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Opis
Do zamku pochodzącego z XIII wieku, w XVI dobudowano
wieku pałac renesansowy. Zamek mieści najstarsze muzeum
zamkowe w Europie Środkowej. Zbiory zamkowe
udostępniono zwiedzającym już w 1801 r. Podstawowa trasa
zwiedzania obejmuje zwiedzenie zamku, w tym muzeum
zamkowego,
pałacu
renesansowego
(mieszkania
szlacheckiego z XIX wieku z oryginalnym umeblowaniem,
obrazami, porcelaną i innymi akcesoriami) oraz kaplicy
renesansowej. Druga trasa (tylko dla ograniczonej liczby zwiedzających, grupy maks. 8 osób) to
arsenał liczący 1500 sztuk broni z okresu od połowy XII do początków XX wieku. Ciekawa jest także
ekspozycja znalezisk archeologicznych na terenie zamku i pałacu. Podczas sezonu zwiedzanie
uatrakcyjniają przewodnicy w przebraniach, robienie wypieków w kuchni zamkowej, koncerty i inne
imprezy kulturalne. Zwiedzenie zamku z przewodnikiem zajmuje ok. 90 min.

Dostępność
Dostęp i wejście do obiektu


Z parkingu do głównego wejścia prowadzi droga o utwardzonej, piaskowej nawierzchni (łagodne
wzniesienie).



Na drodze do zamku znajduje się kiosk z kasą. Dostęp do kasy jest pozbawiony barier
architektonicznych, obszar manewrowy ogranicza poręcz.



Droga prowadzi dalej przez opuszczaną bramę aż na dziedziniec zamkowy. W przypadku
opuszczonej bramy, należy przejść przez wąskie drzwi w bramie (90 cm) i pokonać 2 stopnie o
wysokości odpowiednio 26 i 17,5 cm.



Początek tras zwiedzania znajduje się w górnej części zamku, do której prowadzą schody lub
stroma droga wyłożona kamieniami.



Wejście do obiektu utrudniają bariery – schody. Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm.

Obszary wewnętrzne


Trasa zwiedzania prowadzi przez 2 piętra zamku, kaplicę zamkową i 2 piętra pałacu.
Poszczególne piętra są dostępne za pomocą schodów (niektóre schody są spiralne). Bez windy.



Na drogach komunikacyjnych trasy zwiedzania występują przeszkody – wysokie progi
(15-20 cm), schody. Na trasie zwiedzania i na terenie zamku występuje ok. 200 stopni.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych: kamień, dywan, parkiety.



Eksponatów nie można dotykać. Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.



Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, z tego powodu obiekt nie wyposażono w panele
informacyjne i opisy eksponatów.



Wnętrza nie są wyposażone w miejsca odpoczynkowe do siedzenia.

Obszary zewnętrzne


Zamek stoi na skale, dostęp do niego i jego okolicy jest więc trudny – schody, nierówna
nawierzchnia (wyłożona dużymi kamieniami), stromy teren, wąskie ścieżki.



Na terenach zewnętrznych nie ma żadnych tablic informacyjnych i orientacyjnych. Nie ma tutaj
także miejsc odpoczynkowych do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W obiekcie jest do dyspozycji tylko zwykła toaleta.



Brak przewijaka dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Na terenie zamku znajduje się: sklep z pamiątkami (dostęp utrudniają bariery).



Indywidualne zwiedzanie zamku nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia. W przypadku grup
zaleca się uprzednia rezerwacja.



Wstęp z psem przewodnikiem/asystentem za indywidualną zgodą, gdyż trasa zwiedzania jest
bardzo długa i wejście z psem może spowodować problemy.



Do dyspozycji jest parking o ograniczonej liczbie miejsc, brak miejsc dla osób
niepełnosprawnych.



Zwiedzanie z przewodnikiem dostępne jest w językach czeskim, polskim, angielskim i
niemieckim.



Obiekt nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.



Nie ma przewodników w formie drukowanej.
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