
 

 

Těšín  
karta přístupnosti    

Základní informace 
 

Cieszyn, trasa Rynek (Náměstí) – Głęboka – Stary Targ – 
Fredry Browarna – Śrutarska – Nowe Miasto – Limanowskiego 
– Regera – Rynek 

GPS: N 49.7483333, E 18.6327778 

 +48 33 479 42 48 

 mci@um.cieszyn.pl, 
it@olza.pl 

 http://www.cieszyn.pl/ 

Popis 

Městská okružní trasa vede místy, na kterých se nacházejí hlavní těšínské památky. 

Středně náročná pěší trasa o délce cca 2 km může být zahájena v centru města na náměstí u kašny se 
sochou sv. Floriana, obklopeném činžovními domy s podloubím, klasicistní radnicí a dalšími 
impozantními historickými budovami vč. kostela sv. Marie Magdalény. 

Trasa pokračuje z náměstí dolů po ul. Głęboka (Hluboká) a pak druhou ulicí vpravo na náměstí Stary 
Targ (Starý trh) k Madoně s dítětem. Ulicí Aleksandra Fredry dojdete k divadlu A. Mickiewicze a po ul. 
Plac Teatralny a Mennicza k Těšínské knihovně (Książnica Cieszyńska). Po ul. Meniccza se vraťte zpět 
na ul. Głęboka. Můžete sejít ještě kousek dolů k Muzeu tisku (Muzeum drukarstwa) nebo se vydat 
nahoru do kopce a první ulicí vpravo (ul. Browarna), na jejím konci vlevo (ul. Śrutarska) a dojdete ke 
studni Tří bratří. Poté pokračujte po ul. Śrutarska a Nowe Miasto až na křižovatku s ul. Limanowskiego, 
po které dojdete kolem Parku míru a ul. Tadeusza Regera zpět na náměstí. 

   
Zleva: Náměstí – Radnice, kostel sv. Marie Magdalény, Madona s dítětem  

 



   
Zleva: Divadlo Adama Mickiewicze, Těšínská knihovna, Studna Tří bratří  

Přístupnost 

Vnější prostory   

 Vstup na trasu je bezbariérový, široký min. 150 cm. 

 Povrch trasy je zpevněný a většinou rovný. Materiál: dlažební kostky.  

 Trasa je široká min. 150 cm. 

 Profil trasy: většinou rovinatý až mírně zvlněný (podélný sklon do 6 %), sklon větší než  
6 % na ul. Browarna.  

 Na trase se nevyskytují překážky typu schody, prahy, zúžení apod.  

 Na trase se vyskytují informační a orientační cedule v polštině, které jsou snadno čitelné  
a srozumitelné.  

 Na trase se nacházejí odpočinková místa k sezení. 

     
Zleva: Ul. Fredry, ul. Limanowskiego, ul. Głęboka (Hluboká), Park Pokoju (Míru) – altán 

Bezbariérová toaleta   

 Bezbariérová toaleta se nachází na ul. Ratuszowa (placené WC), v pracovních dnech je dostupná 
toaleta na radnici (bezplatně) – klíč je k dispozici na podatelně (buiro podawcze). 

Parametry obou toalet (ul. Ratuszowa a na radnici).  

 Vstupní dveře do kabiny a všechny přístupy k ní jsou široké min. 80 cm, dveře se otevírají směrem 
ven.  

 Rozměry kabiny jsou min. 160x160 cm.



 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Madlo je jenom po jedné straně mísy.   

 K dispozici je přebalovací pult (pouze na WC na radnici). 

  
Bezbariérová toaleta na radnici  

 
Veřejné WC - ul. Ratuszowa  

Služby a vybavení 

 Návštěva je možná bez předchozí domluvy.  

 Možnost vstupu s vodícím psem.   

 Speciální programy / informační materiály pro děti v Těšínském informačním centru (legendy pro 
děti, průvodce Těšínem pro děti). 

 Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy – ul. Ratuszowa, ul. Stary Targ. 

Datum zpracování: 3/2019 

 


