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ZÁMEK CIESZYN
Adresa

ul. Zamkowa 3, Cieszyn (PL)
GPS: 49.751043, 18.627870
(49°45'3.755"N 18°37'40.332"E)

PŘÍ ST UPN O ST C Í LE
Přístup k objektu
Parkoviště/
možnost
parkování

V blízkosti Zámeckého vrchu se nacházejí 2 parkoviště:
1) Parkoviště před areálem Zámeckého vrchu (na ul. Zamkowa) - parkoviště se
nachází poblíž mostu Družby přes řeku Olši, před obchody. Od vstupu do parku je
parkoviště vzdáleno cca 30 m. Kapacita 20 míst. Parkoviště je placené, nehlídané.
2) Parkoviště na ulici Bednarska - parkoviště se nachází na severní straně Zámeckého
vrchu, cca 70-120 m od schodiště a výtahu na Zámecký vrch. Kapacita cca 150 míst.
Parkoviště je bezplatné, nehlídané.
Vyhrazená parkovací místa:
1) Parkoviště na ul. Zamkova: 1 místo, rozměry 2 x 4 m (nesplňuje minimální
parametry pro manipulaci osoby na vozíku), příčný sklon 8,75 %, podélný 26,8 %,
označeno svislým i vodorovným značením.
2) Parkoviště na ul. Bednarska: 3 místa, každé místo má jiný rozměr (5,1 x 2,9 m, 3,1 x
5 m a 2,9 x 5 m, nesplňují minimální parametry pro manipulaci osoby na vozíku),
rovný povrch, bez sklonu, označeno svislým i vodorovným značením.
Možnost zastavení u vstupu do parku z ul. Zamkowa pro nástup a výstup: u vstupu do
areálu Zámeckého vrchu je dopravní značka zákaz zastavení i zákaz vjezdu. Auta tady
ale vjíždějí, neboť v Zámku Cieszyn je umístěn taky hotel. Po dohodě s informačním
centrem je možné vjet až do areálu Zámeckého vrchu.
Z ul. Bednarska je možný dojezd až k výtahu, kterým se návštěvník dostane na
Zámecký vrch.
Povrch parkoviště:
1) ul. Zamkowa: tzv. kočičí hlavy, nerovnosti (výškové rozdíly způsobené položením
dlažebních kostek), není barevně odlišen od silnice.
2) ul. Bednarska: asfalt, v dobrém stavu, bez výtluků a nerovností.
Osvětlení parkoviště: Obě parkoviště jsou osvětlena pouličním osvětlením.

Přístupový
chodník

Přístupový chodník od parkoviště na ul. Zamkowa: vede po chodníku podél ul.
Zamkowa, přes silnici po vyznačeném přechodu pro chodce, vjezdem do areálu
Zámeckého vrchu a dále pak areálem parku. Šířka přístupového chodníku je 1,5 m
a více. Povrch je zpočátku nerovný (kočičí hlavy, kamenná dlažba), později v areálu
parku rovný z drobných žulových kostek.

U vjezdu do areálu Zámeckého vrchu jsou 4 schody o výšce 10-15 cm, dá se jim ale
vyhnout po ploše určené pro vjezd vozidel (šířka cca 5 m). Za vjezdem se přístupová
cesta rozděluje na dvě části – levá slouží především pro pěší, nacházejí se zde
2 sloupky, které zmenšují průchozí oblast na 1,35 metrů. Pravá strana přístupové
cesty umožňuje vjezd aut. Obě cesty vedou do kopce (podélný sklon je až 21 %), kde
se opět spojují a podjezdem pokračují do parku a k prostorám v zadní části Loveckého
zámečku (výstavní a konferenční prostory a pracovny Zamku Cieszyn, čajovna
a ubytovací zařízení Ofka), informačnímu centru a půjčovně kol. Pravá cesta vede
kolem vstupu do kavárny a oranžerie, ve které se nachází centrum designu
a podnikání, konferenční a výstavní sály, čítárna aj.
Přístupový chodník od ul. Bednarska: cesta z parkoviště k výtahu/schodišti na
Zámecký vrch vede buď po vydlážděném chodníku a silnici nebo lze projít podél
veřejných toalet po drobným štěrkem vysypané pěšině (kratší úsek). Chodník je
dostatečně široký (cca 1,5-3,5 m), povrch rovný, udržovaný. Výškový rozdíl mezi
parkovištěm a zámeckým vrchem lze překonat pomocí schodiště a/nebo výtahu.
Manipulační plocha (chodník) před výtahem je široká 150x150 cm. Pokud použijete
pro cestu z parkoviště kratší úsek podél toalet, počítejte při nájezdu na chodník před
vstupem do výtahu s nesníženým obrubníkem vysokým 12 cm. Pro bezbariérový
nájezd na chodník je nutné se vrátit o pár metrů zpátky po silnici. Velikost kabiny
výtahu je 110x140 cm. Ve výtahu je optická i akustická signalizace podlaží. Výtah má
taktilní ovládače. Výtah vás vyveze přímo do areálu Zámeckého vrchu. Z výtahu se
můžete vydat vlevo tzv. Uličkou těšínských žen (šířka 2 m) k zadnímu vstupu do
oranžerie nebo vpravo do výstavních a konferenčních prostor a pracoven zámku.
Cesta vede kolem informačního centra a pokračuje dále do parku, kde se napojuje na
přístupovou cestu od ul. Zamkowa.
Povrh chodníku:
1) ul. Zamkowa: kočičí hlavy, nerovný povrch, překážky v podobě dopravních značek,
reklamních poutačů aj.
2) ul. Bednarska: na úseku od parkoviště k výtahu drobný štěrk a/nebo asfalt, v areálu
zámeckého vrchu drobné žulové kostky, povrch rovný, bez defektů.
Přístupové chodníky jsou osvětleny parkovým a pouličním osvětlením.

Informační karta je výstupem projektu Těšínské Slezsko pro všechny (reg. č. CZ.3.22/3.3.05/13.03997),
realizovaného Regionální radou rozvoje a spolupráce a Powiatem Czieszyńskim v období 9/2014-6/2015.

Vnitřní prostory
Vstup

Vnitřní prostory Zamku Cieszyn jsou rozmístěny ve dvou objektech: v oranžerii
a v zadní části Loveckého zámečku. Výstavy a jiné akce se konají v obou objektech.
Do prostor Zamku Cieszyn existuje několik vstupů:
• přední vchod do oranžerie (centra designu) z ul. Zamkowa, bezbariérový, bez
prahu
• zadní vchod do Oranžerie, od výtahu a přístupového chodníku z ul. Bednarska,
bezbariérový, bez prahu
• 2 vstupy do prostor v Loveckém zámečku od informačního centra - jeden
z nich je označen jako bezbariérový (šířka vstupu 100 cm, otevírání dveří ven,
zvonek, před vstupem chodník ze žulových kostek široký 1,4 m), protože vede k
výtahu v interiéru, kterým se návštěvníci dostanou do prostor v patře. Druhý
vstup je široký 2x70 cm, bez prahu, ale pak následuje schodiště do pater, kde se
nacházejí výstavní a konferenční prostory.
• vstup do pracoven, bariérový, vysoký práh (v pracovnách se konají některé
řemeslné kurzy).

Komunikační cesty v
budově

Dostatečně široké, povrch dlažba, ve výstavních prostorách hladký koberec, bez
výškových rozdílů
Odpočinková sezení: nejsou k dispozici.

Schodiště

Šířka 110 cm, lze použít výtah.

Výtah

Výtah v objektu Loveckého zámečku, přístup do konferenčních a výstavních prostor.
Manipulační plocha před výtahem: 4x8 m.
Otevírání dveří: automatické.
Šířka vstupu: 110 cm a 140 cm, výstup z výtahu průchozí na obě strany.
Kabina výtahu bez sklopného sedátka, akustické i vizuální hlášení podlaží, taktilní
provedení ovládacích prvků.

Expozice/
výstava

Výstavní prostory jsou přístupné, přístupnost samotné expozice nelze posoudit, neboť
se mění (v době monitoringu probíhala příprava nové expozice).

Značení

Orientační prvky: orientační plánky bez reliéfního písma, kontrastní písmo.
Informační prvky: bez reliéfního písma, text kontrastní, výška vyhovující, jazyky PL, CZ,
AJ, není standardní, označení výstavy se často mění.

Hygienické
zařízení

U parkoviště na ul. Bednarska se nachází veřejné toalety - bariérové.
Další WC se nachází v kavárně na Zámeckém vrchu, cca 50 m od výstupu z výtahu.
Bezbariérové WC je Loveckém zámečku Habsburků. Má tyto parametry:
•
dveře široké 90 cm, otevírání ven, bez madla
•
WC mísa vysoká 50 cm
•
umyvadlo vysoké 80 cm
•
zrcadlo, spodní hrana ve výšce 120 cm
Klíče od WC jsou v informačním centru.

Služby
Personál

Personál nebyl proškolen v komunikaci a asistenci osob se specifickými potřebami, ale
má zkušenosti v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami.
Informace poskytují pracovníci Zamku Cieszyn a informačního centra v areálu
Zámeckého vrchu. Lze je kontaktovat telefonicky (pevná linka) nebo e-mailem
info@zamekcieszyn.pl nebo Sijarosinska@zamekcieszyn.pl.

Informace

Elektronické informace na www.zamekcieszyn.pl, informace o areálu a o městě
Cieszyn dostupné v informačním centru, neobsahují informace o přístupnosti.

Stravování

Pouze kavárna v objektu oranžerie (bezbariérový vstup) a čajovna v objektu
Loveckého zámečku Habsburků (bariérový vstup).

Ostatní
služby

Vstup se psy (asistenčními/vodícími)
Lékařská péče: Nejbližší nemocnice v polském Cieszynie (cca 1,5 km) nebo v Českém
Těšíně (1,7 km).
Odborná průvodcovská služba: Pouze ve vztahu k Zámeckému vrchu - komentované
prohlídky s průvodcem. Jedná se o běžnou průvodcovskou službu, nikoli speciální
výklad pro osoby se smyslovým postižením.
Obchod se suvenýry: v infocentru v areálu Zámeckého vrchu.

Informační karta je výstupem projektu Těšínské Slezsko pro všechny (CZ.3.22/3.3.05/13.03997), realizovaného
Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Projekt probíhal ve spolupráci s polským partnerem
Powiatem Czieszyńskim v období 9/2014-6/2015.

