
 

 
 

 
 

 
 

Pevnost Nisa –  Bastion sv.  Hedviky (Jadwigy) 

karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Nysa, Ul. Piastowska 19, 48 300   

GPS: N 50.465809, E 17.321105  

 +48 77 433 49 71, +48 602 654 128 
 

 bastion@twierdzanysa.com 

 http://www.informacja-turystyczna.nysa.pl 

Popis 

Pevnost Nisa je jeden z nejlépe zachovaných fortifikačních systémů z 18. století. Zahrnoval obranné 

zdi, 10 bastionů, 4 raveliny a vodní příkop. Do současnosti se zachovalo přibližně 60 % opevnění, které 

se rozprostírá na ploše větší než 230 hektarů. Některé části pevnosti jsou přístupné turistům. 

Bastion sv. Hedviky (Jadwigy) je jediným dochovaným bastionem. Během války plnill mnoho funkcí, 

včetně skladu pro dělostřelecké vybavení, vězení pro válečné zajatce nebo laboratoře, ve které byla 

připravována munice. Dnes je kompletně zrekonstruován a slouží jako kulturní centrum. Nachází se  

v něm turistické informační centrum a stálá expozice o historii pevnosti. Prohlídka probíhá  

s průvodcem.  

Karta popisuje přístupnost bastionu sv. Hedviky. 

Přístupnost  

Vstup 

❖ Vstup do objektu bastionu je bezbariérový. 

❖ Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm.  

❖ Výška prahu ve vstupních dveřích je max. 2 cm.   

❖ K pokladně a informačnímu centru je rovněž bezbariérový přístup.  

 

Vnitřní prostory 

❖ Všechny komunikační cesty jsou široké min. 150 cm. 

❖ Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.  
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❖ Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší než 2 cm.  

❖ Budova je dvoupatrová, pro návštěvníky je přístupné jedno podlaží. Turistická trasa se nachází v 

přízemí a je přístupná také osobám s omezenou schopností pohybu.  

❖ V objektu se nachází odpočinková místa k sezení. 

❖ V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku (otáčení vozíku) a 

dětského kočárku.  

❖ Většiny exponátů se není možné dotýkat.  

❖ Exponáty a jejich popisky jsou umístěné v odpovídající výšce a jsou dobře viditelné jak z pozice 

osoby sedící / osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící.    

❖ Popisky exponátů a texty na informačních panelech jsou dobře čitelné i pro osoby slabozraké 

(dostatečně velké písmo, jednoduchý font, dobrý kontrast textu a pozadí).  

  

Vnější prostory 

❖ Vstup do venkovních prostor je bezbariérový. 

❖ Vstup je široký min. 80 cm. 

❖ Povrch trasy je pevný a rovný (bez defektů).  

❖ Trasa je široká min. 150 cm. 

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

nekomplikuje pohyb osobám na vozíku nebo s kočárkem. 

❖ Na trase jsou informační a orientační tabule, které jsou snadno čitelné a srozumitelné.    

❖ Na trase jsou 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   

❖ Vstupní dveře do kabiny jsou široké min. 80 cm. 

❖ Dveře se otevírají směrem ven (z kabiny).  

❖ Vedle WC mísy není volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 

vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

❖ U mísy nejsou madla. 

❖ K dispozici není přebalovací pult.  

Služby a vybavení  

❖ Návštěva je možná bez předchozí domluvy.   

❖ Možnost vstupu s vodícím psem.   

❖ Dětský koutek.  

❖ Speciální programy / informační materiály pro děti.   

❖ V objektu nejsou nainstalované indukční smyčky.   

❖ Tištěný výklad průvodce v polštině není dostupný.   

❖ K dispozici nejsou žádné dotykové modely exponatů.  

Datum zpracování: 11/2022 

 

 


