
 

 

Město Olomouc  
karta přístupnosti   

Základní informace 

 

Olomouc, Horní náměstí, 779 00 

GPS: N 49.593968, E 17.251038 
 +420 585 513 385 

(Informační centrum) 

 infocentrum@olomouc.eu   

 http://tourism.olomouc.eu  

Popis  

Karta popisuje přístupnost trasy procházející historickým jádrem města Olomouc. Trasa propojuje 
Horní náměstí, Dolní náměstí a Václavské náměstí, na kterém se nacházejí tyto významné památky: 
Arcidiecézní muzeum (jeho přístupnost popisuje samostatná karta), katedrála Sv. Václava (obě 
památky se nacházejí na Václavském náměstí), Sloup Nejsvětější trojice (památka zapsaná na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO), radnice s orlojem (Horní náměstí), kostel  
sv. Mořice (ul. 8. května), kostel Panny Marie Sněžné (ul. Denisova), kostel sv. Michala (Žerotínovo 
náměstí), kaple sv. Jana Sarkandra (ul. Mahlerova) aj. Délka trasy: cca 2 km. 

Přístupnost  

Venkovní prostory   

 Jedná se o venkovní trasu, vedoucí ulicemi a uličkami v historickém centru Olomouce. Prohlídku 
trasy je možné začít v kterémkoli místě a směr si individuálně přizpůsobit. 

 Karta popisuje přístupnost trasy ve směru: Kostel sv. Mořice (ul. 8. května) – Horní náměstí – 
Dolní náměstí – chrám Sv. Michala (Žerotínovo náměstí) – kaple Sv. Jana Sarkandera (ul. 
Mahlerova) – kostel Panny Marie Sněžné (ul. Denisova) – katedrála sv. Václava (Václavské 
náměstí). 

 Komunikace na trase mají povrch převážně z mozaikové dlažby a žulových kostek (kočičích 
hlav). Místy se vyskytují větší podélné i příčné sklony. Šířka trasy je většinou dostatečná, 
v některých úsecích, tam kde je chodník příliš úzký nebo je průchod omezen, je třeba použít 
vozovku. Podrobnější informace o problematických úsecích je možné získat z bezbariérové 
mapy Olomouce dostupné online na webu https://mapy.olomouc.eu/#layerbbo nebo 
v turistickém informačním centru (tištěná verze). 

 Vstupy do objektů na trase:  

 Kostel sv. Mořice – 2 schody a rampa bez madel 

 Radnice – bezbariérový vstup. Uvnitř radnice jsou expozice věnované olomouckému orloji 
(2.patro), historii olomoucké radnice (1. patro) a historii města Olomouc (1. patro). Expozice 
jsou volně přístupné veřejnosti v úředních hodinách magistrátu nebo v rámci prohlídek 
organizovaných turistickým informačním centrem. 

 Chrám sv. Michala – 10 schodů se zábradlím 



 

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 
 

 Kaple sv. Jana Sarkandera – 1 schod před branou z ul. Na Hradě, 1 schod před vstupem do 
kaple 

 Kostel Panny Marie Sněžné – 12 schodů se zábradlím  

 Katedrála sv. Václava – 3 schody a mobilní kovová rampa s madly  

 Na trase se nacházejí odpočinková místa k sezení, zejména na náměstích.  

 Trasa není v terénu značena, nejsou na ni žádné informační ani orientační tabule.  

Bezbariérová toaleta  

 Na trase se nachází veřejně přístupné bezbariérové WC na olomoucké radnici.    

 Vstup je široký min. 80 cm, bez prahu.  

 Dveře se otevírají směrem ven.  

 V kabině je dostatečný manipulační prostor vedle WC mísy, do kterého nezasahují žádné 
zařizovací předměty. 

 Madla nejsou po obou stranách WC mísy.    

 K dispozici je přebalovací pult. 

Služby a vybavení  

 Trasu je možné absolvovat s asistenčním/vodícím psem.     

 Informační centrum nabízí komentované prohlídky Horního náměstí. Prohlídky s průvodcem 
v cizím jazyce je nutné objednat předem.  

 Za poplatek je možné vypůjčit si v Informačním centru na Horním náměstí audioprůvodce, 
který poskytuje bližší informace k nejvýznamnějším památkám města. Průvodce je dostupný 
v češtině, angličtině, němčině, polštině a dalších jazycích. Audioprůvodce umožňuje pomocí 
jednoduchého ovládání sestavit vlastní prohlídkovou trasu historického centra.  

 Průvodce Olomoucí v bodovém písmu s reliéfními obrázky historických pamětihodností  
a orientačních plánků centra Olomouce. Návštěvník si ho může zakoupit nebo zapůjčit 
v informačním centru na Horním náměstí.   

 Haptické modely významných budov ve městě, doplněné o popisky a texty v zvětšeném písmu 
a v Braillově písmu. Na Horním náměstí (naproti orloje) se nachází bronzový model 
historického centra v měřítku 1:400. V prostorách radnice (Horní náměstí) se nachází haptický 
dřevěný model budovy radnice. Své modely mají také kostel sv. Mořice (na ul. 8. května), kostel 
sv. Michala (umístěný na Michalském náměstí) a katedrála sv. Václava (Václavské náměstí). 

 Na trase je k dispozici obchod se suvenýry. Obchod je bezbariérově přístupný nachází se 
v informačním centru na Horním náměstí.   

 Možnosti parkování v centru Olomouce na vyznačených místech, zpoplatněno, kapacita 
omezena. Ne na všech místech určených pro parkování jsou vyhrazená parkovací místa. 
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