
 

 

Galerie moderního umění    
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Hradec Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03 

GPS: N 50.209847, E 15.834271 
 +420 495 512 538 

 info@galerie.cz     
 https://www.galeriehk.cz/ 

Popis  

Galerie moderního umění v Hradci Králové sídlí v nově zrekonstruovaném secesním paláci, který patří 
k významným architektonickým památkám z počátku 20. století.  

Část rozsáhlé sbírky obrazů, soch a plastik je vystavena ve stálé expozici, která nabízí zevrubný 
přehled o vývoji českého umění 20. století. Jsou zde vystavena díla Jana Preislera, Bohumila Kubišty, 
Emila Filly, ale i současných tvůrců.  

V průběhu roku se zde konají výstavy výtvarného umění, veřejnost má možnost využít rozmanité 
vzdělávací pořady včetně akcí pro rodiny s dětmi.  

Přístupnost  

Vstup    

 Galerie má dva vstupy: hlavní z ul. Velké náměstí a boční z ul. Úzká.  

 Hlavní vstup je bariérový: +8 schodů.  

 Boční vstup je bezbariérový, na úrovni přístupového chodníku.  

 Za vstupními dveřmi bočního vstupu je nájezdová rampa. Šířka 2,5 m, délka 15 m (dvě ramena), 
celková výška 2 m. Rampa je vybavena madly.   

 Vstupní dveře jsou široké min. 80 cm, otevírají se mechanicky dovnitř, bez prahu. U vstupu je 
zvonek. 

 K pokladně je bezbariérový přístup.   

   
Zleva: Hlavní vstup, boční vstup, rampa u bočního vstupu 



 

 

Vnitřní prostory    

 Všechny cesty v budově jsou široké min. 150 cm.  

 Dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. 

 Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký. Materiál: dřevo, kámen. 

 Na komunikačních cestách nejsou prahy/schody vyšší jak 2 cm.   

 Objekt má více než 1 patro přístupné veřejnosti – celkem 5 pater.  

 K dispozici je výtah. Vstup do výtahu je široký min. 80 cm. Velikost kabiny výtahu je min. (š) 100 
x (hl) 125 cm.  

 V expozičních sálech jsou odpočinková místa k sezení. 

 V prostorách je dostatečná manipulační plocha pro pohyb osob na vozíku (otáčení vozíku) a 
dětského kočárku. S kočárky lze vstupovat do galerie, avšak nepříliš komfortně. 
Nedoporučujeme. Kočárky možno zanechat v hlídaných prostorách 1. patře.    

 Většiny exponátů se není možné dotýkat, avšak je možné si je prohlížet z bezprostřední 
blízkosti. Haptické modely exponátů nejsou k dispozici.  

 Exponáty jsou dobře viditelné z různých pozic. Popisky exponátů jsou dobře čitelné jak z pozice 
osoby sedící/osoby malého vzrůstu, tak z pozice osoby stojící.  

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

  

  



 

 

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 
 

 

Bezbariérová toaleta  

 V galerii se nachází bezbariérové WC – ve 2. a 4. patře, volně dostupné.  

 Vstupní dveře kabiny jsou široké min. 80 cm, otevírají se směrem ven. 

 Rozměry kabiny jsou min. 160 x 160 cm. 

 Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 
vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

 Po obou stranách mísy jsou madla. 

 Součástí bezbariérového WC je přebalovací pult.   

 

Služby a vybavení  

 V objektu se nachází: šatna a obchod se suvenýry (bezbariérový přístup). 

 Individuální návštěva galerie je možná bez předchozí domluvy.   

 Není možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

 K dispozici je parkoviště, bez vyznačených vyhrazených parkovacích míst. Parkoviště je 
provozováno městem a je zpoplatněno.  

Datum zpracování: 3/2019 


