
 

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc  
karta přístupnosti   

Základní informace 

 

Olomouc, Václavské náměstí 811/4, 779 00 

GPS: N 49.598466, E 17.261482 
 +420 585 514 190, +420 585 514 111 

 info@muo.cz 

 http://www.muo.cz/   

Popis  

Muzeum bylo založeno v roce 1998 jako součást Muzea umění v Olomouci. Jedná se o první muzeum 
duchovní kultury v České republice, jehož součástí je palác moravských biskupů s dochovanými 
původními románskými okny a bývalé kapitulní děkanství na místě někdejšího přemyslovského 
hradu. V muzeu jsou k vidění nádherné liturgické předměty osázené drahými kameny, vyřezávané 
středověké madony či obrazy starých mistrů z arcibiskupských sbírek. Velkou pozornost poutá bohatě 
zdobený biskupský kočár z 18. století. Arcidiecézní muzeum Olomouc je jedinou památkou v České 
republice, která získala prestižní označení "Evropské dědictví". 

Přístupnost  

Vstup 

 Přístup k objektu: chodník z velkých kamenných kostek, nerovný povrch.  

 Vstup do objektu: bezbariérový, v úrovni přístupového chodníku, bez prahu.  

 Vstupní dveře: dvoukřídlé. Běžně je otvíráno jedno křídlo široké 60 cm. Po otevření obou křídel 
je vstup široký 110 cm. Dveře se otvírají směrem dovnitř.  

 U vstupu je zvonek pro přivolání obsluhy v případě potřeby otevření obou křídel vstupních 
dveří. 

Vnitřní prostory  

 Komunikační cesty a průchody v objektu jsou dostatečně široké (min. 80 cm), bez překážek.  

 Povrch komunikačních cest: dřevo, dlažba, beton. 

 Expoziční prostory jsou bezbariérově přístupné, s výjimkou Zdíkova paláce s románskými okny, 
který je přístupný pouze po schodišti (+23 schodů).  

 V expozičních sálech je dostatečný manipulační prostor.  

 V objektu je výtah. Šířka vstupu 80 cm, velikost kabiny 100 x 107 cm.   

 V objektu jsou 2 betonové rampy.  

 Rampa 1: délka 10 m, šířka 1,16 m, výška 2,1 m      

 Rampa 2: délka 6 m, šířka 1, 16 m, výška 2, 1 m 

 Odpočinková místa k sezení jsou pouze v Obrazárně.  

 Exponátů se není možné dotýkat, často jsou umístěny v prosklených vitrínách, a k většině 
informačních panelů není možné přistoupení do jejich bezprostřední blízkosti.   



 

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 
 

 Exponáty jsou umístěny tak, že jsou dobře viditelné i z pozice osoby sedící nebo malého vzrůstu 
(dítěte). Toto platí i pro většinu informačních panelů a popisů exponátů. Pouze některé popisky 
jsou umístěny na zadní straně skleněných vitrín a jsou tak hůře dostupné. 

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

Bezbariérová toaleta  

 K dispozici je bezbariérové WC.    

 Vstupní dveře: šířka min. 80 cm, bez prahu, otevírání směrem ven.  

 V kabině je dostatečný manipulační prostor a prostor vedle WC mísy (min. 90 cm), do kterého 
nezasahují žádné zařizovací předměty. 

 Po obou stranách mísy jsou madla.  

 Přebalovací pult není k dispozici. 

Služby a vybavení  

 V objektu muzea se nachází prodejna publikací a kavárna (bezbariérový přístup). 

 Možnost vstupu s asistenčním/vodícím psem po dohodě s obsluhou.  

 Audio průvodce pro cizince – anglicky, německy, polsky, rusky, čínsky, korejsky. 

 U objektu není parkoviště. Nejbližší možnost parkování je v ul. Mlčochova, cca 80 m od vstupu 
do muzea. Vyhrazená parkovací místa nejsou k dispozici.  

Datum zpracování: 2/2019 


