Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach
karta dostępności
Informacje podstawowe
Piechowice, ul. Kryształowa 73, 58-573



+48 32 410 33 11

GPS: N 50.1945239, E 18.4487529



rudy.opactwo@gmail.com



http://rudy-opactwo.pl/

Opis
Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach jest jednym z najcenniejszych architektonicznych zabytków
Górnego Śląska. Obiekt znajduje się na Europejskim Szlaku Cysterskim. Początki opactwa sięgają XIII
wieku, kiedy to do Rud sprowadzono pierwszych zakonników z zakonu cystersów. Za fundatora uchodzi
książę Władysław III. W skład zespołu klasztorno-pałacowego wchodzi trójnawowa bazylika,
średniowieczny klasztor pocysterski oraz później dobudowane skrzydła barokowego pałacu. Zespół
pełni funkcję ośrodka duchowego, artystycznego i edukacyjnego. Obiekt jest otoczony dużym parkiem
krajobrazowym (powierzchnia parku wynosi 443,5 km2).

Dostępność
Wejście


Wejście do bazyliki: 1 stopień z rampą.



Szerokość drzwi wejściowych wynosi min. 80 cm, wysokość progu maks. 2 cm.



Wejście do zespołu klasztorno-pałacowego (na zewnętrzny dziedziniec, z którego prowadzą
wejścia do poszczególnych części obiektu): bez barier architektonicznych.

 Wejście do środka budynków opactwa: schody (+6).
Obszary wewnętrzne


Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku są szerokie min. 150 cm.



Drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm.



Nawierzchnia jest stabilna i antypoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych występują progi/schody wyższe niż 2 cm.



Winda: wejście do windy jest szerokie co najmniej 80 cm, wymiary kabiny min. sz. 110 cm x gł.
125 cm.



W pomieszczeniach atrakcji są miejsca wypoczynkowe.



W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.



Eksponatów nie można dotykać, jest jednak możliwość dostępu do ich bezpośredniej bliskości.



Eksponaty, ich opisy i panele informacyjne są umieszczone tak, że są dobrze widoczne zarówno z
pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej.



Opisy eksponatów i teksty na panelach informacyjnych są dobrze czytelne także dla osób
niedowidzących (duże pismo, prosta czcionka, dobry kontrast tekstu i tła).



Do dyspozycji są audiowizualne projekcje dostępne także z napisami.

Obszary zewnętrzne


Wejście na teren zewnętrzny jest bez barier architektonicznych (stopni/progów większych niż 5
cm i innych barier).



Wejście ma szerokość min. 80 cm.



Nawierzchnia jest stabilna i równa.



Szerokość dróg komunikacyjnych wynosi co najmniej 150 cm.



Profil terenu: płaski, ewentualnie łagodnie falisty (podłużny spadek do 6 %), bez utrudnień dla
poruszania się osób na wózkach.



Do dyspozycji są miejsca wypoczynkowe do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Obiekt jest wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych.



Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm. Otwierają się na zewnątrz
(z kabiny).



Kabina ma wymiar co najmniej 160 x 160 cm.



Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez
przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne).



Po obu stronach miski WC jest poręcz.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Dostęp bez barier architektonicznych - kasa, szatnia, sklep z pamiątkami, zaplecze
gastronomiczne, sala konferencyjna / projekcyjna.



Wizyta wymaga wcześniejszego uzgodnienia.



Do obiektu można wchodzić z psem przewodnikiem.



Do dyspozycji jest audio przewodnik z opisem przystosowanym do osób z dysfunkcjami wzroku.



Plac zabaw dla dzieci, kącik dla dzieci.



Specjalne programy / materiały informacyjne dla dzieci.



Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.



Punkt e-informacji przy parkingu – wejście bez barier architektonicznych.



Spacer wirtualny: http://spacery.rudy-opactwo.pl/.
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