
 

 
 
 
 
 
 
 

Zámecké muzeum v Pszczynie    
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 

GPS: N 49.978190, E18.940444 
 +48 32 210 30 37 

 kancelaria@zamek-pszczyna.pl  

 http://www.zamek-pszczyna.pl/ 

Popis 

Zámecké muzeum bylo otevřeno v roce 1946. Nachází se v objektu, který byl původně opevněným 
hradem, později přestavěným na reprezentativní tříkřídlovou rezidenci. Nabízí několik stálých 
expozic: interiéry 19. a 20. století, zbrojnice, knížecí stáje v Pszczyně, sál miniatur, portrétní galerie (v 
kruhu svobodných pánů, hrabat a knížat z Psczyny) aj. 

Výstava interiérů představuje bytové interiéry od renesance až do konce 19. století. Expozice je 
unikátní v tom, že obsahuje původní zařízení z přelomu 19. a 20. století, kterého se dochovalo ze 
zhruba 80 %. 

Zámek je obklopen rozlehlým parkem. Prohlídky s průvodcem trvají hodinu (prohlídka interiérů) nebo 
dvě hodiny (prohlídka interiérů a ostatních expozic).  

Přístupnost  

Vstup 

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm. 

 Práh ve vstupních dveřích do budovy je vysoký max. 2 cm. 

 Přístup k zámku z východní strany – schody a schodišťová plošina (rozměry: 86 x 65 cm, 
nosnost: 150 kg). 

Vnitřní prostory  

Zámek  

 Všechny komunikační cesty jsou široké min. 150 cm. 

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. V muzeu je povinnost používat ochrannou 
obuv.  

 Veřejnosti jsou přístupné 3 patra zámku.   

 V objektu je výtah: vstup široký 90 cm, rozměry kabiny š. 82 cm x hl. 130 cm.  

 V objektu se nachází odpočinková místa k sezení.  

 Exponátů se není možné dotýkat ani si je prohlížet z bezprostřední blízkosti.  

 Exponáty jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící / osoby malého vzrůstu, tak z pozice 
osoby stojící.  



 Prohlídky probíhají s průvodcem, proto expozice neobsahuje informační panely ani popisky 
exponátů.  

 Expozice neobsahuje audiovizuální informace.   

Zbrojnice 

 Všechny komunikační cesty jsou široké min. 150 cm.  

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.   

 K dispozici je schodišťová plošina (rozměry: dl. 100 cm x š. 80 cm, nosnost: 225 kg) a přenosné 
ližiny.  

 Exponátů se není možné dotýkat, ale je možné si je prohlížet z bezprostřední blízkosti.  

 Exponáty jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící / osoby malého vzrůstu, tak z pozice 
osoby stojící.  

 Prohlídky probíhají s průvodcem, proto expozice neobsahuje informační panely ani popisky 
exponátů.  

 Expozice neobsahuje audiovizuální informace.   

Vnější prostory   

 Zámek obklopuje park.  

 Vstup do parku je bezbariérový.  

 Vstup je široký min. 80 cm.  

 Povrch je pevný a rovný.  

 Šířka tras je min. 150 cm.  

 Terén trasy: rovina až mírně zvlněný (s podélným sklonem do 6 %).  

 Na trase se nacházejí informační a orientační tabule, které jsou snadno čitelné a srozumitelné.  

 Na trase jsou odpočinková místa k sezení.  

Bezbariérová toaleta   

 V zámku se nachází bezbariérové WC.  

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

 Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm. 

 Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 
vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

 Po obou stranách mísy jsou madla.  

Služby a vybavení   

 Návštěva je možná bez předchozí domluvy. Rezervace je povinná v případě skupin a prohlídek 
v cizím jazyku.  

 Prohlídky zámku jsou možné v těchto jazycích: polština, němčina, francouzština, ruština.  

 Možnost vstupu do objektu s vodícím psem.   

 Virtuální prohlídka: http://ww.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html. 
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 Muzeum je přístupné pro osoby se zrakovým postižením díky audioprůvodci s deskriptivním 
popisem.  

 V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

 Pro individuální návštěvníky je k dispozici audioprůvodce v polštině, angličtině, němčině, 
francouzštině a češtině.  

 Muzeum disponuje také defibrilátorem.  

Datum zpracování: 4/2019 

 


