
 

 

Bývalý cisterciácký klášterní  a palácový komplex v Rudach 
karta přístupnosti    

Základní informace  
 

Piechowice, ul. Kryształowa 73, 58-573 

GPS: N 50.1945239, E 18.4487529 

  

 +48 32 410 33 11 

 rudy.opactwo@gmail.com   
 http://rudy-opactwo.pl/ 

Popis 

Klášterní a palácový komplex v Rudach je jednou z nejcennějších architektonických památek Horního 
Slezska. Areál se nachází na Evropské cisterciácké stezce. Počátky opatství se datují do 13. století, kdy 
byli do Rud přivedeni první mniši cisterciáckého řádu. Za zakladatele je považován kníže Vladislav III. 
Klášterní a palácový komplex zahrnuje trojlodní baziliku, středověký cisterciácký klášter a později 
dostavěná křídla barokního paláce. Komplex funguje jako duchovní, umělecké a vzdělávací centrum. 
Je obklopen rozsáhlým parkem (443,5 km2). 

Přístupnost  

Vstup  

 Vstup do baziliky: 1 schod, rampa. 

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, práh vysoký max. 2 cm. 

 Vstup do palácového komplexu (na vnější nádvoří, ze kterého vedou vstupy do různých částí 
objektu): bezbariérový.  

 Vstup do budov opatství: schody (+6).   

Vnitřní prostory   

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

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm.  

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.  

 Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm.  

 Výtah: vstup do výtahu je široký min. 80 cm, velikost kabiny je min. (š) 110 x (hl) 125 cm. 

 Ve vnitřních prostorách jsou odpočinková místa k sezení.  

 V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku a dětského kočárku. 

 Exponátů není možné dotýkat se, ale je možné si je prohlížet z bezprostřední blízkosti. 

 Exponáty, jejich popisky a informační panely jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné jak  
z pozice osoby sedící/osoby malého vzrůstu, tak osoby stojící.   

 Popisky exponátů a texty na informačních panelech jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké 
(velké písmo, jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí). 

 Audiovizuální projekce je dostupná také v provedení s titulky. 



 

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 
 

Vnější prostory  

 Vstup do venkovních prostor je bezbariérový. 

 Vstup je široký min. 80 cm. 

 Povrch je pevný a rovný.  

 Komunikační cesty jsou široké min. 150 cm. 

 Profil terénu: rovina až mírně zvlněný (podélný sklon do 6 %), bez komplikací pro pohyb osob na 
vozíku.  

 K dispozici jsou odpočinková místa k sezení.  

Bezbariérová toaleta   

 K dispozici je bezbariérové WC.  

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

 Kabina má rozměry min. 160x160 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.  

 K dispozici je přebalovací pult.  

Služby a vybavení  

 Bezbariérový přístup: pokladna, šatna, obchod se suvenýry, gastronomické zázemí, společenský 
sál/promítací sál.           

 Návštěva vyžaduje předchozí domluvu.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 K dispozici je audioprůvodce s popisem přizpůsobeným osobám se zrakovým postižením.   

 Dětské hřiště, dětský koutek.   

 Speciální programy /informační materiály pro děti.  

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy.  

 E-Informační místo u parkoviště – bezbariérový vstup.   

 Virtuální prohlídka: http://spacery.rudy-opactwo.pl/. 

Datum zpracování: 3/2019 
 
 


