.
Placené parkoviště je umístěno 100 metrů od hradu na náměstí. Je zde
také možnost parkování pro autobusy. Neplacené parkoviště se nachází
400 metrů od hradu, vedle autobusového nádraží. Cesta k hradu je téměř
po rovině.

Správa státního hradu Nové Hrady
373 33 Nové Hrady
Tel.: 386 362 135
Fax: 386 361 311
E-mail: novehrady@budejovice.npu.cz

Vlastník a správce: Římskokatolická farnost Třeboň

Klášter se rozkládá v severozápadní části města. Bezbariérový vstup
do zpřístupněných částí, kostela a křížové chodby kláštera augustiniánů,
je řádným vchodem do kostela u křižovatky ulic Husova a Březanova.
Pro vozíčkáře je přístupný také Rajský dvůr, pouze nahlédnout je možné
do kaple sv. Jana Křtitele.
V Rajském dvoře kláštera, při nepříznivém počasí v kostele, se v létě
konají koncerty vážné, folkové nebo jazzové hudby.
Bezbariérová toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace byla instalována v severním křídle kláštera, kde sídlí Městský úřad
Třeboň. Přístupná je přes klášterní dvůr, svažující se od vstupu směrem na
sever. Povrch nádvoří je nerovný. Tato toaleta je přístupná pouze v úředních hodinách. Mimo ně a o sobotách a nedělích, kdy se v úřadu nepracuje,
je nepřístupná. Další bezbariérovou toaletu najdete na Masarykově náměstí
v hotelu Zlatá Hvězda.
Parkovat je možné na Masarykově náměstí, u hlavní brány do zámeckého
areálu, kde jsou vyčleněna dvě stání pro osoby s omezenou schopností
pohybu. Třeboň leží na rovině, není nutné parkovat přímo na nádvoří kláštera.

Římskokatolická farnost
Husova 142
379 01 Třeboň
Tel.: 384 722 390
Tel.: 732 575 091
Fax: 384 722 390
E-mail: hjpitel@sky.cz
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Třeboň, zámek (NKP)

Každoročně probíhá na zámku akce, kdy se jeho interiéry otevírají
návštěvníkům s poruchami zraku a nevidomým. Po zkušenosti z roku 2006
může slabozrakého a nevidomého návštěvníka doprovázet vodící pes.
Návštěvník prohlídky má možnost prohlédnout si hmatem vybrané skupiny
předmětů a rovněž dobový oděv renesance, který mají na sobě průvodci.
V zámku není bezbariérová toaleta. Nejbližší se nachází na Masarykově
náměstí, v restauraci hotelu Zlatá Hvězda a je běžně dostupná nejenom
hostům restaurace.
Dvě parkovací místa pro vozíčkáře jsou vyhrazena na Masarykově
náměstí, před severní zámeckou bránou Domenica Comety.

Jihočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Veškeré informace o Třeboni bez bariér poskytne Informační středisko na
Masarykově náměstí, které rovněž vydalo mapu Třeboň bezbariérová.
Zámek Třeboň je částečně bezbariérová památka. Zcela bezbariérový
přístup je do objektu bývalých stájí (trasa C), kde je instalována expozice
připomínající vztah Schwarzenberků k lovectví, myslivosti a chovu koní
a psů. Jsou zde soustředěna pánská i dámská sedla, kostýmy, třmeny,
udidla a další potřeby pro jezdce a lovce z období od 16. do 19. století.
Překonání zvýšených prahů dveří a průběžně jednoho, dvou nebo tří
schodů si vyžaduje prohlídka rožmberských pokojů s expozicí přibližující
dobu posledních rožmberských vladařů Viléma a Petra Voka (trasa A).
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže překonat schodiště
do 1. patra, má možnost navštívit soukromá Schwarzenberská apartmá
z konce 19. století, připomínající pobyt knížete Adolfa Josefa a jeho manželky Idy (trasa B). Místnosti prohlídkové trasy jsou ve dvou úrovních
(původně dvě samostatná apartmá). Při vstupu do prvního a při odchodu
z něj je nutno překonat 4 schody. Druhé apartmá je bezbariérové. Během
prohlídky místností otevírá průvodce obě křídla dveří. Nepřístupnými pro
vozíčkáře jsou tzv. psí kuchyně, kde šířka dveří nedosahuje 80 cm a vstup,
od úrovně terénu, dělí jeden značně vysoký schod a kasematy bývalého
opevnění hradu, kde přístupnost znemožňují schody a pak dvě studny,
umístěné v chodbě kasemat, které zúžují průchozí trasu na šířku menší
než 80 cm (trasa C).
Pro vozíčkáře nedostupná je i stálá expozice Třeboňsko - krajina a lidé,
v přízemí zámku, instalovaná při příležitosti nominace Rožmberské rybniční
síně na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Bariérami jsou
schody mezi jednotlivými místnostmi a šířka dveří, kterými se ze vstupní
haly vstupuje do expozice, nedosahující 80 cm.
Prohlídka parku se ZOO-koutkem, voliérami drobného ptactva a exteriérů
zámku je rovněž bezbariérová. Při vstupu do parku ze Sokolské ulice
(od kláštera augustiniánů) je nutno překonat tři schody. Výhodnější je proto
vstupovat do parku přes zámek nebo od pivovaru.
Zámek Třeboň byl zapojen do dlouhodobého projektu Didaktické programy
pro děti a mládež, připravovaného v historických objektech a památkách.
Cílem projektu je podněcování zájmu nejmladší generace o památky.

Třeboň, Domanín, Schwarzenberská hrobka
(NKP)
Jihočeský kraj
Cesty v parku jsou zpevněny jemným štěrkopískem, po dešti se mohou
na povrchu vytvářet louže. Schwarzenberská hrobka není bezbariérová
památka. Vozíčkář si bez asistence může prohlédnou pouze její exteriéry.
Při vstupu do kaple Božského Vykupitele je nutné překonat monumentální schodišťovou rampu a do vlastní hrobky 13 schodů. Další pohyb
- v kapli i hrobce - je již bezbariérový. V kapli s kvalitní akustikou se během
letní sezóny konají hudební vystoupení.
V okolí hrobky nejsou toalety. Nejbližší bezbariérová je v restauraci hotelu
Zlatá Hvězda na Masarykově náměstí v Třeboni.

Schwarzenberská hrobka Domanín
379 01 Domanín
Tel.: 384 722 683

Státní zámek Třeboň
Masarykovo náměstí 1
379 01 Třeboň
Tel.: 384 721 193
Fax: 384 724 934
E-mail: trebon@budejovice.npu.cz
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Zlatá Koruna, bývalý konvent cisterciáků
u kostela Nanebevzetí Panny Marie (NKP)
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Větší část prostor kláštera je pro vozíčkáře s asistencí dostupná. Prohlídka nevyžaduje překonávání většího počtu schodů. Při návštěvě kláštera
může vozíčkář vjet přímo na nádvoří, kde prohlídka začíná. Do kostela
Nanebevzetí Panny Marie vjíždí bočním vchodem. S ohledem na dobrou
dostupnost areálu kláštera pro vozíčkáře se v budoucnu počítá s jeho
zapojením do akce Den s handicapem - den bez bariér, pořádané každoročně na podzim v nedalekém Českém Krumlově.
Během sezóny mají v klášteře Zlatá Koruna stálé místo koncerty vážné
hudby. Festivaly vážné hudby se konají jak v kostele Nanebevzetí Panny
Marie, tak i v křížové chodbě a v rajském dvoře i v dalších prostorách kláštera. V klášteře se také během sezóny odehrávají divadelní představení.
V klášteře je bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na běžných parkovacích stáních v bezprostřední
blízkosti kláštera.

Zlatá Koruna - západní průčelí klášterního kostela

Klášter Zlatá Koruna
382 02 Zlatá Koruna
Tel./fax: 380 743 126
E-mail: zlatakoruna@budejovice.npu.cz
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Zvíkov, hrad (NKP)
Jihočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Hrad Zvíkov je z velké části bezbariérová památka. Vozíčkář má možnost
prohlídky většiny hradních exteriérů. Nedostupný zůstává ochoz v severozápadní části. Pohled na řeky Vltavu a Otavu se však nabízí i z jiných
dostupných míst po obvodě hradu.
Přízemí královského paláce s místnostmi, v nichž je přiblížena historie
hradu a jeho okolí, s výběrem archeologických nálezů a lapidáriem, je pro
vozíčkáře, kteří se díky asistenci vypořádají se zvýšenými prahy dveří a
maximálně 1 schodem, bezbariérová. To platí i pro místnosti krátkodobých
výstav. Vstup do dvojice jihovýchodních místností jižního křídla má šířku 79
a 80 cm.
Vozíčkář má možnost nahlédnout do sklepení hradu, přístup do nich je
po schodech a proto zůstávají nedostupné. Pokud vozíčkář zdolá 25 schodů
strmého schodiště do prvního patra hradního paláce, dostane se na arkádový ochoz a terasy s výhledem do údolí soutoku řek Vltavy a Otavy. V jižní
části hradu, po překonání zvýšeného prahu, si může prohlédnout kapli.
Vozíčkář se do místností západního křídla dostane pouze ze severozápadní místnosti s freskami ze zaniklé královské síně. Pouze nahlédnout je
možné do erbovní síně. Po prohlídce síní západního křídla se vozíčkář opět
vrací do místnosti s freskami a dále na arkádový ochoz. Pokud má vozíčkář asistenta, který mu pomůže zdolat 9 schodů a dva prahy, dostane se
ze svatební místnosti do korunního sálu v Hlízové věži.
Během sezóny probíhají na hradě nejrůznější kulturní akce. Otevřená
scéna na severním nádvoří patří po celé léto divadelnímu spolku Prácheňská
scéna z Písku. Na večerní představení navazují prohlídky hradu se svíčkami.
Parkování je možné na parkovišti u přístupové cesty ke hradu.
Až na hrad vede pevná mírně klesající asfaltová cesta. Případný odvoz
vozíčkáře autem přímo z hradu je možné domluvit se správou hradu.

Hrad Zvíkov
398 18 pošta Záhoří
Tel./fax: +420 382 285 676
E-mail: zvikovtrebon@budejovice.npu.cz

Zvíkov - Písecká brána s obrannou a útočnou věží
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JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
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Bítov, hrad (NKP)
Jihomoravský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Hrad Bítov je bezbariérový pouze částečně. Jeho nejvýznamnější část,
expozice 1. a 2. patra, není bezbariérová. Vozíčkářům je přístupné nádvoří
a dva výstavní sály v jižním hospodářském křídle. Oba jsou bezbariérově
přístupné z nádvoří. V prvním sále jsou každoročně pořádány výstavy
moderního umění, obrazů, plastik apod. Druhý sál, bývalé divadlo, přestavěné baronem Haasem na psinec, slouží k pořádání sezónních výstav souvisejících s dějinami hradu. Po překonání 1 schodu je možné nahlédnout
do hradní kaple na nádvoří. Překonání 1 a 2 schodů a zvýšených prahů
vyžaduje prohlídka přízemí hradu se salou terrenou a vnitřního nádvoří.
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zdolat schody do prvního
a druhého patra hradního paláce, může absolvovat prohlídku místností
1. patra a zoologické expozice a místností se slavnou bítovskou zbrojnicí
(2. patro). V rámci prohlídky je nutno počítat s dalšími schodišti mezi jednotlivými místnostmi (1. patro za velkým tanečním sálem; 2 patro více
schodišť). Bezbariérová rovněž není obnovená ZOO barona Haase. Je rozložena na svažitém terénu v bývalé hradní zahradě, s přístupem za břitovou věží. Prohlídka vyžaduje zdolání schodů na přístupových cestách.
Nedostupné jsou expozice strašidel a břitová věž.
Pro dětské návštěvníky byl vydán specializovaný průvodce po hradě
Bítov. V zámecké kapli se během letní sezóny konají koncerty vážné hudby.
Na nádvoří zní jazz a folk.
Bezbariérová toaleta je na pánských záchodech ve vstupní části. Není
opatřena madly. Klíč je nutné vyzvednout v restauraci. První dveře mají šířku
pouze 79 cm. Vstup do kabinky WC má již požadované rozměry.
Parkoviště je 600 metrů od hradu. Návštěvníci s omezenou schopností
pohybu mohou sjet až k hlavní bráně hradu, případně do areálu hradu.

Státní hrad Bítov
671 10 Bítov
Tel.: 515 294 736
Tel.: 515 294 622
Fax: 515 294 018
E-mail: bitov@brno.npu.cz

Bítov - obranná věž
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Bučovice, zámek (NKP)

Kunštát, zámek (NKP)

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Zámek Bučovice je částečně bezbariérová památka. Prohlídka pro vozíčkáře je omezena jen na sekci s bezbariérovým přístupem, tj. na přízemí,
nádvoří a zámeckou zahradu. Expozice Muzea Bučovice, umístěná
ve druhém patře zámku, je pro vozíčkáře bez asistence (nutno překonat
schodiště), nedostupná.
Během sezóny se v zámku a v zámecké zahradě pořádají koncerty vážné
a speciálně renesanční hudby. O vánocích zní zámkem Vánoční koncert.
Oblíbené jsou zámecké koštování vín a zámecké burčákové slavnosti. Pro
malé i velké zájemce jsou připravena divadelní představení.
Na zámku není bezbariérová toaleta. Parkoviště je umístěno severovýchodně od zámeckého areálu na náměstí Svobody.

Zámek Kunštát není bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je
na nádvoří, kde je možná prohlídka exteriérů zámku, včetně dochovaných
částí původního románského průčelí. Dále je volný vstup do zahrady s novogotickým zahradním altánem a zahradním bazénem s litinovou sochou
nymfy. Bezbariérový přístup je také na unikátní psí hřbitov u paty altánu,
na okraji zámeckého parku, s nejstarším náhrobkem z roku 1890.
Prohlídka reprezentačních zámeckých interiérů jižního křídla Horního
zámku vyžaduje asistenci, která vozíčkáře vynese do prvního a druhého
patra jižního křídla. Pohyb v jednotlivých místnostech je následně bezbariérový. Do budoucna se připravuje bezbariérové zpřístupnění přízemí
zámku s černou kuchyní a pokojem služebné.
Pro vozíčkáře nedostupné zůstávají dvě místnosti mezipatra mezi přízemím a prvním patrem, kde je přiblížena historie hradu a zámku Kunštát
s vystaveným plastickým modelem hradu, kamennými architektonickými
články a obrazovou galerií majitelů. Důvodem je šířka dveří a strmé schody.
Během sezóny si v Kunštátu přijdou na své příznivci vážné, folkové a jazzové hudby. Hrají zde loutková i divadelní představení.
Na zámku není bezbariérová toaleta. Parkování je v zámku před mostem
nad bývalým příkopem.

Státní zámek Bučovice
Zámek 1
685 01 Bučovice
Tel.: 517 383 135
Fax: 517 383 831
E-mail: kastelan@bucovice-zamek.cz

Muzeum Bučovice
Zámek 1
685 01 Bučovice
Tel.: 517 383 190

Státní zámek Kunštát
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 062
E-mail: kunstat@brno.npu.cz
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Lednice, zámek, palmový skleník
(NKP, UNESCO)
Jihomoravský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Zámek Lednice je částečně bezbariérová památka. Bezbariérový je první
návštěvnický okruh. Vstup je vestibulem, šířka branky 80 cm, v případě
potřeby lze otevřít celou bránu. Při vstupu do pokladny a expozice je nutno
překonat 2 schody. Další pohyb po reprezentačních sálech zámku je bezbariérový. Po ukončení prohlídky vozíčkář neodjíždí s návštěvníky, ale vrací
se s průvodkyní do vstupní haly. Je to pro něj jednodušší, než odcházet
běžnou návštěvnickou trasou přes terasy zámku a překonat 2 + 8 schodů.
Složitější je prohlídka 2. návštěvnického okruhu, soukromých knížecích
apartmánů. Jsou umístěny v prvním patře zámku a vozíčkář s pomocí asistence musí překonat 15 + 11 + 15 schodů.
Ani další prohlídka zámku není zcela bezbariérová, i když odpadá nutnost
překonávání schodů. Do apartmánů se vchází vstupy, které používal personál zde ubytovaných knížat Lichtenštejnů. Jejich šířka je 60 až 70 cm. Vozíčkář se do zpřístupněných apartmá kněžny a knížete proto dostává „trasou
původních knížecích majitelů“ z chodby přes kulečníkový a rodinný sál.
Po stejné trase se dostává na chodbu a vrací se do obrazové galerie
a čínského sálu, aby poté pokračoval prohlídkovou trasou. Šířka dveří brání
vozíčkáři dostat se na oratoř zámecké kaple. Vzhledem k tomu, že prohlídka
2. zámeckého okruhu vyžaduje úpravu návštěvnické trasy, a tím i přítomnost odpovědné osoby zámeckého personálu, je nutné ohlásit se předem.
Ještě složitější vstup je do expozice umění 19. století v druhém patře
zámku, v místnostech bývalých pokojů knížecích dětí. Vozíčkář musí překonat 10 + 10 + 10 schodů. Do částečně propojených místností se vstupuje
z chodby a je nutné překonat vždy 1 schod.
Bezbariérový přístup je do bývalé zámecké jízdárny a stájí, kde probíhají
sezónní výstavy. Jeden schod (zvýšený práh), je nutné překonat při vstupu
do expozice mořských ryb, umístěnou rovněž v barokních zámeckých
konírnách. V současné době je pro vozíčkáře nedostupná původní barokní
grotta v suterénu zámku, dokončená v roce 1686.
Součástí zámku je francouzská zahrada a rozsáhlý park. Jak zahrada, tak
i park jsou pro pohyb vozíčkáře zcela bezbariérové.
Pro vstup do expozic umístěných v bývalých konírnách a jízdárně (kromě
expozice mořských akvárií) slouží mobilní šikmé dřevěné rampy.

Lednice - vyřezávané schodiště v zámku
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Přístup do palmového skleníku není bezbariérový. Možnost bezbariérového přístupu jihovýchodním vstupem z parku není využívána. Při použití
standardního návštěvnického vstupu musí vozíčkář s pomocí asistence
překonat 4 schody, vedoucí na terasu se vstupní branou ke skleníkům.
Pohyb ve vestibulu, kde je pokladna, je bezbariérový. Další 4 schody musí
vozíčkář překonat při vstupu do skleníku. Následný pohyb po skleníku je již
bezbariérový. Vozíčkář, tak jako běžný návštěvník, se pohybuje po stranách
skleníku, po ozdobných litinových deskách, jenž kryjí teplovodní rozvody,
nebo po pěšině v hlavní ose z jemného udusaného štěrkopísku. Délka prohlídky skleníku a rostlin není limitována průvodcem. Bezbariérový přístup je
do katakomb, využívaných provizorně, před dokončením obnovy jako letní
restaurace.
Pro zájemce netradičních sportů jsou v Lednici určeny dostihy chrtů.
S lovem, jízdou na koních a koncerty lovecké hudby je spojena podzimní
Hubertova jízda. Tradičně hojně navštěvované jsou: Lednický Advent,
Adventní jarmark a Silvestr na zámku Lednice, s bohatým kulturním programem. Pro děti je určena soutěž o nejzajímavěji vyřezanou dýni, pro
dospělé soutěž koulení kola z Lednice do Brna.
Nejbližší bezbariérová toaleta je součástí restaurace a cukrárny na rohu
Zámeckého náměstí a Valtické ulice.
Parkoviště se nachází na Zámeckém náměstí před vstupem do areálu
zámku a zahrad.

Zámek Lednice na Moravě
Zámek 1
691 44 Lednice
Tel.: 519 340 128
Fax: 519 340 210
E-mail: lednice@brno.npu.cz

Turistické informační centrum
Zámecké náměstí 68
691 44 Lednice
Tel./fax: 519 340 986
E-mail: tic@lednice.cz

Lysice, zámek (NKP)
Jihomoravský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Zámek Lysice není bezbariérová památka. Návštěvníci na vozíčku si
mohou bez problémů prohlédnout první nádvoří zámku a, po překonání
poměrně příkrého mostu přes bývalý příkop vodní tvrze, také vnitřní nádvoří
s arkádami. Vstup do arkádového podloubí znemožňuje zvýšená úroveň
o jeden schod.
Bezbariérový přístup je do přízemí budovy předzámčí, kde je umístěn
zrestaurovaný kočár z 18. století. Bezbariérový je rovněž přístup do nově
otevřené kavárny U kočáru.
Z parku je pro vozíčkáře dostupná pouze jeho spodní anglická část
se včelínem z 19. století. Vozíčkář nemůže použít běžný návštěvnický vstup
přes budovu předzámčí. Brání tomu 4 schody. Je však možné, po dohodě
se správou zámku, použít větší zahradní bránu. Zahrada je terasovitá,
proto prohlídka dalších částí za schodištěm s 16 schody a zahrady Kapucínky se 3 + 15 schody vyžaduje asistenci.
Nejvyšší holandský parter, přístupný z Kapucínky po 18 schodech, může
být rovněž bezbariérově přístupný, a to po dohodě se správou zámku, při
vstupu opačným směrem než je běžná prohlídková trasa, přes salu terrenu. Z holandského parteru je také bezbariérový přístup na balustrádu, obíhající kolem bývalého hřiště, dnes upraveného na francouzskou zahradu.
Z ochozu balustrády, z kterého je výhled do všech zákoutí zahrady
a okolí, by byl možný zcela bezbariérový přístup do síní prvního patra
zámku, tato možnost však prozatím využívána není. Zámecké místnosti
prvního patra zámku jsou přístupné pouze s pomocí, která zajistí vozíčkáři
zdolání 3 schodů do vstupní haly a 11 + 7 + 10 schodů čestného schodiště. Další pohyb v místnostech prvního patra by měl být bezbariérový.
Soukromé místnosti hraběcí rodiny Dubských, umístěné ve druhém patře
zámku, jsou dostupné z místností prvního patra, přes ochoz, na který se
sestupuje po 4 schodech. Do knihovny se vchází přes 1 schod. Do druhého patra pak vede dalších 10 + 11 schodů čestného schodiště. Další pohyb
po místnostech II. patra je již bezbariérový. V několika málo případech je
nutné otevírat obě křídla dveří.
Vozíčkář na rozdíl od běžných návštěvníků neodjíždí běžnou návštěvnickou trasou kolem pokojů služebných. Brání tomu šířka dveří necelých 70
cm. Vrací se do malé střelnice s dřevěným obložením, jejíž součástí jsou
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zabudované střelecké terče, přes ní vstupuje do velké střelnice. Zde ústí
reprezentační schodiště, kterým po překonání 10 + 8 + 11 sestupuje
do prvního patra, dále po překonání 10 + 7 + 11 schodů do přízemí zámku
a po zdolání 3 schodů na nádvoří.
Obtížný přístup, vyžadující překonání 6 + 7 + 6 schodů, je spojen s prohlídkou výstav v budově předzámčí - stálé výstavy Lysické zámecké divadlo
a expozice, věnované spisovatelce Marii Eber Eschenbachové. O 4 schody
navíc vyžaduje prohlídka sálu se sezónními výstavami.
Pro vozíčkáře nedostupné jsou skleníky a oranžérie s tématickými výstavami (úzké vstupy, koridory a početné schody).
V zámeckém areálu probíhají akce, na nichž si přijdou na své příznivci
okrasných rostlin a květů, hudby či rytířských klání. Připomínají se slavnosti
čtyř ročních období. V zimě probíhá v Lysicích soutěž ve stavění sněhuláků, již tradiční Sněhulení.
Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je na prvním nádvoří zámku, v budově
předzámčí.
Parkoviště se nachází přímo před zámkem. Je zde vyhrazeno minimálně
jedno stání pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu.

Mikulčice, Slovanské hradiště v Mikulčicích,
Velkomoravská aglomerace (NKP)

Státní zámek Lysice
Zámecká 1
679 71 Lysice
Tel.: 516 472 235
Fax: 516 472 752
E-mail: lysice@brno.npu.cz
E-mail: szlysice@bosnet.cz

Jihomoravský kraj
Vlastník / správce: Jihomoravský kraj / Masarykovo muzeum v Hodoníně /
Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně

Areál Velkomoravské aglomerace Mikulčice je z velké části bezbariérově
přístupný. Vzhledem k tomu, že se návštěvník pohybuje na otevřené ploše
archeologického naleziště, doporučuje se návštěva za slunečného počasí.
Pěšiny mezi jednotlivými prezentovanými kostely jsou ze zpevněného
písčitého a štěrkového materiálu. Po dešti se mohou vytvářet louže.
V areálu aglomerace jsou dvě muzejní budovy. První není bezbariérově
přístupná. Návštěvník musí překonat schodiště, aby se dostal do vstupní
haly s informacemi a pokladnou.
Expozice přibližuje Mikulčickou aglomeraci, jejíž součástí jsou originální
archeologické nálezy i repliky. Expozice je členěna schody a pro vozíčkáře
obtížně dostupná.
Vstup do druhé výstavní budovy, vystavěné nad základy tzv. druhého kostela, je bezbariérový. Kromě negativu základů kostela a hrobů jsou k vidění další archeologické nálezy a dokumentace, vzniklé během výzkumu.
Část expozice je věnovaná historii archeologického bádání v Mikulčicích.
V souvislosti s nominací Velkomoravské aglomerace v Mikulčicích
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO se připravuje rekonstrukce všech staveb v areálu tak, aby byly zcela bezbariérově dostupné.
Pro školní mládež jsou připraveny programy, které přibližují život na velkomoravském hradišti.
V současné době není v areálu ani v muzejních budovách bezbariérová
toaleta. Během připravované rekonstrukce muzejních budov a rozšíření
návštěvnického centra se počítá s její instalací.
Parkoviště je umístěno před tzv. prvním pavilónem s pokladnou a expozicí.
Slovanské hradiště v Mikulčicích
národní kulturní památka
Pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvková organizace
Archeologická expozice
696 19 Mikulčice
Tel.: 518 357 293
E-mail: info@mikulcice.valy.cz
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Milotice, zámek (NKP)

Pohansko, hradiště a zámek (KP)

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Zámek Milotice je pouze částečně bezbariérová památka. Bezbariérový
přístup je do bývalé konírny s expozicí kočárů a expozicí barokních pískovcových plastik ze zámecké zahrady a zámku. Na původních místech jsou
kopie. Za návštěvu rozhodně stojí rozlehlá zámecká zahrada a park.
Prohlídka zámku vyžaduje pomoc na překonání schodiště do 1. patra.
Další prohlídka místností zámku je již bezbariérová.
Sezóna na zámku Milotice se již tradičně otevírá Velikonocemi na zámku.
Bohatý kulturní program doprovází Národopisný festival Kyjovského
Slovácka. Ukázky místních řemesel a dovedností, předvádění přípravy
a ochutnávka pokrmů dle starých receptů, hudba a tanec doprovází Trhy
místních produktů v mikroregionu Nový Dvůr.
Během sezóny si v Miloticích přijdou na své příznivci klasické a sborové
hudby. Koncerty se konají na nádvoří zámku, ve freskovém sálu nebo v oranžérii. Tradičním se stal Festival duchovní hudby. V parku a oranžérii se
konají také představení loutkových divadel pro děti i dospělé.
Pro vozíčkáře je v objektu bezbariérová toaleta poblíž bývalé konírny.
Osoby s omezenou schopností pohybu mohou parkovat přímo na nádvoří
zámku.

Zámek Milotice
696 05 Milotice u Kyjova
Tel.: 518 619 643
Fax: 518 619 660
E-mail: milotice@brno.npu.cz
E-mail: zamek.milotice@cmail.cz

Vlastník / správce: Město Břeclav / Městské muzeum a galerie Břeclav

Archeologický skanzen a naučná stezka jsou bezbariérově přístupné.
Kromě replik příbytků má návštěvník možnost prohlídky půdorysu kostela
na původním místě.
Expozice zámku je dostupná pouze s asistencí. Prohlídka vyžaduje překonání schodiště do prvního patra zámku, kde se nacházejí hlavní výstavní
sály s expozicí výsledků archeologického výzkumu hradiska Pohansko.
V areálu se v květnu konají tzv. Pohanské hrátky. Bezbariérová toaleta
nebyla prozatím instalována.
Vjezd k zámku a skanzenu je povolen pouze autobusům a návštěvníkům
s omezenou schopností pohybu, pěšky cca 2 km od odstavného parkoviště.
Parkování je možné u budovy zámečku Pohansko.

Archeologický skanzen Pohansko
Zámek Pohansko
690 02 Břeclav
Tel.: 519 374 248
Tel.: 519 371 488
Fax: 519 322 878
E-mail: bvmuz@seznam.cz
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Rájec nad Svitavou, zámek (NKP)

Slavkov, zámek (KP)

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Vlastník / správce: Město Slavkov / Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Zámek Rájec nad Svitavou je částečně bezbariérová památka. Volně
mohou vozíčkáři navštívit zámecký park. Nutné je počítat s převýšením,
zámek je vybudován na svahu a proto některé části prostor jsou dostupné
pouze s asistencí.
Zcela bezbariérový vstup je do přízemí zámku. Zde se nacházejí reprezentační místnosti rodiny Salmů-Reifferscheidtů, slavnostní jídelna, kabinet
rytin, rodinná galerie či ve třech místnostech umístěná bohatě vybavená
knihovna s 60 000 svazky. Bezbariérový přístup je také do výstavní síně,
umístěné v bývalé zámecké kuchyni, kde je expozice věnovaná historii salmovských železáren. Zdolání dvou schodů vyžaduje prohlídka Galerie
Kruh, umístěné v levém bočním spojovacím křídlem mezi zámkem a hospodářskou budovou, v ní probíhají sezónní výstavy.
Prohlídka prvního patra zámku vyžaduje asistenci pro zdolání 7 + 22 + 7
schodů čestného schodiště. Další prohlídka místností prvního patra je
již bezbariérová. Každý rok na zámku probíhají tradiční výstavy kamélií
(březen) a jiřin (září). I další akce se nesou ve znamení květin. V letním
kině v zámeckém parku jsou promítány filmy.
Bezbariérová toaleta (WC mísa není opatřena madlem) je umístěna
v objektu bývalých koníren. Z nádvoří je přístupná po překonání dvou schodů. Bezbariérový přístup byl zřízen zadním vstupem, přes hospodářský dvůr.
Může se stát, že bude toaleta zamčena, proto je vhodné vyslat předem
asistenta do restaurace, umístěné v téže budově, a požádat o odemčení.
K bezbariérovým toaletám je možné přijít hlavním vstupem do zámku,
návštěvník nevstupuje na čestný dvůr, ale pokračuje cestou mezi ohradními
zdmi a pak zabočí doleva, mezi budovy stájí a koníren, kde už je vidět
nájezd k WC. Další možnost je projet parkem od letního kina.
Parkoviště se nachází před čestným vstupem do zámku. Místa pro vozíčkáře nejsou vyhrazena. V případě zaplnění je možnost parkovat u vrátnice
čestného dvora nebo před levou zámeckou konírnou.

Zámek Slavkov je částečně bezbariérová památka. Návštěvníci na vozíčku
si mohou samostatně prohlédnout pouze francouzský park a exteriéry
budovy bez větších problémů.
V druhé polovině roku 2005 byla na zámku při oslavách 200. výročí bitvy
u Slavkova instalována rozsáhlá výstava s napoleonskou tématikou doplněna „virtuální bitvou u Slavkova“. Ta je umístěna v přízemních prostorách
a je bezbariérová. V přízemí je rovněž síň krátkodobých sezónních výstav.
Druhá část expozice se nachází v prvním patře, kam je nutné vozíček
vynést po schodišti. Samotná prohlídková trasa je dále bezbariérová.
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout bohatě zdobené stylové interiéry
se sbírkami Kouniců. Pro vozíčkáře nedostupná jsou dvě patra sklepů.
Během sezóny se v zámku a parku konají koncerty vážné hudby. Prostor
je ponechán i koncertům populární hudby, folku a country.
Na Slavkově si dávají sraz velocipedisté a majitelé autoveteránů. Oblíbené
jsou historické jarmarky s bohatým kulturním programem. Každoročně se
zde konají vzpomínkové akce výročí bitvy u Slavkova a Napoleonské dni.
Bezbariérová toaletase nachází na nádvoří zámku.
Parkování je možné na vyhrazených stáních na Palackého náměstí.
Po předchozím ohlášení je možné zaparkovat u brány na nádvoří.

Zámek Rájec nad Svitavou
679 02 Rájec - Jestřebí
Tel./fax: 516 432 013
E-mail: rajec@brno.npu.cz

Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 548
Tel./fax: 544 221 685
E-mail: zamek-slavkov@email.cz
E-mail: info@zamek-slavkov.cz
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Veveří, hrad (KP)

Vranov nad D yjí, zámek (NKP)

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně

Hrad Veveří není bezbariérová památka. Vozíčkář má možnost prohlédnout si jednotlivé hradní budovy z nádvoří. Pro vozíčkáře jsou zpřístupněny
přízemní místnosti u východní hranolové a prachové věže s lapidáriem
a černá kuchyně v anglickém traktu, ve kterém probíhají sezónní výstavy.
Vozíčkář se bez problémů dostane také do tzv. přihrádku, kde své útočiště našli divocí ptáci. Reprezentační místnosti paláce s břitovou věží jsou
pro vozíčkáře nedostupné. Na hradě Veveří probíhá dlouhodobá rekonstrukce, během které se počítá i s postupným odstraněním bariér.
V přihrádku se během letní sezóny pořádají divadelní představení
a koncerty. Na konci léta patří zámek bluesové hudbě a z jeho bran na svoji
spanilou jízdu vyrážejí auto veteráni. Na hradě Veveří byla instalována
bezbariérová toaleta.
Parkování je možné před západní vstupní bránou do hradu.

Zámek Vranov nad Dyjí není bezbariérová památka. Po předchozím telefonickém objednání správa zámku zpřístupní vozíčkářům maximum
z dostupných místností a salónů. S ohledem na velikost místností není
možné vzít do jedné skupiny víc než tři vozíčkáře s asistencí.
Pokud se vozíčkář rozhodne pro návštěvu zámku, vjíždí přes most
na první nádvoří a čestný dvůr. Terén se směrem k čestnému dvoru zvedá.
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.
Vozíčkář má možnost si prohlédnout exteriéry zámku. Nádherný výhled
do krajiny se mu nabízí z mostu i vyhlídky na čestném dvoře.
Bezbariérový vstup je do prvních dvou místností koníren před zámkem.
Prohlídka dalších dvou místností je možná pouze s asistencí, která pomůže
překonat 4 dřevěné schody. Šířka schodiště je 86 cm, vinou madla na pravé
zdi se však průchozí prostor zužuje na 76 cm.
Jeden schod a zvýšený práh je nutné překonat při vstupu do pokladny
v budově bývalého pivovaru, v atraktivní místnosti otevřené až do krovu,
s pohledem na těleso nejstarší gotické věže středověkého hradu.
V bezbariérovém přízemí bývalého purkrabství, po překonání zvýšeného
prahu dveří, je umístěna vstupní expozice s pozoruhodným archeologickým
nálezem, pecí (hypokaustum). Jedná se o teplovzdušní vytápění někdejšího nového paláce Herycha z Lichtemburka, postaveného po roce 1480.
Vstupní expozici pravidelně doplňují sezónní výstavy.
Pokud se chce vozíčkář dostat na prohlídku reprezentačních místností,
potřebuje asistenci, která mu pomůže překonat 6 + 5 + 7 + 6 schodů, aby se
dostal do prvního patra. Prohlídka monumentálního Sálu předků je bezbariérová. Výhled z jižní terasy u Sálu předků vyžaduje překonáni zvýšeného
prahu dveří.
Hůře dostupná je samostatná místnost, zvaná ložnice kněžny Pugnatelli.
Do ložnice vedou dva vchody, jeden tajnými dvířky ve zdi (šířka 72 cm),
druhý falešným krbem (šířka 78 cm). Pro větší vozík je prohlídka ložnice
možná pouze nahlédnutím. Prohlídka dalších místností 1. patra zámku je již
bezbariérová.

Státní hrad Veveří
667 71 Veverská Bítýška
Tel.: 549 420 164
Tel.: 602 707 318
E-mail: veveri@brno.npu.cz
E-mail: kastelan@veveri.cz
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Je pouze nutné otevírat obě křídla dveří. Za pracovnou hraběte následuje
knihovna. Zde je nutné překonat 1 schod. Knihovnou prohlídka zámku
končí a návštěvníci odcházejí dřevěným vřetenovým schodištěm, které je
pro vozíčkáře nedostupné. Vozíčkář se musí vracet stejnou trasou jak přijel, chodbou mezi čínským a pompejským pokojem. Pokud je v místnostech
mezi pompejským pokojem a pracovnou další skupina turistů, může se
odchod pozdržet i o 20 minut. Z chodby je nutné vozíčkáře, opět za pomoci
asistence, snést po 15 + 15 dřevěných schodech. Z chodby v přízemí
zámku se dostane na čestný dvůr, bariérou je 1 schod a zvýšený práh.
Samostatným prohlídkovým okruhem je barokní kaple Nejsvětější Trojice.
Přístup k ní vyžaduje snesení vozíčkáře po 13 + 12 kamenných schodech
a překonání zvýšeného prahu dveří kaple.
Bývalý zámecký pivovar je každý rok dějištěm četných divadelních a koncertních akcí Vranovského kulturního léta. Další představení se konají na nádvoří, v zámecké kapli, hudebním salonu a v monumentálním Sále předků.
Toaleta pro vozíčkáře je v hospodářské budově za hlavním vstupem.
Vchod do ní je po třech schodech. Je třeba zazvonit a přijde obsluha, která
vozíčkáři pomůže překonat schody. Zároveň odemkne bezbariérově upravenou toaletu.
Parkoviště je na svahu u příjezdové cesty mezi Vranovem a vranovským
zámkem. Vozíčkář může vyjet autem před budovu občerstvení a zde,
po dohodě se správou zámku, auto zaparkovat. Další možnost parkování je
za hlavní bránou zámku před hospodářskou budovou.

Zámek Vranov nad D yjí - celkový pohled

Státní zámek Vranov nad Dyjí
Zámecká 93
671 03 Vranov nad Dyjí
Tel.: 515 296 215
E-mail: vranov@brno.npu.cz
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KRAJ
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Bečov nad Teplou, hrad a zámek (NKP)

Chýše, zámek (KP)

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Lokti

Hrad a zámek Bečov není bezbariérová památka. Středověký hrad Bečov
a tzv. Pluhovský palác jsou pro veřejnost zcela uzavřené. Pro vozíčkáře je
zámek Bečov dostupný na základě telefonického objednání a s asistencí,
která vozík vynese do prvního patra (12 + 5 + 12 schodů) a do druhého
patra (12 + 5 + 12 schodů). Další pohyb místnostmi prvního patra s expozicí, věnovanou relikviáři sv. Maura (je zde vystaven samotný relikviář),
a druhého patra, zařízeným původním mobiliářem, je bezbariérový.
Knihovna, umístěná v přízemí polygonální věže, vyžaduje sestup po 4 schodech dolů. Vstup do místnosti s relikviářem sv. Maura a do kaple v téže věži
je již bezbariérový, pokud je vozíčkář vynesen do 1. a do 2. patra. U předem
ohlášených skupin lze domluvit nadstandardní možnosti prohlídky. U vstupní branky je zvonek k přivolání správce.
Na Bečovských zámeckých terasách se každoročně koná Karlovarský
folklórní festival. Oblíbené jsou Bečovské mumraje a historický jarmark.
V kostele sv. Jiří a zámecké kapli zní během letní sezóny vážná hudba.
Prostor zámeckých zahrad a bývalé botanické zahrady slouží pro občasná
divadelní vystoupení. Toaleta upravená pro vozíčkáře v zámeckém areálu
není. Parkování je možné před zámkem na náměstí 5. května.

Vlastník a správce: Vladimír a Marcela Lažanských

Zámek Chýše je bezbariérová památka. Hlavní část expozice s barokními
místnostmi a expozice, věnovaná působení Karla Čapka, umístěné
v přízemí zámku jsou bezbariérově přístupné. Vozíčkář se dostane do obnoveného anglického parku. Nedostupné zůstávají sklepní prostory zámku.
Během letní sezóny se v zámku a zámeckém parku konají koncerty
vážné a populární hudby.
Bezbariérová toaleta je v zámeckém pivovaru, který je v bezprostřední blízkosti zámku. Parkování je možné na náměstí v Chýších.

Zámek Chýše
Chýše 30
364 53 Chýše
Tel.: 353 396 336
Tel.: 721 781 356
E-mail: hana.tylova@tiscali.cz
E-mail: zamek@chyse.com
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
Tel./fax: 353 999 394
Tel.: 606 659 637
E-mail: info-becov@loket.npu.cz (rezervace)

Zámecký pivovar Chýše
364 53 Chýše
Tel.: 728 948 868
E-mail: pivovar@chyse.com
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Kynžvart, zámek (NKP)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Karlovarský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Lokti

Zámek Kynžvart je spolu s parkem plně dostupný návštěvníkům
s omezenou schopností pohybu. K dispozici má speciální výtah, díky kterému se vozíčkář dostane do prvního patra s expozicí.
Zámek je v plném rozsahu bezbariérový. Bez bariér jsou všechny vnější
i vnitřní komunikace v přízemí i v patře. Vozíčkář může shlédnout veškeré
zpřístupněné zámecké interiéry s dobovým vybavením a sbírkami, jakož
i celý venkovní areál parku.
Na zámku se každoročně pořádá Kynžvartský zámecký jarmark. Během
léta se v zámku a parku konají koncerty vážné hudby. V objektu zámku byla
zřízena bezbariérová toaleta. K parkování je přímo u zámku vyhrazené
stání pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu.

Zámek Kynžvart
354 91 Lázně Kynžvart
Tel.: 354 691 269
Fax: 354 691 361
Fax: 354 691 424
E-mail: info@kynzvart.cz
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Častolovice, zámek (KP)

Hradec Králové, Muzeum východních Čech (NKP)

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Vlastník a správce: Diana Phipps-Sternberg

Zámek Častolovice je bezbariérová památka díky mobilní schodišťové
plošině (schodolezu), která umožňuje návštěvníkům na běžném nemotorovém vozíku dostat se do prvního patra zámku, kde se náchází expozice.
Bezbariérový přístup je do parku, kde se v létě konají výstavy plastik a také
do místního ZOO-koutku s bílými jeleny a další zvěří.
Během sezóny se ve výstavních síních zámku konají krátkodobé výstavy
uměleckých výrobků, vzniklých v chráněných dílnách. Zámek kromě prohlídek interiérů nabízí svým hostům také koncerty nejenom vážné hudby.
V areálu Častolovického zámku byla instalována bezbariérová toaleta.
Parkoviště je umístěno na rohu Komenského a Masarykovy ulice, západně
od zámku Častolovice.

Zámek Častolovice
Masarykova 1
Častolovice 517 50
Tel.: 494 323 646
Fax: 494 321 034
E-mail: info@zamek-castolovice.cz
E-mail: zamek.castolovice@vol.cz
E-mail: pruvodce-zamku@vol.cz

Vlastník / správce: Královéhradecký kraj / Muzeum východních Čech
Hradec Králové

Budova Muzea východních Čech je po rekonstrukci v letech 1999-2002
bezbariérově přístupná. Po upozornění nebo předchozím objednání se
do budovy muzea vstupuje zadním bezbariérově upraveným vchodem.
Bezbariérově přístupný přednáškový sál Muzea východních Čech je
místem pravidelného konání přednášek a seminářů. Své místo zde má také
hudba a koncerty nejrůznějších žánrů. V budově muzea byla instalována
bezbariérová toaleta. Parkování je možné na parkovišti před budovou
muzea.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 512 462
Tel.: 495 512 391
Tel./fax: 495 512 899
E-mail: info@muzeumhk.cz
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Hrádek u Nechanic, zámek (NKP)

Chlumec nad Cidlinou, zámek Karlova Koruna

Královéhradecký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Josefově

Zámek Hrádek u Nechanic je částečně bezbariérová památka. Sypaný
povrch pěšin je dostatečně pevný pro pohyb vozíčku. Vozíčkář vjíždí
do zámku služebním vchodem ve východním křídle, 70 metrů od hlavního
vstupu, a dále chodbou ke vstupní hale. Během návštěvy zámeckých interiérů je vozíčkářům určený tzv. Malý okruh. Ten přibližuje šest reprezentačních
místností v přízemí a zámeckou kapli. Do budoucna se počítá s rozšířením
tohoto okruhu o dalších šest místností.
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu zajistí zdolání schodiště do prvního
patra, dostává se na prohlídkovou trasu tzv. Velkého okruhu. Vhodnější je
pro výstup použít schodiště, kterým běžná skupina schází z prvního patra
do přízemí. Tuto alternativu je nutné dohodnout předem se správou zámku.
Harrachové v zámku nechali instalovat dnes již nefunkční výtah. V případě jeho obnovy bude celý zámek bezbariérově přístupný.
Pro příznivce vojenské historie roku 1866 jsou určeny tradiční C. a k.
manévry v zámeckém parku a na nádvoří zámku. Během hudebního festivalu „Romantický Hrádek“ si přijdou na své především milovníci klasické
hudby. Na zámeckém nádvoří probíhají divadelní představení určená pro
děti i dospělé. Svoji popularitu si již stačily získat také Zahradní slavnosti,
doprovázené bohatým kulturním programem.
Bezbariérová toaleta je součástí dámských toalet v budově hospodářského dvora. Vstupní dveře dosahují šířku pouze 79 cm a jejich úplnému
otevření brání tzv. protinárazový špunt.
Parkování je možné na parkovišti u silnice Hrádek - Nechanice, 250 metrů
severně od zámku. Do zámku je zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Ve výjimečných případech mohou vjet vozy s vozíčkáři. Po vystoupení na
nádvoří zámku musí vozy parkovat na parkovišti pro návštěvníky.

Zámek Hrádek u Nechanic
503 15 Nechanice
Tel.: 495 441 244
Fax: 495 442 010
E-mail: zamek.hradek@tiscali.cz

Vlastník a správce: Giovanni a Dr. Pio Kinský dal Borgo
Zámek Karlova Koruna není bezbariérová památka. Bezbariérový přístup
je možný k exteriérům zámku a do anglického parku s kaplí Zvěstování
(Sedmibolestné) Pany Marie a zříceninou dórského kruhového chrámku.
Empírová oranžérie je z důvodu rekonstrukce nepřístupná.
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zdolat 14 schodů čestného schodiště zámku, dostává se do prvního patra. Prohlídka zdejších
pokojů s instalací sbírek rodu Kinských je již bezbariérová. Průvodce otevírá obě křídla dveří.
Pro vozíčkáře je v současné době nepřístupné druhé patro zámku se
slavnostním sálem, do něhož se vstupuje po 15 + 24 schodech vřetenového
schodiště. Možnost jednoduššího vstupu do druhého patra zámku vnějším
čestným schodištěm, navazujícím na čestné schodiště vedoucí do prvního
patra a na severní terasu, se prozatím nevyužívá. Pro vozíčkáře nepřístupným je také ochoz slavnostního sálu, do něhož vede 24 + 22 schodů
vřetenového schodiště. Jiná možnost, jak se dostat na ochoz neexistuje.
Na nádvoří zámku probíhá během sezóny letní divadelní festival.
V zámku jsou dvě bezbariérové toalety. První se nachází v suterénu
zámecké budovy a je součástí dámské toalety. Musí se k ní sejít po osmi
schodech. Druhá bezbariérová toaleta je součástí bývalé hospodářské
budovy (Tereziánský a Lichtenštejnský trakt), ve které nyní sídlí správa
zámku. Parkování je možné u budovy Správy zámku nebo na parkovišti na
jižním konci Sadové ulice.

Zámek Karlova Koruna
Pražská 1/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 495 484 519
Fax: 495 484 566
E-mail: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz
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Chlumec nad Cidlinou, Loreta (NKP)

Kost, hrad (KP)

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Vlastník / správce: Město Chlumec nad Cidlinou / Městské muzeum Loreta

Vlastník a správce: Giovanni a Dr. Pio Kinský dal Borgo

Loreta v Chlumci nad Cidlinou je z velké části bezbariérová památka.
Zcela bezbariérová je expozice, umístěná v ambitech přízemí s výstavou
zemědělských strojů a expozicemi, věnovanými Chlumecku v pravěku a středověku, ostrostřelcům, selským bouřím a starému selskému hospodářství.
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže překonat 7 a 14 schodů
do prvního patra, uvidí selskou jizbu, 100 let starou měšťanskou domácnost,
expozici cechů a řemesel, síň věnovanou chlumeckým rodákům a další
pamětihodnosti dávné i nedávné historie Chlumce. Na nádvoří Lorety probíhají na letní scéně koncerty a divadelní představení.
V Loretě je bezbariérová toaleta. U mísy nejsou madla.
Parkování je možné u železniční stanice nebo na běžných parkovacích
místech nebo u sokolovny.

Hrad Kost není bezbariérová památka, pro návštěvníky na vozíčku je
částečně dostupná - s asistencí je možné si prohlédnout hradní exteriéry
z nádvoří a podívat se také do kaple a pod věž. Do paláců je možné dostat
se po vynesení vozíčku do schodů. Poté může návštěvník shlédnout dobové
hradní interiéry se sbírkami rodiny Kinských. Pro vozíčkáře je nepřístupnou
expozice hradní mučírny umístěna v sklepních místnostech. Po překonání
čtyř schodů je možno pouze nahlédnout do její horní části.
Pro dětské návštěvníky je připravena speciální prohlídková trasa s výkladem. Během letní sezóny se na hradě konají divadelní představení, činoherní a muzikálová. Na nádvoří hradu si na své přijdou také obdivovatelé
historického šermu. Nádvoří a síně hradu každoročně hostí čarodějnický
kongres. Na hradě Kost je bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na parkovišti u hotelu Helikar (východně od hradu).
Zde je také bezbariérová toaleta.

Hrad Kost
507 45 Mladějov v Čechách
Tel.: 493 571 144
Fax: 493 571 114
E-mail: kost@kinsky-dal-borgo.cz
Skupinové výlety pro děti:
Tel.: 495 544 903
Městské muzeum Loreta
Kozelkova 25/I
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 495 484 121
Tel.: 737 724 284
E-mail: chlumec.knihovna@worldonline.cz

Informační centrum
nám. Míru 3
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 587
E-mail: mailto:mic@sobotka.cz
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Kuks, bývalý konvent milosrdných bratří
se špitálem U kostela Nejsvětější Trojice (NKP)
a Betlém v Novém lese u Kuksu (NKP)
Královéhradecký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Josefově

Expozice hospitalu je pro návštěvníka s omezenou schopností pohybu
a orientace dostupná téměř v plném rozsahu. V pokladně je potřebné
nahlásit přítomnost vozíčkáře, aby mu mohla být poskytnuta pomoc při
vstupu z nádvoří, a to jak do budovy hospitalu (strmá šikmá rampa), tak
i do lapidária (schody je možné překonat pomocí šikmé rampy, kterou je
nutné přistavit).
Vnitřní expozice hospitalu a českého farmaceutického muzea se nachází v přízemí (ze strany nádvoří; ze strany od obce Kuks je to první patro)
a vozíčkáři se zde mohou pohybovat i bez cizí pomoci. Expozice „Hospital
Kuks“ se průběžně rozšiřuje do dalších, rovněž bezbariérově přístupných
místností. Expozice farmaceutického muzea byla rozšířena do místnosti
horního patra, které je pro vozíčkáře dostupné pouze po překonání schodiště. Zde jsou zpřístupněné dvě místnosti.
Galerie F. A. Šporka na Kuksu se nachází v suterénu hospitalu (od obce
Kuks je to přízemí) s bezbariérovým přístupem od pokladen a záchodů.
Zde jsou také umístěné originály soch ze zahrady hospitalu a z lázní Kuks,
trpaslíci, alegorie ročních období a také pes původem z Betléma v Novém
lese. Zahrada je volně přístupná a rovněž bezbariérová. Bezbariérový
přístup není zajištěn do vinotéky hospitalu Kuks, umístěné ve sklepních
prostorech.
V kostele Nejsvětější Trojice se během sezóny konají koncerty vážné
hudby. Každoročně v srpnu probíhá v obci Kuks festival barokního divadla,
opery a hudby Theatrum Kuks, během kterého se malebná vesnice na břehu
Labe mění na jednu velikou živou scénu, ze které zní hudba a na které se
snoubí opera, balet, comedia dell’arte, mluvené slovo a hry všeho druhu.
Cílem festivalu je i připomenutí slavné umělecké minulosti Kuksu spjaté
s osobností Františka Antonína, hraběte Šporka.
Hospital spolupracuje s nedalekým Domovem sv. Josefa v Žirči, nestátním
zdravotnickým zařízením, které poskytuje komplexní péči lidem nemocným
roztroušenou sklerózou.
Bezbariérová toaleta je součástí toalet hospitalu, umístěných vedle pokladny a Galerie F. A. Šporka.

Kuks - kostel Nejsvětější Trojice
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Parkování je možné před vjezdem do areálu restaurace a zahrady hospitalu. Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace mohou, po domluvě, parkovat přímo na nádvoří hospitalu. Most přes Labe spojující lázně
Kuks a hospital je dlouhodobě uzavřen. Do hospitalu Kuks se zajíždí přes
obec Brod.
Prohlídka Nového lesa je bezbariérová. Nejjednodušší přístup je z parkoviště mezi obcemi Žířeč a Hřibojedy. Úsek cesty do Nového lesa k místu,
kde stával tzv. Wagnerův srub, má asfaltový povrch. Těsně za parkovištěm
je poměrně strmé klesání. Dále terén klesá velice pozvolně.
Soubor barokních plastik Matyáše Bernarda Brauna je umístěn kolem
lesní cesty za bývalým Wagnerovým srubem a pokladnou. Cesta je zde
lesní, zpevněná. Místy z ní vyčuhují pískovcové kameny, dá se jim vyhnout.
Proto je nutné mít pevnější vozík, případně i asistenci. Před reliéfem Příchodu Tří králů a Klanění pastýřů je terén značně nerovný a odhalené skalní bloky komplikují pohyb. Jednotlivé sochy a místa po zaniklých stavbách
jsou označené informační tabulkou.
Areálem Nového lesa se souborem barokních plastik Matyáše Bernarda
Brauna prochází rozsáhlejší naučná stezka. Fyzicky zdatný vozíčkář ji
může s asistencí téměř celou absolvovat. Jediným nepřístupným úsekem je
trasa od obce Stanovice kolem poustevny sv. Františka (k samotnému
reliéfu sv. Františka se musí sestoupit po příkrém svahu) a hospitalem
Kuks. Je nutné zvážit také skutečnost, že část stezky prochází svažitým lesem a cesty využívané i pro lesní činnost jsou značně syrové a neupravené.
V současné době nejsou v Novém lese a jeho okolí žádné toalety.
V budoucnu se počítá s výstavbou informačního centra s potřebným sociálním vybavením na parkovišti Hřibojedy.

Hospital Kuks
544 43 Kuks
Tel./fax: 499 692 161
Tel./fax: 499 692 136
E-mail: kuks@pardubice.npu.cz
hospital.kuks@tiscali.cz
sz.kuks@worlonline.cz
betlem@novyles.org
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Náchod, zámecká jízdárna
Galerie výtvarného umění Náchod (NKP)
Královéhradecký kraj
Vlastník / správce: Královéhradecký kraj / Galerie výtvarného umění
v Náchodě

Samotný zámek Náchod není bezbariérově dostupný. Bariérou jsou
schodiště mezi vnějším a vnitřním nádvořím a mezi jednotlivými patry
zámku. Výstavní prostory jsou řešeny bezbariérově. Do budovy se vozíčkář
dostane po nízké betonové nájezdové rampě. Přízemí bývalé jízdárny je
přirozeně bezbariérové. Přístup do galerii umožňuje šikmá zděná nájezdová rampa.
V prostorách galerie se konají koncerty vážné a jazzové hudby. Častými
interprety jsou studenti konzervatoří a také amatérské sbory, působící při
školách a gymnáziích. Oblíbenými se staly Vánoční koncerty. Galerie má
připravené programy pro školní mládež a studenty, přibližující umělecká
díla galerie a jejich autory.
V Galerii výtvarného umění v Náchodě je bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na parkovišti u ulice Smiřických (severovýchodně
od jízdárny a zámku Náchod).

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Smiřických 272
547 01 Náchod
Tel./fax: 491 423 245
E-mail: info@gvun.cz
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Nové Město nad Metují, zámek (KP)

Ratibořice, zámek (NKP)

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Vlastník a správce: Josef Bartoň Dobenín
Zámek Nové Město nad Metují není bezbariérová památka. Návštěvníkům na vozíčku je volně bez bariér přístupné zámecké nádvoří, pokladna
a výstavní síň v přízemí s pravidelně instalovanými expozicemi. Je zde
i prodejna suvenýrů a uměleckých předmětů. Prohlídka místností prvního
a druhého patra je možná pouze s asistencí. Překážkou je jednak reprezentační schodiště, kterým se vchází do prvního patra a dále schodiště
ve věži, točité, kterým se vystupuje do druhého patra a kterým se opouští
po prohlídce zámek. Schody se objevují i na prohlídkové trase 1. patra,
v místnostech zimní zahrady navržených Dušanem Jurkovičem. Za návštěvu
stojí zámecká zahrada, která je dochovaná podle Jurkovičova návrhu
i s krytým dřevěným přemostěním ve stylu lidové architektury moravskoslovenského pomezí. I zde je nutné překonávat schody a schodiště.
Během letní sezóny se v zámku konají komorní koncerty vážné hudby.
Bezbariérová toaleta je na nádvoří zámku.
Parkoviště je umístěno na náměstí Nového Města nad Metují, vzdáleném
cca 100 metrů od zámku.

Správa zámku Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1201
549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 491 470 523
Fax: 491 470 418
E-mail: zamekpokladna@statkybarton.cz
zamek@statkybarton.cz
zamekkultura@statkybarton.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Josefově

Zámek Ratibořice je částečně bezbariérová památka. Po předchozím
ohlášení se vozíčkář dostane na prohlídku 2. okruhu v přízemních síních
zámku. Při vstupu do budovy je nutno překonat 1 schod, (zvýšený práh).
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zdolat schodiště do prvního patra, dostává se na prohlídkovou trasu I. okruhu. Další pohyb v místnostech prvního patra je bezbariérový.
Během letní sezóny se v zámeckém parku konají divadelní představení
pro děti i dospělé. Osobité kouzlo má advent na zámku, jehož součástí je
vánoční koncert. Bezbariérová toaleta není. Parkoviště je v bezprostřední
blízkosti zámku s vyhrazeným stáním (4 místa) pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu.

Zámek Ratibořice
552 03 Česká Skalice
Tel.: 491 452 123
Fax: 491 487 624
E-mail: sz.ratiborice@tiscali.cz
E-mail: sz.ratiborice@worldonline.cz
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Ratibořice, Babiččino údolí (NKP)

LIBERECKÝ
KRAJ

Královéhradecký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Josefově

Babiččino údolí je z větší části bezbariérově přístupné. Vozíčkář se v rozsáhlém prostoru od České Skalice po zříceninu hradu Rýzmburk pohybuje
po pevné asfaltové cestě, spojující jednotlivé objekty, a po upravených
cestách a pěšinách, zřízených v 19. století pro jízdu kočárem. Terén od
České Skalice k mostu přes řeku Úpu za Viktorčiným splavem je rovinatý.
Od mostu přes Úpu se terén k hradu Rýzmburk prudce zvedá, proto je
potřebná asistence. Vozíčkář v Babiččině údolí má možnost prohlídky veškerých exteriérů zdejších staveb. Pro vozíčkáře jsou pomocí mobilních
nájezdů a lyžin zpřístupněny Rudrův mlýn, mandlovna a Staré bělidlo s Babiččinou světničkou.
Během letní sezóny se v zámeckém parku konají divadelní představení
určené jak dětem, tak i dospělým.
V areálu Babiččina údolí nebyla doposud instalována bezbariérová toaleta.
Parkoviště s vyhrazeným stáním je v bezprostřední blízkosti zámku.

Babiččino údolí
552 03 Česká Skalice
Tel.: 491 452 123
Fax: 491 487 624
E-mail: sz.ratiborice@tiscali.cz
E-mail: sz.ratiborice@worldonline.cz
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Grabštejn, hrad a zámek (KP)

Lemberk, zámek (NKP)

Liberecký kraj

Liberecký kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Liberci

Vlastník / správce: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Liberci

Hrad Grabštejn není v současné době bezbariérová památka. Na přístupové cestě od severu ke hradu je v tzv. Novém zámku umístěna Veterinární
základna Armády České republiky Grabštejn (VZAČR).
Přístup autem až k hradu Grabštejn je možný pouze po předchozím písemném nebo telefonickém dojednání se správou VZAČR, která zajistí otevření
brány na přístupové cestě. Pěšina, kterou je možné Nový zámek obejít,
není uzpůsobena pro vozíčkáře. Bariérou je její strmost a nedostatečná
šířka. Bez asistence je možný pohyb po dolním nádvoří hradu a kolem něj,
spojený s prohlídkou exteriérů a renesančních sklepních prostor, přístupných
z nádvoří (po umístění mobilní šikmé rampy).
Pokud je zajištěno vynesení vozíčkáře na horní nádvoří hradu, v úrovni
1. patra (na požádání správa hradu otevře vstup na schodiště z nádvoří,
tato cesta je pohodlnější než po schodišti z pokladny), je možná další bezbariérová prohlídka hradních místností.
Přístup do 2. patra hradu vyžaduje vynesení vozíčkáře po částečně
točitém schodišti. Do věže a spodního patra gotického sklepu se ani s pomocí nedostane.
Na hradě Grabštejn se každoročně v létě koná pracovní dílna Občanského sdružení Schody z Liberce, v nich jsou předváděny dovednosti lidí
z chráněných dílen a domovů.
Na hradě se každoročně koná Benefiční koncert pro Grabštejn. Výtěžek
z koncertu je věnován na obnovu hradu.
Bezbariérová toaleta je na dolním nádvoří hradu. Stávající parkoviště se
nachází u přístupové cesty k Novému zámku.

Zámek Lemberk je částečně bezbariérová památka. Pro vozíčkáře je
poměrně dobře dostupná. Celý jeden prohlídkový okruh, muzeum sv. Zdislavy z Lemberka, se nachází v přízemních místnostech. Vstup je z nádvoří,
vydlážděného hrubým lámaným kamenem, s poměrně sjízdným povrchem.
Vozíčkáři celkem dobře zvládnou přejet i jednotlivé zvýšené pískovcové
prahy v místnostech. S doprovodem je pro ně možná návštěva druhé prohlídkové trasy v 1. patře. Vozíčkáře je nutné vynést po širokém dřevěném
schodišti. V tom případě mohou návštěvníci shlédnout všechny dostupné
stylové interiéry, sál bajek, kaple a další. Rovněž, po překonání další části
schodiště, mohou navštívit i stálou expozici soudobého sklářského umění,
umístěnou ve 2. patře zámku.
Zámek spolupracuje se Školou pro sluchově postižené děti v Liberci.
V zámeckých síních se pravidelně konají výstavy dětských prací. Kulturní
akce, které probíhají na zámku Lemberk, se nesou především ve znamení
sv. Zdislavy. V zámecké kapli a v nárožním sálu zámku se konají koncerty
vážné hudby, doprovázené uměleckým přednesem. Na zámku se slaví
Velikonoce, každoročně se žehná pramen sv. Zdislavy a koná pouť
ke sv. Zdislavě. Oblíbené jsou jarmarky s bohatým kulturním programem.
Připomínají se také Dny ekologie.
Upravená toaleta pro vozíčkáře je k dispozici přímo v objektu zámku.
Parkoviště je vzdáleno cca 500 metrů od zámku. Pokud je auto či autobus
označen cedulkou pro ZTP/P, lze parkovat přímo před vstupem
do objektu.

Správa SH Grabštejn
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel.: 482 724 301
Fax: 482 724 208
E-mail: grabstejn@volny.cz

Správa státního zámku Lemberk
P.O.Box 3
471 25 Jablonné v Podještědí
Tel.: 487 762 305
Tel.: 723 944 322
Fax: 482 724 208
E-mail: szlemberk@quick.cz
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Sychrov, zámek (NKP)

Zákupy, zámek (NKP)

Liberecký kraj

Liberecký kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Liberci

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Liberci

Zámek Sychrov je pouze z menší části bezbariérová památka. Volně
dostupné jsou: zámecký park s expozicí dravců, nádvoří a exteriéry zámku.
Základní prohlídková trasa zpřístupňuje návštěvníkům, kromě několika
místností situovaných v přízemí, především interiéry prvního patra jižního,
západního, severního a východního křídla, včetně části Bretaňské věže.
Prohlídka proto vyžaduje (mimo pokojů v přízemí) asistenci, která vozíčkáře
vynese po širokém reprezentačním schodišti s nízkými stupni do prvního
patra. Prohlídková trasa je pak snadno dostupná, je v jedné rovině a s širokými dveřmi.
Prohlídka zahrnuje stylové zámecké interiéry a salony v novogotickém
stylu s bohatým souborem uměleckých děl. Pro vozíčkáře nedostupná je
expozice živých ryb řeky Jizery a Mohelky, umístěná ve sklepních prostorách zámku.
Celoročně přístupný zámek nabízí bohatý výběr doprovodných kulturních
akcí. Na své si přijdou návštěvníci koncertů vážné hudby. Módní přehlídky
představují proměny šatů a kostýmů od baroka až po současnost. Příležitostně se zde konají činoherní a operní představení, zazněla zde i slavná
opera Gaetana Donitzettiho Maria di Rohan.
Bezbariérová toaleta je v zámecké restauraci na nádvoří zámku. Parkování
je možné na parkovišti západně od budovy zámku a parku.

Zámek Zákupy není bezbariérová památka. Bezbariérový pohyb je možný
v areálu francouzské zahrady a obnoveném anglickém parku na jih a jihozápad od zámku, poblíž ruiny hospodářského dvora a skleníku.
Přímo v zámku je možné bez pomoci asistence nahlédnout do zámecké
černé kuchyně, umístěné v jedné z místností 1. nadzemního podlaží severního křídla. V příkopu před zámkem je umístěn zoo-koutek s dvojicí medvědů hnědých. Pokud je vozíčkář se asistencí, která mu pomůže zdolat
schody vedoucí do 2. patra, kde se nachází zpřístupněné pokoje, je další
prohlídka již bezbariérová.
Přístup do zámecké kaple vyžaduje zdolání dvou schodišť, je proto ještě
obtížnější než do zařízených pokojů zámku.
V roce 1718 nechala Anna Marie Františka instalovat na zámku jeden
z prvních osobních výtahů v Čechách. Původně ruční výtah byl v roce 1870
zmechanizován firmou Ringhoffer z Prahy - Smíchova pro potřeby císaře
Ferdinanda V. Výtah, dnes nefunkční, svými rozměry nevyhovuje potřebám
vozíčkářů. Jeho kabina byla určena pouze pro dvě osoby sedící naproti
sobě - panovníka a jeho laskavou choť.
V areálu zámku nejsou bezbariérové toalety. Stávající se nacházejí v prvním nadzemní patře východního křídla zámku (dámy) a severního křídla
(páni, nutné překonat jeden schod). Pro potřeby vozíčkářů je nevyhovující
šířka dveří, 60 cm.
Parkování je možné na parkovišti severně od zámku nebo po předchozí
dohodě na nádvoří za objektem předzámčí.

Správa státního zámku Sychrov
Sychrov 1
463 44 Sychrov
Tel.: 482 416 011
Fax: 482 416 012
E-mail: info@zamek-sychrov.cz

Zámek Zákupy
Borská 1
471 23 Zákupy
Tel.: 487 857 278
E-mail: martina.aulova@seznam.cz
E-mail: zamek.zakupy@usti.npu.cz
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Fryštát, zámek (KP)

Hradec nad Moravicí, zámek (NKP)

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Vlastník / správce: Statutární město Karviná / Správa zámku Magistrátu
města Karviná

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ostravě

Zámek Fryštát je částečně bezbariérová památka. Bezbariérový je
zámecký park, kde jsou vysazené vzácné dřeviny. Ve střední části, poblíž
bývalých koníren, byl vybudován zoo-koutek s výběhem pro vysokou zvěř
a drobným vodním ptactvem. Součástí zámeckého parku je také dětský
park, stylizovaný do podoby hradiště Chotěbuz.
Pro vozíčkáře je dostupná expozice českého umění 19. století ze sbírek
Národní galerie v Praze. S pomocí a po předběžném telefonickém objednání je dostupná prohlídková trasa zámku, k vidění jsou umělecko-historické
sbírky 16. až 20. století. Nejvíce jsou zastoupeny sbírky a nábytek posledních
majitelů Larisch-Mönnichů, soubor barokních rytin s loveckými motivy,
vídeňský a míšeňský porcelán. Zvlášť cenný je knižní fond bývalé zámecké
knihovny a soubor ručně vázaných koberců francouzské výroby 18. století.
Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je k dispozici v zámecké vinárně
v budově zámku.
Parkování je možné cca 20 metrů od vstupu do zámku na neplaceném
parkovišti u hlavní pošty.

Zámek Hradec nad Moravicí je částečně bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je do místností v přízemí, od vesnického apartmá
až po Hubertovu světnici. Prohlídka interiérů prvního patra zámku je
možná pouze s asistencí, která pomůže vozíčkáři překonat reprezentační
schodiště. Při vstupu do expozice umístěné v přízemí Bílé věže je nutné
překonat dva schody.
V roce 2006 proběhla obnova místností přízemí západního paláce, vrátí
se do nich původní mobiliář a místnosti budou bezbariérově zpřístupněny
veřejnosti. První návštěvníci by měli do nově otevřených salónů a pokojů
vstoupit v roce 2008.
Každoročně se v zámku koná mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec. Na své si přijdou i návštěvníci koncertů, muzikálů a divadelních představení.
Pro přístup k bezbariérové toaletě je použit mobilní nájezd.
Parkovací plocha se nachází na nádvoří před Červeným zámkem, 100 metrů
východně od zámku.

Oddělení správy zámku a památkové péče
Magistrátu města Karviné
Masarykovo náměstí 1
733 24 Karviná - Fryštát
Tel./fax: 596 318 382
Tel.: 596 387 400
Fax: 596 318 381
E-mail: info@karvina.org
E-mail: zamek-frystat@karvina.org

Státní zámek Hradec nad Moravicí
Městečko 2
747 41 Hradec nad Moravicí
Tel.: 553 783 444
Fax: 553 783 485
E-mail: hradecnadmoravici@ostrava.npu.cz
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Kunín, zámek (KP)

Raduň, zámek (KP)

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Vlastník / správce: Obec Kunín / Muzeum Novojičínska

Zámek je přístupný pro vozíčkáře s doprovodem. Při prohlídce prvního
a druhého patra musí vozíčkář přesednout na sedačku schodišťové plošiny.
Samotný vozík je nutné vynést. Náhradní vozík v prvním a druhém patře
sloužící návštěvníkům na motorovém vozíku, který není možné do pater
zámku dopravit, prozatím schází. Z provozních důvodů mohou být ve skupině maximálně 3 vozíčkáři. Jedna cesta nahoru do 2. patra trvá přibližně
6 až 8 minut. Pro vozíčkáře nepřístupnou zůstává zámecká půda.
Během akcí pořádaných v letních měsících patří zámek Kunín květinám
(jiřiny a růže), automobilovým veteránům a hudebním vystoupením.
Bezbariérovou toaletu najdete v zámecké restauraci U dobré hraběnky,
otevřené denně od 11 hodin. Další bezbariérová toaleta je v prvním patře
zámku a slouží návštěvníkům během prohlídky.
Parkování je možné na běžných parkovacích stáních před budovou zámku,
směrem do hospodářského dvora.

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ostravě

Zámek Raduň není bezbariérová památka. Bezproblémové jsou zámecké
exteriéry spolu se zahradou a parkem. Po čtyřech schodech je přístupná
nově otevřená oranžérie s vchodem ze zahrady. Mobilní dřevěnou plošinu
(rampu) vám na požádání přistaví ke schodům. Prohlídka zámeckých interiérů
je možná pouze s asistencí (nutno vynést vozíček po 35 schodech).
Následná prohlídka většiny místností zámku je pak již bez problémů.
Návštěvník si zde může prohlédnout mimo jiné bývalé soukromé apartmá
členů rodu Blücherů a rozsáhlou zámeckou knihovnu.
Na nádvoří zámku se pravidelně konají výstavy sukulentů. Během sezóny
si v Raduni přijdou na své příznivci vážné hudby a tance. Komorní koncerty
a představení divadel malých forem se pořádají v prostoru oranžérie.
Populární jsou vánoční přehlídky, spojené s bohatým kulturním programem. Na zámku zatím není bezbariérová toaleta.
Parkování je možné ve vzdálenosti cca 200 metrů od zámku.

Zámek Kunín
Kunín 1
742 53 Kunín
Tel.: 556 749 420
E-mail: ic@kunin.cz

Zámecká restaurace U dobré hraběnky
Kunín 1
742 53 Kunín
Tel.: 556 712 792
Tel.: 737 154 152
E-mail: udobrehrabenky@centrum.cz

Státní zámek Raduň
Zámecká 67
747 61 Raduň
Tel.: 553 796 119
Fax: 553 796 203
E-mail: radun@ostrava.npu.cz
E-mail: zamek.radun@cmail.cz
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Sovinec, hrad (KP)

OLOMOUCKÝ
KRAJ

Moravskoslezský kraj
Vlastník / správce: Moravskoslezský kraj / Muzeum v Bruntále

Hrad Sovinec není bezbariérová památka. Vozíčkář se bez cizí pomoci
dostane až na páté nádvoří z celkových sedmi. Může si prohlédnout veškeré exteriéry hradních budov. Vozíčkář se sám dostane do dvou z pěti
expozic, které přibližují historii hradu. Do zbylých potřebuje pomoc asistence.
Hrad Sovinec je hojně využíván pro četné kulturní akce, zejména pro
vystoupení šermířských skupin a různých divadelních souborů. Odehrávají
se zde také koncertní vystoupení a prezentace tradičních řemesel.
Na hradě jsou k dispozici bezbariérové toalety. Parkování je v obci Sovinec
na návsi. Parkoviště leží cca 150 metrů jižně od hradu.

Hrad Sovinec
autopošta Břidličná
793 51 Sovinec
Tel.: 554 295 113
E-mail: hrad.sovinec@worldonline.cz
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Olomouc, Přemyslovský hrad (NKP)

Olomouc, soubor barokních kašen a sloupů
(NKP, UNESCO)

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj
Vlastník / správce: Metropolitní kapitula Olomouc / Muzeum umění Olomouc

Expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci, nacházející se v rezidenci
kapitulního děkanství, včetně okrouhlé věže s kaplí sv. Barbory, severní
a západní části gotického ambitu s torzem románského biskupského paláce
(přízemí) a pozdně gotické kaple sv. Jana Křtitele jsou bezbariérově
přístupné pomocí betonových ramp a výtahu.
Na nádvoří jsou v zatravněné ploše na místě prezentovány části odkrytých
torzálních architektur. Pro vozíčkáře nedostupná je prohlídka románských
oken ve Zdíkově paláci. Jedinou přístupovou cestu tvoří vřetenovité schodiště.
Arcibiskupské muzeum pořádá po celý rok široké spektrum průvodních
kulturních akcí, zahrnujících ediční, lektorské, edukační, koncertní, filmové
a divadelní aktivity (opera, činohra, balet). Konají se převážně v objektu
Mozartea (název připomíná pobyt skladatele v budově děkanství
v roce 1767). Vůdčí osobností oživení barokní opery čerpající z nesmírně
bohaté hudební a divadelní tradice na Olomoucku je hudební skladatel
Tomáš Hanzlík, jehož jméno je zárukou mimořádného uměleckého zážitku.
V budově muzea jsou instalovány bezbariérové toalety.
Parkování je možné na Václavském náměstí a na dalších parkovištích
s vyhrazenými místy.

Vlastník a správce: Město Olomouc

Soubor barokních kašen a sloupů v Olomouci (Neptunova kašna, Herkulova kašna, Jupiterova kašna, kašna Tritonů, Caesarova kašna, Merkurova
kašna, Morový sloup Panny Marie, čestný sloup Nejsvětější Trojice) jsou
bezbariérově dostupné. V zimních měsících, při sněhu a náledí, je nutné
důkladně sledovat na Horním náměstí dlažbu s mosaznými pásy, které
mohou nepozorného chodce, seniora s holí nebo berlí, přivést k pádu
či nepříjemnému úrazu.
Náměstí je celoročním dějištěm nejrůznějších kulturních a společenských
akcí. Je zde instalován plastický bronzový model historického města Olomouce s jednotlivými objekty, domy, kostely a opevněním. Návštěvník si
model může prohlédnout pomocí hmatu.
Bezbariérové toalety jsou instalovány na Horním náměstí v restauraci
Caesar (budova radnice) a v Hanácké restauraci na Dolním náměstí.
Parkování je možné na vyhrazených parkovacích stáních.

Každou středu a neděli je vstup zdarma.

Arcidiecézní muzeum
Václavské náměstí 3
771 11 Olomouc
Tel.: 585 514 111
Fax: 585 223 166
E-mail: info@olmuart.cz

Informační centrum Olomouc
Horní náměstí - radnice
779 11 Olomouc
Tel.: 585 513 385 (informace)
Tel.: 585 513 392 (předprodej, rezervace)
Fax: 585 220 843
E-mail: infocentrum@olomouc.eu
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Příkazy, Skanzen hanácké lidové architektury (KP)

Svatý Kopeček u Olomouce, bazilika Navštívení
Panny Marie (NKP)

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Olomouci
Skanzen hanácké lidové architektury je z velké části bezbariérově přístupný. Jediným nedostupným místem je expozice v prvním patře bývalé
sýpky. Obec Příkazy (vesnická památková rezervace) zaujme návštěvníky
z velké části dochovaným historickým půdorysem a dvěma dochovanými
žudry (u čp. 26 a 50).
Soubor staveb lidové architektury tvoří památkově chráněná usedlost
čp. 54 s tzv. špaletovou stodolou v zahradě a několik přilehlých zahrad,
v nichž jsou umístěny další 3 stodoly, rovněž památkově chráněné.
Všechny stavby pocházejí z 19. století a dokládají místní tradiční architekturu a péči o ni. Práce na obnově budov stále probíhají. Bohatý mobiliář
skanzenu umožňuje přiblížení mnoha stránek života na Hané, zejména
v období přelomu 19. a 20. století.
Obytná část usedlosti obsahuje předměty a vybavení tradiční kuchyně
a světnic, řemeslnickou dílničku s mnoha pomůckami a druhy nářadí
(kamnářské, kovářské, sedlářské, zámečnické, mlékařské, včelařské, aj.).
Je zde i malá ukázka starých školních pomůcek.
Hospodářská část usedlosti obsahuje předměty spjaté především se
zemědělstvím a chovem domácího zvířectva,ale také s praním a žehlením.
Ve stodolách pak můžeme nalézt staré vozy, mlátičky obilí a jejich hnací
motory, pluhy, secí stroje a spoustu dalších pomocníků hospodáře.
Hanácký skanzen, který byl v nynějším rozsahu otevřen v roce 1994, je
vhodným cílem pro školní, turistické a poznávací výlety (bezbariérový
přístup) i pro návštěvu kulturních pořadů či předvádění starých řemesel
a technik. Během letní sezóny se ve skanzenu pořádají folklorní akce
a výukové programy pro žáky, studenty a pedagogy. V areálu skanzenu je
bezbariérová toaleta. Parkování je možné přímo u skanzenu.

Skanzen hanácké lidové architektury
Kameníčkův grunt čp. 54
783 33 Příkazy
Tel.: 585 967 310
E-mail: svec@olomouc.npu.cz

Vlastník a správce: Římskokatolická farnost Svatý Kopeček
Areál baziliky Navštívení Panny Marie je bezbariérová památka. Pro
návštěvu vozíčkáře je vhodný celý komplex. V chrámu se konají koncerty
chrámové hudby a v areálu pravidelné poutě.
Bezbariérová toaleta je instalována. Přístup do ní je buď ze sakristie
baziliky, kde je potřeba překonat dva schody, nebo zcela bezbariérový,
s nutností obejít celou baziliku.
Na Svatém Kopečku se nacházejí tři veřejná parkoviště. První je hned
při vjezdu na Svatý Kopeček naproti restaurace U Macků, druhé u fotbalového hřiště směrem k zoologické zahradě a třetí přímo u zoologické zahrady.
Všechna parkoviště jsou placená.
Vstup do baziliky je volný.

Římskokatolická farnost Svatý Kopeček
Sadové náměstí 1
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
Tel.: 585 385 342
E-mail: svkopecek@volny.cz
Informační centrum Olomouc
Horní náměstí - podloubí radnice
771 27 Olomouc
Tel.: 585 513 385
Tel.: 585 513 392
Tel.: 585 220 843
E-mail: infocentrum@olomouc-tourism.cz
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Velké Losiny, zámek (NKP)
Olomoucký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Olomouci

Zámek Velké Losiny není bezbariérová památka. Vozíčkáři se mohou bez
obtíží pohybovat po zámeckém parku a nádvoří. Samotná expozice v prvním patře zahrnuje stylové interiéry z období renesance - zbrojnici, galerii,
hodovní síň. Je nutná pomoc s vynesením vozíku.
V rámci Losinského kulturního léta se na nádvoří konají divadelní představení a koncerty vážné a populární hudby. Bezbariérová toaleta je
na nádvoří zámku a parkoviště ve vzdálenosti cca 200 metrů od zámku.

Státní zámek Velké Losiny
Zámek
788 15 Velké Losiny
Tel.: 583 248 380
E-mail: zamek.velkelosiny@seznam.cz

Renesanční arkády zámku Velké Losiny
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PARDUBICKÝ
KRAJ
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Kunětická Hora, zřícenina hradu (NKP)

Litomyšl, zámecká jízdárna, Muzeum antického
sochařství a architektury (NKP, UNESCO)

Pardubický kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Pardubicích

S ohledem na charakter objektu je pro vozíčkáře prohlídka hradu omezena, nicméně s pomocí asistence je částečně možná. Povrch přístupové
cesty je asfaltový nebo krytý pískovcovými deskami, ve kterých je vyznačen
půdorys nedochovaných obranných věží. Nádvoří hradu tvoří pevný hlinitý
povrch, v místech komunikačních tras dlážděný, místy porostlý trávou.
Cestou na hrad, mezi 1. až 4. bránou, jsou prezentovány archeologické
nálezy - základy a části nadzemního zdiva obranných věží, opevnění a padacího mostu. Lze si prohlédnout studnu s replikou středověkého rumpálu.
Přímo na hradě se vozíčkář může projet horním nádvořím, kde se nachází
restaurace. Z nádvoří se po kamenném mostě vjíždí do hradního paláce.
S vozíčkem lze vjet do přízemí s rytířským sálem, nedostupný je suterén
(expozice věnovaná archeologickým zjištěním a nálezům), první patro (expozice o lovu) a kaple sv. Kateřiny na terase nad horním nádvořím. Bariérou
je 30 kamenných schodů.
Během letní sezóny se na hradním nádvoří v rondelu konají tradiční divadelní představení - činohra i muzikály. Ve středověké střelnici si návštěvníci
mohou zastřílet z luku nebo kuše.
Bezbariérové toalety se nachází se na horním nádvoří naproti bufetu.
Po předchozím ohlášení je možné parkovat přímo u hradu, v prostoru mezi
třetí a čtvrtou bránou.

Vlastník / správce: Universita Karlova / Ústav pro klasickou archeologii

Muzeum antického sochařství a architektury je bezbariérově přístupné.
Vozíčkář se do expozice dostane bočním vchodem. Dveře jsou otevřeny na
požádání v pokladně muzea, nebo po předchozí telefonické domluvě.
Kromě stálé expozice má návštěvník možnost prohlídek sezónních výstav
zaměřených opět na kulturu a umění antického starověku a jednotlivé
památky dochované ve sbírkách hradů, zámků, klášterů, muzeí a galerií
České republiky.
V muzeu není bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na parkovišti na Smetanově náměstí nebo na parkovišti u Zámecké ulice, jižně od zámku.

Adresa:
Muzeum antického sochařství a architektury
Jiráskova 133
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 614 649
Tel.: 607 652 889
E-mail: andrea.sucha@seznam.cz
Hrad Kunětická Hora
Hrad
533 52 Staré Hradiště
Tel.: 466 415 428
Fax: 466 415 428
E-mail: kuneticka.hora@cmail.cz

Ústav pro klasickou archeologii
Filozofická fakulta University Karlovy
Celetná 20, Praha 1
Tel.: 221 619 724-6
Fax: 224 228 256
E-mail: ukar@ff.cuni.cz
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Litomyšl, zámek (NKP, UNESCO)
Pardubický kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Pardubicích

Zámek Litomyšl je částečně bezbariérová památka. Pro vozíčkáře je přístupné pouze zámecké divadlo, umístěné v přízemí. Reprezentační místnosti zámku a zámecké síně jsou v 1. patře, schodiště se nachází v západním křídle zámku - je velice pozvolné a schody jsou nízké.
Pohyb mezi jednotlivými místnostmi I. a II. prohlídkového okruhu je již
bezbariérový. V případě nutnosti otevírá průvodce obě křídla dveří.
Každoročně na přelomu června a července se koná festival Smetanova
Litomyšl. Jednotlivá představení jsou v přírodním divadle v zámeckém parku
nebo na nádvoří. Mimořádný ohlas mají také příležitostná divadelní představení v zámeckém divadle.
V areálu je bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na parkovišti na Smetanově náměstí nebo u Zámecké
ulice jižně od zámku.

Státní zámek Litomyšl
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 615 067
E-mail: chateau.litomysl@lit.cz
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Jiráskova 133 (zámek)
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 612 575
Fax: 461 616 071

Litomyšl - vstupní brána do zámku
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Litomyšl, pivovar, rodný byt Bedřicha Smetany
(NKP, UNESCO)

Pardubice, zámek (KP)
Pardubický kraj

Pardubický kraj
Vlastník / správce: Pardubický kraj / Východočeské muzeum v Pardubicích
Vlastník / správce: Pardubický kraj / Muzeum a galerie Litomyšl

Expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany umístěna v přízemních
prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se skladatel v roce 1824
narodil, je částečně bezbariérově přístupná.
Při vstupu do budovy a rovněž v chodbě je nutné překonat 1 schod.
Expozice připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Návštěvníkovi se
snaží přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život,
s ním související události a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově
tvorbě. V hlavních rysech jsou přestaveny též ostatní Smetanovy „domovy“
(Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Goteborg,
Jabkenice).
Kromě několika předmětů z majetku Regionálního muzea v Litomyšli je
většina vystavených exponátů zapůjčena Národním muzeem - Muzeem
české hudby v Praze. Stálá expozice je každoročně obohacena doprovodnou výstavou k hudebnímu festivalu Smetanova Litomyšl.
Po rozsáhlé rekonstrukci slouží pivovar jako tréninkové centrum Evropské
aliance YMCA pro školení a setkávání mladých lidí z celého světa. Dva
velké sály pivovaru jsou celoročně využívány pro kulturní, společenské
a spolkové akce.
Zadní sál s pódiem a kapacitou 200 míst je vhodný pro pořádání přednášek a malých koncertů zejména komorní vážné a jazzové hudby, přední
s kuchyňským zázemím je nejčastěji využíván pro společenské akce, spojené s podávaným občerstvením.
Bezbariérová toaleta se nachází ve vstupní hale Evropské aliance YMCA,
sídlící rovněž v budově pivovaru.Parkování je možné na parkovišti (Smetanovo náměstí nebo u Zámecké ulice).

Rodný byt Bedřicha Smetany
Zámecký pivovar
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 615 287
Fax: 461 614 626
E-mail: muzeum.lit@worldonline

Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova čp. 9
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 615 287
Fax: 461 614 626
E-mail: info@rml.cz

Zámek je díky instalovanému výtahu a šikmým mobilním plošinám z větší
části bezbariérová památka. Přístupné je nádvoří, odkud se návštěvníci
mohou dostat výtahem do prvního patra, kde jsou expozice zbraní, mincí,
přírodnin. Přístup do sbírek skla nebo rytířských sálů je možný s asistencí.
Při vstupu do pokladny je nutné sestoupit po 3 schodech. Zde je také
možné nahlédnout do zámecké kuchyně s výběrem keramického nádobí,
z něhož část byla objevena během archeologických výzkumů zámku.
Pro vozíčkáře je nedostupná výstava historických pohlednic v sklepních
místnostech zámku a lapidárium. Vozíčkář se dostane na sypané opevnění
kolem zámku, a to přístupovou cestou severně od zámku, kolem hospodářských budov, naproti vstupu se schodištěm na opevnění. Rozsáhlá plocha
kolem opevnění s parkovou úpravou slouží i jako prostor pro sezónní výstavy
exteriérových skulptur.
Ve východním křídle zámku je výtah. Pro překonání překážek jednoho
a dvou schodů jsou využívány šikmé mobilní plošiny.
Muzeum má připravené specializované prohlídky pro školní mládež a také
soutěže, na kterých si žáci a studenti vyzkouší své znalosti a dovednosti.
Pro zájemce jsou připraveny odborné přednášky. V létě se konají příležitostné divadelní představení a koncerty.
Bezbariérová toaleta je v areálu zámku.
Parkování je možné na parkovišti na vnějším nádvoří zámku.

Východočeské muzeum Pardubice
Zámek 2
530 02 Pardubice
Tel.: 466 513 263
Tel.: 466 799 240
E-mail: vcm@vcm.cz
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Slatiňany, zámek (NKP)

Svojanov, zřícenina hradu (KP)

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Pardubicích

Zámek Slatiňany není bezbariérová památka. Vozíčkář si může prohlédnout anglický park s tzv. dětským hospodářstvím, v němž děti Auerspergů,
majitelů zámku, samostatně pečovaly o svá domácí zvířata. Bezbariérový
přístup je ke koňům Převalského a do areálu hřebčína.
Při vstupu do první části expozice zámku, tzv. vědecké části, je nutné
překonat tři schody, a to jak ze strany pokladny, tak i ze strany průjezdu
mezi nádvořím zámku a zahradou. Šířka prvních a druhých dveří na trase
od pokladny dosahuje pouze 79 cm.
Expozice „Kůň v umění“ je umístěna ve druhém patře zámku. Pokud je
vozíčkář s asistencí, která mu pomůže překonat schodiště, je další prohlídka již bezbariérová. Pouze mezi růžovým a modrým salonem je šířka dveří
79 cm. Tyto dveře je možné obejít přes chodbu podél všech místností a dále
pokračovat v prohlídce. Při cestě zpět je nutné vrátit se ke schodišti, kterým se vozíčkář dostal do 2. patra. Standardní trasa prohlídky, využívající
dřevěné vřetenové schodiště, je pro vozíčkáře neschůdná. Místnost v prvním patře severozápadního křídla s expozicí, věnovanou osobnosti jezdce
J. Charouse, je pro vozíčkáře po předchozí domluvě přístupná chodbou
prvního patra zámku.
Výstavní síň v severozápadním křídle zámku je dostupná buď po překonání 10 schodů z nádvoří zámku nebo, po předchozí domluvě, vchodem od
přístupové cesty k zámku, kde je nutné překonat pouze 1 schod. Nedostupná zůstává lednice zámku v nejníže položeném zámeckém sklepení.
Snesení vozíčkáře po schodech si vyžaduje prohlídka zámecké kuchyně,
umývárna a přípravna nádobí. Na zámku nejsou bezbariérové toalety.
Parkování je možné na parkovišti před hřebčína.

Zámek Slatiňany - Hippologické muzeum
Zámecký park čp. 1
538 21 Slatiňany
Tel.: 469 681 112
Tel./fax: 469 682 384
E-mail: zmk.slatinany@worldonline.cz

Vlastník a správce: Město Polička

Hrad Svojanov je částečně bezbariérová památka. Vozíčkář se dostane
na nádvoří a do restaurace. Vstup do interiérů vyžaduje asistenci.
Na hradnim nádvoří se během letní sezóny pravidelně konají různé kulturní akce - Dětské dny na hradě, Loutkářská pouť, Středověký jarmark,
folkový festival a další.
Nevidomým návštěvníkům je umožněn kontakt s vybranými keramickými
plastikami ve stálé expozici Jana Kutálka.
Na hradě Svojanov byla instalována bezbariérová toaleta pro vozíčkáře.
Vjezd auta s vozíčkářem do areálu je možné předem domluvit. Běžné
parkoviště se nachází v hospodářském dvoře severovýchodně od hradu.

Hrad Svojanov
569 73 Svojanov
Tel.: 461 744 124
E-mail: info@svojanov.cz
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Červené Poříčí, zámek (KP)

Horšovský Týn, hrad a zámek (NKP)
Horšov, kostel Všech svatých (KP)

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

V zámku Červené Poříčí probíhá dlouhodobá obnova, proto je přístupný
pouze zcela mimořádně, ve Dnech evropského dědictví.
Zámek není bezbariérová památka. Vozíčkář má možnost dostat se na dvůr
a do zámecké zahrady. Zde se vozíčkář pohybuje po udržovaném zatravněném povrchu. Na kamenné zdi se v nejbližší době navrátí galerie pískovcových soch českých panovníků - Přemyslovců, Lucemburků a Habsburků.
Vstup do zámku vyžaduje překonání 4 schodů a zvýšeného prahu dveří.
Další pohyb v renesančních místnostech přízemí je bezbariérový. Vstup do
prvního patra vyžaduje rovněž pomoc. Je nutné překonat 19 + 17 schodů.
Další pohyb po barokních místnostech je již bezbariérový. V několika případech je nutné otevřít obě křídla dveří.
Zámek je před rekonstrukcí, která ukáže, zda bude dostupný také pro
návštěvníky s omezenou schopností pohybu.
Zámek je zpřístupněn během Mezinárodního dne památek a ve Dnech
evropského dědictví, kdy probíhají prohlídky a konají se zde další kulturní
akce, taneční a šermířská vystoupení. V kapli Nejsvětějšího Srdce Páně
a sv. Jana Nepomuckého se příležitostně konají koncerty a komponované
pořady, v nichž se snoubí hudba a poezie.
Bezbariérová toaleta zde není. Její instalace je věcí postupující rekonstrukce celého zámeckého areálu.
Parkování je možné přímo na nádvoří zámku.
Během mimořádného zpřístupnění zámku Červené Poříčí je vstup zdarma.

Státní zámek Červené Poříčí
340 12 Švihov
Tel: 376 393 022
Tel.: 666 666 432
E-mail: porici@mybox.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

Hrad a zámek Horšovský Týn není bezbariérová památka. Bez problémů
je přístupný zámecký park, v němž se nachází gloriet, původní gotická
hláska (není bezbariérová), Loretánská kaple, první stavba tohoto druhu
v Čechách, letohrádek Vdovský dům, míčovna a dvojice rybníků.
Na zámku Horšovský Týn je v současné době k dispozici celkem 5 návštěvnických okruhů. Ani jeden není bezbariérově přístupný. Po předem ohlášené
návštěvě je vozíčkářům poskytnuta veškerá pomoc.
V přízemí je expozice velmi členitá s množstvím schodů. Pomoc asistenta
je potřebná i s vystoupáním po schodech do 1. patra, do tzv. zámecké
expozice (bezbariérový vjezd po mostě od Vdovského domu není z důvodu celkové havárie mostu možný). Následný pohyb po expozici prvního
patra je bezbariérový.
Prohlídková trasa pokračuje do 2. patra, opět po schodech, kde se
nachází pouze 2 místnosti - rytířská síň s galerií Přemyslovců a habsburských panovníků a salón grafiky. Návštěvník po ukončení prohlídky sestupuje po schodech na nádvoří.
V rámci prohlídky trasy Hrad se vozíčkář nedostane do sklepních prostor,
pokud nemá asistenci, která zajistí snesení po schodech. Vozíčkář se vrací
tou samou cestou, jak vjel na nádvoří. Do místností hradu se může dostat,
použije li schodiště vedoucí do zámecké expozice a pak po ochozu projde
k první místnosti, do lovecké haly. Běžnou turistickou trasu nemůže vozíčkář použít. Bariérou je úzké vřetenové schodiště, celkem 32 levotočivých
schodů. Další pohyb v prohlídkové trase Hrad, od loveckého sálu až do
předkaplí je bezbariérový.
Návštěva kaple vyžaduje opět pomoc asistence, rozdílná úroveň podlah
je řešena schody. Do zámecké zbrojnice se vstupuje z předkaple schodištěm, umístěným v tloušťce gotického zdiva. Tato cesta je pro vozíčkáře
zcela neprůchozí, musí se vrátit do loveckého sálu a na ochoz a schodištěm do zámeckých sálů a ven na nádvoří.
Během celého roku se na zámku konají koncerty vážné hudby, divadelní
a operní představení. Oblíbený je Advent, doprovázený bohatým kulturním
programem.
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Bezbariérová toaleta není, její instalace je předmětem budoucího projektu.
Stávající zámecké toalety se nachází v místnostech za pokladnou. Při jejich
návštěvě je nutné opakovaně překonat tři schody. Nevyhovující je šířka
vstupních dveří, 60 cm. Během polední pauzy (12-13 hodin) jsou toalety
uzamčeny.
Nejbližší bezbariérová toaleta je umístěna v Regionálním informačním středisku, umístěném v budově Městského úřadu naproti vstupu do zámku přes
náměstí (ulice 5. května 50). Toaleta je přístupná denně, po dobu otevření
střediska, od 9 do 17 hodin.
Parkování je možné na náměstí před zámkem. V rámci plánované rekonstrukce náměstí se počítá se zřízením vyhrazeného parkoviště pro invalidy.
Kostel Všech svatých v Horšově je bezbariérově přístupný. Jeho prohlídka je možná pouze po předcházející telefonické domluvě se správou Státního hradu a zámku Horšovský Týn. Bez předchozího ohlášení se návštěvník do kostela nedostane. Kostel je běžně uzavřen.
V kostele Všech svatých se konají koncerty vážné hudby.
Parkování je možné na návsi u kostela.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
náměstí Republiky 1
346 01 Horšovský Týn
Tel.: +420 379 423 111
Tel.: +420 606 659 643
Fax:+420 379 423 113
E-mail: hz.htyn@arcom.cz
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Chotěšov, konvent premonstrátek u kostela
sv. Václava a Panny Marie,
později salesiánek při kostele Srdce Páně
Plzeňský kraj
Vlastník / správce: Obec Chotěšov / Občanské sdružení Klášter Chotěšov

Areál kláštera je částečně bezbariérový. Základní prohlídkový okruh zahrnuje konvent s barokními freskami Františka Julia Luxe, výstavu obrazů
a muzeum. Druhý okruh obsahuje gotické podzemí prelatury a výstavu
„Amatérský Chotěšov“. Prohlídka farního kostela je možná pouze po předchozím objednání. Vozíčkářům je přístupné přízemí konventu s muzeem
a refektářem s barokními freskami, využívané ke krátkodobým výstavám.
Nepřístupné části kláštera, kapitulní síň, veliká výstavní síň a reprezentativní schodiště s monumentální freskou „Putování řeholnic k Bohu“
od Františka Julia Luxe z let 1754-56 jsou návštěvníkům prozatím přiblíženy fotografiemi a popisem. Bezbariérový vstup je do kostela Narození
Panny Marie.
V klášteře se každoročně pořádá akce Večer pro klášter, které se účastní
také handicapovaní návštěvníci. V kostele sv. Srdce Páně se konají koncerty, jejich výtěžek je věnován na obnovu kláštera.
V areálu kláštera nebyly prozatím instalovány bezbariérové toalety.
Nejbližší dostupná bezbariérová toaleta je na čerpací stanici v obci Stod,
ležící západně od Chotěšova, směr Horšovský Týn (první obec za Chotěšovem).
Možnost parkování je 100 metrů od kláštera - u kostela nebo naproti vstupu
do kláštera (za můstkem). Návštěvníci s omezenou schopností pohybu
mohou parkovat přímo v areálu kláštera.

Klášter Chotěšov - Občanské sdružení Klášter Chotěšov
Dobřanská 6
332 14 Chotěšov
Tel.: 377 900 421
Tel.: 377 900 021
Fax: 377 900 423
E-mail: jaroslav.curin@email.cz
E-mail: ouchotesov@iol.cz

142

143

Kladruby u Stříbra, benediktinské opatství
u kostela Nanebevzetí P. Marie (NKP)
Plzeňský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

Klášter Kladruby je částečně bezbariérová památka. Vozíčkářům je připravena bezbariérová prohlídková trasa zahrnující kostel Nanebevzetí
Panny Marie, ambitovou chodbu, zimní refektář, lapidárium soch Matyáše
Bernarda Brauna a část knihovny Windischgrätzů. Bez bariér a volně
přístupné je rovněž nádvoří kláštera a okolí kostela.
V Kladrubech byla zřízena naučná stezka. Má 11 zastavení, začíná
a končí před klášterem Kladruby. Dlouhá je 6 km. Absolvovat je možné
i zkrácenou část na polovinu, k ZŠ Kladruby. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem je 35 m. Cesty jsou vesměs pevné, po dešti se mezi
zastávkami 8 a 10 mohou tvořit kaluže. Řeka Úhlavka se přechází dvakrát,
po dřevěné a betonové lávce. Tištěného průvodce je možné zakoupit
v klášteře Kladruby nebo v informačních centrech Plzeňského kraje.
V souvislosti s rekonstrukcí budovy nového konventu se připravuje umístění bezbariérového výtahu. S jeho pomocí bude zpřístupněna takřka celá
budova kláštera.
Realizaci worshopů chráněných dílen prozatím brání chybějící zázemí.
Situace se změní po rekonstrukci.
V areálu jsou během sezóny pořádány kulturní akce pro nejširší skupiny
návštěvníků. V kostele Nanebevzetí Panny Marie zní vážná hudba, v klášterní zahradě se konají divadelní představení.
V klášteře Kladruby je bezbariérová toaleta. Parkování je možné přímo
u vstupu do kláštera.

Kladruby - západní průčelí s kupolí

SPO klášter Kladruby
Kladruby u Stříbra
349 01 Stříbro
Tel./fax: 374 631 773
E-mail: kladruby@plzen.npu.cz
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Klenová, hrad a zámek (KP)

Kozel, zámek (NKP)

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Galerie Klatovy

Hrad a zámek Klenová není bezbariérová památka. Přístup vozíčkářů je
možný do přízemí zámku, kde jsou umístěny zámecké interiéry a sbírka
českého moderního umění ze sbírek galerie - rozsáhlá kolekce z díla Vilmy
Vrbové-Kotrbové, díla moderních českých mistrů (Emil Filla, Maxmilian
Pirner, Quido Kocián, Jan Bauch, Max Švabinský aj.), a na první, druhé
a třetí nádvoří. Návštěvník si může volně prohlédnout veškeré exteriéry
hradní architektury.
Zde je také instalovaná stálá expozice soch a sousoší - díla Vincence
Vinglera, Jiřího Seiferta, Jaroslava Róny, Václava Fialy a Máriuse Kotrby.
S asistencí jsou přístupné pravidelně pořádané výstavy v galerii soudobého umění. Vstup není možný do zříceniny hradu a do 1. patra zámku.
Galerie Klatovy pořádá každoročně mezinárodní sympozium Linorytu na
Klenové. Pro děti a mládež je určena akce Klenová dětem, aneb setkání
masek. Bezbariérová toaleta v areálu hradu a zámku není.
Parkování je možné přímo u vstupní brány do areálu.

Galerie Klatovy / Klenová
Klenová 1
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel./fax: 376 392 208
Tel./fax: 376 312 049
Tel.: 602 489 097
E-mail: info@gkk.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

Celý areál zámku Kozel je bezbariérový. Bezbariérovost vstupů, tam kde
je to nutné, zajišťují šikmé (nájezdové) rampy. Bezbariérové jsou kaple Sv.
Kříže a jízdárna. Cesty zámeckého parku, přecházejícího pozvolna do
volné přírody, upravené původně pro lehké vozy tažené koňmi, jsou vhodné pro vozíčkáře. Během letní sezóny zní na zámku hudba lovů a honů.
Bezbariérové toalety pro vozíčkáře se nacházejí v budově před zámkem,
naproti pokladně.
V areálu zámku je jedno parkoviště, druhé parkoviště je vzdálené 7 minut.
Obě jsou placená. Autobus s vozíčkáři může po domluvě přijet až do hospodářského dvora v těsné blízkosti zámku.

Státní zámek Kozel
Šťáhlavy 67
332 03 Šťáhlavy
Tel.: 377 969 040-1
Mobil: 606 650 854
Fax: 377 923 710
E-mail: hz.kozel@telecom.cz
E-mail: info@zamek-kozel.cz
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Křimice, zámek (KP)

Manětín, zámek (NKP)

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Vlastník a správce: Ing. Jaroslav Lobkowicz

Anglický park je plně bezbariérový. Součástí parku je dětské hřiště. Vstup
do parku je volný.
V areálu zámku není bezbariérová toaleta. Nejbližší jsou na čerpacích
stanicích Čepro (tel.: 377 822 404) a Benzina (tel.: 377 822 405) - obě
najdete na Chebské ulici (hlavní silnice od Plzně).
Parkování je možné podél Zámecké ulice u Křimického náměstí, jihovýchodně od zámku.
Během rekonstrukce zůstává zámek pro veřejnost uzavřen.

Zámek Křimice
Ing. Jaroslav Lobkowicz
Plzeňská 401
322 00 Plzeň - Křimice
Tel.: 377 822 673
Fax: 377 822 675
E-mail: steidlova@quick.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

Zámek Manětín není bezbariérová památka. Zcela bezbariérový je
zámecký park. S asistencí je návštěvníkům na vozíčku přístupný téměř
celý objekt.
Do expozice v prvním patře je nutné překonat schodiště, dále je pohyb
po vnitřních komunikacích vcelku bez problémů, v cestě jsou jen zvýšené
prahy. Návštěvník si může prohlédnout dobové interiéry se sbírkami rodu
Lažanských a také příležitostné výstavy s různou tématikou. Nepřístupná
je oratoř kostela. Během léta se v zámeckém areálu konají koncerty vážné
hudby. V objektu zámku je bezbariérová toaleta.
Možnost parkování je na náměstí před zámkem, cca 100 metrů od vstupu.

Státní zámek Manětín
Zámek čp. 1
331 62 Manětín
Tel./fax: 373 392 283
E-mail: zamek-manetin@volny.cz
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Nebílovy, zámek (KP)

Plasy, bývalé cisterciácké opatství
u kostela Nanebevzetí Panny Marie (NKP)

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

Zámek Nebílovy není bezbariérová památka. Na nádvoří a do zámecké
kaple je vstup bez bariér. Vozíčkářům je interiér zámku Nebílovy dostupný
pouze s pomocí. Je nutné vynést vozíčkáře do patra po 25 schodech.
Po expozici se návštěvníci mohou pohybovat bez větších obtíží.
Prohlédnout si tak mohou v předním zámeckém traktu historický nábytek, porcelán, květinové zátiší, grafické listy, soubor benátských lustrů
a další. V zadním traktu se nachází velký sál s nástěnnou malbou a dalšími prostorami.
Letní a podzimní sezóna se v Nebílovech nese ve znamení květin během
tzv. květinových víkendů. Pravidelně, přes 15 let, trvá festival Haydnovy
hudební slavnosti. Koncerty se konají nejenom v Nebílovech na zámku,
ale i v kostelech, kaplích a zámcích regionu, např. v Dolní Lukavici v kostele
sv. Petra s Pavla, ve Starém Plzenci v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
na zámcích Spálené Poříčí, Příchovice, Hradiště, v klášteře Chotěšov,...
Bezbariérová toaleta na zámku není.
Parkoviště je umístěno přímo před zámkem.

Státní zámek Nebílovy
Nebílovy
332 07 Nezvěstice
Tel./fax: 377 917 090
E-mail: nebilovy@mybox.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

Bez asistence si může vozíčkář prohlédnout exteriéry kláštera a přilehlý
park. Vlastní expozice se nachází v prvním patře konventu. Zde je nutné
vynést vozíčkáře po schodech nahoru. Všechny následující vstupy do místností jsou bez bariér. Pohyb po prohlídkové trase je bezproblémový.
V prohlídkovém okruhu prvního patra je možné shlédnout ambitové chodby, dvě kaple (sv. Bernarda a sv. Benedikta), nemocniční křídlo s lékárnou,
barokní pisoáry, knihovní sál, čítárnu a zimní refektář.
Další prohlídkové okruhy jsou v galerii ve druhém patře. I zde je nutné
vynést vozíčkáře po schodech nahoru. Pohyb po expozici s vystavenými
díly Aloise Doležela a obrazy několika generací rodiny Strettiových je bezbariérový. Galerie je otevřena po předchozí objednávce.
Kostel Nanebevstoupení Panny Marie je bezbariérově přístupný. Jeho
prohlídka musí být předem domluvená s farářem.
Metternichova hrobka není bezbariérově přístupná. Vozíčkáře je nutné
vynést po schodech ke vstupu. Prohlídku je nutné předem objednat.
Expozice plaské litiny není rovněž bezbariérová.
Naučná stezka v Plasích byla vybudována studenty místního gymnázia
v letech 1986 až 1988. Je dlouhá 3,4 km, má 9 informačních tabulí s nejzajímavějšími přírodními, kulturními i technickými památkami.
Stanoviště č.1 - na tomto stanovišti je informace o historii Plas. Plasy
jsou zde představeny jako nejvýznamnější kulturní, turistické a rekreační
centrum celého regionu.
Stanoviště č. 2 - podává informaci o bývalém kostele sv. Václava, nyní
hrobce Metternichů, o konventu a sýpkách s královskou kaplí a vzácnými
hodinami.
Stanoviště č. 3 - informační tabule podává přehled o farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, o prelatuře - zámku a historicky velmi cenném hospodářském dvoru. Krátce je popsána historie lípy kongresovky a renovované plaské litiny.
Stanoviště č. 4 - na tomto panelu je popsaná historie plaské huti a tradice průmyslové výroby ve městě.
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Stanoviště č. 5 - návštěvníkům je předkládán popis rostlinstva v Plasích
a celém regionu, obrazově jsou představeni i charakterističtí zástupci. Bližší informace jsou o lesních plochách regionu.
Stanoviště č. 6 - zde je předkládána informace o řece Střele a jejích přítocích, území ohrožené povodněmi a historie povodní v povodí řeky Střely.
Stanoviště č. 7 - tato informační tabule nabízí informaci o živočišstvu Plas
a okolí, jsou zde představeni i charakterističtí zástupci živočišné říše.
Stanoviště č. 8 - na tomto panelu je areál Velké louky a popis vývoje parkové úpravy této velmi cenné nivní louky.
Stanoviště č. 9 - na poslední zastávce naučné stezky se návštěvníci
mohou seznámit s přírodními unikáty regionu a s historickými objekty v Plasích a okolí.
Klášter pronajímá své prostory pro konání letních trhů a slavností. Organizátoři akcí ponechávají prostor i pro zájemce z chráněných dílen, aby zde
prezentovali dovednost i výsledky své umělecké práce.
V objektu jsou bezbariérové speciálně upravené toalety s madly a nájezdovou rampou. Parkování je možné cca 100 metrů od kláštera.

Plasy - klášter
SPO Klášter Plasy
Plzeňská 2
331 01 Plasy
Tel./fax: 373 322 174
E-mail: klaster@plasy.cz

Plasy - Metternichovská hrobka,
Výstavní síň plaské litiny
Infocentrum Mikroregionu Dolní Střela
Jana Urbanová
Tel.: 373 322 139
Tel.: 373 322 493
E-mail: posta@mestoplasy.cz

Plasy - ideální plán areálu
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Spálené Poříčí, zámek (KP)

Švihov, vodní hrad (NKP)

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Vlastník / správce: Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Zcela bezbariérový přístup je zajištěn do přízemí zámku, kde se nachází expozice Muzea Spálené Poříčí s ukázkami zemědělského nářadí,
výrobků místních řemeslníků spolu s jejich nástroji a dobovými fotografiemi. Dále památky na slavné rodáky, literatura, historické stavební výkresy
a jiné doklady. A také drobná ukázka z prehistorie regionu a středověké
vykopávky. Součástí výstavních prostor je salonek s dřevěným kazetovým
stropem.
Léto ve Spáleném Poříčí se nese ve znamení klasické i folkové hudby.
V letním kině v zámeckém parku jsou promítány filmy.
V objektu zámku se nachází pouze běžná toaleta.
Parkoviště na náměstí je vzdálené cca 140 metrů od zámku.

Zámek Spálené Poříčí
náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
Tel.: 371 594 636
Tel.: 371 594 654 (Městský úřad Spálené Poříčí)
Tel.: 605 368 410 (info-centrum, letní sezóna).
E-mail: město@spaleneporici.cz
E-mail: infocentrum@spaleneporici.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Plzni

Vodní hrad Švihov není bezbariérová památka. Vozíčkářům je umožněna
návštěva nádvoří před hospodářskými budovami a špejcharem a prohlídka
sezónních výstav v objektu špejcharu a ve výstavní místnosti za pokladnou. Při vstupu do ní je nutné překonat dva schody.
V pokladně hradu jsou vystaveny originální výplně kazet z kazetového
stropu jižního tanečního sálu hradu. V západní části předhradí je vytvořena
náznaková rekonstrukce gotického opevnění Benedikta Rejta.
Samotný hrad je pro vozíčkáře nedostupný. Hlavní bariéru představují
schody mezi jednotlivými patry a místnostmi. Vozíčkář má možnost dostat
se bránou (je nutné překonat 1 schod) do prostoru zaniklého paláce Říčanských a dále do přízemí spojovacího křídla, z něhož je možné nahlédnout
do nádvoří.
Během sezóny probíhají na hradě zajímavé kulturní akce. Na své si
přijdou všechny věkové skupiny návštěvníků s nejrůznějšími zájmy. Hrad
Švihov byl zařazen do akce České hrady - letní kulturní festival.
V obnoveném špejcharu jsou pořádány sezónní výstavy, dále se zde
konají koncerty a divadelní představení pro malé i velké. Novinkou roku
2007 byl 1. ročník divadelní prohlídky „Divadlo na hradě“.
Oblíbené je Švihovské hudební léto, prohlídka mládežnických dechových
orchestrů a pohybových skupin. Nádvoří patří středověkým jarmarkům
a šermířským kláním.
Na hradě není bezbariérová toaleta. Výhledově se s ní počítá v bezbariérově přístupném objektu stodoly vedle špejcharu.
Parkoviště se nachází 100 metrů od hradu na náměstí Edvarda Beneše.

Vodní hrad Švihov
Správa státního hradu Švihov
340 12 Švihov
Tel./fax: 376 393 378
GSM brána ústředny: 606 666 419
E-mail: hrad@hradsvihov.cz
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Zbiroh, hrad a zámek (KP)

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

Plzeňský kraj
Vlastník a správce: Gastro Žofín, s.r.o.

Zcela bezbariérový přístup je na nádvoří hradu a zámku Zbiroh. Prohlídka
interiérů je možná s asistencí, tzn. že je vozíčkáře nutné vynést do prvního
patra. Pak je prohlídka bezbariérová.
První okruh expozice popisuje historii zámku od dob jeho vzniku v 13.
století až do současnosti. Návštěvou expozice se dostanete do období
od románského slohu až po secesi. Prohlídka také zahrnuje ukázky nálezů
z hradní studny.
Druhý okruh nás provede hradní kaplí s původními gotickými nástěnnými
malbami ze 14. století, velkým hlavním sálem, ve kterém tvořil Alfons
Mucha slavnou Slovanskou epopej.
Hrad Zbiroh nabízí svým hostům bohatý kulturní program. Velice oblíbené
jsou Koncerty ve stínu tří císařů, sestavené jak z melodií klasické hudby,
tak z písní slavných muzikálů. Na den Nanebevzetí Panny Marie koná pouť.
V srpnu si pod hradem dávají sraz bojovníci, aby se zúčastnili Bitvy pod
Zbirohem. Pravidelnými akcemi jsou středověké večery s dobrým jídlem,
hudbou, tancem a kejklířskými kousky.
V areálu hradu a zámku Zbiroh jsou k dispozici bezbariérové záchody.
Parkování je možné před vstupem do zámku.

Zámek Zbiroh
Zbiroh čp. 1
338 08 Zbiroh
Tel.: 371 784 598
E-mail: pavlik@zbiroh.com
E-mail: pokladna@zbiroh.com
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Budeč u Zákolan, hradiště (NKP)

Český Šternberk, hrad (KP)

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Vlastník / správce: Římskokatolická církev / Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně

Vlastník a správce: Zdenek Sternberg

Hradiště Budeč s rotundou sv. Petra a Pavla a kostelem sv. Panny Marie
je bezbariérová památka. Ze Zákolan vede až k akropoli s rotundou pevná
asfaltová cesta. Při vstupu do rotundy je nutné překonat zvýšený práh.
Pravidelnou akcí konanou na Budči je tzv. Týden pro školy, konaný
v červnu. Pracovníci Sládečkova muzea v Kladně připravují pro návštěvníky
ze základních i středních škol a odborných učilišť komentované prohlídky.
K dispozici jsou pracovní listy s otázkami, na něž mohou odpovědět při
pozorném sledování výkladu. Ten je zaměřen na historii raně středověkého
hradiště Budeč, rotundu sv. Petra a Pavla i na dějiny českého státu v době
prvních Přemyslovců.
Pro menší děti byly navíc připraveny i skládačky, aby si mohly namalovat
obrázek Budče nebo si zahrát pexeso s fotografiemi z Budče a okolí.
Každým rokem se na Budči konají poutě v den patronů kostela sv. Petra
a Pavla a 30. září, kdy se koná Národní svatováclavská pouť, spojená
s oslavou svátku sv. Václava. V rotundě sv. Petra a Pavla je sloužena slavností mše svatá.
Ve středověké tržnici, která vzniká během slavností na prostranství kolem
kostela Panny Marie, si návštěvníci mohou vyzkoušet pletení košíků,
předení na kolovrátku, výrobu svíček, drátování, výrobu vonných sáčků,
zdobení perníků, paličkování krajek, práci s hlínou, vyšívání, tkaní na stavu,
kovářskou práci a práci se dřevem. Společnost jim dělají bojující rytíři
a obveselují je kejklíři a žongléři. Nechybí také středověká hudba.
V areálu Budečského hradiště nebyly prozatím instalovány bezbariérové
toalety. Parkování je možné přímo na akropoli hradiště u hřbitova.

Hrad Český Šternberk není bezbariérová památka. Vozíčkářům je bez
potíží přístupné nádvoří a exteriéry. V zájmu vlastníka hradu, pana Zdenka
Sternberga, je umožnit prohlídku i návštěvníkům s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Běžná turistická trasa vychází z nádvoří hradu, návštěvník musí překonat
dlouhé vstupní schodiště do hradu a pak jedno čtyřramenné schodiště
do 1. patra a kratší schodiště do 2. patra.
Pokud má vozíčkář zájem o prohlídku, a je předem ohlášen, je do hradu
uveden z jižní strany, kam se dá dostat po pevné cestě přes most a terasu, která navazuje již na soukromé místnosti 1. patra. Vozíčkář projíždí
běžně nepřístupnou částí hradu s 2 překážkami, které musí s asistencí
překonat - schody z 1. do 2. patra a 3 schody mezi sálem se vstupním
schodištěm a rytířským sálem. Další prohlídka 15 hradních sálů a salónů je
již bezbariérová.
Překonání schodů si vyžaduje prohlídka krátkodobých výstav umístěných
v tzv. malém zámku z poloviny 18. století, uzavírajícím hradní nádvoří
na severní straně.
Pan Zdenek Sternberg dlouhodobě podporuje Ústav sociální péče Praha 1,
středisko Doubravčany. Přímo na Českém Šternberku byla zřízena galerie
a prodejna výrobků vzniklých v chráněné dílně Doubračany. Prodávané výrobky často překvapují originalitou, fantazií a vysoce kvalitním zpracováním.
Na hradě nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta.
Parkoviště je vzdáleno cca 250 metrů od hradu. Vozíčkáři mohou parkovat
na parkovišti před hlavní vstupní branou. Po předchozí domluvě se správou
hradu je možné zastavit u mostu na jižní straně, kterým se vozíčkář dostane
do prvního patra hradu, aby dále pokračoval v prohlídce.

Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
273 28 Zákolany

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Zádušní 1841
272 80 Kladno
Tel.: 312 248 045
E-mail: muzeum@omk.cz

Hrad Český Šternberk
257 27 Český Šternberk
Tel.: 317 855 101
Fax: 317 855 166
E-mail: hradcs@iol.cz
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Dobříš, zámek (KP)

Hořovice, zámek (NKP)

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Vlastník / správce: Jerome Colloredo Mannsfeld / Správa zámku a parku
Dobříš

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Zámek Dobříš není bezbariérová památka. Bez problémů je možná prohlídka zámeckého parku, francouzské a anglické zahrady se zoo-koutkem.
Při prohlídce zámku se vozíčkář bez cizí pomoci dostane pouze do přízemní haly. Pokud je s asistencí, která mu pomůže zdolat schody do prvního
patra, je následný pohyb po expozici bezbariérový. Pokud to situace vyžaduje, otevírá průvodce obě křídla dveří.
Během letní sezóny se na zámku Dobříš konají koncerty vážné hudby.
Na své si přijdou i obdivovatelé melodií slavných muzikálů.
Bezbariérová toaleta byla instalována na toaletách restaurace v zámecké
budově.
Parkování je možné přímo před zámkem na hlídaném parkovišti.

Zámek v Hořovicích není bezbariérová památka. Zcela bezbariérové jsou
park s plastikami Matyáše Bernarda Brauna a s umělou grottou, panská
zahrada, obnovená v roce 2007, u níž stojí kašna přenesená z Václavského
náměstí v Praze a exteriéry zámku.
S pomocí šikmých dřevěných mobilních plošin se vozíčkář dostává
do výstavních síní v přízemí zámku. Dvě plošiny otevírají expozici Galerie
umělecké litiny Podbrdska.
Bezbariérový přístup je do prvních dvou místností expozice historických
hudebních nástrojů. Do třetí místnosti musí vozíčkář překonat jeden schod
(rozdílnou úroveň podlah místností). Další pohyb po expozici je však
již bezbariérový.
Bezbariérovou je také Galerie Josefa Slavíka, ve které se konají sezónní výstavy. Zámecké interiéry 18.-20. století jsou v prvním patře zámku.
Vozíčkář se sem dostane pouze s asistencí, která ho vynese po 13 + 13
schodech čestného schodiště.
Další pohyb po místnostech je již bezbariérový. Průvodce pouze otevírá
obě křídla dveří. Na rozdíl od běžných návštěvníků sestupujících po vřetenovém schodišti do místností s expozicí umělecké litiny, se vozíčkář vrací
k čestnému schodišti.
Pokud má vozíčkář zájem prohlédnout si expozici hraček dětí šlechtických rodin, ušetří si další zdolávání schodiště, celkem 11 + 11 schodů.
Samotná prohlídka hraček a dětských portrétů, je bezbariérová.
Toaleta je bezbariérově dostupná, ale má úzké dveře do kabinek (60 cm).
Možnost parkování je přímo v dosahu objektu, na ulici před zámkem nebo
v zámeckém areálu, na ploše před vstupem do parku.

Zámek Dobříš
Dobříš čp. 1
263 01 Dobříš
Tel.: 318 521 240
Fax: 318 522 176
E-mail: info@zamekdobris.cz

Zámek Hořovice
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice
Tel.: 311 512 479
Fax: 311 516 549
E-mail: horovice@stc.npu.cz
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Kačina, zámek (NKP)

Kouřim, Muzeum lidových staveb (KP)

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní zemědělské muzeum v Praze

Vlastník / správce: Středočeský kraj / Regionální muzeum v Kolíně

Zámek Kačina je částečně bezbariérová památka. Zcela bezbariérový
přístup je do anglického parku s naučnou stezkou, seznamující s historií
zdejšího i ostatních chotkovských parků.
Vstup do budovy zámku portikem, upraveným pro příjezd kočárem, není
bezbariérový. Další překážkou jsou tři schody před hlavním vstupem. Poté
je pohyb vozíčkáře na hlavním podlaží s tzv. Chotkovskou expozicí zcela
bez bariér.
Pro vozíčkáře jsou nedostupné expozice Muzea českého venkova v suterénu a v 1. patře zámku. Pokud má vozíčkář doprovod, jenž mu zajistí
vynesení a snesení po schodech, je možné (po předchozí domluvě) použít
reprezentační schodiště.
Bezbariérový přístup není ani do objektů Chotkovské knihovny, kaple
a zámeckého divadla. I zde je nutné překonat schodiště s několika schody.
Možnost vstupu do těchto částí zámku přímo z centrální části kolonádou,
bez nutnosti vycházet a scházet po schodech, není využívána.
Pro školy jsou připraveny čtyři programy s názvy: Devatero řemesel, Léta
zkázy a nadějí, Život na zámku a Život v podzámčí.
Bohatě navštěvované jsou řeznické a uzenářské slavnosti, Cukrářská
pouť, akce Pohádkový zámek, mlékařské slavnosti, Chotkovské kuchařské
slavnosti, Hubertova jízda, likérnické slavnosti a konečně Vánoce na
zámku a pekařské slavnosti. Každou z jmenovaných akcí doprovází navazující bohatý kulturní program. Během letní sezóny, zní v zámeckých prostorách i v bývalé knihovně tóny vážné hudby. V zámeckém divadle se hrají
divadelní představení. V areálu zámku nejsou bezbariérové toalety.
Parkování je možné před vstupem do areálu parku, u restaurace ležící na
silnici Nové Dvory - Sv. Mikuláš. Přístup k zámku a k parku je po upravované cestě. Její povrchová úprava nečiní vozíčkářům žádné problémy.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je částečně bezbariérové. Vozíčkář se
pohybuje po zpevněných cestách, částečně i po zatravněném sečeném
povrchu.
Bezproblémová je prohlídka všech exteriérů jak domů a stodol, tak i dalších objektů, studen, sloupů, zvonic, božích muk a soch.
Bezbariérově přístupná jsou přízemí většiny přenesených staveb. Je
nutné počítat s možným překonáváním zvýšených dřevěných prahů domů
- jednoho, dvou či tří schodů.
Z mnoha akcí, které se v Muzeu lidových staveb v Kouřimi konají je nutné
zmínit masopust, vynášení smrti, Velikonoce, letnicové slavnosti, dětský
pohádkový týden, slavnost lidových řemesel, posvícení, advent a Vánoce.
Ve skanzenu se každoročně konají trhy uměleckých předmětů z chráněných dílen s ukázkami pracovních postupů a možností jejich vyzkoušení si
v praxi, při výrobě svíček, malovaní skla, tkaní, soustružení, vytáčení na
hrnčířském kruhu apod.
U vybraných předmětů je, pod dohledem asistenta, možná prohlídka
rukama a dotekem. Muzeum lidových staveb připravuje pro rok 2008 instalaci popisků v Braillově písmu.
V nově upravené budově s hostincem je instalovaná bezbariérová toaleta
pro vozíčkáře.
Parkování je možné na parkovišti před vjezdem do areálu skanzenu, na rohu
Spojovací a Ruské ulice.

Muzeum českého venkova - Zámek Kačina
Svatý Mikuláš 51
284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 571 170
Fax: 327 571 274
E-mail: kacina@kacina.cz

Muzeum lidových staveb Kouřim
Na Hrázce
281 61 Kouřim
Tel.: 321 723 922
Tel.: 321 783 249
Fax: 321 719 018
E-mail: muzeum@kolin.cz
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Křivoklát, hrad (NKP)
Středočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště Středních Čech v Praze

Hrad Křivoklát je pouze z malé části bezbariérová památka. Vozíčkář se
bez problémů dostane na dolní hradní nádvoří, na němž probíhá většina
letních kulturních akcí.
Bezbariérový přístup je do výstavního sálu s dlouhodobou expozicí
„Křivoklátsko, člověk v krajině, krajina v člověku“. V rámci prohlídky je
možné také nahlédnout do konstrukce krovu středověké bašty „Na liškách“.
Bezbariérový přístup je na horní nádvoří hradu, s možností nahlédnutí
do síní gotických paláců umístěných v přízemí. Po dohodě se správou
hradu se vozíčkář dostane na parkan, přístupný brankou umístěnou pod
věží, a do hradního lapidária, přístupného ze Zlaté uličky.
Prohlídka zbylé části výstav dolního nádvoří vyžaduje pomoc asistence.
Vstup do výstavní síně s expozicí „Umělecké řezbářství“ vyžaduje překonání dvou schodů. Prohlídka sezónní výstavy ve starém purkrabství vyžaduje zdolání 11 zděných a 15 dřevěných schodů. Další pohyb v rozsáhlé
síni, využívané naposledy jako sýpka pivovaru, je bezbariérový.
Po dohodě se správou hradu a překonání zvýšeného prahu a 4 + 1 schodu
je možné vstoupit do hradní kovárny, ta je součástí druhého prohlídkového
okruhu hradu, který zde končí. Zvýšený práh a sestup po dvou schodech je
nutné překonat při vstupu do hradní restaurace.
Bezbariérové posezení je na nádvoří hradu, u restaurace. Nezaručuje
však ochranu v případě náhlého deště nebo nečekaného ochlazení.
Zcela nepřístupné jsou výstavní síně věže Huderka a vyhlídkový ochoz
kolem ní, také galerie s prodejnou medoviny, hraček a uměleckých svící,
kde jsou hlavními bariérami vstupy užší než 80 cm a početné schody.
Prohlídka historických interiérů hradu Křivoklát je pro vozíčkáře složitá a
vyžaduje asistenci, která zajistí vstup do místností přízemí a vynesení
vozíčkáře do sálů 1. a 2. patra. Již v místnostech přizemí je nutno překonat
vysoký práh a sestup po 3 schodech při návštěvě Stříbrnice s modely
hradu a lapidáriem.
Vstup do Augustova vězení vyžaduje výstup po 3 a sestup rovněž po 3
schodech (celkem 6 schodů). Prohlídka první místnosti vězení vyžaduje
zdolání zvýšeného prahu. Vstup do dalších místností a odchod z nich je
spojen s překonáváním 4 schodů.

Křivoklát - hradní kaple
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Do přízemí hradní věze je možné vstoupit po překonání 3 schodů. Výstup
do 1. patra hradu Křivoklát vyžaduje zdolání 7 + 4 + 4 + 4 + 2 schodů
poměrně úzkého schodiště. Další prohlídka kaple a sálů je již bezbariérová.
Při odchodu z kaple a vstupu do královnina křídla přes rohovou pavlač je
nutno překonat dva zvýšené prahy. Prohlídka knihovny hradu je opět bezbariérová. Z knihovny se vstupuje do 2. patra královnina křídla vřetenovým
schodištěm. To je pro vozíčkáře zcela nepřístupné. Vozíčkář se proto, po
dohodě se správou hradu, vrací ke schodišti a pokračuje schodištěm využívaným běžně pro odchod z hradní expozice, do 2. patra. 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 se neměli kam uhnout. Vozíčkář se dostává na pavlač
a z ní po překonání 2 + 6 schodů do místností Královnina křídla s uměleckými předměty bývalé Fürstenberské obrazové galerie a rodového muzea.
Po prohlídce se vozíčkář vrací standardní návštěvnickou trasou. Prohlídková
trasa 2. návštěvnického okruhu není pro vozíčkáře přístupná. Hlavní bariérou je cca 330 schodů, které je nutné během prohlídky překonat a také
šířka schodišť, umístěných v tloušťce zdiva hlavní věže. Z druhého okruhu
je vozíčkářům přístupný pouze parkan s pásovou baštou, bez vyhlídky
do okolí, a kovárna.
Během letních měsíců se na dolním bezbariérově přístupném nádvoří
konají divadelní představení a koncerty. V měsíci srpnu má zde své stálé
místo již tradiční Křivořezání, řezbářské sympozium umělců, tvořících ze
dřeva, s bohatým a zajímavým doprovodním programem.
Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je v severozápadní části dolního
nádvoří hradu, pod věží Huderkou. Toaleta u přístupové cesty do hradu
není upravena pro vozíčkáře.
Parkování je možné na parkovišti východně od hradu. Ke hradu je možné
projít pěšky po lávce nad silnicí a asfaltovou cestou pro pěší. Po dohodě se
správou hradu Křivoklát je možné parkovat u budovy pivovaru. Bez vědomí
Správy hradu však parkování u pivovaru není možné, vzhledem k tomu, že
vstup do hradu je během celého dne blokován zasouvacím sloupem.

NPÚ - správa státního hradu Křivoklátu
Křivoklát čp. 47
270 23 Křivoklát
Tel.: 313 558 440
Fax: 313 558 120
E-mail: krivoklat@stc.npu.cz
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Levý Hradec, hradiště (NKP)
Středočeský kraj
Vlastník / správce: Římskokatolická církev / Městský úřad Roztoky

Hradiště Levý Hradec je z velké části bezbariérová památka. Vozíčkář se
po otevření obou křídel dveří dostává do kostela sv. Klimenta. Presbytář od
lodě odděluje jeden schod. Nepřístupným je podzemí se základy starší
rotundy, odhalené během archeologického výzkumu.
Naučná stezka Levým Hradcem je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení.
Stezka začíná na tabuli vedle dřevěné autobusové zastávky, blízko průvodcovské služby. V levé části nalezneme úvodní panel s plánkem hradiště
a rozmístěním zastávek.
Od zastávky stezka pokračuje vlevo kolem průvodcovské služby až
k prudkému kopci, odbočuje mírně vpravo po pěšině, a po pár desítkách
metrů je první zastavení. Pokračuje přes skalku až k výhledu na Vltavu,
tam je druhé zastavení. Po několika dalších metrech se stáčí vpravo
a následuje třetí zastavení. Pokračuje po zelené turistické trase a vrací se
kolem zahrad na silnici, kde je čtvrté zastavení. Dále po silnici a před
pomníkem zahýbá vlevo k pátému zastavení. Na opačné straně objezdu je
osm velkých panelů, které popisují historii a archeologický výzkum. Stezka
pokračuje kolem pravé strany kostela a míjí sloupky šestého a sedmého
zastavení, poté podél hřbitovní zdi až ke svahu, kde je poslední, osmé
zastavení.
Kostel je místem konání příležitostných koncertů a přednášek, přibližujících
významnou historii Levého Hradce a okolí a jeho osobnosti.
U kostela sv. Klimenta je k dispozici mobilní suchý záchod. Není upravený
a přístupný pro vozíčkáře.
Parkování je možné u kostela sv. Klimenta a u hřbitova na Levohradeckém
náměstí.

Hradiště Levý Hradec
Levohradecké náměstí
252 63 Roztoky u Prahy, Žalov
Tel.: 603 357 306
Tel.: 606 245 198

166

167

Libice nad Cidlinou, hradiště (NKP)

Mladá Boleslav, hrad (KP)

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Vlastník a správce: Obecní úřad Libice nad Cidlinou

Vlastník / správce: Středočeský kraj / Muzeum Mladoboleslavska

Hradiště Libice nad Cidlinou je bezbariérově dostupné. Přístup k archeologickým nálezům je možný po vyasfaltované cestě. Souhrnná informace
o nalezišti a nálezech je umístěna v předpolí hradiště. Na ploše hradiště
s výrazným valem jsou prezentovány základy a části nadzemního zdiva
otonského kostela, paláce přemyslovských kastelánů a vstupní brány.
Vozíčkář může projet plochou hradiště od východu k západu, od základu
kostela západním směrem až k valu vede travnatá cesta. Možná je rovněž
prohlídka valu hradiště ze severu z polní cesty, na kterou se dá dostat dnes
již zasypaným příkopem odbočkou k severu těsně před východním valem.
V budově obecního úřadu je zřízena „Pamětní síň Slavníkovské Libice“.
Vozíčkář se při vstupu do obecního úřadu ohlašuje zvonkem. Přístup do
pamětní síně není bezbariérový, je nutné překonat 3 schody. Vlastní expozice je v přízemí budovy bezbariérová. Podává přehled od začátku slovanského osídlení regionu v 6. století do zániku hradiska Libice nad Cidlinou
ve 12. století.
Z hradiště od mozaikového památníku je možné pokračovat po zelené
turistické značce k soutoku Labe s Cidlinou a dále do lázeňského města
Poděbrady. Stezka prochází kolem Národní přírodní rezervace Libický luh,
představující největší lužní les v Čechách. Do Libic nad Cidlinou jezdí také
vlaky z Prahy a Kolína upravené pro vozíčkáře.
Na hradišti nejsou toalety. Během konání poutě ke sv. Vojtěchu jsou
k dispozici suché záchody. Bezbariérová toaleta není ani v budově obecního
úřadu. Nejbližší dostupná se nachází na čerpací stanici Pap oil ve Velkém
Oseku (tel.: 321 622 794).
Parkování je možné v obci, v předpolí hradiště u Památníku s informačními tabulemi nebo na náměstí před Obecním úřadem.

Hrad Mladá Boleslav je s expozicí Muzea Mladoboleslavska bezbariérová
památka. Návštěvník se do prvního patra (expozice věnovaná městu Mladá
Boleslav a hradu) a druhého patra (expozice o životě na venkově) dostává
výtahem. Prohlídka jednotlivých místností je bezbariérová.
V sálech v přízemí se konají sezónní výstavy. Přístup do nich je rovněž
zcela bezbariérový.
Expozice Muzea Mladoboleslavska je interaktivní. Je uzpůsobena tak,
aby bylo možné při prohlídce využít všechny smysly. Ve druhém patře byla
zřízena místnost pro děti a mládež, kde se formou hry a soutěží obeznamují s historii města a regionu. V tzv. Muzeionu si vytvoří vlastní muzejní
expozici. Také si mohou vyzkoušet práci badatele - určovat funkci jednotlivých předmětů a restaurátora - ze zlomků poskládat keramickou nádobu
nebo kachel.
Toalety jsou umístěny v každém patře muzea. V přízemí se nachází toaleta,
která prostorově vyhovuje potřebám vozíčkářů, není však speciálně upravena - chybí ji madla.
Parkování je možné na Staroměstském náměstí nebo přímo na hradním
nádvoří.

Obecní úřad Libice nad Cidlinou
Husova 4
289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: 325 637 141
Fax: 325 637 201
E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz

Muzeum Mladoboleslavska
Hrad
Staroměstské náměstí č. 1
293 80 Mladá Boleslav
Tel.: 326 325 616
Tel.: 326 322 542
E-mail: ludek.benes@muzeum-mb.cz
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Mnichovo Hradiště, zámek (NKP)
a kostel sv. Tří králů s kaplí sv. Anny (KP)
Středočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Zámek Mnichovo Hradiště není bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je možný do zámeckého parku se salou terrenou. Ta je dílem Nicolly
Reimondiho. Freska ústředního sálu od Eliáše Zobela zobrazuje Valdštejnskou rodovou legendu.
Bezbariérový přístup je rovněž do galerie v místnostech u pokladny.
Vstup umožňuje šikmá dřevěná rampa. Pokud je vozíčkář s asistencí, která
mu pomůže překonat reprezentační barokní schodiště, je další prohlídka
bezbariérová (bohatě vybavené interiéry s rodovými valdštejnskými sbírkami, duchcovská knihovna, spravovaná v 18. století Giacomem Casanovou, klasicistním divadlo, využívané během festivalů staré hudby). Po zdolání schodiště do 2. patra je rovněž bezbariérová prohlídka expozice Městského muzea Mnichovo Hradiště.
Pro nejmenší návštěvníky zámku (do 9 let) je určena prohlídka s pohádkovým příběhem o dvou zakletých rytířích a majiteli zámku Vincenci
z Valdštejna.
Během letní sezóny mají návštěvníci možnost navštívit zcela mimořádná
divadelní představení (operní, baletní nebo činoherní) v autentických prostorách a kulisách zdejšího klasicistního zámeckého divadla. Na historické
scéně se také konají komorní koncerty vážné hudby. Bohatý kulturní program
již tradičně doprovází oblíbené „Valdštejnské vánoce na zámku Mnichovo
Hradiště“.
Novinkou je Mezinárodní mistrovství České republiky v jízdě na koních
v dámském sedle. Součástí mistrovství je výuka barokního tance, dobové
hry pro děti i dospělé, rytířská klání a soutěže elegance dle pravidel WSFI.
Kostel sv. Tří králů a kaple sv. Anny nejsou bezbariérovou památkou. Před
vstupem do kostela sv. Tří králů, po trávníku, je nutné překonat tři schody.
Pohyb v kostele a v kapli je již bezbariérový.
Návštěvník má možnost poznat, vedle soch Matyáše Bernarda Brauna,
soubor soch kosmonoské rodiny Jelínků a práce vůdčího umělce období
přechodu baroka a klasicizmu Ignáce Františka Platzera.
Za pozornost stojí rovněž původní barokní oltáře a obrazy kostela a kaple.
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Autorem obrazů sv. Tří králů, sv. Františka a sv. Antonína Paduánského je
pražský malíř Jan Kryštof Liška.
V kostele sv. Tří králů a v kapli sv. Anny se příležitostně během sezóny
konají koncerty vážné hudby.
Bezbariérová toaleta je u pokladen a galerie v přízemí. Toaleta umístěná
na nádvoří, v budově bývalých koníren není bezbariérová.
Parkoviště se nachází před klasicistní hlavní bránou do areálu zámku.
Zde je také vyhrazeno parkovací místo pro vozíčkáře. Bezbariérový vstup
do areálu zámeckého parku se zámkem vede přes park z ulice V Lípách,
pokud se návštěvník vydá směrem ke klášteru kapucínů s kostelem sv. Tří
králů a kapli sv. Anny.

Státní zámek Mnichovo Hradiště
V Lípách 148
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel./fax: 326 773 098
Tel./fax: 326 772 198
E-mail: mhradiste@stc.npu.cz

Městské muzeum Mnichovo Hradiště
V Lípách 148
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 771 001
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Mníšek pod Brdy, zámek (KP)

Nymburk, Stará sladovna (KP)

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Zámek Mníšek pod Brdy není bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je na nádvoří zámku s výstavní síní. Pokud je vozíčkář s asistencí,
která ho vynese po jednoramenném dřevěném schodišti do prvního patra,
je prohlídka dvanácti místností zámku, prezentovaných v podobě po
poslední přestavbě ve 20. letech 20. století, již bezbariérová.
V roce 2008 by mělo dojít k rozšíření prohlídkové trasy zámku o místnosti
severního a západního křídla. Rovněž by měla být zpřístupněna zahrada
s bezbariérovým přístupem.
V průběhu roku probíhá na zámku řada kulturních akcí. Mezi již tradiční
patří Velikonoční veselice, Slavnosti vína, Vánoce na zámku a především
Mezinárodní flamengo festival. Dále celá řada výpravných letních divadelních představení a koncertů.
V objektu byla zřízená toaleta upravená pro vozíčkáře. Přístup k ní není
bezbariérový. Při vstupu do toalet v severovýchodním rohu nádvoří je nutno
překonat tři schody.
Parkování je možné přímo před zámkem.

Vlastník / správce: Středočeský kraj / Polabské muzeum Poděbrady
Konzervovaná torza sladovny jsou prezentována v přízemí novostavby
bývalého Okresního úřadu Nymburk. Jsou bezbariérově přístupná. Prohlídka
je možná v pracovní době zdejšího úřadu, v pondělí až v pátek, během řádných úředních hodin.
Dveře do haly, ve které se prezentace archeologických nálezů nachází,
se otevírají pomocí fotobuňky. Vlastní prezentovaný nález je položen níž,
než je úroveň podlahy.
Do nálezu se nevstupuje, návštěvníci si ho prohlížejí z uměle vytvořeného
ochozu kolem. Vzhledem k tomu, že ochoz po stranách k nálezu nekončí
zarážkou, je třeba dávat pozor, aby zde nezapadlo kolečko vozíku. Na
ochozu je také expozice movitých archeologických nálezů.
V budově bývalého Okresního úřadu Nymburk je bezbariérová toaleta.
Parkování je možné na parkovišti na náměstí Přemyslovců.

U Staré sladovny
288 02 Nymburk
NPÚ - správa státního zámku v Mníšku pod Brdy
252 10 Mníšek pod Brdy 1
Tel.: 318 590 261
Fax: 318 590 674
E-mail: mnisek@stc.npu.cz

Polabské muzeum - Vlastivědné muzeum Nymburk
Tyršova 174
288 02 Nymburk
Tel./fax: 325 512 473
E-mail: vmnymburk@pmpodebrady.cz
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Sázava, klášter Sázava (NKP)

Stará Huť u Dobříše,
Strž - památník Karla Čapka (KP)

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Sázavský klášter je částečně bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je do rajského dvora s prezentovanými archeologickými nálezy.
Bezbariérový pohyb má vozíčkář v prostoru ambitu a v místnostech
východního křídla. Při vstupu do místností jižního křídla, jehož součástí je
barokní refektář, je potřebné překonat 3 schody, jak při vstupu, tak při
odchodu.
Prohlídka níže položené kapitulní síně, vchází se do ní po schodech, je
možná z plošiny schodiště. Vozíčkář vidí na fresky dochované na severní,
východní a jižní zdi. Západní stěna (barokní příčka, oddělující síň od ambitu) je bez malířské výzdoby.
Přístup do kostela je možný přes nádvoří, nutno překonat 1 schod. Kaple
Panny Marie s expozicí věnovanou sv. Prokopu, je pro vozíčkáře nepřístupná (schody). Rovněž nepřístupná je krypta kostela s jeskyní sv. Prokopa. Bezbariérový vstup je do severní zahrady se základy kostela sv. Kříže
a pseudogotickým altánem, ukrývajícím v sobě gotickou věž.
Během letní sezóny se v Sázavském klášteře konají koncerty vážné
hudby. Na své si přijdou také návštěvníci divadelních představení pro děti
i pro dospělé. Bohatý kulturní program doprovází každoroční pouť ke sv.
Prokopovi.
Bezbariérová toaleta v klášteře není instalována. Na nádvoří kláštera,
v rohu, SV od chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele, je veřejné WC přístupné po třech schodech. Nevyhovující je šířka dveří, 60 cm. Voda v umyvadlech není pitná, čerpá se z řeky Sázavy.
Parkování je možné před hlavním vstupem do zámku, v Zámecké ulici.

Správa památkového objektu Klášter Sázava
Zámecká ulice 72
285 06 Sázava
Tel.: 327 321 177
Fax: 327 321 339
E-mail: sazava@stc.npu.cz

Vlastník / správce: Středočeský kraj / Památník Karla Čapka

Památník je pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace
přístupný částečně. Po zdolání nájezdových ramp je možná prohlídka přízemí Čapkova domu. Bez problémů je přístupná zahrada památníku.
V expozicích je prováděn výklad kvalifikovanými průvodci pro žáky
základních škol a studenty středních škol, který je přizpůsobován věku
posluchačů a jejich zaměření. Výklad v délce 1 hodiny je možné doplnit
projekcí dokumentů.
Bezbariérová toaleta je instalována v přízemí památníku.
Návštěvníci s omezenou schopností pohybu a orientace mohou parkovat
přímo v areálu památníku.

Památník Karla Čapka
262 02 Stará Huť
Tel./fax: 318 522 265
E-mail: pamatnik.vanova@tiscali.cz
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Točník a Žebrák, zříceniny hradů (NKP)
Středočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Hrad Točník je zčásti bezbariérovou památkou pro vozíčkáře, kteří se
věnují sportům a mají zkušenost s pohybem v přírodě.
Návštěva hradu vyžaduje asistenci, která pomůže při zdolávaní případných překážek. Vozíčkář vjíždí do hradu Točníku mostem, překlenujícím příkop s medvědy.
Z nádvoří s pokladnou a WC postupuje k bráně a směruje dál na vnější
nádvoří. Plocha průjezdu je zpevněna dřevem, terén se směrem k vnějšímu nádvoří zvedá. Na vnějším nádvoří je možné přejít ke studni a po překonání 3 dřevěných schodech nahoru a 3 (dřevěných) + 1 (kamenného)
schodu dolů vjet 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 a schůdnější cesta.
Z vnějšího nádvoří se dále vozíčkář dostává do suterénu Velkého (purkrabského paláce) - do koníren, kde je umístěno hradní lapidárium. Je zde
poměrně strmé klesání dolů, nejdříve po zpevněném terénu, poté po dřevěné plošině, která je proti skluzu opatřena příčnými pravidelně rozmístěnými prkny. Při vstupu i odchodu bude potřebná pomoc.
Podél purkrabského paláce je bezbariérový přístup k občerstvení
a vstupní bráně do hradu, zbudované po roce 1522. Sypanou rampou se
vozíčkář dostává z vnějšího nádvoří k Velkému purkrabskému paláci. Po
dřevěném mostku, s vyšší úrovní než okolní terén, což vytváří na obou
stranách jeden schod, se dá dostat do prvního patra paláce. Zde je nutné
překonat 3 schody. Další pohyb po paláci je bezbariérový, ale povrch je
nerovný (rozpadající se maltová podlaha).
Od budovy purkrabství je možné pokračovat k vnitřnímu nádvoří hradu.
Bezbariérový je přístup do objektu strážnice a do hospodářských místností
vnitřního nádvoří s kovárnou. Hůř přístupné jsou již síně přízemí královského paláce, tzv. kuchyně. Terén stoupá a další překážkou je vysoký
dřevěný práh dveří a nerovné povrchy místností.
Vnitřní nádvoří je posledním relativně bezbariérově přístupným místem
hradu Točník. Při vstupu na terasu s torzem renesančního paláce je nutné,
s pomocí asistence, překonat 7 + 8 + 15 schodů dřevěného schodiště. Tím
se otevírá cesta do prvního patra Královského paláce. Do druhého patra se
voíčkář nedostane, překážkou jsou vřetenová schodiště.
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Z terasy s torzem renesančního paláce je možné projít k hranolové věži.
Další cestě brání tři schody a poměrně prudký svah k ochozu opevnění.
Pokud tyto překážky vozíčkář zdolá, dostane se také do hranolové věže
s výhledem do okolí hradu Točníku.
Během sezóny se na vnějším nádvoří hradu konají kulturní akce, na kterých se mísí středověk se současností - hudba, tanec, divadlo a zábava.
Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře nebyla na hraděTočník
prozatím instalována. Vozíčkář se s autem dostane až k mostu přes hradní
příkop, před ním může zaparkovat.
Zřícenina hradu Žebrák, ležící na cestě ke hradu Točník, je pro vozíčkáře
zcela nepřístupnou památkou. Důvodem nepřístupnosti je strmé stoupání
úzkými pěšinami a značně nerovný terén, místy vymytý až na zvrásněné
skalní křemencové podloží. Zpevněné trasy v areálu hradu jsou členěny
několika schodišti. Zcela nepřístupnou je také věž, na kterou vede přes
100 schodů strmého dřevěného schodiště.
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 instalovány žádné toalety. Nejbližší toalety jsou
součástí restaurace a kavárny v obci Točník pod hradem Žebrák.
Parkování je možné na parkovacích místech v obci Točník.

Hrady Točník a Žebrák
267 51 Zdice
Tel.: 311 533 202
E-mail: tocnik@stc.npu.cz
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Veltrusy, zámek (NKP)
Středočeský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Od povodní v roce 2002 je zámek dlouhodobě uzavřen. Zpřístupněna je
pouze zahrada a historické skleníky. Teprve obnova ukáže, zda se zámek
stane zcela nebo částečně bezbariérovou památkou.
Po znovuotevření zámku budebezbariérový přistup do místností přízemí.
Zde se nachází sala terrena, volně přístupná, a další místnosti, mimo jiné
i bývalé zámecké divadlo, umístěné pod salónem Marie Terezie a mušlový
pokoj.
Až do povodní byla prohlídka místností 1. patra zámku možná pouze po
překonání vnějšího čestného schodiště. Po prohlídce místností prvního
patra sestupoval návštěvník do přízemí schodištěm, umístěným v budově
zámku.
Pohyb po zámeckém anglickém parku, postupně obnovovaném a rehabilitovaném po povodních v roce 2002 je bezbariérový. Přesto, že jsou jednotlivé objekty nepřístupné, je možná prohlídka exteriérů jednotlivých
dochovaných pavilónů, Dorského pavilónu, pavilónu Marie Terezie, Červeného mlýna, Laudonova pavilónu a dalších umístěných kolem zámku
a kolem bočního ramena řeky Vltavy.
Každý rok v červenci probíhá na zámku výstava růží a dalších okrasných
květin. Výstava navazuje na chotkovskou pěstitelskou tradici.
Během letní sezóny se park a skleníky nesou ve znamení okrasních rostlin
a květin.V rámci obnovy po povodních v roce 2002 byly v zámeckém areálu zřízeny bezbariérové toalety.
Parkování je možné u Autocampu Obora Veltrusy nebo na běžných
parkovacích stáních v obci.

Správa zámku Veltrusy
Ostrov 59
277 46 Veltrusy
Tel.: 315 781 146
Tel.: 724 242 557
E-mail: veltrusy@stc.npu.cz

Veltrusy - zámecká budova se čtyřmi křídly
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Zbečno, Hamousův statek (KP)

Žleby, zámek (NKP)

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze

Hamousův statek, ležící ve Zbečně na cestě ke hradu Křivoklát, je pouze
zčásti bezbariérová památka.
Pohyb po dvoře je bezbariérový. Prohlídka interiéru statku vyžaduje
pomoc asistenta. Vozíčkář vjíždí do budovy z návsi přímo do síně. Podlahu
tvoří pouze zpevněná udusaná hlína. Proto je její povrch značně nerovný.
V síni je také černá kuchyně, do ní je možné nahlédnout.
Dva schody je nutné překonat při vstupu do velké světnice, podlahy zde
jsou dřevěné. Přístup do malé světnice sloužící v současné době pro pořádaní sezónních výstav je bezbariérový.
Ze síně se přes vysoký práh a po dvou schodech sestupuje do tzv. spodní zděné komory. Do ní je možné pouze nahlédnout.
Horní zděná komora, sýpka a dvoudílný sklep zůstávají pro vozíčkáře
nedostupné. Ze síně je možné vjet o 1 schod zvýšenou dřevěnou rampou,
do později vestavěného zděného výměnku se světnicí a kuchyní. Pohyb po
světnici je bezbariérový, do kuchyňky lze nahlédnout.
V Hamousově statku byla v letech 1997-1998 obnovená chlebová pec.
Během sezóny (květen-září) a o adventu se návštěvníci stávají svědky tradiční sobotní přípravy těsta, pečení chleba a koláčů. Kdo se zdrží déle,
neodchází s prázdnou.
V polovině července je na dvoře statku pořádán malý řemeslnický jarmark. V době adventu mají návštěvníci možnost sledovat ukázku ručního
tesání křížů, které správce pan Luboš Vokoun navrací na místa zničených
a zaniklých křížů v krajině kolem Zbečna a Křivoklátu. To dokumentují také
zdejší sezónní výstavy.
Na statku najdete pouze stylovou latrínu. Nejbližší bezbariérová toaleta
je na hradě Křivoklát, na dolním nádvoří u věže Huderky. Parkování je
možné na parkovišti na návsi Zbečna nebo přímo před budovou statku.

Zámek Žleby není bezbariérová památka. Přístup do zámku je možný
z obce Zámeckou ulicí obtáčející západní, jižní a východní stranu zámku
a přivádějící návštěvníka do předzámčí.
Přístup od parkoviště v ulici Ve Hrázi do zámku znemožňují bariéry pro
cyklisty na přístupové cestě a schodiště, spojující pěšinu od parkoviště se
Zámeckou ulicí.
Do zámku se vstupuje hlavním vchodem s reliéfem zubra od Josefa
Maxe. Po překonání dvou schodů, dělících nádvoří zámku a arkády, které
ho lemují, je bezbariérový přístup možný do zámecké kuchyně s hospodářským zázemím, kaple se sakristií a do místností zámeckého divadla.
Po návštěvě divadla se vozíčkář vrací na nádvoří. Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže překonat kamenné dvouramenné schodiště do
prvního patra, je další prohlídka místností bezbariérová.
Jediným problematickým místem na prohlídkové trase je přechod mezi
kabinetem třicetileté války a zbrojnicí. Dveře zde nedosahují šířky 80 cm,
proto je nutné se po prohlídce kabinetu třicetileté války a rytířského kabinetu vrátit do knihovny a z knihovny pokračovat v prohlídce pracovny
a dalších místností. Nepřístupná je zámecká věž s hostinskými pokoji.
Přístup do parku je možný pouze od parkoviště v ulici Ke Hrázi. Přístup
od obce není v současné době bezbariérový. Pohybu vozíčkářů brání
zábrany pro cyklisty.
V parku samotném nejsou bariéry, které by vozíčkářům bránily v pohybu.
Je zde umístěn zoo-koutek s bílými jeleny. Během letní sezóny si přijdou
na své obdivovatelé středověkých bojových scén a šermu. Na zámku se
konají také minikoncerty vážné hudby, účinkují studenti hudebních škol.
V areálu zámku nejsou bezbariérové toalety. Ve stávajících toaletách je
nevyhovující šířka dveří, 60 cm.
Parkoviště je v ulici Ke Hrázi, západně od zámku a zámeckého parku.

Rychta Hamousův statek
Zbečno 22
270 24 Zbečno
Tel.: 724 980 456

Zámek Žleby
Zámecká ulice čp. 1
285 61 Žleby
Tel./fax: 327 398 121
E-mail: zleby@stc.npu.cz
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Benešov nad Ploučnicí, zámek (NKP)

Březno u Loun, archeologický skanzen (KP)

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Horní i Dolní zámek nejsou bezbariérové památky. Vozíčkář se do areálu
zámku, na nádvoří vydlážděné hrubým čedičem, dostává hlavní bránou.
Do branky pro pěší se vstupuje po schodech.
Po překonání zvýšeného kamenného prahu vstupních dveří do budovy se
dostane do pokladny se sezónními výstavami obrazů nebo fotografií a prodejny suvenýrů. Zde je rovněž umístěna část lapidária.
První patro, kde byla původně umístěna sbírka asijského umění (v roce
2007 v rekonstrukci), a druhé patro s prezentací umění gotiky a baroka
v místnostech s renesančními stropy a barokní výmalbou, jsou přístupné
pouze vřetenovým schodištěm ve věži zámku - pro vozíčkáře nedostupné.
Jiná možnost jak se do 1. a 2. patra dostat není.
Tzv. Dolní zámek není bezbariérovou památkou. Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zdolat 3 + 2 schody, dostane se do přízemí
zámku. Při prohlídce je nutné počítat se zvýšenými prahy. Místnosti bývalého vězení (dnes je v nich vystavena Žitavská fajáns) mají vstupy široké
60 cm. Tyto místnosti je možné objet a alespoň do nich nahlížet.
Pokud má vozíčkář zajištěnou pomoc při zdolání dřevěného schodiště
do prvního patra, je další prohlídka místností s mobiliářem renesance
až 19. století bezbariérová. Průvodce pouze otevírá obě křídla dveří. Bezbariérová je prohlídka parku a exteriérů jednotlivých zámeckých budov
a kostela.
V prostorách Horního zámku, v paláci napravo od vstupní brány, je bezbariérová toaleta. V roce 2007 měla technickou poruchu a byla uzavřena.
Parkování je možné přímo u Dolního nebo Horního zámku. Další možnost
parkování se nabízí na parkovišti na náměstí, v bezprostřední blízkosti
zámku.

Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Zámecká 51
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Tel.: 412 586 575
Tel./fax: 412 586 795
E-mail: zamek.benesov@usti.npu.cz

Vlastník / správce: Město Louny / Oblastní muzeum v Lounech

Areál archeologického skanzenu je z velké části bezbariérový. Leží
na břehu Ohře, východně od obce Březno. Povrch areálu je zatravněný,
tráva je spasená. Při pohybu na běžném nesportovním vozíku je lepší mít
asistenci.
Bezproblémovou je prohlídka exteriérů jednotlivých rekonstruovaných
staveb. Vozíčkář se dostane do objektu dlouhého domu. Do menších staveb, slovanských polozemních a zásobních jam je možné nahlédnout.
Akce, pořádané v archeologickém skanzenu a přibližující život v pravěku
a časném středověku, se konají na volném prostranství mezi rekonstruovanými stavbami.
V areálu archeologického skanzenu se během sezóny konají Dny starobylých řemesel s ukázkami. Návštěvník má možnost vyzkoušet si rozdělávání ohně, drcení obilí, vaření na ohništi a v kamenných píckách, tkaní
na svislém stavu, výrobu a vypalování keramiky a košíkářství.
Bezbariérová toaleta nebyla v archeologickém skanzenu v Březně
instalována. K dispozici je pouze mobilní záchod.
Parkování je možné před areálem archeologického skanzenu.

Archeologický skanzen Březno u Loun
439 42 Březno
Tel.: 415 783 057

Oblastní muzeum v Lounech
Pivovarská 28
440 01 Louny
Tel.: 415 652 456
Tel.: 415 783 057
Tel.: 602 454 161
E-mail: info@muzeumlouny.cz
E-mail: muzeum@muzeumlouny.cz
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Děčín, zámek (KP)

Duchcov, zámek (NKP)

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vlastník / správce: Město Děčín / Občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek (IDZ)

Vlastník - správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Na zámku probíhá dlouhodobá obnova. Díky ní je jeho část již bezbariérově dostupná. Ne zcela jednoduchým může být pohyb na nádvoří zámku
s jemným sypaným štěrkem, který kryje betonové povrchy. Tato úprava je
pouze provizorní.
Část reprezentativních prostor zámku je bezbariérová. Zpřístupněné
místnosti se nachází v přízemí zámku. Do prvního patra se vozíčkář dostává výtahem.
Do bývalé hradní kaple, ve které probíhají sezónní výstavy, se vozíčkář
dostane pouze s asistencí. Je nutné překonat 4 schody. Nedostupná je
ex-pozice Oblastního muzea v Děčíně (kamenné vřetenové schodiště).
Po ukončení celkové obnovy zámku se přístup změní a bude rovněž
bezbariérový.
Součástí zámeckého areálu je terasová růžová zahrada. Přístup je možný
pouze s asistencí.
Pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií je určen program
„Poznáváme historii děčínského zámku“. Jeho hlavním smyslem je představit nejvýznamnější děčínskou památku a podnítit zájem o hlubší poznávání minulosti. V sálech prvního patra se během sezóny konají koncerty.
Bezbariérová toaleta je součástí zpřístupněného přízemí zámku, kde se
nachází expozice původního Thunovského mobiliáře. Dostupná je pouze
během prohlídky zámku nebo během kulturních akcí, které zde probíhají.
Návštěvník s omezenou schopností pohybu může zajet autem, přes tzv.
Dlouhou jízdu na nádvoří před vlastní vstup do zámku a zde zaparkovat.

Zámek Duchcov není bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je do výstavní síně v přízemí zámku a dále do galerie. Zde je při vstupu nutno
překonat 1 schod. Do poslední místnosti galerie se vstupuje po 2 schodech.
Anglický 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, jsou
zde také dvě kamenné lyžiny, spíš pro kočárky než pro vozíčkáře, další
vstupy jsou rozmístěny po obvodu parku.
Při vstupu do Francouzské knížecí zahrady je nutno překonat tři delší
schody. Další pohyb po zahradě je bezbariérový. Knížecí zahrada není propojena s parkem.
Vstup do prvního patra zámku s expozicí je možný po překonání 16 + 3
+ 14 schodů čestného schodiště. Další pohyb po expozici je bezbariérový.
Při odchodu je lepší vrátit se s průvodcem a sestoupit čestným schodištěm. Běžně používané schodiště k opuštění budovy zámku se 14 + 17
schody sloužilo služebnictvu a není tak „pohodlné“. Pavilón s freskou Václava Vavřince Reinera je v současné době uzavřený.
Ve městě Duchcov byla instalována stezka Ve stopách historie a Giacoma Casanovy. Stezku může absolvovat i vozíčkář.
Během sezóny se na zámku konají kulturní akce, jejíž hlavním jmenovatelem je osobnost Casanovy.
Na zámku je bezbariérová toaleta na dámských toaletách. Přístup je z průjezdu zámku. Pokud je WC zamčené, je nutné si klíč vyžádat v pokladně
nebo na správě zámku. Pokladna je otevřena pouze 15 minut před zahájením prohlídky.
Parkování je možné na náměstí před zámkem.

Zámek Děčín
Informační centrum na zámku
Dlouhá jízda 1253
405 01 Děčín I
Tel.: 412 518 905
E-mail: info@zámekdecin.cz

Oblastní muzeum v Děčíně
Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1253
405 01 Děčín I
Tel.: 412 531 549
Fax: 412 532560
E-mail: muzeum.dc@space.cz

Státní zámek Duchcov
náměstí Republiky 9
419 19 Duchcov
Tel.: 417 835 301
Fax: 417 835 170
E-mail: zamek.duchcov@usti.npu.cz
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Jezeří, zámek (KP)

Krásný D vůr, zámek (NKP)

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Zámek Jezeří není bezbariérová památka. Na zámku probíhá dlouhodobá obnova. Proto dochází ke změnám v rozvržení prohlídkové trasy, podle
právě realizovaných prací a odhalených havárií zjištěných teprve během
rekonstrukce.
Z technických důvodů je také do zámku „provizorní“ přístup horní brankou
přes zámeckou zahradu. Hned zde je nutno překonat 6 schodů.
Po dohodě se správou zámku je možné použít přístup hlavní bránou, jenž
je bezbariérový.
Bezbariérová je prohlídka exteriéru zámku z jižní terasy (severní čestný
dvůr je nepřístupný, je zde staveniště) a zahrady u zámku, s torzem altánu
se dvěmi plastikami.
Po překonání dvou schodů je možný přístup do galerie za pokladnou
a prodejnou suvenýrů. Zde probíhají krátkodobé výstavy a své místo tu má
prezentace archeologických nálezů a zlomků původního vybavení objeveného během rekonstrukce (dřevěný meč, zlomky porcelánových sošek,
hedvábná rukavička a další).
Po předchozí telefonické domluvě je možné pro vozíčkáře zajistit prohlídku východních místností hlavního patra, dostupných z terasy zahrady.
Rovněž z terasy zámku je možné zajistit vstup do místností západního křídla.
Pro vozíčkáře je nepřístupné sklepení zámkuje s expozicí strašidel.
Po celý rok probíhají kulturní akce pro dospělé i pro děti. Na své si
přijdou návštěvníci koncertů a divadelních představení.
Na zámku je bezbariérová toaleta bez madel. Při vstupu do budovy, v níž
se toaleta nachází, je nutné překonat dva schody.
Parkování je možné po levé straně přístupové silnice, asi 150 metrů pod
zámkem. Parkoviště je nehlídané. Autem je možné vyjet až k hlavní bráně
a pak se pro vozíčkáře vrátit.

Státní zámek Jezeří
435 43 Horní Jiřetín
Tel./fax: 476 734 338
Tel.:602 626 430 (kastelánka)
Tel: 724 326 031 (pokladna)
E-mail: jezeri@usti.npu.cz

Zámek Krásný Dvůr není bezbariérová památka. Pokud je vozíčkář
s asistencí, která mu pomůže překonat schody do prvního patra, je další
prohlídka místností bezbariérová. Průvodce během prohlídky otevírá oboje
křídla dveří.
Zámecký park, i když se rozkládá na svahu klesajícím k severu k Leskovskému potoku, je pro zkušené vozíčkáře dostupný. Vozíčkář se pohybuje
na zpevněných lesních cestách. Doporučena je návštěva za suchého počasí.
Lépe dostupnou je severní část, nacházející se těsně nad Leskovským
potokem. Zde je také Goetheho dub, Ptačí voliéra a Panův templ.
Pokud se chce vozíčkář dostat ke Glorietu, čeká ho stoupající cesta
do svahu. Poblíž Glorietu, směrem na západ, se nachází Obelisk a východně od něj dlouhá alej, spojující obelisk a myslivnu. Čínský pavilón je lépe
dostupný z Goetheho pavilónu. Leží na východ od Obelisku, severně pod
alejí. Od Čínského pavilónu je možné přejít k novogotické rozhledně
na louce (golfové hřiště), na které je také Červená hájovna. Pro vozíčkáře
je nedostupná Poustevníkova rokle. Schází se do ní po schodech.
Jednotlivé pavilóny a stavby, kromě otevřeného Glorietu, jsou zamčené
a nedostupné. Rovněž zamčená je rozhledna, nacházející se v havarijním
stavu. Přístup do sálu se sochou knížete Schwarzenberka by v případě
zpřístupnění vyžadoval zdolání 9 schodů schodiště, umístěného z obou
stran budovy.
Před návštěvou parku je dobré si v zámku zakoupit Průvodce parkem
z roku 1984, obsahující schématický plánek se zakreslenými turistickými
trasami a stavbami.
V zámku a parku není bezbariérová toaleta. Vstupy do stávajících WC jsou
užší než 80 cm, neumožňují průjezd vozíkem.
Parkování je možné u budovy zámku.

Státní zámek Krásný Dvůr
439 72 Krásný Dvůr
Tel.: 415 210 004
Fax: 415 210 036
E-mail: zamek.krasny.dvur@usti.npu.cz
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Libochovice, zámek (NKP)

Most, děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie (KP)

Ústecký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Ústecký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Zámek Libochovice není bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je
možný do francouzské zahrady na terase před zámkem a anglického parku
na břehu Ohře, kde je dochováno torzo skleníků s umělou grottou. Rovněž
je možná prohlídka exteriéru zámku a nádvoří.
V rámci prohlídky zámku je bezbariérový přístup pouze do saly terreny
v přízemí, jejíž autorství je připsáno italským štukatérům Giacomu Tencallovi a Giuseppu Muttonimu. Pokud má vozíčkář zajištěné vynesení do prvního patra zámku, je další prohlídka sedmnácti zařízených pokojů včetně
zámecké kaple již bezbariérová.
Během sezóny probíhá na zámku přibližně 25 akcí, na nichž si přijdou na
své obdivovatelé rostlin a květů, koncertů, divadelních představení pro děti
a dospělé, jarmarků s bohatým kulturním programem a vánočních Betlémů.
Na zámku nejsou prozatím instalovány bezbariérové toalety.
Parkování je možné na parkovišti před vstupem do areálu zámku.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je z větší části bezbariérová památka.
Po předchozím oznámení v pokladně vstupuje vozíčkář do kostela bočním
vchodem, který mu je otevřen. V bezbariérově přístupné lodi kostela jsou
soustředěna nejvýznamnější díla původního inventáře, jehož část byla
v době regotizace kostela v letech 1880-1883 uložena do mosteckého
muzea, doplněná o další gotické a renesanční prvky umělecká díla.
Návštěvníkům s omezenou schopností pohybu není přístupná krypta
původní baziliky, empora s varhanami a věž.
V kostele se konají koncerty určené pro děti, v rámci sezónních výstav
zde hostuje loutkové Divadlo rozmanitostí z Mostu.
V kostele nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta. Stávající jsou
umístěny v suterénu kostela, kam se vozíčkář neostane. Nejbližší bezbariérová toaleta je na čerpací stanici Shell v Chomutovské ulici č. 1197 (tel.:
476 704 097), otevřené nonstop.
Parkování je možné přímo v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Kostelní 289
434 01 Most
Tel.: 476 707 364
Fax: 476 707 558
E-mail: kostel.most@usti.npu.cz

Státní zámek Libochovice
Libochovice čp. 1
411 17 Libochovice
Tel.: 416 591 443
Fax: 416 591 140
E-mail: zamek.libochovice@email.cz

Galerie výtvarného umění v Mostě
Špitál sv. Ducha v Mostě
Kostelní 289
434 01 Most
Tel.: 476 702 478
E-mail: gvumost@centrum.cz
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Osek, klášter cisterciáků u kostela Nanebevzetí
Panny Marie (NKP)
Ústecký kraj
Vlastník / správce: Česká kongregace Nejčistšího srdce Panny Marie
/ Cisterciácké opatství Osek

Klášter Osek je bezbariérová památka. Vozíčkář si může prohlédnout jednotlivé objekty zvenčí. Z důvodu rekonstrukce zůstává prozatím uzavřená
klášterní zahrada, po obnově přístupná.
Bezbariérový přístup je do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jedinou
překážkou je práh vysoký 3 cm, který lze překonat i bez asistence. Další
pohyb po kostele a prohlídka oltářů, bohaté výzdoby klenby a varhan jsou
bezbariérové. Vozíčkář se s asistencí, která mu pomůže překonat jeden
schod, dostane i do barokní kaple sv. Kříže, s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, jak na zdech, tak i v kupoli. Do kaple je však možné pouze
nahlédnout z lodě kostela.
Vozíčkář se bez problémů dostává také do gotické křížové chodby kláštera s původním románským vstupem do kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Vstupu do studničního stavení, lavatoria, se studnou, umístěného
naproti jídelny mnichů, refektáře, brání 1 schod.
Prohlídka je však možná i z křížové chodby. Rovněž z křížové chodby je
možná prohlídka gotické kapitulní síně s barokními freskami. Pokud by
chtěl vozíčkář vjet do níže položené kapitulní síně, která právě tímto způsobem získávala na své monumentalitě, musí překonat 6 schodů.
Po stranách pokladny jsou výstavní síně. Na fotografiích je představena
historie kláštera v pohnutém 20. století. Dále zde probíhají sezónní výstavy
prací regionálních umělců. Přístup je plně bezbariérový.
Ve městě Osek byla již v 80. letech 20. století zřízená naučná stezka „Přírodou a dějinami Oseka“. Obnovena byla v 90. letech 20. století a v roce
2005 rozšířena o tzv. městský okruh, který je přístupný pro vozíčkáře.
Výběr z pamětihodností, historie a zajímavostí města je zachycen na 17
zastavení, z nichž první a tři poslední jsou společné i pro přírodní okruh.
Návštěva stezky je spíše delší procházkou a není nutná turistická výbava.
„Přírodní“ trasa nebyla speciálně uzpůsobena pro potřeby vozíčkářů, je
dlouhá 8 km a překonává výškový rozdíl 260 m.
Trasu je možné rozdělit na dva okruhy. První je menší a sestává ze zastavení č. 1 až 10 a zastavení 16 a 17 s ukončením za Krásnou vyhlídkou, kde
lze sejít po cestě do osady Osek-Hrad. Okruh je určen pro rodiče s dětmi.

Osek - kostel Nanebevzetí P. Marie

192
Druhý okruh tvoří zastavení 1 až 10 a dále 11 až 17 a je určen pro zdatnější turisty a není pro vozíčkáře ve všech svých úsecích (např. hrad Osek
- Riesenburg) sjízdná.
Během letních prázdninových měsíců jsou v klášteře ubytovány mentálně
postižené děti, o které pečují řeholní sestry. Děti, v závislosti na svém
postižení, mají prostor pro různé činnosti uměleckého charakteru. Výsledná
díla jejich zájmových aktivit jsou vystavována.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou pořádány koncerty vážné hudby,
na kterých vystupují umělci a soubory z Čech a z Německa.
V areálu kláštera je bezbariérová toaleta. Nachází se v bývalé hospodářské budově - v soukromé části, do které není běžně přístup. Na požádání
v pokladně nebo v informacích je bezbariérové WC vozíčkáři zpřístupněno.
Běžné návštěvnické WC není bezbariérové.
Parkování je možné na parkovišti na náměstí u kláštera nebo na parkovacích místech ve městě.
Památník obětem katastrofy na Dole Nelson III (NKP) je umístěn 315
metrů jihozápadně od železniční zastávky Osek město, na trati Litvínov Osek - Moldavan v Krušných horách. Přístup k památníku je bezbariérový.
Památník je součástí naučné stezky „Přírodou a dějinami Oseka“.

Cisterciácké opatství Osek
Informační a turistické centrum Osek
Rooseveltova 1
417 05 Osek u Duchova
Tel.: 417 822 138
Tel.: 417 837 731
Tel.: 417 837 236
Fax: 417 837 236
E-mail: klaster@osek.cz
E-mail: info@osek.cz
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Ploskovice, zámek (NKP)
Ústecký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Zámek Ploskovice není bezbariérová památka. Návštěvníci si mohou bez
pomoci asistentů prohlédnout zahradu o rozloze 8 hektarů se stavbou
pavilonu askulpturami.
V budově zámku je možná prohlídka grotty, přístupné ze zahrady. Při
vstupu je nutné překonat zvýšený práh. Bezbariérový přístup je možný i do
vestibulu zámku s plastikami, zdobícími balkóny a štítovou atiku. Zde také
probíhají sezónní výstavy.
Prohlídka císařských pokojů je možná pouze po vynesení vozíčkáře do prvního patra. Další pohyb je již bezbariérový. Vzhledem k rozměrům šesti
severních pokojů a salónů je lepší si prohlídku vozíčkářů rezervovat předem.
Prohlídku se skupinou může absolvovat jeden vozíčkář, maximálně dva.
Přístup do 2. patra zámku je možný pouze širokým vřetenovým schodištěm. Proto zůstává 2. patro pro vozíčkáře nedostupné.
V roce 1718 nechala Anna Marie Františka instalovat na zámku jeden
z prvních osobních výtahů v Čechách. Ten byl umístěn v jihozápadní části
hlavního sálu a propojoval ho s vestibulem. Šachta výtahu nesla malbu
představující nebe a oblaka. Výtah je v současné době již nefunkční
a nepřístupný.
Během letní sezóny se v zámeckém parku konají divadelní podvečery
pod širým nebem. Na své si přijdou návštěvníci koncertů. Pro žáky jsou
organizovány dny středověku. Velice oblíbenými se staly Vánoce na zámku,
doprovázené bohatým kulturním programem.
Toalety jsou v bývalém úředním domě. Přístup vnějším kamenným schodištěm z let 2. světové války není bezbariérový. Bezbariérová toaleta (z důvodu bariérového přístupu) nebyla zřízena.
Placené parkoviště se nachází v obci před hlavní bránou do zámku.

Státní zámek Ploskovice
Ploskovice čp. 1
411 42 Ploskovice
Tel./fax: 416 749 092
E-mail: zamek.ploskovice@usti.npu.cz
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Teplice, zámek (KP)

Velké Březno, zámek (KP)

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vlastník / správce: Česká republika / Regionální muzeum Teplice

Zámek Teplice se sbírkami Regionálního muzea v Teplicích je částečně
bezbariérová památka. Bezbariérový přístup je zajištěn šikmými mobilními
dřevěnými plošinami, které umožní vjezd do přízemí zámku s výstavním
sálem pro konání sezónních výstav.
Rovněž bezbariérový přístup je do bývalé konírny v západním křídle, kde
se konají výstavy většího rozsahu. I zde je umístěna šikmá dřevěná plošina.
Bariéru vytvářejí tři dlouhé schody na chodníku, který vede ke vstupu
do konírny. Je možné jet přes trávník.
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zdolat 15 + 14 schodů
čestného schodiště, dostává se do místností se stálou expozicí Teplického
muzea. Prohlídka je bezbariérová. Průvodkyně v případě potřeby otevírá
obě křídla dveří.
V muzeu jsou vytvořeny dva návštěvnické okruhy (A, B). Každá prohlídková trasa má v sobě zahrnutu základní část shodnou pro oba okruhy. Ta je
doplněna o další expozice, které je možné vidět pouze při prohlídce okruhu
A nebo B.
Pokud má vozíčkář zájem vidět celé muzeum, může se domluvit s průvodkyní na prohlídce základních a doplňkových expozicí trasy A a B,
a ušetří si jedno vystupování a sestupování po čestném schodišti.
V muzeu probíhá celoročně několik programů určených pro různé okruhy
návštěvníků a dělí se dle jejich zájmů a věku.
V budově zámku nebyly prozatím instalovány bezbariérové toalety. Nejbližší bezbariérová toaleta je u Informací na Benešově náměstí.
Parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu je vyhrazeno
na parkovišti na Zámeckém náměstí. Další parkoviště jsou v Zelené ulici
západně od zámku a v Dubské ulici na sever od zámku a náměstí Svobody.

Regionální muzeum v Teplicích
Zámecké náměstí 14
415 01 Teplice
Tel.: 417 537 869
Fax: 417 572 300
E-mail: info@muzeum-teplice.cz

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Zámek Velké Březno není bezbariérová památka. Vozíčkáři si mohou bez
větších problémů prohlédnout rozlehlý zámecký park se všemi jeho malebnými zákoutími a drobnými stavbami a rovněž tak exteriéry zámku.
Přízemí zámku je bezbariérové. Návštěvník zde nalezne velkou jídelnu,
ze které je možný vstup do sálu se sezónními výstavami a zámecké kavárny. Běžný přístup do výstavní síně a kavárny (původně vstup pro služebnictvo) vzhledem ke své šířce 75 cm vozíčkářům nevyhovuje.
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže do prvního patra (14 +
14 schodů), je prohlídka stylových zámeckých interiérů se sbírkami rodiny
Chotků již bezbariérová.
Jediným nepřístupným místem pro vozíčkáře je knihovna mezi hudebním
salónem a pracovnou hraběte Karla Chotka. Vstupu brání šířka dveří 60
cm. Do knihovny je možné nahlédnout a pak ji objet. Ve druhém patře
zámku, do kterého vede 15 + 14 + 8 schodů, je samostatná výstavní síň,
ve které probíhají sezónní výstavy. Pro vozíčkáře zcela nepřístupná je věž.
Během sezóny probíhá na zámku a v jeho okolí několik desítek doprovodných akcí. Na své si přijdou ctitelé autoveteránů, starých českých filmů,
dobrého vína, divadel pro děti a dospělé, klasické hudby a květů.
Na zámku zatím není bezbariérová toaleta. Nejbližší bezbariérová toaleta
je ve Velkém Březně, na čerpací stanici Robin Oil, Ústecká 137 (tel.: 475
228 111), s nonstop provozní dobou.
Parkování je možné předem dohodnout přímo na nádvoří zámku.

Státní zámek Velké Březno
403 23 Velké Březno
Tel.: 475 228 331
Tel.: 604 505 323
Fax: 475 228 331
E-mail: zamek.velkebrezno@usti.npu.cz
E-mail: zamek.vbrezno@mbox.vol.cz
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Zubrnice, soubor lidové architektury (KP)

KRAJ
VYSOČINA

Ústecký kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Skanzen Zubrnice je částečně bezbariérový. Bezproblémovou je prohlídka
exteriérů jednotlivých objektů a jejich přízemní části. Prohlídka skanzenu je
s průvodcem.
Během celého roku probíhají akce, přibližující jednotlivé lidové svátky
a s nimi související činnosti a oslavy. Jsou to masopusty, Velikonoce, stavění máje, jarmarky, podzimy na vesnici a Svátky Vánoc ve skanzenu.
Ve skanzenu Zubrnice byla instalována bezbariérová toaleta. Je umístěna v objektu hospody. Další bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je
u čerpací stanici Robin Oil, ve Velkém Březně, Ústecká 137 (tel.: 475 228
111), s nonstop provozní dobou.
Parkování je možné na vyhrazeném parkovišti na návsi v obci.

Skanzen Zubnice
403 23 Velké Březno
Tel.: 475 228 267
E-mail: muzeum@mlazubrnice.cz

Nádraží s Malým železničním muzeem
Týniště 25
403 23 Velké Březno
E-mail: zmz@email.cz
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Jaroměřice nad Rokytnou, zámek (NKP)

Kamenice nad Lipou, zámek (KP)

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Telči

Vlastník / správce: Česká republika / Uměleckoprůmyslové museum
v Praze

Zámek Jaroměř nad Rokytnou je z velké části bezbariérová památka.
Do parku není možný přístup ze zámeckého vestibulu, vstupu brání čtyři
schody. Proto je nutné zámek obejít a vstoupit do zahrady ze silnice,
ve východní části zámeckého areálu.
Pokud má vozíčkář zájem prohlédnout si zámecké interiéry, zcela bezbariérový je okruh B v místnostech přízemí. Vozíčkář musí pouze při vstupu
a odchodu z okruhu B překonat jeden schod (zvýšený práh). Z hlavního
okruhu A jsou bezbariérové pouze místnosti přízemí - sala terrena, římské
lázně a výstavní sál za pokladnou. I zde je nutné překonat zvýšený práh.
Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zdolat schody do prvního patra, kde trasa okruhu A pokračuje, je další prohlídka bezbariérová.
Jedinou překážkou je jeden schod ve východním křídle před vstupem do
obrazárny. Ten musí vozíčkář s pomocí asistence překonat, nebo je možné
vrátit se chodbou a třemi salóny do sálu předků, kde prohlídka začíná.
Ze sálu předků může vozíčkář vjet do obrazové galerie z opačné strany,
bez nutnosti překonat schod. Po prohlídce galerie pokračuje dále se skupinou nazpátek do sálu předků a dalších místností prohlídkové trasy.
Jedinou bariérou při prohlídce kostela sv. Markéty je jeden schod (zvýšený práh) při vstupu. Další pohyb po kostele je bezbariérový.
V současné době je zámecký areál (zámek, kostel sv. Markéty a zámecká zahrada) využíván na mnohá kulturní představení, jakými jsou například
pravidelně pořádané koncerty hudby v rámci nejznámějšího Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.
V zámku je bezbariérová toaleta součástí dámských toalet. Není přístupná
ze zahrad, vestibul a zahradu dělí čtyři kamenné schody.
Parkování je možné na náměstí před zámkem.

Zámek má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží (přízemí, 1. patro).
Bezbariérový přístup je zajištěn do expozic v přízemí. Do expozice Městského muzea vedou 4 schody, na požádání je možné umístit šikmou
rampu. Zámecké sklepy není pro vozíčkáře přístupné. Rovněž nepřístupná
je restaurace na nádvoří zámku v suterénu.
První patro se studijními depozitáři UPM s nábytkem 19. a 20. století
nebylo v roce 2007 zpřístupněno.
Vstup do zahrady byl opatřen šikmou rampou (2 koleje), úhel přesahující
12 stupňů neumožňuje vjezd vozíčkáře. Další pohyb v zahradě s lípou
starou víc jak 700 let je bez bariér.
Městské muzeum v Kamenici nad Lipou připravuje pro své návštěvníky
novou stálou expozici, která představí více jak 750-letou historii města.
Prostředkem je smyslové vnímání návštěvníka, tedy zrak, sluch, hmat,
čich, chuť. Jednotlivé smysly jsou pojítkem celé expozice, podle způsobu
vnímání jsou exponáty rozděleny do skupin v jednotlivých místnostech.
Cílem je expozice, která návštěvníka přiměje zapojit se do „interaktivní hry“.
Bezbariérová toaleta je v přízemí zámku.
Parkování je možné na náměstí Československé armády, v bezprostřední
blízkosti zámku.

Správa zámku Jaroměřice nad Rokytnou
náměstí Míru 1
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 568 440 237
Fax: 568 440 237
E-mail: jaromerice@brno.npu.cz

Zámek Kamenice nad Lipou
náměstí Československé armády 1
394 70 Kamenice nad Lipou
Tel./fax: 565 432 667 (správce zámku)
E-mail: zamek.kamenice@upm.cz

Městské muzeum v Kamenici nad Lipou
náměstí Československé armády 1
394 70 Kamenice nad Lipou
Tel.: 565 434 168
E-mail: muzeum@kamenicenl.cz
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Náměšť nad Oslavou, zámek (NKP)

Třebíč, bývalé opatství benediktinů
s bazilikou sv. Prokopa (NKP, UNESCO)

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Telči

Zámek Náměšť nad Oslavou není bezbariérová památka. Bezbariérově
dostupné je první vnější nádvoří s restaurací a zámecký park - v létě galerie
pod širým nebem, zaplněna plastikami a díly uměleckých kovářů, a také
umělecká scéna.
Vozíčkář se s asistencí bezproblémově dostane pouze do expozice,
věnované historii hudebního života zámku. Překonání čtyř schodů s pomocí
asistence vyžaduje prohlídka zámecké knihovny. Vstup na horní nádvoří
zámku komplikuje překonání čestného schodiště.
Do místností 1. patra (expozice gobelínů) a místností 2. patra (původní
mobiliář) se návštěvník dostane pouze po klasicistním točitém schodišti
z červeného mramoru z roku 1850 - pro vozíčkáře jsou nedostupné, i když
pohyb mezi jednotlivými místnostmi je bezbariérový.
Letní sezóna na zámku Náměšť nad Oslavou se nese především ve znamení hudby vážné i folkové. Koncerty se konají v zámecké knihovně, na
nádvoří zámku nebo na pódiu v zámeckém parku.
Na zámku Náměšť nad Oslavou není bezbariérová toaleta.
Parkoviště leží na příjezdové cestě k zámku. Na nádvoří a do parku je to
odtud cca 100 metrů.

Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Zámek 1
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel./fax: 568 620 319
Fax: 568 620 201
E-mail: namest@brno.npu.cz
E-mail: zamek.namest@telecom.cz

Vlastník / správce: Kraj Vysočina / Muzeum Vysočiny Třebíč

Přístup do expozice (Lidová kultury Třebíče a okolí) v přízemí muzea je
bezbariérový. Expozice Minerálů a hornin a Chráněných území Třebíčska
v prvním patře a expozice Archeologie a historie Třebíčska, Betlemářství,
Dýmky a kuřácké potřeby v druhém patře jsou dostupné po schodech,
pomocí mobilní schodišťové plošiny (schodolezu).
Expozice Moravských vltavínů umístěna v místnostech suterénu, z pohledu
rajského dvora bývalého kláštera v přízemí, je rovněž dostupná s pomocí
schodolezu, vozíčkář se s ním dostává na muzejní nádvoří s vystavenými
renesančními náhrobky a románskými a raně gotickými kamennými články.
Další prohlídka expozice vyžaduje překonání vyššího prahu a v rámci prohlídky expozice ještě jednou 4 schodů.
Muzeum každoročně organizuje tzv. Muzejní noc a účastní se také Veletrhů muzeí. Pro kuřáky dýmek je připravena soutěž „Třebíčské kouření“.
Pro školní mládež se zájmem o historii je každoročně určena soutěž „Dějepravné soutěžení“.
V Muzeu Vysočiny Třebíč si přijdou na své příznivci lidové hudby, díky
připravovaným folklórním večerům a prohlídkám národopisních souborů.
Pro ty, co si chtějí rozšířit své vědomosti z nejrůznějších vědných oborů jsou
připraveny pravidelné přednáškové cykly konané v erbovní síni zámku.
Bezbariérové toalety jsou součástí dámských toalet v hospodářské budově
u přístupové cesty, západně od baziliky sv. Prokopa.
Parkování je možné na centrálním parkovišti na Komenského náměstí
nebo na menším parkovišti v ulici U obúrky, západně od bývalého benediktinského opatství. Toto parkoviště je pro vozíčkáře výhodnější - při jeho
využití odpadá vozíčkáři cesta do kopce.

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1
674 01 Třebíč
Tel./fax: 568840518
E-mail: muzeum@zamek-trebic.cz
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Třebíč, bazilika sv. Prokopa (UNESCO, NKP)
Kraj Vysočina
Vlastník a správce: Město Třebíč

Bazilika sv. Prokopa je částečně bezbariérová památka. Vozíčkář vstupuje do interiéru baziliky severní předsíní s bohatě zdobeným portálem,
tzv. rajskou bránou (porta paradisi). Při vstupu do interiéru je potřebné překonat 3 schody. V bazilice je nutné počítat s různými úrovněmi podlah,
které se směrem k presbytáři pravidelně zvedají vždy o 1 stupeň.
Při vstupu do severní opatské kaple s gotickými freskami je nutné
překonat zvýšený práh. Přístup do krypty baziliky přímo z lodě je pro vozíčkáře s ohledem na vysoký počet schodů poměrně složitý.
V místnostech mezi bazilikou a kryptou je archeologicko-historická expozice
Muzea Vysočiny Třebíč. Přibližuje nám benediktinské kláštery v Čechách
(Sázavský klášter) a na Moravě, obeznamuje s historií benediktinského
opatství u kostela Panny Marie, později sv. Prokopa v Třebíči, doplněnou
výběrem z archeologických nálezů.
Po dohodě s průvodcem může vozíčkář s asistencí vjet do krypty přes
novostavbu jižní kaple. Zde je při vstupu nutné překonat 6 + 3 schody. Tato
trasa se běžně používá při odchodu návštěvníků po dokončení prohlídky.
Během roku se v bazilice konají koncerty vážné hudby.
V areálu benediktinského opatství byly instalovány bezbariérové toalety.
Jsou součástí dámských toalet, umístěných v hospodářské budově u přístupové cesty západně od baziliky sv. Prokopa.
Parkování je možné na centrálním parkovišti umístěném na Komenského
náměstí, nebo na menším parkovišti v ulici U obůrky, západně od benediktinského opatství s kostelem sv. Prokopa. Toto parkoviště je pro vozíčkáře
výhodnější. Při jeho využití odpadá vozíčkáři cesta do kopce.

Třebíč - závěr baziliky sv. Prokopa

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči
Informační a turistické centrum Bazilika
Zámek 1
674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 022
Tel.: 777 746 982
E-mail: infobazilika@kviztrebic.cz
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Třebíč, židovská čtvrť a hřbitov (NKP, UNESCO)

Žďár nad Sázavou, klášter cisterciáků
„Fons S. Marie“ (NKP)

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina
Vlastník a správce: Město Třebíč a Židovská obec Brno
Vlastník a správce: Dr. Radslav Kinský
Židovská čtvrť je volně a z velké části bezbariérově přístupná. Návštěvníky tudy provází naučná stezka, která česky, anglicky a německy upozorňuje na vyjímečná místa a stručně obeznamuje s historií.
Vozíčkář si může prohlédnout veškeré exteriéry významných staveb.
Pohyb po Havlíčkově nábřeží a v ulicích I. Pokorného, Subakova a Blahoslavova je bezbariérový.
Zadní synagoga je jako celek památníkem, připomínajícím utrpení židů
za II. světové války a oběti vyvražděných židů města Třebíče. V expozici je
také umístěný interaktivní model, zobrazující skutečný stav ghetta k roku
1850. Kromě češtiny přibližuje ghetto pěti dalšími jazyky. Překonání schodiště umožňují lyžiny.
V synagoze probíhají komorní koncerty a různé semináře a shromáždění.
Bezbariérová toaleta je nedostupná, nejbližší bezbariérovou toaletu
najdete v bývalém benediktinském klášteře. Je součástí dámského WC.
Parkování je možné na centrálním parkovišti na Komenského náměstí.
Mostem přes řeku Jihlavu je možné projít k západnímu okraji židovské čtvrti.
Židovský hřbitov v Třebíči je částečně bezbariérová památka. Vozíčkář
má možnost prohlídky obřadní síně a horní části hřbitova. Dolní část
hřbitova, rozložená na poměrně prudkém svahu, spadajícím k Týnskému
potoku, přístupná pouze chodníkem členěným schody, zůstává pro vozíčkáře nedostupná.
V areálu hřbitova ani v jeho bezprostředním okolí není žádné WC.
Pro parkování je možné využít běžná parkovací místa v ulici Hrádek
a v okolních ulicích.
Areál židovského hřbitova je kromě soboty volně přístupný. Vstupné je
dobrovolné. Od května do září je otevřen od 8 do 20 hodin, v říjnu, březnu
a dubnu od 8 do 16 hodin a v listopadu až únoru od 9 do 16 hodin.

Informační a turistické centrum Zadní synagoga
Subakova 1
674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 005
Tel.: 568 610 023
Tel.: 568 827 070 (hřbitov)

Bývalý cisterciácký klášter a zámek rodiny Kinských není bezbariérová
památká. Při vstupu do konventního chrámu musí vozíčkář s pomocí
asistence nebo přátel překonat 4 + 4 schody. Poslední schod je zvýšeným
prahem. V lodi kostela je nutné překonat zvyšující se úrovně podlah,
1 schod hned za vchodem a další 2 schody při vstupu do příčné lodi. Další
2 schody dělí příčnou loď od severní a jižní kaple.
V severní kapli jsou umístěny nejstarší fresky, jejich prohlídka je možná,
aniž by vozíčkář přímo do kaple vstupoval. Přístup k jižní kapli může být
pro vozíčkáře se širším vozíkem s ohledem na nedostačující prostor mezi
lavicemi obtížný.
Vstup do bývalého konventu není bezbariérový. Je nutné překonat
5 schodů (nebo jet přes trávník) a dále 8 + 5 schodů. Další pohyb v expozici věnované životu a dílu Jana Santiniho Aichla je již bezbariérový.
Vozíčkář se dostane také do Studniční kaple Panny Marie, původně
lavatoria před již zbořeným křídlem s refektářem. Z budovy konventu
se vychází dveřmi širokými 80 cm, při vstupu do studniční kaple je nutné
překonat zvýšený práh (1 schod).
Nepřístupným místem pro vozíčkáře je prezentace vstupního portálu
do bývalého románského a gotického konventu z 2. poloviny 13. století.
Při prohlídce je nutné sejít po pěti schodech, na relativně malém prostoru
se otočit a pak se opět vrátit.
Galerie Kinsky, s historickou galerií rodiny a souborem unikátních rodinných fotografií konce 19. a 20. století, umístěná v bývalých konírnách,
navržených J. Santinim Aichlem, je pro vozíčkáře přístupná po překonání
jednoho schodu. Po ukončení obnovy okolí galerie bude přístup do ní zcela
bezbariérový.
Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou je umístěno v prvním patře bývalé
prelatury. Přístup do expozice není bezbariérový. Vozíčkář musí s asistencí
překonat 11 + 7 + 10 schodů reprezentačního schodiště. Další pohyb po
expozici je bezbariérový.
Bezbariérovou je dolní část čajovny, umístěné v bývalém kostele sv. Maří
Magdalény, a cukrárna, zřízená v dochovaném torzu obydlí pro světské
hosty.
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Vozíčkář se také dostane do areálu bývalého morového hřbitova, vystavěného s trojicí (dnes čtveřicí) kaplí podle projektu J. Santiniho Aichla na
půdorysu umrlčí lebky. Poblíž, na mírném svahu, je rozložen statek Lyra,
rovněž navržený J. Santinim Aichlem, veřejnosti nepřístupný.
Muzeum knihy má připravené speciální prohlídky pro školní mládež.
Návštěvníci si také mohou vytisknout na ručním lisu emblém Muzea knihy.
Během letní sezóny probíhá v areálu bývalého kláštera a zámku festival
dechových hudeb. Koncerty vážné hudby znějí nejčastěji v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Koncerty komorní hudby se konají v penzionu V Kapli,
nebo v obřadní síni zámku. Během léta se na prvním nádvoří konají taneční večery pro mladé.
Na přelomu léta a podzimu láká návštěvníky zámku tradiční festival Klášterní noc, během které v budově konventu a kostela Nanebevzetí Panny
Marie probíhá několik programů, věnovaných historii místa a jeho významným osobnostem.
Bezbariérová toaleta je v bývalé prelatuře, v níž se nachází Muzeum
knihy. Klíč od toalety je v pokladně Muzea v prvním patře budovy.
Parkování je možné na parkovišti před areálem kláštera. Pokud jedete
z města Žďár nad Sázavou tak za mostem přes Sázavu s barokními sochami nalevo.

Zámek dr. Radslava Kinského
Zámek čp. 11-13
591 02 Žďár nad Sázavou

Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou
Zámek čp. 13
591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 625 370
E-mail: alenajakubcova@seznam.cz

Informační a turistické centrum
Zámek čp. 11
591 02 Žďár nad Sázavou 2
Tel.: 566 629 152
Fax: 566 629 331
Gsm: 602 565 309
E-mail: itc@zamekzdar.cz
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Žďár na Sázavou, poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře (NKP, UNESCO)
Kraj Vysočina
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Telči

Areál poutního místa s kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
je bezbariérová památka. Ambitem kolem kostela je ho možné celý obejít.
Při vstupu do kostela je nutné otevřít obě křídla dveří. Vozíčkář musí překonat zvýšený kamenný práh. Další pohyb po kostele je bezbariérový. Při
odchodu z kostela se doporučuje odcházet vstupem a ne oficiální výstupem, zde jsou totiž 3 schody.
Z areálu poutního místa na Zelené Hoře je možné sejít pěšky do bývalého cisterciáckého kláštera, zámku Žďár nad Sázavou. Úroveň mostku přes
propust Konventského rybníka je zvýšena - je zde nutné překonat jeden
schod „nahoru“ a jeden „dolů“. Tento úsek je možné obejít a přijít k zámku
chodníkem podél silnice z města Žďár a lávkou po straně mostu přes řeku
Sázavu s barokními sochami.
V areálu nebylo instalováno žádné WC. Bezbariérová toaleta není ani v
budově Domu smutku u nového hřbitova. Nejbližší bezbariérovou toaletu
najdete v areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou,
v objektu nové prelatury (Muzea knihy). Toaleta je uzamčena, klíč je v prvním patře v pokladně Muzea knihy.
Parkování je možné na parkovišti před poutním areálem nebo pod Zelenou Horou a k poutnímu areálu vyjet po kamenné stezce, která se obtáčí
po svahu.

Žďár nad Sázavou
Zelená Hora
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel./fax: 566 622 855
Tel.: 724 663 716
E-mail: zel.hora@brno.npu.cz
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Žďár nad Sázavou, tvrz
Regionální muzeum (KP)

ZLÍNSKÝ
KRAJ

Kraj Vysočina
Vlastník a správce: Město Žďár nad Sázavou

Regionální muzeum je umístěno severně od gotického kostela sv. Prokopa. Od kostela k muzeu vede poměrně strmě se dolů svažující cesta,
pokrytá kočičími hlavami (kostkami). Vstup do muzea vyžaduje pouze otevření dvou křídel dveří. Pohyb po expozici muzea, umístěné v přízemí tvrze,
je bezbariérový.
V muzeu nebyly doposud instalovány bezbariérové toalety. Bezbariérová
toaleta je součástí hygienických zařízení centrálního parkoviště města Žďár
nad Sázavou.
Parkování je možné na náměstí Republiky nebo na centrálním parkovišti
města Žďár nad Sázavou.

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou
Tvrz 8
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 625 645
E-mail: zdenek.malek@zdarma.cz
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Buchlovice, zámek (NKP)
Zlínský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Kroměříži

Celý areál zámku je bezbariérově dostupný, jakož i prohlídková trasa,
která je v přízemí a zahrnuje historické interiéry se sbírkami rodu Petřvaldů a Berchtoldů. Vozíčkář na celé trase musí překonat 1 schod.
V zámeckém zahradnictví se každoročně koná výstava fuchsií, bezbariérově přístupná.
Během sezóny se v zahradách zámku konají koncerty. Oblíbená je soutěž v kosení. Zruční aranžéři květin mají každoročně možnost vyzkoušet si
své dovednosti v soutěži Růže na zámku. Své příznivce si získaly také
Vánoce na zámku s bohatým doprovodným programem.
Bezbariérová toaleta zámku prozatím není.
Parkoviště se nachází cca 50 metrů od hlavního vstupu do objektu, řidiči
s vozíčkářem zastavují u hlavního vstupu do zámku.

Buchlovice - osmiboká věž v ose zahradního průčelí

Zámek Buchlovice
687 08 Buchlovice
Tel.: 572 434 240
Fax: 572 434 244
E-mail:zamek@zamek-buchlovice.cz
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Kroměříž, zámek, Podzámecká zahrada
a Květná zahrada (NKP, UNESCO)
Zlínský kraj
Vlastník / správce: Česká republika / Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Kroměříži a Arcibiskupství olomoucké

Zámek Kroměříž není bezbariérová památka. Povrch nádvoří tvoří sypký
jemný štěrk, do kterého mohou kola vozíku zapadat. Vozíčkář má možnost
lehce se pohybovat po pevném povrchu vyskládaném pískovcovými deskami jak v arkádách zámku, tak v pásu kolem celého nádvoří.
Bezbariérově dostupná je expozice věnovaná zahradám města Kroměříž
ve vestibulu reprezentačního schodiště a výstava historických náhrobků
v místnosti, ze které se stoupá do věže. Věž samotná je pro vozíčkáře
nedostupná. Bezbariérový přístup je do zámecké kavárny na nádvoří
a přednáškových sálů. Vstup do prodejny suvenýrů vyžaduje překonání
zvýšeného prahu dveří.
Historické sály se nachází v 1. a ve 2. patře zámku, pro vozíčkáře jsou
dostupné pouze pokud asistence zajistí vynesení do prvního patra po
reprezentačním schodišti (12 + 19 + 12 schodů).
Další pohyb v reprezentačních místnostech a soukromých pokojích biskupů je bezbariérový. V pokojích je nutné v několika případech otevírat obě
křídla dveří. Ve 2. patře, přístupném po zdolání 14 + 9 + 14 schodů, pokračuje bezbariérová prohlídka manského sálu a sálů knihovny.
Pro odjezd vozíčkáře je lepší použít schodiště, kterým se dostal z prvního do 2. patra a do manského sálu, protože je pohodlnější. Překonává se
14 + 9 + 14 schodů do 1. patra a dále 14 + 9 + 14 schodů do přízemí.
Pokud to není možné, musí vozíčkář překonat 18 + 3 + 18 schodů do prvního patra a dále 18 + 3 + 17 schodů do přízemí.
Vozíčkář sestupuje do přízemi i v případě zájmu o prohlídku zámecké
obrazárny. Vstup do obrazárny od manského sálu je uzavřen. Proto musí
s pomocí zdolat reprezentační schodiště do 1. patra (12 + 19 + 12 schodů)
a dále 12 + 19 + 12 schodů do 2. patra. Při vstupu do obrazové galerie je
nutné otevřít oboje křídla dveří. Další prohlídka sálů je bezbariérová. Po
prohlídce se vozíčkář vrací tou samou cestou reprezentačním schodištěm.
Barokní sala terrena v přízemí zámku otočeném do Podzámecké zahrady není přístupná ze zahrad, kde by vstup vyžadoval překonání pouze zvýšeného prahu dveří, ale z nádvoří zámku reprezentačním schodištěm,
nutno překonat 13 + 21 + 18 schodů. Další pohyb po sale terreně je již bezbariérový.

Kroměříž - věž zámku při pohledu z náměstí
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Zámecký areál patří během sezóny především hudbě. Koncerty se konají ve Sněmovním sále i v dalších prostorách zámku.
Pohyb po Podzámecké zahradě je bezbariérový. Povrch pěšin a cest tvoří
zpevněný štěrkopísek. Během deštivého počasí se mohou vytvářet kaluže.
Prohlídka exteriérů zahradních pavilónů, altánů, kolonád, fontán a Dlouhého
rybníka je možná. Přístupu do interiérů zahradních staveb mohou bránit
schody.
Bezbariérovou toaletu najdete na nádvoří zámku. Je opatřena madly, dveře
se otevírají ven.
Parkování je možné přímo před zámkem na Sněmovním náměstí.
Květná zahrada (Libosad) je z větší části bezbariérovou památkou.
Návštěvník se dostane do všech částí zahrady. 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 lyžin je zajištěn vstup do rotundy. Při vstupu do kolonády je nutné
překonat jeden schod, úroveň podlahy kolonády je zde o 1 stupeň vyšší
než okolní terén. Vyhlídka na Květnou zahradu ze střechy kolonády,
dostupná prozatím pouze vřetenovým schodištěm, je pro vozíčkáře nedostupná. V sezóně se v rotundě konají výstavy a příležitostně i koncerty.
Hudebním produkcím patří také prostor kolonády. V areálu Květné zahrady
není bezbariérová toaleta. Parkování je možné na parkovišti, umístěném
přímo před hlavním vstupem do Květné zahrady, v ulici generála Svobody.

Květná zahrada Kroměříž
ulice Generála Svobody
767 01 Kroměříž

Správa státního zámku
Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 502 011
Fax: 573 339 218
E-mail: zamek@azz.cz
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Modrá u Velehradu, archeologický skanzen (NKP)
Zlínský kraj
Vlastník a správce: Obec Modrá

Archeologický skanzen v Modré je z větší části bezbariérový. Návštěvník
vstupuje do areálu cestou mezi věžemi opevněného vchodu a dál podél palisádové hradby zpevněné valy do hospodářského areálu. Na ně navazuje
řemeslnický areál s výrobními objekty, pecemi hutníka, kovolitce a hrnčíře.
Druhou část řemeslnického areálu přibližuje práci v kovárně, v dílně zpracovatelů kostí, dřeva, kůží a textilu. Umístění skanzenu vychází z objevů
v areálech velkomoravského centra ve Starém Městě.
Skanzen přibližuje typickou osadu složenou ze zemnic a polozemnic,
které doplňují hospodářské jámy, zásobnice, odpadní jámy, pekárna, studna
a místo pro mletí obilí. Sídlištní část doplňují doklady lovu a rybolovu.
K vidění jsou i políčka u jednotlivých usedlostí a výběhy pro zvířata a drůbež.
Prohlídku završuje církevní areál s replikou velkomoravského kostela
sv. Jana vystavěného v bezprostřední blízkosti prezentovaných základů
originální velkomoravské stavby. Kolem něj je vytvořena náznaková rekonstrukce hřbitova.
Během sezóny probíhají v archeologickém skanzenu v Modré akce přibližující život období Velkomoravské říše. Návštěvník má možnost vyzkoušet si dávna řemesla, vlastními rukama zpracovat hlínu, utkat kus látky,
vysoustružit knoflík nebo ozdobu nábytku. Nabízí se semletí mouky a upečení vlastní placky a ochutnání dalších specialit slovanské kuchyně.
Speciální programy, konané v měsících říjen a květen, jsou určeny pro děti
a školní mládež. Na pódiu v areálech skanzenu se konají koncerty folkové
hudby a divadelní představení pod širým nebem. Mimořádně oblíbenými
jsou Mezinárodní jarmarky a Slavnosti vinobraní v obci Modrá.
Bezbariérová toaleta bude součástí hotelu stavěného v bezprostřední
blízkosti archeologického skanzenu Modrá u Velehradu.
Parkování je situováno do areálu archeologického skanzenu.

Archeologický skanzen Modrá u Velehradu
Modrá 170
687 06 Velehrad
Tel.: 572 501 823
E-mail: archeoskanzen@email.cz
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Zlín - Lešná, zámek a ZOO (KP)
Zlínský kraj
Vlastník / správce: Statutární město Zlín / ZOO a zámek Zlín - Lešná p.o.

Zámek Lešná u Zlína je bezbariérově přístupný. Bezbariérovost objektu
zajišťuje výtah do prvního patra. Původním mobiliářem zařízené místnosti
jsou ve zvýšeném přízemí. V 1. patře jsou instalovány sbírky přírodovědného muzea (zoologie, botanika, mineralogie). Vozíčkář má přístup také do
celého areálu ZOO Lešná, do jednotlivých pavilónů a restaurací.
ZOO Lešná organizuje exkurze v ZOO pro žáky 1. a 2. stupně a pro středoškoláky. Připravené má výukové programy v Tyrolském domě zaměřené
na představení jednotlivých ekosystémů Země. Výuka probíhá v prostorách
nového vzdělávacího střediska Tyrolský dům a je kombinací mluveného
slova, promítání filmových ukázek a praktického poznávání přírodnin. Žáci
jsou rozděleni do tří skupinek, ve kterých řeší jednotlivé připravené pracovní listy. Při závěrečném zhodnocení výsledků jsou navíc odměněni tři
nejúspěšnější řešitelé. V nabídce ZOO Lešná jsou tři témata: Africké savany,
Amazonská džungle a Život pod mořskou hladinou.
Od jara až do pozdního podzimu je ZOO místem konání mnoha kulturních akcí. Slaví se Den Afriky, Den Země i Světový den zvířat. Velice populární jsou večerní lampiónové prohlídky.
V areálu ZOO Lešná jsou na pěti místech bezbariérové toalety. Nachází
se u restaurace Neapolitáno, u restaurace Limpopo, u pavilónu slonů,
u restaurace Farma u Koaly a u Tyrolského domu.
Pro návštěvníky zámku Lešná a zlínské zoologické zahrady jsou k dispozici dvě parkoviště. První parkoviště se nachází poblíž celoročního vstupu.
Druhé, rozsáhlejší parkoviště je u sezónního vstupu, jsou zde vyhrazena
také parkovací místa pro autobusy. Obě parkoviště spravují Technické služby města Zlína. Během hlavní sezóny jsou parkovací služby zpoplatněny.
ZOO Zlín neodpovídá za navržené cenové relace.

Zoologická zahrada a zámek Lešná - Zlín
Lukovská 112
763 14 Zlín
Tel.: 577 914 180
Fax: 577 914 053
E-mail: office@zoolesna.cz
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Libochovice, zámek
Lysice, zámek
Litomyšl, zámek
Litomyšl, zámecký pivovar
Litomyšl, zámecká jízdárna
Manětín, zámek

91
198
186
57
160
199
143
144
90
161
145
187
58
212

146
162
100
100
128
116
73
92
74
74
109
165
166
188
77
130
132
129
147
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Mikulčice, Slovanské hradiště
Milotice, zámek
Mladá Boleslav, hrad
Mnichovo Hradiště, zámek
Mnichovo Hradiště, kostel sv. Tří králů
Mníšek pod Brdy, zámek
Modrá u Velehradu, archeologický skanzen
Most, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Náchod, zámecká jízdárna
Náměšť nad Oslavou, zámek
Nebílovy, zámek
Nové Hrady, hrad
Nové Město nad Metují, zámek
Nymburk, Stará sladovna
Olomouc, Přemyslovský hrad
Olomouc, soubor barokních kašen a sloupů
Osek, klášter cisterciáků
Pardubice, zámek
Plasy, klášter cisterciáků
Ploskovice, zámek
Pohansko, hradiště a zámek
Příkazy, skanzen
Raduň, zámek
Rájec nad Svitavou, zámek
Ratibořice, zámek
Ratibořice, Babiččino údolí
Sázava, klášter Sázava
Slatiňany, zámek
Slavkov, zámek
Sovinec, hrad
Spálené Poříčí, zámek
Stará Huť u Dobříše, Strž
Svatý Kopeček u Olomouce
Svojanov, zřícenina hradu
Sychrov, zámek
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79
80
167
168
168
170
215
189
103
200
148
60
104
171
120
121
191
133
149
193
81
122
117
82
105
106
172
134
83
118
152
173
123
135
110

153
194
174
201
203
204
61
62
63

Švihov, vodní hrad
Teplice, zámek
Točník a Žebrák, zříceniny hradů
Třebíč, klášter a zámek
Třebíč, bazilika sv. Prokopa
Třebíč, židovská čtvrť a hřbitov
Třeboň, klášter
Třeboň, zámek
Třeboň, Domanín,
- Schwarzenberská hrobka
Velké Březno, zámek
Velké Losiny, zámek
Veltrusy, zámek
Veveří, hrad
Vranov nad Dyjí, zámek
Zákupy, zámek
Zbečno, Hamousův statek
Zbiroh, hrad a zámek
Zlatá Koruna, klášter cisterciáků
Zlín - Lešná, zámek a ZOO
Zubrnice, skanzen
Zvíkov, hrad
Žďár nad Sázavou, klášter cisterciáků
Žďár na Sázavou, Zelená Hora
Žďár nad Sázavou, tvrz
Žleby, zámek

195
124
176
84
85
111
178
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216
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66
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