Státní hrad Kunětická hora
karta přístupnosti
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https://www.hrad-kunetickahora.cz

Popis
Hrad z druhé poloviny 14. století, nacházející se v unikátní přírodní lokalitě, patřil ve své době mezi
nejlépe opevněné hradní stavby na území českého království. Dodnes jsou k vidění zbytky
propracovaného fortifikačního systému, který zahrnoval mimo jiné 6 strážních bran, 3 rondely aj.
Návštěvníkům nabízí dva prohlídkové okruhy – hradní palác a kapli sv. Kateřiny, s možností jejich
kombinace. Základní prohlídkový okruh zahrnuje celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku na věži.
K vidění je archeologická expozice se středověkými předměty, modely hradu, výstava o současné
architektuře, zbrojnice aj. Prohlídka probíhá samostatně (bez průvodce) a trvá okolo 45 minut.
Kaple sv. Kateřiny byla vybudována na přelomu 15. a 16. století. V interiéru je k vidění mj. barokní
oltářní obraz zpodobňující svatou Kateřinu, patronku učenců. Prohlídka je možná pouze s průvodcem
a trvá zhruba 10 minut.
Hrad je otevřený sezónně od dubna do října. Během sezóny se zde koná množství kulturních
a společenských akcí.

Přístupnost
Přístup k hradu a vstup do hradního areálu


Hrad stojí na vrcholu Kunětické hory (307 m n.m.).



Z parkoviště, které se nachází pod kopcem cca 700 m od hradu, vede udržovaná asfaltová cesta
do kopce – stoupání převážně 6 %, místy 10 %, ke konci výstupu na kopec (úsek od hradní
studny k hradní bráně) až 13 %. Je zde zákaz vjezdu motorových vozidel a zhruba v polovině
cesty sloupek (zábrana proti vjezdu vozidel bez povolení). Osoby s omezenou schopností
pohybu mohou požádat správu hradu o povolení vjezdu a vyjet autem až ke vstupní bráně.
Přístupová cesta je dostatečně široká. Podél cesty jsou odpočinková místa k sezení – srubové
lavičky.



Vstup do areálu hradu je bezbariérový. Vstupní brány (do areálu je jeden vstup, ale prochází se
pozůstatky několika hradních bran za sebou) jsou dostatečně široké (projede jimi vozidlo), bez
prahů.



V průjezdu hlavní vstupní brány se nachází pokladna (a prodejna suvenýrů). Před vstupem je
1 nízký schod a práh vyšší než 5 cm, dveře široké 70 cm. Od roku 2020 by měla být k dispozici
nová, bezbariérově přístupná pokladna.



Přístup ke kapli: kamenné schody (+25) se zábradlím a kamennou zídkou. Před vstupem je pak
ještě dalších 5 schodů.



Vstup do hradního paláce: vyšší práh (5 cm). Vstupní dveře široké min. 80 cm.

Zleva: Hlavní brána (vstup k pokladně a na nádvoří), vchod do pokladny, vchod do hradního paláce,
schody do kaple, povrch nádvoří

Vnitřní prostory


Většina chodeb v hradním paláci je široká min. 150 cm (výjimečně zúžení na 60 cm), dveře
a průchody jsou široké min. 80 cm. Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký – pískovec,
topinková dlažba, beton, štěrk (severní křídlo paláce a část palácového nádvoří uvnitř paláce).



Expozice je rozmístěna do 6 pater (od sklepení po věž), která jsou přístupná pouze po
schodištích. Schodiště mají různé parametry, většina je vybavena zábradlím. Některá schodiště
jsou úzká (70 cm) s příkrými točitými schody. Jednotlivé schody a vysoké prahy se pak nachází
i na jednotlivých patrech (zejména v 2. patře). Místy je třeba počítat také se sníženou výškou
průchodů.



U vstupu do expozice v přízemí (Rytířský sál a výstava o vývoji útrpného práva) je zvýšený práh
a 3 schody. V expozičních prostorách v přízemí je dostatečná manipulační plocha pro pohyb
osob na vozíku a dětského kočárku.



V interiéru jsou odpočinková místa k sezení – lavičky.



Exponátů není možné se dotýkat, většinu je však možné prohlídnout si z bezprostřední blízkosti.



Popisky exponátů a informační panely jsou většinou dobře viditelné a čitelné jak z pozice osoby
sedící/osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící, resp. pro osoby slabozraké (dostatečně
velké písmo, jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí).

Zleva: Schodiště do vyšších pater, prostor druhého patra, vstup do severního křídla paláce, vchod do
Rytířského sálu, východ z Rytířského sálu

Venkovní prostory


Venkovní areál hradu vně hlavní vstupní brány (zahrnuje široké okolí kopce s rozsáhlými
ovocnými sady a rondely s výhledem do okolí) je volně přístupný.



Trasy jsou široké min. 150 cm ve zvlněném terénu (ve sklonu) s nerovným povrchem.



Povrch tras: převážně kamenná dlažba. Cesta k rondelům: pěšiny pokryté štěrkem, pískem a
hlínou.



Ve venkovním areálu se nevyskytují informační ani orientační tabule, s výjimkou informační
cedule u parkoviště s historií hradu a přehledu fauny a flóry.



K dispozici jsou odpočinková místa k sezení – lavičky.

Bezbariérová toaleta


K dispozici je pouze běžné WC na nádvoří. Momentálně probíhá revitalizace částí areálu, v rámci
které vzniknou i bezbariérové toalety (k dispozici by měly být od r. 2022).



Přebalovací pult není k dispozici.

Služby a vybavení


V areálu hradu se nachází: obchod se suvenýry (v prostorách poklady, bariérový přístup), kiosek
s občerstvením (ve venkovním areálu, bezbariérový přístup s mírným stoupáním; v plánu je jeho
úprava v druhé polovině r. 2019).



Individuální návštěva hradu je možná bez předchozí domluvy. V případě potřeby povolení
vjezdu nebo asistence v objektu je požadováno ohlášení předem. Pro skupiny je požadována
rezervace prohlídky.



Možnost vstupu s vodícím nebo asistenčním psem.



Na objednání organizuje hrad speciální prohlídky s průvodcem pro skupiny osob se zrakovým
postižením.



K dispozici je tištěný průvodcovský text (1 list A4, velikost písma 12) v angličtině, němčině,
polštině a ruštině.



Možnost parkování pod hradem. Vyhrazená parkovací místa nejsou vyznačena, parkoviště však
má dostatečnou kapacitu.



Speciální programy a vybavení pro děti – nepravidelně organizované tematické akce pro rodiny
s dětmi, součástí expozice je drak, chaloupka uhlíře, zvířata v oborách (vysoká zvěř, ovce, kozy)
a jiné atrakce pro děti.



Turistický vláček na trase od Perníkové chaloupky pod hradem k hradní studni a zpět. Jízdní řád
na webu https://www.pernikova-chaloupka.cz/tema/tema.phtml?id=4636



Personál ochotný pomoci.



V objektu nejsou instalovány indukční smyčky.

Datum zpracování: 3/2019

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ /
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne
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