
 

 

Kostel míru ve Svidnici     
karta přístupnosti   

Základní informace 

 
Świdnica, Plac Pokoju 6, 58-100   

GPS: N 50.846718, E 16.491642  
 +48 748 522 814, +48 603 331 578 

 zwiedzanie@kosciolpokoju.pl, 
kosciol@kosciolpokoju.pl 

 http://kosciolpokoju.pl/ 

Popis 

Památka ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, největší dřevěná sakrální stavba  
v Evropě, jeden ze sedmi nových divů Polska podle National Geographic. Bohoslužby se v kostele 
konají nepřetržitě od roku 1657. V barokním interiéru je rovněž možné poslouchat varhanní hudbu a 
koncerty vážné hudby. 

Kostel, který má 27 vchodů, stojí na Náměstí míru (Plac Pokoju) obklopeném kilometrovou zdí, kde se  
mezi starými stromy nacházejí další památky ze 17. a 18. století (zvonice, dům strážného, fara, 
hřbitov). Náměstí Míru to jsou 300leté budovy a staré stromy, jediná tak bohatá luteránská enkláva v 
Polsku. 

Návštěva kostela trvá okolo 40 minut. Návštěva celého Náměstí míru zabere cca 1-2 hodiny. 

Přístupnost  

Vstup 

 U hlavního vstupu je jeden schod.  

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm. 

 Výška prahu u vstupních dveří do kostela je více než 2 cm. 

 K pokladně je přístup bez bariér.  

  

Vnitřní prostory 

 Všechny komunikační cesty v kostele jsou široké min. 150 cm. 

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  



 

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký – koberec.  

 Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší jak 2 cm, jeden schod je u oltáře.  

 V kostele jsou lavice, do kterých je možné během prohlídky usednout.  

 V kostele je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osoby na vozíku a dětského kočárku.  

 Exponátů je možné se dotýkat a prohlížet si je z bezprostřední blízkosti. 

 Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné jak z pozice osoby sedící nebo malého 
vzrůstu, tak z pozice osoby stojící.  

 Audio informace jsou dostupné v různých jazykových verzích, a také v papírové podobě.  

 

Vnější prostory  

 Kostel je obklopen hřbitovem, kde je možné se pohybovat po vyznačených stezkách. Připravuje 
se revitalizace hřbitova. 

 Vstup do venkovních prostor je bezbariérový, široký min. 80 cm.  

 Venkovní stezky jsou dlážděné a široké min. 150 cm, mají pevný a rovný povrch (bez defektů).  

 Profil venkovního terénu: rovina až mírně zvlněný terén (s podélným sklonem do 6 %), který 
výrazně nekomplikuje pohyb osobám na vozíku nebo s kočárkem. 

 Ve venkovním areálu jsou odpočinková místa k sezení. 
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Bezbariérová toaleta   

 Bezbariérová toaleta je k dispozici. Nachází se v Domě zvoníka, přímo u vstupní brány na 
náměstí, kde sídlí Centrum propagace a partnerství UNESCO (Centrum Promocji i Partnerstwa 
UNESCO). 

 Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm a otevírají se směrem ven (z kabiny). 

 Rozměry kabiny jsou min. 160 x 160 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. 

 Přebalovací pult není k dispozici. 

Služby a vybavení  

 Bezbariérový přístup do obchodu se suvenýry (v kostele) a gastronomického zázemí 
(BAROCCAFE na Náměstí míru/Placu Pokoju). 

 Kostel je možné navštívit v hodinách uvedených na internetových stránkách, bez předchozí 
domluvy. Náměstí a okolí jsou přístupné až do soumraku. 

 Možnost vstupu s vodícím psem.   

 Dotykové modely: připravuje se model celého areálu Kostela míru, který umožní lepší poznání 
místa osobám nevidomým.  

 Informační materiály psané větším písmem (16 b. a více). 

 V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

 Speciální programy/informační materiály pro děti.    

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy. I přes zákaz vjezdu mohou osoby se zdravotním 
postižením dojet autem až ke vchodu do kostela.   

Datum zpracování: 3/2019 


