
 

 

Historická železniční stanice úzkokolejné dráhy v Rudach  

karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Rudy, ul. Szkolna 1, 47-430 

GPS: N 50.190391, E 18.463528 

 + 48 500 282 732 

 ikontakt@kolejkarudy.pl 

 http://www.kolejkarudy.pl 

Popis  

Historická stanice nabízí dvě trasy projížděk: Rudy-Stanica dlouhá 4 km, Rudy-Paproć-Stodoły dlouhá 

3 km. Bohatá nabídka i pro organizované skupiny, mimo jiné kovářské dílny, seznámení s prací na 

železnici, sezónní akce, např. topení morény, Mikuláš, svátek pečených brambor a mnoho dalších. 

Pořádány jsou také speciální projížďky, jako jízda s duchy, kulig (jízda na saních), jízda se čtením 

pohádek aj. Ve stanici můžete využít jízdu drezínou, prohlídku stanice s průvodcem, je zde také 

možnost zorganizovat táborák nebo využít individuální kovářské dílny. 

Přístupnost  

Vstup 

❖ Vstup do areálu historické železniční stanice úzkokolejné dráhy v Rudach je bezbariérový.    

❖ U vstupu do staniční budovy je cca 20 cm nájezd.  

❖ Vstup do vlaku vyžaduje pomoc personálu nebo asistenta, k dispozici je však vagón s oddílem 

(kupé) pro osoby na vozíku.   

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm. 

❖ Bezbariérový přístup k pokladně.  

  

Stanice v Rudach 

Vnitřní prostory 

❖ Všechny komunikační cesty v budově (depu pro vagóny a lokomotivy) jsou široké min. 150 cm. 

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. 
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mailto:info@k3-sport.cz
mailto:info@k3-sport.cz
http://www.kolejkarudy.pl/


❖ Na komunikačních cestách nejsou prahy vyšší než 2 cm. 

❖ Ve vnitřních prostorách nejsou odpočinková místa k sezení. Lavičky se nacházejí ve venkovním 

areálu stanice. 

❖ V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku a dětských kočárků.   

❖ Většiny 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 / osoby nízkého 

vzrůstu, tak osoby stojící.  

 

 Zleva: Kovárna, slezská jizba 

Vnější prostory  

❖ Venkovní prostory jsou bezbariérové.  

❖ Vstup do venkovních prostor je široký min. 80 cm. 

❖ Nástupiště a vstupní plocha jsou vydlážděné, v další části areálu se nacházejí zpevněné cesty 

s menšími defekty.  

❖ Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm. 

❖ Profil venkovního areálu: rovina až mírně zvlněný terén (s podélným sklonem do 6 %), který 

výrazně nekomplikuje pohyb osobám na vozíku nebo s dětským kočárkem.  

❖ Ve venkovních prostorách se nachází informační a orientační tabule v polštině. Jsou snadno 

čitelné a srozumitelné.   

❖ Ve venkovním areálu se nachází odpočinková místa k sezení.  

 



 

 

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

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 
 

 

 
 

 

 

Bezbariérová toaleta   

❖ Bezbariérová toaleta se nachází poblíž hlavního vstupu a je vždy otevřená.  

❖ Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven.  

❖ Kabina má rozměry min. 160x160 cm.     

❖ Vedle WC mísy je volný manipulační prostor, po obou stranách mísy jsou madla.  

❖ Přebalovací pult je k dispozici na dámském WC.   

 

Služby a vybavení   

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy. Pouze pro organizované skupiny je povinná 

předchozí rezervace.  

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.  

❖ V areálu stanice je k dispozici dětské hřiště (provoz zajišťuje externí firma, platí se zvlášť)  

a dětský koutek.  

❖ Přístup bez bariér: obchod se suvenýry, altán.  

❖ Gastronomické zázemí (bariérový přístup) provozuje externí firma a přístup je bariérový 

z důvodu schodů, pro objednání je třeba přivolat obsluhu.  

❖ Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy není k dispozici.  

Datum zpracování: 11/2022 

 

 


