
 

 

Valimské štoly  
karta přístupnosti    
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Popis 

Štoly z období druhé světové války, vyhloubené v rámci projektu Riese (jedna z největších 
neukončených vojenských staveb Třetí říše), historická trasa s multimediálními efekty (světlo, zvuky 
spojené s práci vězňů), prohlídky podzemí s průvodcem, délka prohlídky kolem 60 minut. Kolem štol 
prochází černá stezka vedoucí k dalším podzemním objektům Wlodarz a Osówka, vzdálených cca  
1 - 1,5 hodiny. 

Přístupnost  

Vstup  

 K objektu vedou 3 cesty. Na každé cestě se nachází schody (+18 schodů z parkoviště pro 
autobusy u hlavní silnice, +23 schodů z dolního parkoviště pro osobní automobily pod hlavní 
silnicí a 11 schodů na přístupu z parkoviště ke štole 3). 

 U vstupních dveří je práh vysoký 10 cm, u východu jsou 2 schody vysoké 20 cm.  

 Vstupní dveře do pavilonu (pokladna, obchůdek) jsou široké 90 cm, otevírají se směrem ven.   

 Povrch před vstupem je zpevněný (přírodní kámen).  

 U vstupu se nacházejí odpočinková místa k sezení.  

Vnitřní prostory 

 Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm.  

 Většina dveří a průchodů je široká min. 80 cm. Dva průchody o šířce 75 cm (štola č. 1) a jeden 
průchod o šířce 1 m v úseku několika metrů (štola č. 2), možno obejít. Do velké haly se vstupuje 
po schodech – toto místo je možné obejít.   

 Rampa a šikmá schodišťová plošina k překonávání výškových rozdílů.   

 Povrch: pevný, nekluzký (drobné kamínky, zhutněná zemina). Povrch cest v podzemí je mokrý.  

 Na prohlídkové trase nejsou odpočinková místa k sezení.  

 Dostačující manipulační plocha.  

 Na prohlídkové trase v podzemí nejsou informační panely. Většinu informací poskytuje 
průvodce. 
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Bezbariérová toaleta   

 K dispozici je pouze běžné WC.  

 Přebalovací pult není k dispozici.  

Služby a vybavení  

 Návštěva skupiny nad 20 osob vyžaduje rezervaci.  

 Bezbariérový přístup: recepce/pokladna, obchod se suvenýry, gastronomické zázemí.   

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 Bezplatné parkoviště, bez vyhrazených parkovacích míst.    

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

 V objektu nejsou nainstalovány indukční smyčky.  

 Tištěný výklad průvodce v polštině není dostupný.  

 Dotykové modely exponátů nejsou k dispozici.   

Datum zpracování: 3/2019 

 


