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Opis  

Muzeum zostało założone w 1998 roku jako element Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Jest to pierwsze 
muzeum kultury duchowej w Republice Czeskiej, którego element stanowi pałac biskupów 
morawskich z zachowanymi oryginalnymi romańskimi oknami oraz dawny dekanat kapitulny w 
miejscu wcześniejszego zamku przemyślidzkiego. W muzeum można zobaczyć niezwykłe przedmioty 
liturgiczne wysadzane kamieniami szlachetnymi, wyrzeźbione średniowieczne Madonny czy obrazy 
dawnych mistrzów ze zbiorów arcybiskupich. Dużą uwagę przykuwa bogato zdobiona kareta biskupa 
z XVIII wieku. Muzeum archidiecezjalne Ołomuniec jest jedynym w Republice Czeskiej zabytkiem, 
który uzyskał prestiżowy tytuł „Dziedzictwo europejskie”. 

Dostępność  

Wejście 

 Dostęp do obiektu: chodnik z dużej kostki kamiennej, nierówna nawierzchnia.  

 Wejście do obiektu: bez barier architektonicznych, na poziomie chodnika dostępowego, bez 
progów.  

 Drzwi wejściowe: dwuskrzydłowe. Standardowo otwierane jest jedno skrzydło o szerokości 60 
cm. Po otwarciu obu skrzydeł, wejście ma szerokość 110 cm. Drzwi otwierają się do wewnątrz.  

 Przy wejściu znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie obsługi w razie potrzeby otworzenia 
obu skrzydeł drzwi wejściowych. 

Obszary wewnętrzne  

 Drogi komunikacyjne oraz przejścia w obiekcie mają wystarczającą szerokość (min. 80 cm), brak 
przeszkód.  

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych: drewno, bruk, beton. 

 Pomieszczenia ekspozycyjne odznaczają się dostępem bez barier, za wyjątkiem Pałacu 
biskupiego (Zdíkův palác) z romańskimi oknami, dostępnego tylko po schodach (+23 stopnie).  

 W salach wystawowych znajduje się wystarczająca powierzchnia manewrowa.  

 W obiekcie jest winda. Szerokość wejścia 80 cm, rozmiary kabiny 100 x 107 cm.   

 W obiekcie znajdują się 2 betonowe rampy.  

 Rampa 1: długość 10 m, szerokość 1,16 m, wysokość 2,1 m      

 Rampa 2: długość 6 m, szerokość 1,16 m, wysokość 2,1 m 



 

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 
 

 Miejsca odpoczynkowe znajdują się tylko w Galerii obrazów.  

 Eksponatów nie można dotykać, są one często umieszczone w przeszklonych witrynach, a do 
większości paneli informacyjnych nie można się zbliżać na bezpośrednią odległość.   

 Eksponaty są umieszczone w taki sposób, że odznaczają się dobrą widocznością, zarówno z 
pozycji osoby siedzącej lub niskiego wzrostu (dziecka). Dotyczy to również większości paneli 
informacyjnych oraz opisów eksponatów. Tylko niektóre opisy umieszczono na tylnej stronie 
szklanych witryn, są one przez to gorzej dostępne. 

 Opisy eksponatów i teksty na tablicach informacyjnych są dobrze czytelne, również dla osób 
słabowidzących (odpowiednio duża czcionka, prosty krój, dobry kontrast tekstu i tła).   

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Brak dostępu do WC bez barier architektonicznych.    

 Drzwi wejściowe: szerokość min. 80 cm, bez progu, otwieranie na zewnątrz.  

 W kabinie znajduje się wystarczająca przestrzeń manewrowa oraz obszar obok muszli 
klozetowej (min. 90 cm), na którym nie nachodzą żadne elementy wyposażenia. 

 Po obu stronach muszli znajdują się poręcze.  

 Brak przewijaka. 

Usługi i wyposażenie  

 W obiekcie muzeum znajduje się punkt sprzedaży publikacji oraz kawiarnia (dostęp bez barier 
architektonicznych). 

 Możliwość wejścia z psem asystentem/przewodnikiem po uzgodnieniach z obsługą.  

 Audioprzewodniki dla obcokrajowców – po angielsku, niemiecku, polsku, rosyjsku, chińsku, 
koreańsku. 

 Brak parkingu przy obiekcie. Najbliższa możliwość zaparkowania przy ul. Mlčochova, ok. 80 m 
od wejścia do muzeum. Brak wydzielonych specjalnych miejsc.  
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