
 

 

Zlatý důl ve Zlatém Stoku 
karta přístupnosti    

Základní informace 

 
Złoty Stok, ul. Złota 7, 57-250   

GPS: N 50.4333, E 16.8667 
 +48 748 175 508 

 biuro@kopalniazlota.pl  

 http://www.kopalniazlota.pl  

Popis 

Zlatý důl ve Zlatém Stoku je jednou z nejkrásnějších 
atrakcí v Polsku. V označení "Dolnoslezské Eldorado" není 
ani trocha nadsázky. 

Podzemní turistická trasa ve Zlatém dole vznikla v roce 
1996. Z 320kilometrového labyrintu byly zpřístupněny  
k prohlídkám dvě velmi zajímavé štoly: štola Gertruda  
a Černá štola s v Polsku jediným podzemním vodopádem 
(8 m vysokým), ze které se vyjíždí oranžovou tramvají. 
Prohlídky probíhají ve skupinách s průvodcem. Prohlídka 

trvá přibližně 1,5 hodiny. 

Přístupnost  

Vstup 

 Chodník od parkoviště k pokladně a vstupu do dolu: bez schodů a výškových rozdílů, šířka min. 
150 cm, příčný a podélný sklon, pevný ale nerovný povrch, materiál: drobný štěrk. 

 Vstup do dolu je bezbariérový, u vstupu nejsou žádné schody.  

 Přístup k pokladně je bez bariér.  

  



  
Zleva: Místo setkání s průvodcem, hlavní náměstí, vstup do štoly Gertruda 

Vnitřní prostory 

 Všechny komunikační cesty v podzemí jsou široké min. 150 cm, průchody jsou široké min. 80 cm.  

 Povrch komunikačních cest v podzemí je nerovný, na trase se vyskytují schody. V některých 
místech je povrch vlhký a kluzký.  

 Část trasy zahrnuje jízdu tramvají – bariérový přístup. 

 Ve vnitřních prostorách nejsou odpočinková místa k sezení, omezená manipulační plocha – 
nedostačující pro otáčení vozíku.  

 Možnost přístupu do bezprostřední blízkosti exponátů.  

 Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné také pro děti a osoby malého vzrůstu.  

 Popisky exponátů v polském jazyku jsou umístěny ve vhodné výšce a jsou dobře čitelné.  

 Většina informací je poskytována průvodcem během prohlídky.  

  
Štola Gertruda  

  
Zleva: Skluzavka ve štole Gertruda (toto místo prohlídky lze obejít), vstup na podzemní sjezd lodí



 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zleva: Podzemní oranžová tramvaj, štola Černá   

Vnější prostory  

 Vstup do venkovních prostor je bezbariérový.   

 Povrch venkovního terénu je pevný a rovný, široký min. 150 cm, rovina případně mírně zvlněný 
terén (s podélným sklonem do 6 %), nekomplikuje pohyb osobám na vozíku nebo s kočárkem. 
Materiál: štěrk.  

 Ve venkovním areálu jsou informační a orientační tabule, jsou snadno čitelné a srozumitelné. 
Popisky jsou dostupné v polském, českém, anglickém a německém jazyku.  

 Ve venkovním areálu jsou odpočinková místa k sezení.  

Bezbariérová toaleta  

 V objektu se nachází pouze běžné WC s místem pro vjezd s vozíkem, ale bez madel.   

 K dispozici je přebalovací pult. 

Služby a vybavení   

 Parkoviště s vyznačenými vyhrazenými parkovacími místy. 

 Bezbariérový přístup do obchodu se suvenýry a gastronomického zázemí. 

 Návštěva objektu nevyžaduje předchozí domluvu.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.  

 Dětské hřiště, dětský koutek.  

 Prohlídky s průvodcem v českém a anglickém jazyku – pro skupiny i individuální turisty.   

 Tištěný výklad průvodce není k dispozici.  

 V objektu nejsou instalovány indukční smyčky.   

Datum zpracování: 3/2019 


