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Práce se zaměřuje na zpřístupnění města Olomouce osobám s omezením pohybu a orientace. 

Analyzuje stávající situaci, konkrétně přístupnost turistických atraktivit, turistické vybavenosti 

i dopravní dostupnost. Na základě analýzy navrhuje opatření pro zlepšení přístupnosti města 

návštěvníkům s handicapem. 
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ÚVOD 

Globální cestovní ruch prodělal v posledním desetiletí dramatický vývoj. Přesuny lidí, 

které se více než zdvojnásobily, kladou důraz na dostatečnou infrastrukturu a objevuje se nyní 

i celá řada kvalitativních požadavků, jako například větší informovanost, interaktivita, 

digitalizace, ale také například i změny řádu technologicko-mechanického. Jedním z klíčových 

požadavků je mobilita turistů se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Bezbariérovost se na první pohled týká jen skupiny osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Do této skupiny patří osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním 

postižením, senioři, těhotné ženy a lidé s dítětem v kočárku či dítětem do tří let věku. Je tak 

zřejmé, že tato skupina spoluobčanů je široká a obsahuje zhruba třetinu naší populace. Každý 

člověk se během svého života dostává do období, kdy sám potřebuje bezbariérové prostředí, ať 

již jako dítě, rodič či senior. 

Města, která se nemohou přizpůsobit nebo se přizpůsobují jen pozvolna, pak zaostávají 

za svými konkurenty a jejich případná jiná komparativní výhoda, jako například hodnotnější 

architektura, se pak rychle smazává. 

Tato práce má tedy za cíl posoudit bezbariérovou přístupnost v městě Olomouci 

a navrhnout případná opatření, jakým způsobem město ještě více zpřístupnit sledované cílové 

skupině. Předpokladem takových návrhů opatření je důkladná analýza současného stavu. 

Snahou případných navrhovaných opatření je uvažovat tak, aby si Olomouc v rámci mobility 

vytvořila, pokud možno komparativní výhodu oproti svým konkurentům, to vše za cenu, která 

je v souladu se standardním hospodařením města a zásadním způsobem tedy nezatíží městský 

roční rozpočet.  
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1 BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST VE VZTAHU 

K CESTOVNÍMU RUCHU 

V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy spojené s přístupným cestovním 

ruchem a dále legislativa, která se k dané problematice váže. 

1.1 Základní pojmy 

Tato část definuje základní pojmy, které jsou spojeny s problematikou cestování osob s 

handicapem. 

Bariéra  

Pojem bariéra může mít pro každého jedince jiný význam. To, co se může zdát jako 

problém osobě se sníženou pohyblivostí, ovšem nemusí být bariérou pro osobu s jiným 

handicapem. Bariéra je definována dle Matušky (2009) jako překážka či jiná okolnost, která 

omezuje nebo dokonce zcela vylučuje pohyb handicapovaných osob. Bariéry Filipová (2002) 

dělí na psychické a fyzické. Psychické vznikají z důvodu strachu z odlišnosti atd. Řadí se sem 

například komunikaci s personálem. Mezi fyzické bariéry patří všechna reálná omezení, která 

každodenně komplikují či dokonce zcela znemožňují běžné fungování lidem s handicapem. 

Příkladem mohou být schody, obrubníky, dveře, odpadové koše, stojany na jízdní kola atd. 

Bezbariérovost 

Dle Matušky (2009) se bezbariérovostí rozumí odstranění překážek či využití takových 

opatření nebo zařízení, která umožní lepší a bezpečný přístup či užívání handicapovaným.  

Handicap 

Zdražilová (2006) definuje tento pojem jako ztrátu či omezení příležitostí rovnoprávně 

a plnohodnotně se podílet na společenském životě.  

Handicpovaná osoba 

Tímto termínem bývá nejčastěji označována osoba se zrakovým, pohybovým či 

sluchovým postižením. Potižení může být buď skryté či viditelné a trvalé či dočasné. Jak uvádí 

Zdražilová (2006), Světová zdravotnická oraganize schválila mezinárodně platný dokument, 

který klasifikuje poruchu, postižení a handicap následovně: 

 vada (impairment) je abnormání psychologická, fyziologická či anatomická struktura 

nebo funkce, 
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 postižení (disability) je klasifikováno jako ztáta shopnosti člověka jednat a provádět 

činnosti způsobem nebo v mezích, které se považují pro normální,  

 znevýhodnění (handicap) je omezení sociálního charakteru, vyplývá z vady nebo 

postižení, které člověka omezují, nebo mu dokonce znemožňují, aby vykonával role, 

které jsou pro něho normální. 

Vodicí linie 

Zdařilová (2006, s. 7) uvádí, že vodicí linie je „spojnice hmatných orientačních bodů, 

umístěných v pochozích plochách a na vnitřních i vnějších komunikacích; vodicí linie se dělí 

na přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie; vodicí linií není obrubník chodníku směrem do 

vozovky.”  

Přirozená vodící linie – vymezuje ji jako spojnici hmatných orientačních bodů, které 

vznikly uspořádáním stavby či jejích jednotlivých prvků, které jsou umístěny v pochozích 

plochách nebo na vnitřních a vnějších komunikacích.  

Umělá vodicí linie – definuje ji jako spojnici vytvořených hmatných orientačních bodů, 

které jsou umístěny stejně jako u přirozených vodicích liniíí v pochozích plochách či na 

vnitřních a vnějších komunikacích. 

Kritické místo 

Matuška (2009) považuje tento pojem za obecnější, a tedy nadřazený pojmu bariéra. 

Jedná se o situaci či místo, kdy může dojít u osob se sníženou orientací či pohyblivostí k určitým 

situacím, které mohou ohrozit jejich bezpečnost, pohyb nebo orientaci. 

Velmi často dochází k mylnému chápání toho, kdo jsou vlastně uživatelé 

bezbariérového prostředí. Často jsou za ně považováni pouze lidé s těžkým smyslovým či 

tělesným postižením. Jedná se ovšem o mylné chápání dané problematiky, a to jak na straně 

laické veřejnosti, tak dosti často dokonce i u veřejnosti odborné. Dle Zdařilové (2006) se za 

osoby s omezenou pohyblivostí či orientací považují: 

 osoby s postižením pohybového aparátu, 

 osoby s postižením sluchu, 

 osoby hluchoslepé, 

 osoby s postižením zraku, 

 těhotné ženy, 

 starší osoby, 

 osoby doprovázející malé děti či kočárek, 
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 osoby dočasně postižené vlivem úrazu, 

 osoby s nadměrnými lidskými proporcemi. 

1.2 Osoby s pohybovým postižením 

Za tělesná postižení se dle Piperové (1998) považují postižení přetrvávající nebo trvalé 

nápadnosti, pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením kognitivních 

a sociálních a emocionálních výkonů. Častou příčinou je poškození podpůrného nebo 

pohybového aparátu či jiné organické poškození. K osobám pohybově postiženým, jako jsou 

např. osoby připoutané na invalidním vozíku, je třeba ještě přidat i osoby s omezenou 

pohyblivostí či orientací, které byly zmíněny výše. Pro tuto skupinu je dle Filipové (2002) 

charakteristické: 

 snížená vertikální dosahová vzdálenost, 

 menší schopnost využívat obě ruce, 

 nižší rychlost pohybu, 

 potřeba většího prostoru, 

 snížený horizont pohledu, 

 neschopnost překonávat větší úrovňové rozdíly. 

  

Obrázek 1 Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku (Česko, 2009) 

Na Obrázek 1 ukazuje symbol, kterým jsou označena zařízení pro osoby na vozíku. 

V České republice žije zhruba 300 000 osob s vadami pohybového ústojí. Mezi 

nejdůležitější požadavky na bezbariérové prostředí pro osoby s pohybovým omezením patří dle 

Matušky (2009) a Šnajdrové (2007) následující: 

 podchozí výška 2 200 mm, 

 příčný sklon – 1:50 (2 %), 



13 

 protiskluzné vlastnosti pochozí plochy – součinitel smykového tření na pozemních 

komunikacích, schodištích, bezbariérových rampách musí být min. tg α + 0,5,  

 podélný sklon – nejvýše 1:12 (8,33 %), v daných případech 1:8 (12,5 %),  

 obslužné prvky ve výšce max. 1 200 mm, 

 manévrovací plocha pro osoby na vozíku – kruh o průměru 1 500 mm. 

Mezi pomůcky a zařízení pro osoby s pohybovým postižením patří dle Šnajdrové 

(2007): 

 invalidní vozík – umožňuje samostatný pohyb osobám, které jsou těžce pohybově 

postižené, 

 bezbariérová rampa (dříve šikmá rampa) – část komunikace či samostatné konstrukce, 

která dovoluje přístup do stavby či umožňuje překonání výškového rozdílu, 

 zdvihací plošina- je svislá či šikmá a slouží pro dopravu osob na vozíku. 

1.3 Osoby se smyslovým postižením 

Za osoby se smyslovým postižením se považují osoby s úplnou nebo částečnou ztrátou 

zraku a osoby s úplnou nebo částečnou ztrátou sluchu. V České republice žije zhruba 

300 000 sluchově postižených osob a, jak uvádí TyfloCentrum Praha (2010), zhruba 

100 000 osob se zrakovým postižením. 

1.3.1 Osoby se zrakovým postižením 

Osoby se zrakovým postižením jsou lidé, kteří mají takové poškození zraku, které 

nějakým způsobem ovlivňuje jejich běžný život. Osoby se zrakovým postižením jsou lidé 

s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR (SONS ČR, ©2012-2017) uvádí na svých stánkách následující dělení: 

 kategorie 1: střední slabozrakost, 

 kategorie 2: silná slabotrakost, 

 kategorie 3: těžce slabý zrak, 

 kategorie 4: praktická nevidomost, 

 kategorie 5: úplná nevidomost. 
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Obrázek 2 Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením (Česko, 2009) 

Zrakově postižené osoby se pohybují podél vodicích linií. Mezi nejdůležitější 

požadavky na bezbariérové prostředí zrakově postižených osob dle Matušky (2009) patří: 

 kontrastní provedení úprav, 

 velikost a font písmen zobrazovaných informací, 

 hmatové a akustické srozumitelné informace, 

 akustická signalizace na přechodech pro chodce vybavených světelnou signalizací, 

 sloupek signalizace umístěný vprostřed signálního pásu, 

 vyznačení předmětů v půdoryse zarážkou pro slepeckou hůl ve výšce 100 − 250 mm 

u překážek na pozemních komunikacích. 

Zařízení nebo prostory pro osoby se zrakovým postižením jsou označeny symbolem, 

který je na obrázku 2. 

1.3.2 Osoby se sluchovým postižením 

Definice sluchově postižených uvedená v zákoně č. 155/1998 Sb., o znakové řeči 

(Česko, 1998) je následující: „Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které 

ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady neumožňuje 

plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy 

považují znakovou řeč za primární formu své komunikace." 

Sluchové vady jsou dle Pipekové (1998) klasifikovány následovně: 

 nedoslýchavost – převodní, kdy postižený slyší málo, ale dokáže rozeznat zvuky lidské 

řeči, a percepční, která se projevuje také zkresleným vnímáním řeči, 

 hluchota – může být úplná (naprostá ztráta sluchu) či praktická (pouze zbytky sluchu), 
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 ohluchlost – ke ztrátě sluchu dochází v průběhu života. Pokud dojde k ohluchnutí po 

ukončení základního vývoje řeči, řeč se již neztrácí, zůstává zachována, ale vyžaduje 

soustavnou péči.  

  

Obrázek 3 Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením (Česko, 2009) 

Zařízení nebo prostory pro osoby se sluchovým postižením jsou označeny symbolem, 

který ukazuje obrázek 3. 

Pomůcky a zařízení pro sluchově postižené osoby uvadí Šnajdrová (2007) následující: 

 indukční smyčka – umožňuje přijímat zvuk akustických reprodukčních zařízení, 

 sluchadlo – kompenzační pomůcka, jež umožňuje nedoslýchavým osobám poslech 

mluveného slova a jiných zvuků, 

 kochleární implantát –   elektronická smyslová náhrada, která obchází poškozené vnitřní 

buňky, nahrazuje funkci šneka v uchu. 

1.4 Bezbariérová přístupnost 

Jak uvádí Matuška (2009), pokud má být bezbariérový celý systém veřejné dopravy, je 

třeba, aby požadavky na bezbariérový přístup, užívání a pohyb splňovaly všechny následující 

subsystémy: 

 vozový park (vozidla), 

 infrastruktura (dopravní cesty, budovy, pozemní komunikace apod.), 

 informační, orientační a komunikační systémy, 

 zařízení a doplňkové služby (prodejní automaty, označovače jízdních dokladů, 

úschovny zavazadel, informační cetra apod.), 

 personál dopravce, zejména ten, který je v každodenním styku s cestujícími. 
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Přístupnost vozidel je jedním z klíčových aspektů užívání systému veřejné dopravy. 

Řadí se sem drážní a silniční vozidla. Mezi drážní vozidla patří tramvaje, trolejbusy, vozidla 

metra a lanové dráhy a vozidla železniční. Jak uvádí Matuška (2008), všechna taková vozidla 

musí mít minimální šířku vnitřních dveří 850 mm, minimální šířku průjezdových míst 900 mm, 

zdvíhací mechanismus, úchyty proti nežádoucímu pohybu, akustický a vizuální informační 

systém, speciální označení pro osoby se sníženou schopností pohybu. Požadavky na vozidla 

lanové dráhy jsou velmi obecné. Šířka dveří a prostor alespoň jednoho vozidla musí umožnit 

přepravu osob se sníženou schopností pohybu a musí být označena. Dále uvádí u autobusů, že 

pro bezbariérovou přístupnost je nutností vhodná výška podlahy vozidel, dále pak výška 

umístění tlačítek pro komunikaci s řidičem, místo pro vodícího psa a další.  

Infrastruktura je jedním z hlavních subsytémů veřejné dopravy. Patří sem pozemní 

komunikace, zastávky, veřejná doprava a další.  

Další subsystém veřejné dopravy, který musí být bezbariérový, jsou Informační 

a orientační systémy. Tyto systémy ocení především osoby s postižením zraku a sluchu. 

Informace by měly být dle Matušky (2008) aktuální, srozumitelné, dostatečně přesné, úplné 

a ve správný čas. Za zdroje informací považuje informační panely, piktogramy, informační 

kanceláře a soustavy orientačních značek. Informační sysmémy by měly splňovat dle Matušky 

(2008) následující parametry: 

 ovládací prvky ve výšce 0,6–1,2 m nad úrovní podlahy (tlačítka atd.), 

 volnou manévrovací plochu před informačním stojanem 1 m x 1,2 m, obecně však platí 

1,2 m x 1,5 m, 

 bezbariérový přístup včetně označení piktogramy, pokud je periferní zařízení umístěno 

v uzavřené místnosti. 

Mezi zařízení, která musí být upravena tak, aby vyhovovala osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace, patří například informační centra. Svým návštěvníkům by měla 

nabídnout bezbariérový přístup a možnosti užívání jak pro osoby pohybově, tak i sluchově a 

zrakově postižené. Zejména při komunikaci se sluchově postuženými je vhodné umístit 

zvukovou smyčku a piktogram, a tak předejít informační bariéře mezi návštěvníkem 

a personálem informačního cetra. Také je třeba pracovníky pro jednání a komunikaci 

s příslušnou cílovou skupinou zaškolit.  

Personál dopravce, který přichází do každodenního kontaktu s cestujícími, tedy 

i s osobami se sluchovým, zrakovým či pohybovým postižením, tvoří nezanedbatelnou součást 

systému veřejné dopravy. Bohužel je zatím tato problematika dosti opomíjena a většinou 

personál není řádně proškolen a neví, jak se chovat či komunikovat s takovým cestujícím. Při 
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hovoru s osobou na vozíku je vhodné si podřepnout a hovořit z očí do očí. Při překování 

překážek, nástupu do dopravního prostředku či otevírání dveří poskytuje pesonál výpomoc. 

Pokud komunikuje personál s osobou s postižením zraku, zdraví jako první, představí se a 

poskytne informace, kde se návštěvník nachází. Pokud má nevidomý doprovod, zásadně se 

komunikuje s nevidomým, nikoliv však s jeho doprovodem. Pokud má s sebou nevidomý 

asistenčního psa, je zcela nepřístupné jeho hlazení či krmení bez svolení. Pokud komunikuje 

persnál s osobou se sluchovým postižením, není vhodné zvyšovat hlas. Nutností je mluvit 

pomalu a zřetelně. Není vhodné slabikovat, neboť neslyšící odezírají celá slova. Věty by měly 

být krátké. V případě nutnosti je třeba použít i písemnou formu komunikace.  

1.5 Specifika zpřístupňování destinace 

Při zpřístupňování destinace osobám se sníženou schopností pohybu a orientace je nutno 

brát v potaz jistá specifika. 

Parkoviště je vhodné umístit co nejblíže k objektům či přístupovým cestám. V okolí 

parkovacího místa by neměly být hrany chodníků, či jiné překážky. Pro vozidla vybavená 

rampou pro vozíčkáře je vhodné vyhradit podélná pakovací místa, aby byl zajištěn jednoduchý 

výstup a nástup. Jestliže se nachází parkoviště u nemocnic, lékařských domů, obchodů či 

staveb, které jsou určeny pro služby, je 1 % z celkových parkovacích míst určeno pro osoby 

doprovázející dítě v kočárku. Pokud nevyjde celé číslo, parkovací místa se zaokrouhlují 

směrem nahoru. Vyhrazená parkovací místa jak pro osoby těžce pohybově postižené, tak pro 

osoby doprovázející dítě v kočárku, by měla být umístěna co nejblíže u vchodu do budovy. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. uvádí vyhrazená místa pro těžce pohybově postižené. Jejich počty 

ukazuje tabulka číslo 1. 

Tabulka 1 Počty vyhrazených míst 

 

Zdroj: Česko (2009) 
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Odpočinková místa, zejména pak lavičky, by měly být umístěny podél cest 

v pravidelných vzdálenostech od sebe. Některé by měly být instalovány na slunná, jiné zase 

naopak na stinná místa. Měly by být ve stejné úrovni jako cesta a nesmí nijak bránit průchodu 

či jinak překážet. Vedle lavičky je vhodné upravit asi 1 m široké místo pro zaparkování 

invalidního vozíku, jak uvádí Loučková a Fialová (2010). 

Mezi další důležité patří orientační prvky. Informační tabule by měly být čitelné jak 

z pohledu stojící, tak z pohledu sedící osoby. Proto by jejich střed neměl být výše než 120 cm 

nad zemí a jejich sklon by měl být 5-10 °, jak uvádí Loučková a Fialová (2010). Nevidomí 

a osoby se zbytky zraku používají Braillovo písmo nebo zvukové informace. Ne každý však 

Braillovo písmo ovládá, proto je třeba informace podávat i jinými způsoby. Může se jednat 

například o zvukové nahrávky, které popisují, kudy vede cesta a jak vypadá její okolí, či 

dotekové mapy. 

V místech, která jsou přístupná i ve večerních a nočních hodinách, je nutné mít 

dostatečné osvětlení. Lampy musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od cesty, aby netvořily 

překážku, a nesmí být příliš daleko od sebe, aby nevznikala temná místa. 

1.6 Legislativa 

Snahy o tvorbu bezbariérového prostředí probíhají již od 70. let. Největší změny však u 

nás nastaly až v 90. letech. V dnešní době existuje několik desítek právních předpisů 

a doporučení, které se touto problematikou zabývají. Základním předpisem České republiky je 

Listina základních práv a svobod. V článku 14 je uvedena svoboda pohybu. Tu je ovšem 

nutné chápat v širším smyslu než pouze jako svobodu cestování. Svobodou pohybu rozumíme 

kvalitní a plnohodnotný pohyb všech skupin obyvatel, a to i osob se sníženou schopností 

pohybu či orientace. 

Zatím poslední vyhláška upravující technické požadavky pro stavby je ze dne 

5. listopadu 2009 a jedná se o vyhlášku schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Tato vyhláška řeší bezbariérové úpravy staveb pro osoby se zdravotním postižením. 

Současně tak ruší dřívější vyhlášku 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Plné znění 

aktuálně platné vyhlášky je uvedeno v příloze A. 

Neméně důležitým dokumentem je deklarace práv, která byla schválená v rámci Evropy 

– Charta o přístupu k dopravním službám a dopravní infrastruktuře. Tato charta byla 

přijata na konferenci evropských ministrů dopravy v květnu roku 1999 ve Varšavě. Chartou byl 
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tak přijat závazek, že veškerá nově vybudovaná infrastruktura v Evropě bude 

přihlížet  k  potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Mezi další normy patří 

Zákon č. 155/199Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, který 

upravuje používání komunikačních systémů jako jejich dorozumívací prostředky. Tyto osoby 

mají právo si svobodně zvolit z komunikačních systémů, které jsou uvedeny v tomto zákoně 

tak, aby odpovídaly jejich potřebám a usnadnily jim zapojení do každodenního života.  
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2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA OLOMOUCE Z HLEDISKA 

CESTOVNÍHO RUCHU 

Město Olomouc každoročně navštíví desetitisíce turistů a lze jej bezpochyby považovat 

za atraktivní destinaci z hlediska cestovního ruchu. 

2.1 Základní informace o městu 

Olomouc je město s 99 529 obyvateli (Magistrát města Olomouce, 2017) situované 

v centru Moravy. S tímto počtem obyvatel se jedná o šesté největší město České republiky. 

Nížina úrodné Hané, kde město Olomouc leží, je z klimatického hlediska velmi příznivá a patří 

mezi nejteplejší oblasti v ČR. Od 1. 1. 2001 je to sídelní město Krajského úřadu Olomouckého 

kraje. Již v historii byla díky strategicky výhodné poloze Olomouc považována za hlavní město 

střední Moravy a významné duchovní, kulturní i hospodářské centrum. 

Díky více než 900 letům historie města je Olomouc po Praze druhou největší 

památkovou a historickou rezervací naší republiky. Od roku 2000 je zapsána do Seznamu 

světového a kulturního dědictví UNESCO, díky baroknímu Sloupu Nejsvětější Trojice. Město 

Olomouc je sídlem arcibiskupa – metropolity moravského, starobylé Univerzity Palackého, 

vrchního soudu, Moravské filharmonie a řady dalších významných institucí. Mezi 

nejvýznamnější památky neodmyslitelně patří, kromě výše zmiňovaného Sloupu Nejsvětější 

Trojice, gotická budova radnice s orlojem, novogotická katedrála Dóm sv. Václava, národní 

kulturní památka Přemyslovský palác, barokní chrám Panny Marie Sněžné, kostel sv. Michala, 

klášter Hradisko, novobarokní kaple sv. Sarkandra, Arcibiskupský palác a v neposlední řadě 

soubor šesti historických barokních kašen a novodobé Ariónovy kašny z roku 2002. Za 

návštěvu jistě stojí i několik kilometrů vzdálená bazilika Panny Marie na Svatém Kopečku, 

kterou v roce 1995 navštívil i Jan Pavel II. 

2.2 Analýza atraktivit města a okolí 

Město Olomouc svým návštěvníkům může nabídnout širokou škálu zážitků. Ať už 

se jedná o sportovní vyžití, kulturní zážitky či historické jádro města. 

2.2.1 Zařízení pro sport a volný čas 

Pro návštěvníky města je k dispozici Plavecký stadion, který v roce 2009 prošel 

celkovou rekonstrukcí. Dále nově vybudovaný Aquapark, který zahájil svůj provoz v květnu 

roku 2009, který je ideálním místem pro celou rodinu a svým návštěvníkům nabízí zajímavé 

vodní atrakce. Dále je ve městě zimní stadion, fotbalový stadion a řada sportovních areálů. 
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2.2.2 Nezařazené atraktivity 

Výstaviště Flora Olomouc 

Areál výstaviště se čtyřmi pavilony o rozloze více než 4 000 m² (Magistrát města 

Olomouce) je situován ve Smetanových sadech a je považován za klenot města. Vznikl již 

v roce 1966. Od roku 2000 je Flora Olomouc akciovou společností se stoprocentní majetkovou 

účastí města. Každoročně se zde konají výstavy, veletrhy, jejichž počet se rozrostl na patnáct. 

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh Flora Olomouc je považována za nejstarší 

a nejvýznamnější. Má tři etapy, a to jarní, letní a podzimní. Každoročně přiláká desítky tisíc 

návštěvníků z celé ČR, Evropy i ze zbytku světa. K olomouckému výstavišti také 

neodmyslitelně patří sbírkové skleníky, které se svojí velikostí řadí k jedněm z největších v ČR. 

2.2.3 Kulturní památky 

Ne nadarmo se Olomouci říká malá Praha. Dle průvodce Lonely Planet (Magistrát města 

Olomouce, 2017) se dokonce jedná o nejhezčí město v České republice. Na území města je k 

vidění řada historických památek, které každoročně přilákají desetitisíce turistů. Ve městě se 

nacházejí jak národní kulturní památky, tak i objekt zapsaný na Seznamu světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO. Níže je uveden přehled vybraných nejvýznamnějších památek 

ve městě, které jsou zmíněny v propagačních materiálech města. Zároveň jsou zde uvedeny 

výsledky průzkumu návštěvnosti jednotlivých památek.  

 

Obrázek 4 Oblíbenost vybraných památek (Magistrát města Olomouce, 2017) 
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Jak vyplývá z obrázku 4, hlavním lákadlem pro turisty je překvapivě budova radnice 

spolu s historickým orlojem a až po této památce následuje památka zapsaná na seznamu 

UNESCO Sloup Nejsvětější Trojice. 

Sloup Nejsvětější Trojice 

Jak je uvedeno na stránkách města (Magistrát města Olomouce, 2017) Sloup Nejsvětější 

Trojice (viz obrázek 5) byl vybudován v polovině 18. století a bezpochyby patří k unikátním 

dílům. Důkazem toho je jeho zapsání na seznam národních kulturních památek v roce 1995 a o 

pět let později i na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  

 

Obrázek 5 Sloup Nejsvětější Trojice společně s Ariónovou kašnou (autor) 

Sloup je vysoký 32 metrů a je tedy nejvyšším sousoším v České republice. Návštěvníci 

mají možnost podívat se i do malé kaple, která se skrývá v sousoší a bývá pravidelně otevřena. 

Radnice s orlojem 

Radnice je původně gotická, později renesančně upravená. Nynější světově unikátní 

orloj (viz obrázek 6) získal svoji podobu v období poválečného budování socialismu. Na orloji 

pravidelně ve 12 hodin probíhá produkce a žádný návštěvník by si to neměl nechat ujít. 
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Obrázek 6 Orloj (autor) 

Katedrála sv. Václava  

Katedrála sv. Václava (viz obrázek 7) je gotickou památkou, která je vzhledem ke svojí 

novogotické věži druhou nejvyšší katedrálou v České republice. Jedná se o sídelní kostel 

arcibiskupa. (Magistrát města Olomouce, 2017) 

 

Obrázek 7 Dóm sv. Václava (autor) 

Arcibiskupský palác 

Dominantní palác ze 17. století, který je sídlem olomouckého arcibiskupství, se nachází 

v blízkosti Dómu sv. Václava  

Chrám sv. Mořice 

Římskokatolická farnost sv. Mořice prošla mnoha etapami stavebního vývoje. Stavba 

chrámu byla ukončena na přelomu 15. a 16. století a pojme až 4 000 lidí. (Magistrát města 

Olomouce, 2017). Kostel se stal vyhledávanou kulturní památkou zejména pro své barokní 

varhany a vyhlídkovou věž. Jak je uvedeno na nástěnce v kostele, varhany prošly poslední 
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rekonstrukcí v roce 1999, hrací stůl byl modernizován počítačem. Za pěkného počasí je 

46 metrů vysoká věž zpřístupněna turistům. 

Chrám sv. Michala 

Svatý Michal je považován za první kopulovitou stavbu na Moravě. Jedná se o barokní 

chrám, který je datován do 13. století. Svými třemi kopulemi výrazně dominuje olomouckému 

panoramatu a řadí se mezi jednu z nejhezčích barokních památek ve městě. 

Klášterní Hradisko 

Klášter Hradisko (viz obrázek 8) byl založen v roce 1078. V 17. a 18. století došlo 

k jeho přebudování italskými architekty G. P. Tencallem a D. Martinelliem, kteří vybudovali 

v budově kostel sv. Štěpána. (Mlčák, Dolejší a Potůček, 2016). Hlavní čtyřkřídlá budova byla 

v roce 1784 přeměněna na nemocnici. V současné době je zde sídlo nejstarší Vojenské 

nemocnice. Pacienti mohou obdivovat náročnou výzdobu interiérů, na kterých se podíleli 

významní barokní autoři. Klášterní Hradisko je zpřístupněno návštěvníkům po dohodě. 

 

Obrázek 8 Klášterní Hradisko Olomouc (autor) 

Soubor barokních kašen  

V Olomouci se nachází celkem sedm kašen, z toho šest barokních – Caesarova, 

Herkulova, Jupiterova, kašna Tritonů, Merkurova, Neptunova. Jak je uvedeno na stránkách 

města (Magistrát města Olomouce, 2017) v roce 1995 byly tyto kašny spolu se dvěma 

morovými sloupy, které kompozičně ovládají hlavní olomoucká náměstí, zapsány do seznamu 

národních kulturních památek. 

Ariónova kašna 

Tako novodobá kašna slavného olomouckého rodáka I. Theimera vznikla v roce 2002 a 

ztvárňuje původně zamýšlený motiv nikdy nerealizované sedmé barokní kašny. 
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Kapucínský kostel 

Tato památka se nachází na Dolním náměstí a kolemjdoucí ihned zaujme významným 

štítem a architektonickou strohostí. Jedná se o raně barokní klášterní kostel řádu kapucínů. 

Jezuitský konvikt 

Jde o zrekonstruovaný barokní komplex, který je spojený s počátky univerzity ve městě. 

V současnosti je považován za tepající centrum studentského dění. 

Terezská brána 

Tato památka nese název po císařovně Marii Terezii a představuje jedinou dochovanou 

bránu do barokního pevnostního města. 

Poutní chrám na Svatém Kopečku 

Jedná se o unikátní barokní chrám, který papež Jan Pavel II. při svojí návštěvě města 

povýšil na baziliku minor. 

2.2.4 Kulturní zařízení a instituce 

V centru města se nachází řada muzeí, galerií, výstavních síní, kino, přírodní 

amfiteátr atd. Kulturní zařízení a instituce mají významný vliv na cestovní ruch ve městě 

a skládají pestrou mozaiku možností pro využití volného času. 

Muzea 

Město Olomouc může nabídnout svým návštěvníkům řadu muzeí různého charakteru. 

V Olomouci se nachází muzeum: 

 vlastivědné, 

 letecké, 

 umění, 

 historických automobilů, 

 arcidiecézní. 

Divadla 

Návštěvníci města mohou navštívit 3 divadla. Nejstarším je Moravské divadlo 

Olomouc, jehož každoroční prodej vstupenek se pohybuje kolem 70 000 (Moravské divadlo 

Olomouc, 2017). V Divadle hudby se konají hudební, literárně-dramatická, loutková a filmová 

představení alternativního proudu kultury. Alternativní scéna je v Olomouci zastoupena od 

roku 2005 divadlem Tramtárie, jež ve vlastní produkci uvádí zhruba pět divadelních premiér 

měsíčně. Tyto hry jsou pravidelně reprízovány. Tramtárie svoji činnost rozšířila také o hudební 

a filmové produkce, výstavy atd. 
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Moravská filharmonie Olomouc  

Moravská filharmonie se každoročně podílí na organizaci uměleckého a koncertního 

dění v Olomouci. Jedná se o jeden z nejstarších symfonických orchestrů v České republice. 

2.3 Kulturní akce 

Město Olomouc se vyznačuje pestrou nabídkou kulturních, sportovních, kongresových 

a veletržních akcí. Největší a pravidelně se opakující kulturní akce jsou uvedeny v příloze B. 

2.4 Dopravní dostupnost 

Město Olomouc se nachází přímo ve středu Moravy a díky své poloze je snadno 

dostupné jak vlakem, tak po silnici. Jak je patrné z obrázku 9, nejvíce návštěvníků se do města 

dostává právě vlakem a autem. 

 

Obrázek 9 Způsob cestování do Olomouce (Magistát města Olomouce, 2017) 

2.4.1 Silniční doprava 

Do Olomouce se lze dostat, díky relativně kvalitní síti dálnic, z hlavních destinací, jako 

je například Praha, Brno, Ostrava a Vídeň, poměrně snadno, rychle a pohodlně. Možnosti 

dálničního spojení jsou znázorněny na obrázku č. 10. Vzdálenosti a přibližný odhad doby cesty 

jsou následující (Magistrát města Olomouce, 2017): 

 Praha – Olomouc: 284 km za cca 2 h 50 min, 

 Brno – Olomouc: 78 km za cca 52 min, 
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 Ostrava – Olomouc: 95 km za cca 1 h 6 min, 

 Vídeň – Olomouc: 216 km za cca 2 h 30 min. 

 

Obrázek 10 Dálniční síť v České republice (Česká dalnice.cz, 2015) 

2.4.2 Železniční síť 

Olomouc je důležitým železničním uzlem. Leží na třetím železničním koridoru, který 

propojuje Německo se Slovenskem. Plánek třetího železničního koridoru ukazuje obrázek 11. 

Díky tomu je možné se přepravit z Olomouce do Prahy za pouhé dvě a půl hodiny. Je možno 

využít jak služeb Českých drah, tak i konkurentních společností Leo Express a RegioJet.  

 

Obrázek 11 Třetí železniční koridor (Správa železniční dopravní cesty, ©2009-2012) 



28 

2.4.3 Letecká doprava 

V Olomouci ani blízkém okolí se nenachází mezinárodní letiště. Ovšem návštěvníci 

mají možnost si vybrat jednu z následujících možností (Magistrát města Olomouce, 2017): 

 Brno – Letiště Tuřany (70 km), 

 Ostrava – Letiště Leoše Janáčka Mošnov (80 km), 

 Katovice – Katowice-Pyrzowice (210 km), 

 Bratislava – Letiště M. R. Štefánika (210 km), 

 Vídeň – Vienna International Airport (260 km), 

 Krakov – Kraków-Balice (265 km), 

 Praha – Letiště Ruzyně (280 km). 

2.5 Výhody pro turisty 

Turisté, kteří zavítají do Olomouce, mohou od roku 2001 prostřednictvím Olomouc 

Region Card využít řady výhod a slev při vstupu do památek, v dopravě či službách, 

a to v rámci celého kraje. Jak je uvedeno na stránkách města (Magistrát města Olomouce, 

2017), do projektu je zapojeno 1 965 subjektů. Olomouc se v roce 1996 stala první metropolí 

v České republice zapojenou do tohoto projektu, který běží v řadě evropských měst. O pět let 

později byla projektu rozšířena působnost v rámci celého Olomouckého kraje. Karta existuje 

ve dvou variantách – 48hodinová nebo 5denní. Cena 48hodinové karty je 240 Kč a 5denní je 

480 Kč. Děti platí v obou případech 50 % ceny. Kartu lze zakoupit v Olomouci celkem na 

14 místech, která jsou uvedeny na stránkách města. Výhody karty jsou následující: 

 vstupy zdarma do desítek nejznámějších hradů, zámků a muzeí, 

 cestování MHD zcela zdarma, 

 slevy v hotelech, kempech, penzionech a restauracích, 

 slevy na relaxační i adrenalinové sportovní aktivity. 

2.6 Turistická vybavenost 

K základní turistické vybavenosti patří ubytovací a stravovací zařízení. Důležité jsou 

ale další, doplňkové služby, např. turistická informační centra apod. 

2.6.1 Turistická informační centra 

Informační centra se nacházejí v Olomouci celkem tři, a to v podloubí radnice, na 

hlavním vlakovém nádraží a ve Švédské ulici v centru města. Návštěvníkům jsou zde 

k dispozici základní turistické informace a materiály. Dále je zde možnost koupě suvenýrů, 

slevové karty Olomouc region Card a také vstupenek na kulturní akce. Prostřednictvím centra 

http://www.airport-brno.cz/
http://www.airport-ostrava.cz/
http://www.katowice-airport.com/
http://www.airportbratislava.sk/
http://www.viennaairport.com/
http://www.lotnisko-balice.pl/
http://www.prg.aero/
http://tourism.olomouc.eu/sights/townhall-astronomical-clock/detail=1/cs
http://tourism.olomouc.eu/tourism/olomouc-region-card/article_id=194/cs
http://tourism.olomouc.eu/tourism/information-centre/ticket-sales/article_id=185/cs
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je možnost si zajistit ubytování nebo objednat tematickou prohlídku města s průvodcem. 

Návštěvníkům je k dispozici zdarma veřejný internet. 

2.6.2 Ubytování a stravování 

Ubytovací možnosti v Olomouci jsou celkem rozmanité. Magistrát města Olomouce 

(2017) na svých stránkách uvádí, že turisté mají možnost výběru z hostelů, motelů, campů, 

ubytování na vysokoškolských kolejích, penzionů a hotelů různé kvality. Celkově se ve městě 

v roce 2016 nacházelo 51 ubytovacích zařízení. V porovnání s předchozími roky došlo 

k postupnému nárůstu počtu ubytovacích zařízení ve městě, s nímž souvisí i celková kapacita 

lůžek. Ve městě převládají zařízení typu penzion, kterých je celkem 23. Druhým nejčetnějším 

jsou tříhvězdičkové hotely, kterých je ve městě deset. Hotelů čtyřhvězdičkových v Olomouci 

nalezneme v současnosti osm. Všechny hotely v Olomouci jsou bezbariérové. Problém je 

u ubytovacích zařízení nižších tříd. Jak vyplývá z obrázku 12, hotely se řadí k nejoblíbenějším 

ubytovacím zařízením pro turisty. V centru Olomouce je návštěvníkům k dispozici řada 

restaurací, pivovarů, kaváren, čajoven a vináren. 

 

Obrázek 12 Oblíbenost ubytovacích zařízení (Magistrát města Olomouce, 2017) 

2.7 Návštěvnost města a profil návštěvníka 

Na stánkách města jsou k dispozici různé statistiky zobrazující návštěvnost a doby 

pobytu hostů. Data pocházejí z průzkumu, který byl prováděn od čevna do září 2016 a kterého 

se zúčastnilo 432 respondentů. Dle průzkumu tráví nejvíce turistů ve městě dva dny, viz obrázek 
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Obrázek 13 Doba pobytu ve městě (Magistrát města Olomouce, 2017) 

Nejvíce turistů, kteří do města zavítají, jsou zahraniční turisté, jak vyplývá z obrázku 14. 

V rámci ČR pochází nejvíce návštěvníků z Prahy.  

 

Obrázek 14 Struktura návštěvníků (Magistrát města Olomouce, 2017) 

Nejvíce respondentů uvedlo jako hlavní důvod náštěvy města poznání. Další důvody 

jsou uvedeny na obrázku 15. 
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Obrázek 15 Důvod návštěvy města (Magistrát města Olomouce, 2017) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU BEZBARIÉROVÉ 

PŘÍSTUPNOSTI MĚSTA OLOMOUCE 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu dat nasbíraných autorkou této diplomové práce 

k jednotlivým turistickým atraktivitám města Olomouce z hlediska bezbariérové přístupnosti 

osobám s omezenou schopností pohybu či zrakově postiženým. Cílem této analýzy je získat 

dostatečný objem informací, díky nimž bude možné vyhodnotit a navrhnout nové možnosti. 

3.1 Použitá technika a zpracování informací 

Data pro analytickou část byla získána na základě autorkou provedeného šetření ve 

městě a jeho okolí. Data byla zaznamenána do hodnotící tabulky. Při sběru informací byl 

vytvořen seznam požadavků pro bezbariérovost. Ukázka hodnotícího formuláře je uvedena 

v tabulce 2 a hodnotící matice pak v tabulce 3. 

Tabulka 2 Ukázka hodnotícího formuláře 

Objekt     ID Hodnocená kritéria 

Kulturní památky 1 
Kapacita parkovišť, vyhrazené stání, vstup do objektu, vnitřní prostor, 

prohlídkové okruhy 

Kulturní zařízení  2 
Kapacita parkovišť, vyhrazené stání, vstup do objektu, vnitřní prostor, 

bezbariérové WC 

Ubytovací zařízení 3 
Kapacita parkovišť, vyhrazené stání, vstup do objektu, vnitřní prostor, 

bezbariérové WC, bezbariérové pokoje 

Stravovací 

zařízení 
4 

Kapacita parkovišť, vyhrazené stání, vstup do objektu, vnitřní prostor, 

bezbariérové WC 

Informační centra 5 
Kapacita parkovišť, vyhrazené stání, vstup do objektu, vnitřní prostor, 

bezbariérové WC 

Sport a volný čas 6 
Kapacita parkovišť, vyhrazené stání, vstup do objektu, vnitřní prostor, 

bezbariérové WC 

Dopravní služby 7 
Kapacita parkovišť, vyhrazené stání, vstup do objektu, vnitřní prostor, 

bezbariérové WC 

Zdroj: autor 
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Tabulka 3 Forma hodnocení při sběru dat 

Kritérium Stupeň hodnocení 

A B C 

Kapacita parkoviště 1 - 10 míst 11 a více míst neoficiální parkoviště 

Vyhrazené stání 1 místo 2 a více míst X 

Vstup do objektu bez bariér s asistencí nevyhovuje 

Vnitřní prostor bez bariér s asistencí nevyhovuje 

Prohlídkové okruhy bez bariér s asistencí nevyhovuje 

Bezbariérové WC ano ne X 

Bezbariérový pokoj ano ne X 

Přístupová komunikace bez bariér z části přístupné nevyhovuje 

Přístup na nástupiště bez bariér z části přístupné nevyhovuje 

Nástupová hrana vyhovující nevyhovující X 

Odbavovací prostor bez bariér z části přístupné nevyhovuje 

Informační systém vyhovující z části vyhovující nevyhovuje 

Úrovňový vstup 

na konec zastávky 

navazuje 

na chodník 

do 20 mm nad 20 mm 

Úpravy pro nevidomé bezchybné z části žádné 

Zdroj: autor 

3.2 Přístupnost turistických atraktivit 

V této kapitole jsou zkoumány jednotlivé atraktivity a na základě vyhodnocení této 

analýzy budou určeny a navrženy úpravy potřebné pro bezbariérové prostředí. Město Olomouc 

má z velké části turistické atraktivity bezbariérové. Z pohledu bezbariérovosti je v Olomouci 

problém s využíváním tzv. kočičích hlav. Tento povrch není zcela vhodný pro vozíčkáře, ale 

na druhou stranu je pozitivně hodnocen ze strany zrakově postižených, kteří se orientují pomocí 

slepecké hole. Město od roku 2011 realizuje projekt bezbariérová Olomouc. Mezi hlavní cíle 

tohoto projektu je zmapování stávajících podmínek života a odstraňování bariér, které se 

netýkají pouze zdravotně postižených, ale také například seniorů či matek s dětmi. 

Při posuzování bezbariérovosti jednotlivých objektů byla pozornost zaměřena 

především na parametry týkající se: 

 možnosti parkování a speciálně vyhrazená místa, 

 dostupnost informací o bezbariérovosti objektu, 

 obtížnost vstupu do objektu, 

 vnitřní zázemí. 
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3.2.1 Kulturní památky 

Přístupnost kulturních památek je v Olomouci na dobré úrovni i přes to, že město je 

historické a někdy se vyskytne problém s Národním památkovým ústavem. Město se řadí na 

přední příčky v rámci České republiky v bezbariérovém přístupu. To dokazují i výsledky 

provedeného šetření, které jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tabulka 4 Hodnocení historických památek 

Objekt 

Hodnocená kritéria 

ID 
Kapacita 

parkoviště 

Vyhrazené 

stání 

Vstup do 

objektu 

Vnitřní 

prostor 

Prohl. 

okruhy 

Sloup Nejsvětější Trojice 1.1 C B C C X 

Radnice s Orlojem 1.2 C B A A X 

Dóm sv. Václava 1.3 C B A A A 

Sv. Mořic 1.4 A B B A A 

Sv. Michal 1.5 A B C A A 

Klášterní Hradisko 1.6 B A A A A 

Sv. Kopeček 1.7 C B A A A 

Zdroj: autor 

Sloup Nejsvětější Trojice je památka zapsaná na seznamu UNESCO a dominuje 

Hornímu náměstí. Objekt není nijak bezbariérově upraven. Jelikož se ovšem jedná o tak 

významnou památku, není zde ani nějaká možnost většího zásahu. Na náměstí není žádné 

speciální parkoviště. Jedná se o pěší zónu. Jak bylo ověřeno na radnici, pokud je však auto 

řádně označeno (viz obrázek 16), je možno na náměstí zaparkovat. Toalety lze využít veřejné, 

v blízkosti památky, které jsou bezbariérové. Na Horním náměstí se nabízí návštěvníkovi 

k vidění budova radnice s historickým orlojem. Radnice poskytuje svým návštěvníkům 

bezbariérový přístup. V budově je bezbariérová toaleta. Její konstrukce však vykazuje určité 

nedostatky a pro osobu na vozíku je velice obtížné na ni přesednout. Jelikož se radnice nachází 

na Horním náměstí, stejně jako Sloup Nejsvětější Trojice, tak zde platí stejné podmínky 

s parkováním jako u výše zmíněné památky. 
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Obrázek 16 Ukázka parkovacího průkazu (autor) 

Další významnou památkou, kterou je bezpochyby nutno zmínit, je Katedrála 

sv. Václava. Vchod do katedrály je upraven rampou (viz obrázek 17) a není tak problém se do 

katedrály dostat. Problémem však může být, že zde není k dispozici parkoviště. Pohyb po 

objektu je zcela bezproblémový. 

 

Obrázek 17 Rampa do katedrály (autor) 

Kostel sv. Mořice působí na první pohled bariérově. Před vchodem jsou 3 schody a to 

může odradit řadu turistů. Nabízí se zde však možnost využití bočního vchodu, u kterého je 

rampa. Problém ovšem nastává tehdy, když je boční vchod uzamčen. To se stává v zimních 

měsících a při špatném počasí. V kostele je návštěvníkům k dispozici haptický model kostela 

(viz obrázek 18). Parkování v okolí kostela je možné, ale nejsou zde žádná speciálně vyhrazená 

místa ke stání. 
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Obrázek 18 Haptický model kostela (autor) 

Stejně jako předchozí památka, tak i bazilika Panny Marie na Svatém Kopečku 

působí na první pohled pro návštěvníka jako nepřístupná. Opak je ovšem pravdou. Je pouze 

potřeba se dostat k památce z opačné strany, kde je upraven nájezd (obrázek 19). Problém může 

však nastat při samotné cestě k bazilice, neboť trasa je neustále do mírného kopečka a povrch 

tvoří žulové kostky. Pro nevidomého návštěvníka se nevyskytly žádné překážky. 

 

Obrázek 19 Nájezd k bazilice Panny Marie (autor) 

3.2.2 Kulturní zařízení a instituce 

Město Olomouc je považováno za kulturní centrum. Svým návštěvníkům nabízí řadu 

kulturních akcí. Aby si město trvale udrželo tuto atraktivitu, je bezpodmínečně nutné zajistit 

fungující bezbariérový přístup, což se dle informací zjištěných šetřením v terénu ve velké 

většině daří. Hodnocení kulturních zařízení a institucí je uvedeno v tabulce 5. 
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Tabulka 5 Hodnocení kulturních zařízení a institucí 

Objekt 

Hodnocená kritéria 

ID Kapacita 

parkoviště 

Vyhrazené 

stání 

Vstup do 

objektu 

Vnitřní 

prostor 

Bezbariér. 

WC 

Moravské divadlo 2.1 C B A A A 

Moravská filharmonie 2.2 C B A A A 

Vlastivědné muzeum 2.3 B A A A A 

Muzeum umění 2.3 B A C C B 

Zdroj: autor 

Budova Moravského divadla se nachází naproti radnici. Bezbariérový přístup je 

návštěvníkům umožněn bočním vchodem, který je ovšem uzavřen. Proto je nutné předem 

informovat zaměstnance o návštěvě, aby mohli vchod zpřístupnit. Chybí zde však zvonek, který 

by celý proces zjednodušil. Problém nastává s koupí lístku, neboť není možnost se dostat do 

pokladny divadla. V objektu je k dispozici bezbariérová toaleta. Parkování není vyhrazené. 

Pro vstup do Moravské filharmonie se používá stejný vchod jako do Moravského 

divadla. Zázemí filharmonie se nachází ve vrchním patře, proto musí návštěvník využít výtah. 

Návštěvníkům je k dispozici bezbariérová toaleta a speciálně vyhrazená místa u pódia pro 

vozíčkáře. Problém je ovšem v tom, že zde bývají umístěny reproduktory, což značně 

znepříjemňuje návštěvníkovi zážitek. Parkování stejně jako u divadla není vyhrazené. 

Při návštěvě města stojí za návštěvu i Vlastivědné muzeum, které je výborně upraveno. 

Návštěvníkům je k dispozici vedlejší vchod, kde si zazvoní a dostanou se do nádvoří muzea. 

Problém může nastat při otvírání brány, která je poměrně těžká. Další dveře, které jsou opatřeny 

madlem, dostanou vozíčkáře do budovy, kde je výtah. V budově je bezbariérové WC. Na 

nádvoří muzea je možné parkovat. Parkoviště však není označeno. Možností je také využití 

nedalekého oficiálního placeného parkoviště, kde jsou místa vyhrazena. 

Poblíž Vlastivědného muzea se nachází Muzeum umění, které snad jako jediné 

z kulturních zařízení v Olomouci není upraveno bezbariérově. Úprava je již ovšem v řešení. 

V objektu není k dispozici osobní výtah, ale pouze výtah nákladní, který je ovšem využíván, 

pokud je třeba. Ani toalety zatím nejsou bezbariérové. K parkování lze využít stejné placené 

parkoviště s vyhrazeným stáním jako při návštěvě Vlastivědného muzea. 



38 

3.3 Přístupnost turistické vybavenosti 

Přístupnost turistické vybavenosti byla posuzovaná u objektů s návazností na turistické 

atraktivity. Při posuzování bezbariérovosti jednotlivých objektů byla pozornost zaměřena 

především na parametry týkající se: 

 možnosti parkování a speciálně vyhrazená místa, 

 dostupnost informací o bezbariérovosti objektu, 

 obtížnost vstupu do objektu, 

 vnitřní zázemí. 

3.3.1 Přístupnost ubytovacích zařízení 

V této části byla hodnocena ubytovací zařízení z hlediska bezbariérové přístupnosti. 

Jak již bylo uvedeno výše, ve městě má návštěvník možnost si vybrat z 51 ubytovacích 

zařízení. Jelikož je nemožné se zaměřit na všechna, byla vybrána zažízení z každého druhu 

ubytování v různých cenových relacích, která jsou uvedena v průvodci města (Magistrát 

města Olomouce, 2017) jako bezbariérová. Jednotlivé hotely jsou ohodnoceny v tabulce 6. 

Tabulka 6 Hodnocení ubytovacích zařízení 

Objekt 

Hodnocená kritéria 

ID Kapacita 

parkoviště 

Vyhrazené 

stání 

Vstup do 

objektu 

Vnitřní 

prostor 

Bezbar. 

WC 

a pokoj 

Hotel Flora 3.1 B B A A A 

Hotel Trinity 3.2 A C A A X 

Hotel IBIS 3.3 B C A A A 

Hotel NH Olomouc 3.4 B B A A A 

Theresian hotel & Spa 3.5 C C A A A 

Zdroj: autor 

Nejstarším bezbariérovým hotelem ve městě je Hotel Flora. Vstup do hotelu je vhodně 

vyřešen nájezdovou rampou. Dveře se otevírají automaticky a jsou dostatečně široké. Před 

hotelem nejsou umístěny poutací tabule. V přízemí hotelu je návštěvníkům k dispozici 

bezbariérové WC, které je ovšem zamčeno a je třeba žádat o klíč na recepci. Pro návštěvníky 

jsou připraveny 2 bezbariérové pokoje. Do restaurace, kde probíhají snídaně, které mají 
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návštěvníci v ceně, vedou sice schody, ale je zde vhodně umístěna plošina. Před hotelem jsou 

vyhrazena 3 parkovací místa. 

Druhým nejstarším hotelem, který svým návštěvníkům umožňuje bezbariérový přístup 

a pokoje je Hotel Trinity. Vstup do hotelu je snadný, dveře jsou automatické. V hotelu se 

nachází 1 bezberiérový pokoj. Před hotelem nejsou k dispozici speciální parkovací místa pro 

hancicapované. Jsou zde k dispozici 6 parkovacích míst před hotelem. V přízemí hotelu je nově 

zrekonstruováno WC, které je bezbariérové. Vstup do restaurace v hotelu mohou návštěvníkům 

komplikovat poutací tabule, které jsou umístěny před vchodem. V hotelu je pro návštěvníky1 

bezbariérový pokoj. 

Novějším hotelem ve městě je Hotel IBIS Olomouc centre. Tento moderní hotel je 

uveden taktéž jako bezbariérový. Hotel má k dispozici vlastní parkoviště, kde ovšem není 

vyhrazené místo pro stání. Bezbariérová toaleta je umístěna u recepce a je dostatečně prostorná 

a volně otevřená. Vstup do hotelu je bezproblémový. V hotelu se nachází 1 bezbariérový pokoj. 

Hotel NH Olomouc congress je nově vybudovaný hotel v těsné blízkosti fotbalového 

stadionu. Přístup do hotelu je bezbariérový a dveře jsou automatické, tudíž návštěvník 

nepotřebuje asistenci. Přímo před hotelem nejsou speciálně vyznačena místa, avšak v těsné 

blízkosti hotelu je parkoviště, které je společné i pro návštěvníky Androva stadionu a zde je 

vyhrazeno 8 parkovacích míst. Návštěvníci hotelu mají v garáži vyhrazena speciálně 2 místa. 

K dispozici jsou bezbariérové toalety. Celkem jsou v hotelu 2 bezbariérové pokoje. 

V propagačních materiálech města (Magistrát města Olomouce, 2017) je ovšem chybně 

uvedeno bezbariérových pokojů 137.  

Zatím nejnovějším zrekonstruovaným ubytovacím objektem v Olomouci je Theresian 

hotel & Spa. Vstup do hotelu je bezbariérový, před hotelem není speciálně vyhrané místo 

k parkování. Jsou zde pouze 3 místa pro návštěvníky hotelu. Při vstupu do hotelu návštěvníka 

na první pohled nepotěší schody a recepce v mezipatře. K dispozici je však výtah, kretým se 

návštěvník dostane k pultu na recepci. Pult, bohužel jako ve všech výše zmíněných hotelech, 

není vhodně upraven pro osoby na invalidním vozíku. Návštěvníci mají v ceně ubytování 

i možnost navštívit Spa centrum, které se nachází v 5. patře hotelu. Prostředí je krásné, ovšem 

pro návštěvníka upoutaného na invalidní vozík zcela nevyhovucící. V hotelu je jeden 

bezbariérový pokoj. 

3.3.2 Přístupnost stravovacích zařízení 

V centru města je návštěvníkům k dispozici řada stravovacích zařízení. Dříve město 

přesně mapovalo množství i názvy jednotlivých zařízení. Od tohoto kroku však před nedávnem 
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upustilo z důvodu velkého množství a měnících se názvů stravovacích zařízení. V propagačních 

materiálech, které jsou umístěny na webových stránkách města, je doporučeno turistům 

navštívit určitá zařízení, která byla z tohoto důvodu vybrána pro hodnocení. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 7. Názvy některých zařízení jsou oproti propagačním materiálům v tabulce 

zaktualizovány. 

Tabulka 7 Hodnocení stravovacích zařízení 

Objekt 

Hodnocená kritéria 

ID Kapacita 

parkoviště 

Vyhrazené 

stání 

Vstup 

do 

objektu 

Vnitřní 

prostor 

Bezbariér. 

WC 

Drápal 4.1 C C B C B 

Moritz 4.2 C C A A A 

Šnyt Mikulda 4.3 C C A A A 

Moravská rest. 4.4 C C B A A 

Zdroj: autor  

Restaurace Drápal je vyhlášenou restaurací s dlouhou historií. Restaurace se na první 

pohled nejeví bezbariérově. U vstupu by návštěvník musel překonat 2 schody a nešťastně jsou 

řešeny i dveře do zařízení, které jsou úzké. K dispozici je boční vchod z ulice. Problém ovšem 

je v tom, že dveře jsou zastavěny věšákem na oblečení, který lze však přesunout. Problém byl 

i v tom, že personál nevěděl, kde jsou klíče od bezbariérového vchodu. V okolí není možné 

parkovat a toalety nejsou přizpůsobeny bezbariérově. 

Hostinecký pivovar Moritz se nachází poblíž Horního náměstí. Vstup do zařízení je 

bezbariérový, dveře jsou dosti široké a návštěvník nemusí překonávat žádné překážky. Chybí 

ovšem možnost parkování v blízkém okolí. Návštěvníkům je k dispozici jedno bezbariérové 

WC, které ovšem není řádně označeno. 

Nedaleko náměstí je situovaná i restaurace Šnyt Mikulda, která je doporučena 

v průvodci města k návštěvě. Při vstupu do restaurace musí návštěvník překonat schod. Dále 

ovšem je vše upraveno bezbariérově a je možné využít boční vchod, který je normálně uzamčen 

a je tedy nutné požádat obsluhu o otevření. K dispozici je i bezbariérová toaleta, která je 

umístěna na chodbě a je taktéž uzamčena. Poblíž není možné zaparkovat. V letních měsících, 

když je přistavena venkovní zahrádka, je hostinec zcela bezbariérový. 

Moravská restaurace se nachází přímo naproti radnici a svým hostům nabízí klasickou 

českou kuchyni spolu se specialitami olomouckého kraje. Vstup se na první pohled nejeví 
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bezbariérově. Do podloubí restaurace vedou tři schody, na které ovšem obsluha umístí plošinu. 

Další schod je při samotném vchodu do restaurace, kde musí pomoci obsluha. Toalety jsou 

bezbariérové, ale jsou umístěny mimo restauraci, takže návštěvník musí znovu překonat bariéru 

jednoho schodu. Tyto toalety zároveň slouží jako veřejné WC ve městě. Pro návštěvníky 

restaurace jsou ovšem zdarma.  

3.3.3 Přístupnost informačních center 

V Olomouci jsou návštěvníkům k dispozici tři informační centra. Každé z nich je 

ohodnoceno v tabulce 8. 

Tabulka 8 Hodnocení informačních center 

Objekt 

Hodnocená kritéria 

ID Kapacita 

parkoviště 

Vyhrazené 

stání 

Vstup 

do 

objektu 

Vnitřní 

prostor 

IC Olomouc 5.1 C C A A 

IC Hlavní hl. nádraží 5.2 B B A A 

Tourist centrum s.r.o. 5.3 C C C C 

Zdroj: autor 

Dalo by se říci, že za hlavní Informační centrum lze považovat IC Olomouc, které se 

nachází na Horním náměstí. Svým návštěvníkům umožňuje bezbariérový přístup. Informační 

centrum provozuje město Olomouc. Jediný problém tvoří informační pult, který není 

přizpůsoben osobě na vozíčku. Před vchodem jsou nevhodně umístěny informační tabule, které 

znesnadňují orientaci nevidomým osobám. V informačním centru je návštěvníkům k dispozici 

zdarma internet. Před radnicí není žádné speciální vyhrazené parkovací místo, ale pokud je 

vozidlo řádně označeno, může tak u radnice bez problémů parkovat. 

Další bezbariérové IC se nachází v hale Hlavního vlakového nádraží. Přepážka je 

umístěna tak, že ani vozíčkář nemá problém komunikovat s personálem. Na rozdíl od IC 

v centru města. Parkování je zde možné v blízkosti budovy a jsou zde vyhrazena tři místa. Toto 

IC neprovozuje město, ale České dráhy. 

Posledním informačním centrem ve městě je Tourist centrum s.r.o., které provozuje 

soukromý vlastník a slouží i jako směnárna. Jako jediné však toto IC není bezbariérové. Bariéru 

zde tvoří 3 schody, které je nutné překonat, a v místnosti není dostatek manévrovacího prostoru. 

Parkování zde není možné. 
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3.3.4 Přístupnost zařízení pro sport a volný čas 

Otázka bezbariérovosti se v dnešní době bezpochyby dotýká i sportovišť 

a volnočasových aktivit. Největšímu zájmu turistů se těší sportoviště ohodnocená v tabulce 9. 

Tabulka 9 Hodnocení zařízení pro sport a volný čas 

Objekt 

Hodnocená kritéria 

ID Kapacita 

parkoviště 

Vyhrazené 

stání 

Vstup do 

objektu 

Vnitřní 

prostor 

Plavecký stadion 6.1 A B B A 

Aqua park 6.2 B B A A 

Andrův stadion 6.3 B B A A 

Zdroj: autor 

Plavecký stadion je vhodně bezbariérově vyřešen. Problém může nastat pouze při 

vchodu do objektu, neboť je nutné otevřít i druhé křídlo dveří. V objektu je bezbariérová toaleta. 

Ze šaten vedou schody, které jsou ovšem opatřeny plošinou. Před budovou je parkoviště, kde 

jsou vyhrazená tři místa pro vozidla přepravující osoby s těžkým pohybovým postižením.  

Stejně jako plavecký stadion, tak i Aquapark je v Olomouci bezbariérový. Před budou 

jsou vyhrazena 2 místa pro vozidla přepravující osoby s těžkým pohybovým postižením. 

Turisté také často návštěvují Andrův fotbalový stadion. Stadion prošel rekonstrukcí, a 

tudíž svým návštěvníkům poskytuje špičkový bezbariérový přístup, 2 toalety a možnost 

parkování na 4 vyhrazených místech. K dispozici je výtah, který vyveze návštěvníka do 

vrchního patra jižní tribuny. Oficiálně má stadion k dispozici 12 bezbariérových míst. Projekt 

byl ovšem vyřešen důmyslně, a tak je kapacita na tribuně mnohem vyšší. Tribuna je zastřešená, 

takže poskytuje veškerý potřebný komfort.  

3.4 Přístupnost dopravních služeb 

Do Olomouce je možné se dostat jak vlakem, tak autobusem. Nejvíce handicapovaných 

návštěvníků však dle statistik magistrátu využije k návštěvě města individuální osobní dopravu. 

Pro pobyt handicapovaných turistů je důležité zmapovat i městskou hromadnou dopravu 

a její úroveň. 

Při posuzování bezbariérovosti byla hodnocena následující kritéria: 

 bezbariérové toalety, 

 odbavovací prostory, 
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 úrovňový vstup na zastávky 

 vstup do objektu, 

 informace. 

Výsledky hodnocení přístupnosti dopravních služeb jsou shrnuty v tabulce 10. 

Tabulka 10 Hodnocení dopravních služeb 

Objekt 

Hodnocená kritéria 

ID Odbav. 

prostor 

Přístup 

na 

nástupiš. 

Úpravy 

pro 

nevidomé 

Bezb.

WC 

Úrovňový 

vstup na 

konec zast. 

Hlavní vlakové nádraží 7.1 A A A A A 

Autobusové nádraží 7.2 B B C A B 

Zdroj: autor 

3.4.1 Hlavní vlakové nádraží 

Olomoucké hlavní vlakové nádraží je třetí největší v České republice. Od roku 2015, 

kdy prošlo celkovou rekonstrukcí, která trvala bezmála dva roky, Olomouc může svým 

obyvatelům i návštěvníkům nabídnout bezbariérové nádraží, po kterém je radost se pohybovat.  

Vstup do budovy je možný dvěma vchody a oba jsou vhodně upraveny rampou. Dveře 

jsou automatické u obou vchodů. V budově nádraží jsou bezbariérové toalety, které se nacházejí 

v zázemí ČD Loundge a slouží zároveň jako přebalovací místnost. Často se však stává, že tato 

čekárna je zamčená a dozvonit se na oprávněnou osobu, která návštěvníkovi umožní vstup, trvá 

poměrně dlouho. V hale jsou umístěny vodicí linie, které pomáhají nevidomým se snadným 

pohybem po nádraží (viz obrázek 20).  

U každého nástupiště je výtah, který umožní rychlý a bezproblémový přístup na 

nástupiště. Všechna nástupiště jsou v souladu s platnou vyhláškou č. 398/2009 Sb. Na každém 

nástupišti je vodicí linie, která slouží k bezpečnému pohybu nevidomých osob. Na nástupiště 

vedou jak klasické schody, tak eskalátory. U každého vstupu na eskalátory je informační 

majáček, který nevidomého navede a informuje o směru jízdy vlaků. U klasických schodů je 

na zábradlí poznačeno Braillovým písmem číslo nástupiště. Pro nástup do vlaku, pokud není 

bezbariérový, je předem nutné informovat personál, který přistaví rampu. 
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Obrázek 20 Vodící linie v hale hlavního nádraží (autor) 

3.4.2 Autobusové nádraží 

Úroveň autobusového nádraží je nesrovnatelná s úrovní nádrží vlakového. Nádraží jsou 

od sebe vzdálena 1,5 km a je možnost využít tramvajovou linku, která pravidelně zastavuje před 

železničním nádražím a jede směrem do centra města. Problém ovšem nastává při přesunu 

z autobusového nádraží na zastávku tramvaje. Je nutno překonat podchod, který je upraven 

vhodně, nicméně nachází se zde zvýšená bariéra, která přes původně slibně vypadající 

podmínky v konečném důsledku přesun zásadně znepříjemní. Vozíčkář tak bohužel ztrácí 

soběstačnost a bezbariérové řešení se stává neefektivní. Na nádraží jsou ostrovní nástupiště, 

která jsou upravena bezbariérově. V budově nádraží jsou návštěvníkům k dispozici 

bezbariérové toalety.   

Na nádraží jsou ostrovní nástupiště, u kterých je snížený obrubník. Chybí však vodicí 

linie, které usnadňují pohyb a orientaci nevidomým spoluobčanům. Také informační cedule 

nejsou v digitální podobě a stávající papírové jsou umístěny příliš vysoko. 

3.4.3  Městská hromadná doprava 

Město se zavázalo, že každý nově pořízený dopravní prostředek městské hromadné 

dopravy bude bezbariérový. V provozu je 38 pravidelných linek. Vozový park tvoří 149 vozů, 

z toho 72 tramvají a 77 autobusů (MHD-Olomouc.cz, 2004-2017). Pouze 9 vozů autubusů 

značky Karosa ze 77 zmíněných není bezpariérových. Zbytek vozového parku tvoří autobusy 

polského výrobce Solaris, které jsou nízkopodlažní. V Olomouci fungují tvz. inteligentní 

zastávky s celkovým počtem 54 označníků na celkem 24 zastávkách. Na tabuli (viz obrázek 

21) je vždy uvedeno, zda se jedná o nízkopodlažní spoj, či nikoliv. Tyto informace jsou 

k dispozici návštěvníkům i ve staré papírové formě. 

https://www.mhd-olomouc.cz/Info/o-techto-strankach
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Obrázek 21 Ukázka informační tabule (MHD-Olomouc.cz, 2004-2017) 

3.5 Dostupnost informací na webových stránkách města 

Webové stránky města jsou na vynikající úrovni. Hlavní stránka nabízí rychlý 

a přehledný výběr, zda je návštěvník stránek turista, novinář, podnikatel, či zda se jedná 

o občana nebo rodinu s dětmi. V sekci pro turisty jsou veškeré důležité informace, které turista 

potřebuje.  

Ať už se jedná o základní informace o městu, jeho historii, nabízených službách, seznam 

památek či tipy na volný čas a kulturu. Také je možnost stažení propagačních materiálů a mapek 

města. Olomouc má pro své návštěvníky i vyhotovenou bezbariérovou mapu. Informace jsou 

uvedeny v českém, anglickém, německém, francouzském, italském, polském, ruském, 

maďarském, japonském a čínském jazyce. Město má na stránkách umístěn QR kód s odkazem 

na stánky města. 

 

https://www.mhd-olomouc.cz/Info/o-techto-strankach
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4 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ MĚSTA 

OLOMOUCE NÁVŠTĚVNÍKŮM S HANDICAPEM 

V rámci této kapitoly budou navrženy dvě turistické trasy pro návštěvníky města. 

V potaz jsou brány jak návštěvnost, tak hlavní tipy, kam se ve městě podívat, které dává svým 

návštěvníkům magistrát na stránkách města a v oficiálních propagačních materiálech.  

Jelikož se město Olomouc již více než deset let věnuje programu Bezbariérová 

Olomouc, řadí se mezi přední města v rámci bezbariérovosti v České republice. Snížené 

obrubníky, klapadla na přechodech, nízkopodlažní veřejná doprava, nájezdy jsou nedílnou 

součástí při pohybu po Olomouci. Proto bylo velice obtížné najít ve městě nějakou 

problematickou část, která by potřebovala nějaký zásah a zlepšení.  

Při návštěvě města je největším lákadlem pro turisty historické centrum. První trasa je 

tedy vedena od hlavního nádraží směrem do historického centra. Dle provedené statistiky se 

nejvíce návštěvníků do města dostává právě pomocí vlaků. Jelikož turista tráví ve městě dva 

a více dnů, další část trasy vede do hotelu Flora, který patří mezi nejoblíbenější. 

Druhá navrhovaná trasa zavede turistu mimo město na poutní místo sv. Kopeček 

u Olomouce, kde se nachází vyhlášená olomoucká ZOO a bazilika sv. Panny Marie.  

4.1 Trasa číslo 1: Okruh historickým jádrem města  

Trasa začíná na hlavním vlakovém nádraží, kde se předpokládá, že návštěvník využije 

k pohybu po městě městskou hromadnou dopravu. Přímo v budově nádraží je k dispozici 

návštěvníkům informační centrum. Jako mínus je třeba uvést nepřipravenost. Město disponuje 

vyhotovenou bezbariérovou mapou centra města, avšak zde nebyla k dispozici. Jediné místo, 

kde ji během prováděného šetření bylo možné ze všech tří informačních center ve městě sehnat, 

bylo IC v podloubí radnice, které provozuje samo město. 

Trasa je vedena od nádraží směrem do centra. První zastávkou bude Katedrála 

sv. Václava, která je třetí nejnavštěvovanější památkou v Olomouci. Nešťastně je zde ovšem 

vyřešena zastávka tramvaje, která staví uprostřed cesty, a tudíž návštěvník musí překonat 

překážku v podobě obrubníku, který nebyl snížený. Aktuálně ovšem na této trase probíhá od 

začátku dubna 2017 rekonstrukce a v plánu je bezbariérová úprava a nové chodníky. 

Rekonstrukce je plánována do konce listopadu 2017. Přístup do objektu je bezbariérový, je zde 

rampa a ani nevidomý návštěvník nemá problém se zde zorientovat. Do katedrály by bylo 

vhodné umístit haptický model (zmenšeninu), který by obzvlášť ocenili nevidomí. 
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Další zastávkou bude Kostel sv. Mořice, kam se dostane návštěvník opět tramvají. Zde 

je zastávka upravena vhodně jak pro vozíčkáře, tak pro nevidomé. Ke kostelu se dostanou bez 

problému jak nevidomí, tak vozíčkáři. Všude jsou nájezdy či snížené patníky. Jak již bylo 

uvedeno v předchozí kapitole, kostel je upraven bezbariérově a pro nevidomé je dokonce 

k dispozici haptický model kostela. Jediným problémem mohou být na první pohled matoucí 

schody, které do kostela vedou. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, je nutné využít boční 

vchod.  

Dále trasa vede směrem na náměstí, tam už se dostane návštěvník bez pomoci MHD, 

pěší zónou. Na Horním náměstí se nachází památka zapsaná na seznamu UNESCO - Sloup 

Nejsvětější Trojice, který bezpochyby patří k jednomu z hlavních důvodů návštěvy města 

Olomouce. Dle provedeného šetření je to hned po radnici s historickým orlojem 

nejnavštěvovanější památka ve městě. Návštěvníkům bez omezeného pohyby se naskýtá 

možnost si sloup prohlédnout i zevnitř. Tuto možnost ovšem nemají vozíčkáři, a jelikož se jedná 

o tak vzácnou památku, je zcela nepřípustný jakýkoliv větší zásah. Jako možné řešení se zde 

ovšem nabízí zavedení kamery, která by měla výstupní obrazovku v podloubí radnice či 

v turistickém centru v budově radnice. Dále se na náměstí nachází již zmiňovaná budova 

radnice s historickým orlojem. Na horním náměstí jsou situovány tři kašny – 2 barokní 

(Herkulova, Caesarova) a jedna novodobá – Ariónova. Nedaleko náměstí se nachází další 

významný kostel, sv. Michal, ten ovšem není bezbariérově upraven a nenabízí se zde ani žádná 

potencionální možnost, neboť se u tohoto objektu vždy naráží na památkovou ochranu. Proto 

se trasa tomuto místu vyhne. Celé náměstí pokrývají tzv. kočičí hlavy. Tato historická dlažba 

ovšem znamená překážku v bezbariérovém pohybu a vede k brzké únavě vozíčkáře a možnému 

zranění nevidomého. Vzhledem k historickému původu náměstí však není možné provádět 

výrazné zásahy do povrchu. Na náměstí je umístěn model historického centra města, který ocení 

nejen nevidomí návštěvníci (viz obrázek 22). 
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Obrázek 22 Model města (autor) 

Dále povede trasa do nedalekého hotelu Flora, který je dle provedeného šetření 

nejvyhledávanější mezi handicapovanými návštěvníky města. K přesunu z náměstí využije 

návštěvník opět bezbariérovou tramvaj č. 2 ze zastávky U sv. Mořice, kterou se dostane na 

zastávku Nádraží-město. Zde nastává problém jak pro turistu upoutaného na vozík, tak pro 

nevidomého. Ostrůvková zastávka není bezbariérově upravena (viz obrázek 23). Chybí snížený 

patník či vodicí linie (viz obrázek 24).  

 

Obrázek 23 Tramvajová zastávka Nádraží-město (autor) 
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Obrázek 24 Bariéry na zastávce Nádraží-město (autor) 

Po překonání překážek se návštěvník dostane na další přechod, který splňuje 

bezbariérové podmínky. Tak se dostane do parku Čechovy sady, v jehož blízkosti už je hotel 

umístěn. Pro vozíčkáře i nevidomého je pohyb po aleji bezproblémový. Jsou zde vybudovány 

relativně nové stezky pro chodce a cyklisty, které jsou odděleny reliéfním středovým pásem. 

Problém nastane až při přesunu z parku směrem k hotelu. Je zde potřeba překonat přechod, 

který je vyhovujiící, avšak návštěvník posléze narazí na obrubník, který není nijak upraven 

a tak se stává překážkou (viz obrázek 25). Po zbytek trasy do hotelu už nenastávají žádné 

komplikace a hotel sám o sobě je vhodně upraven pro handicapované, i proto patří na první 

příčku v návštěvnosti mezi zdtavotně postiženými. 

 

Obrázek 25 Kritické místo před hotelem Flora (autor) 
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Vedení trasy číslo 1 je zakresleno v plánku na obrázku 26. 

 

Obrázek 26 Trasa číslo jedna (Mapy.cz, 2017, upraveno autorem) 

4.2 Trasa číslo 2: Olomouc – poutní místo sv. Kopeček 

Tato trasa navazuje na trasu první, která je zaměřena na nejvyhledávanější atraktivity 

města. Dle zjištěných informací většina handicapovaných turistů zůstává ve městě jednu noc. 

Proto byl jako výchozí bod druhé trasy zvolen hotel Flora. Hlavním cílem této trasy je bazilika 

Panny Marie nedaleko města Olomouce a návštěva proslulé olomoucké ZOO. 

Nejpohodlnější cesta na sv. Kopeček je rychlospojem číslo 111 ze zastávky Foerstrova. 

Na tuto autobusovou zastávku se návštěvník dostane bez větších problémů. Trasa vede z hotelu 

po ulici Krapkova, kde se vyskytuje pouze jediný problém, a to zvýšený obrubník. Návštěvník 

se dostane na třídu Svornosti, kde jsou veškeré přechody upraveny bezbariérově a pro nevidomé 

jsou rovněž vodicí linie, až k ulici Foersterova, což je hlavní tepna přes Olomouc. Proto je dobré 

dbát zvýšené opatrnosti. Přechod je ovšem zvukově signalizován a bezbariérově upraven.   

Bezbariérovým autobusem návštěvník dojede až na zastávku na sv. Kopečku – Bazilika. 

Zastávka je taktéž bezbariérová s přechodem s vodícími pásy. Cesta pokračuje mírně do kopce, 

až k bazilice. Podél trasy se nabízí spousta malých stylových obchůdků a cukráren, které ovšem 

nejsou bezbariérově řešené. 

Po průjezdu podloubím se po pravé straně rozprostírá scenérie s bazilikou. Zde se 

návštěvník nesmí zaleknout toho, že objekt vypadá na první pohled nepřístupně. Pro přístup do 

baziliky musí vozíčkář zvolit levou přístupovou stranu, kde se nachází nájezdová rampa (viz 

obrázek 27). Návštěvníkům je v budově k dispozici haptický model baziliky. 
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Obrázek 27 Nájezd k bazilice Panny Marie (autor) 

Další kroky povedou směrem do ZOO. Po cestě jsou k dispozici veřejné toalety, na 

kterých je sice umístěno madlo, ale prostor není dostatečně velký. Tento problém však není 

nijak řešitelný. Návštěvníci mohou nicméně využít bezbariérové toalety, které jsou v dispozici 

v restauraci, která se nachází poblíž ZOO - U Máci a dále v restauraci Archa, která je přímo 

součástí areálu zoologické zahrady. Obě tyto restaurace jsou zrekonstruovány a upraveny 

bezbariérově. Celá trasa je bezproblémová a nejsou zde potřeba žádné zásahy. 

Zoologická zahrada prošla v posledních letech řadou úprav, a i díky tomuto faktu je plně 

bezbariérová. V letních měsících je zde otevřena dotyková ZOO, ve které je možné dotknou se 

a pohladit všechny exponáty. To ocení nejen osoby s postižením zraku. Návštěvníkům jsou 

k dispozici nové bezbariérové toalety. Nedaleko je parkoviště, na kterém jsou vymezená tři 

místa pro vozidla tělesně postižených.  

Při zpáteční cestě do Olomouce může zvolit návštěvník zastávku, která se nachází blíže 

ZOO, a to sv. Kopeček – zoologická zahrada. Zde se opět nevyskytuje žádný problém, který by 

měl být řešen. Zastávka je upravena bezbariérově a jsou zde i vodicí linie pro nevidomé. 

Veškeré autobusové linky, které zde staví, jsou nízkopodlažní. Jak na Kopečku, tak i v centru 

města jsou k vidění rozcestníky (viz obrázek 28). Jako návrh zlepšení pro orientaci 

handicapovaných turistů by bylo dobré přidat na rozcestníky označení, zda se jedná 

o bezbariérovou památku, či nikoliv. Jak už bylo uvedeno, tak některé památky na první pohled 

působí na návštěvníka, že nejsou bezbariérově upraveny, a to může být matoucí. Často jsou 

k dispozici pro handicapované alternativní možnosti vstupu. Dále by bylo vhodné na vybrané 

rozcestníky umístit informační majáčky, které by nevidomým pomohly se zorientovat a 

poskytly by jim základní informace o památkách. 
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Obrázek 28 Směrový ukazatel v centru města (autor) 

Vedení trasy číslo 2 znázorňuje plánek na obrázku 29. 

 

Obrázek 29 Trasa číslo dva (Mapy.cz, 2017, upraveno autorem) 



53 

5 ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ  

Tato kapitola se zabývá finanční stránkou návrhu, který je uveden v předchozí kapitole. 

Jedná se o náklady na úpravy, zpřístupnění objektů či infrastruktury na navržených 

bezbariérových trasách a dále možnosti jejich financování. 

Pro turisty jsou na základě provedených šetření navrženy dvě bezbariérové trasy. Na 

každé z nich jsou nutné jisté úpravy pro vylepšení stavající situace či zajištění základní 

bezbariérovosti navrhované trasy. Každá trasa je vyhodnocena samostatně. 

Jak již bylo zmíněno, město Olomouc realizuje projekt bezbariérové město více než 

patnáct roků. Za tuto dobu byla provedena řada úprav či opatření. Projekty realizují firmy na 

základě vypsaného výběrového řízení.  

Ceny stavebních prací uvedené v této části diplomové práce byly vyčísleny ve 

spolupráci se stavební firmou Spro s.r.o. Tato společnost se orientuje na stavební úpravy a již 

v minulosti realizovala některé projekty ve městě. Skutečná výše cen se však může lišit, 

například díky volbě odlišného stavebního materiálu či dodavatele atd.  

5.1 Náklady spojené s úpravou trasy č. 1 – Okruh historickým jádrem 

města 

Na této trase vedené od hlavního vlakového nádraží směrem do historického jádra města 

jsou navrženy následující úpravy: 

 dřevěný haptický model katedrály sv. Václava, 

 označení bezbariérovosti památek na rozcestnících, 

 umístění zvukových smyček na rozcestníky, 

 kamerový systém a jeho výstupní obrazovka, 

 bezbariérová úprava tramvajové zastávky, 

 úprava patníku. 

Nejříve bude pozornost zaměřena na zlepšení, ve kterých nejsou potřeba stavební 

úpravy. Následně budou porovnány ceny relizace stavebních úprav nutných k zajištění 

bezbariérovosti, které jsou dostupné od již jmenované stavební společnosti Spro s.r.o. 

Inovace, které jsou v navrhovány a nejsou stavebního charakteru jsou následující: 

 dvěřený haptický model       70 000 Kč 

 označení na rozcestnících         3 375 Kč 

 zvukové smyčky a jejich instalace               191 900 Kč 

 kamerový systém a jeho výstupní obrazovka               49 000 Kč 
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Pro tvorbu drěvěného haptického modelu byla výsledná cena získána oslovením 

soukromého řezbáře, který již v minulosti dělal haptický model sv. Mořice. 

V centru města slouží návštěvníkům k lepšímu zorientování celkem 15 rozcestníků, na 

které budou umístěny nálepky, díky nimž každý na první pohle rozliší, zda se jedná 

o bezbariérový object, či nikoliv. Jedná se o speciální nálepky, které by vyrobila na zakázku 

olomoucká firma OK Design tak, aby nijak nerušily stávající design a vzhled rozcestníků. 

Dalši inovace, která je žádoucí, je umístění zvukových smyček na tyto rozcestníky. 

Cena je uvedena včetně instalace. Byla vybrána společnost Dinasys. 

Poslední z možných navhovaných zlepšení a zpřístupnění je zavedení kamerového 

systému ve Sloupu Nejsvětější Trojice a následný televizní výstup v prostorách IC v podloubí 

radnice. Byla vybrána firma CZC.CZ, která se orintuje jak na kamerový systém, tak nabízí 

svým klientům i možnost koupě výstupní obrazovky a samotnou instalaci systému. 

Celkové orientační náklady na nestavební úpravy návrhu jsou tedy cca 314 275 Kč. 

 

Nyní bude pozornost zaměřena na zlepšení, ve kterých jsou potřebné stavební úpravy. 

Sam patří: 

 úprava nevhodného patníku u hotelu Flora        50 000 Kč 

 bezbariérová úprava tramvajové zastávky.     710 500 Kč 

V ceně úpravy spojené s nevhodným patníkem u hotelu jsou zahrnuty práce spojené 

s provedením hmatových úprav, včetně odstranění přídlažeb a snížení obrubníku. 

Bezbariérová úprava tramvajové zastávky je finačně náročnější. Cena zahrnuje 

vybudování nového ostrůvku a vysazených chodníkových ploch, včetně všech úprav 

a zařízení, bourací práce, vodící linie a signálního pásu. Dále je zde zahrnuta i cena za úpravu 

patníku u přechodu z nově vybudovaného tramvajového ostrůvku na chodník, který musí 

návštěvník překonat, aby se dostal bezpečně na druhou stranu silnice a dále pak směrem 

k cílové destinaci na zvolené trase. Částka, za kterou by společnost Spro s.r.o. provedla zmíněné 

stavební úpravy je 760 500 Kč. 

 

Celková částka nutná k realizaci úprav na trase číslo 1 je 1 074 775 Kč. 
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5.2 Náklady spojené s úpravou trasy č. 2 – poutní místo sv. Kopeček 

Druhá trasa vede od Hotelu Flora na autobusovou zastávku, ze které se přímým spojem 

dostane návštěvník na poutní místo sv. Kopeček, kde navštíví baziliku, ve které ovšem chybí 

návštěvníkům haptický model, a vyhlášenou olomouckou zoologickou zahradu.  

Jak již bylo zmíněno, Olomouc svým občanům a návštěvníkům upravuje město po dobu 

již více než patnách let. Proto je vetšina památek ve městě i turisticky významných míst v okolí 

na velice dobré úrovni v rámci bezbariérovosti. Není tomu jinak ani na významném, 

vyhlášeném poutním místě sv. Kopeček. 

Při finančním zhodnocení navrhovaných úprav vycházíme z faktu, že zatím nebyly 

provedeny žádné změny stavebního charakteru, které jsou uvedeny v trase číslo jedna, neboť 

tyto trasy mají společné krizové místo u hotelu Flora. Dále je tato zvolená trasa naprosto 

vyhovující. Návrhem je označení rozcestníků bezbariérovou ikonou, pokud se jedná o objekt 

s bezbariérovým přístupem, a také instalace zvukové smyčky na rozcestníky. Na sv. Kopečku 

jsou umístěny rozcestníky celkem tři. Zvukovou smyčku ovšem stačí umístit pouze na dva 

rozcestníky, které jsou umístěny u obou autobusových zastávek.  

Celkové náklady jsou tedy následující: 

 dřevěný haptický model baziliky Panny Marie     65 000 Kč 

 označení na rozcestnících             675 Kč 

 zvykové smyčky na rozcestnících       25 587 Kč 

 úprava nevhodného patníku        50 000 Kč 

 

Celková částka nutná k realizaci úprav na trase číslo 2 je 141 262Kč. 

5.3 Zdroje financování 

Realizace návrhů pro přístupnění navržených tras se financuje z různých zrojů. Není 

možné pokrýt veškeré výdaje pouze z rozpočtu města. Často záleží, zda je jedná pouze o projekt 

bezbariérovosti, či je možnost tento projekt propojit i s projektem jiným. Konkrétně 

v Olomouci se poslední dobou dosti často uchylují k této variantě. V rámci konkrétního návrhu 

v této diplomové práci je zvolen jako zdroj možného financování Státní fond dopravní 

infrastruktury, ze kterého je možné financovat úpravy chodníků, přechodů atd. Dále je možné 

využít Vládní výbor a Národní rozvojový program mobility pro všechny, ze kterého je možné 

financovat zpřístupnění turistických aktraktivit. Často jsou k financování používány také 

Strukturální a investiční fondy, prostřednictvím kterých se snižují sociální a ekonomické 

rozdíly mezi členskými státy a regiony. 
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5.3.1 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 

Město Olomouc klade velký důraz na tvorbu bezbariérového prostředí. Převážná část 

úprav komunikací v rámci realizace bezbariérových tras je spolufinancována z fondu SFDI 

z programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace. O dotace se město uchází pravidelně.  

Z rozpočtu SFDI jsou poskytovány příspěvky v rámci naplňování programů 

zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění občanům se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Maximálně lze pokrýt až 85 % celkově uznatelných nákladů 

stavební části realizace, zároveň však maximální částka jednoho příspěvku nesmí přesáhnout 

sumu 10 milionů korun a žadatel smí žádat na více projektů celkem 20 milionů korun. 

Jak je uvedeno v materiálech na internetových stránkách Státního fondu dopravní 

infrastruktury (2016), v rámci SFDI lze čerpat finance na akce ze tří oblastí: 

 zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace, 

 zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy, 

 odstaňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. tídy cestou výstavby a úpravy 

přechodů. 

Kontrétně v tomto případě je možné čerpat pouze z jedné z výše jmenovaných oblastí, 

a to z akce na dopravní infrastrukturu zaměřenou ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 

zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jak vyplývá z materiálů 

Státního fondu dopravní infrastruktury (2016) se kontrétně bude jednat o následující oblasti: 

 výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce podél silnic 

I., II. a III. tříd, dále bezpečnostních prvků na vozovce, ale vždy ve vazbě na 

bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce, 

 výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků, míst pro přecházení a přechodů pro chodce 

podél místních konunikací I., II., a III. třídy, 

 výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení a lávek pro chodce, které jsou součástí 

bezbariérové trasy. 

5.3.2 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

Hlavním cílem programu mobility je podpořit realizaci komplexních bezbariérových 

tras ve městech a obcích. Jak uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj (2013), přispíváno je 

především na dvě oblasti odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a bariér 
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v dopravě. Financování tohoto programu je zajištěno Vládním plánem financování projektů 

prostřednictvím dotačních programů jednotlivých resortů.  

Zpřístupňování dopravy je zaměřeno na budování bezbariérových tras a odpovídajících 

dopravních prostředků. Cílem je tak propojení jednotlivých objektů bezbariérovou dopravou. 

Dalším cílem je zajištění bezbariérové přístupnosti budov zajišťujících dopravní služby a jejich 

napojení na bezbariérové trasy města nebo obce.  

5.3.3 Strukturální a investiční fondy Evropské unie 

Strukturální fondy Evropské unie jsou určeny pro chudší či jiným způsobem 

znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové 

oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté 

oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Peníze se strukturálních fondů lze čeprat v 

rámci několikaletých cyklů a programových období. Vždy však musí být jasně definované cíle. 

Jako zdroje financování lze využít dvou typů evropských fondů - Evropský fond pro regionální 

rozvoj a Evropský sociální fond. Evropský fond pro regionální rozvoj patří mezi strukturální 

fondy s největším objem peněz. Tento fond se zaměřuje na modernizaci a posilování 

hospodářství. Jak je uvedeno v materiálech Ministerstva pro místní rozvoj (©2012a), 

podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, mezi které patří: 

 výstavba silnic a železnic,   

 rekonstrukce kulturních památek,   

 výsadba regenerační zeleně,   

 výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče,   

 zavádění služeb elektronické veřejné správy. 

Cílem Evropského sociálního fondu je podpora aktivit v oblastech zaměstnanosti 

a rozvoje lidských zdrojů. Jedná se zejména o posilování sociálních programů členských států, 

pomáhání rizikovým skupinám obyvatel, podporu rovných příležitostí na trhu práce 

a zlepšování mobility pracovních sil v rámci Evropské unie. 

 Pro realizaci návrhů vycházejících z této práce je možné čerpat z dotačního programu 

zaměřeného na Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a Rozvoj služeb v cestovním ruchu.  

V rámci oblasti Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch je možné realizace následující 

výstavby (Ministerstvo pro místní rozvoj, ©2012a): 

 výstavba a technické zhodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení s přímou vazbou 

na cestovní ruch, 
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 výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací k turisticky 

využitelným objektům a památkám nadregionálního významu, které netvoří 

komunikace II. a III. třídy, včetně související doprovodné infrastruktury (např. chodníky 

a parkovací plochy atp.), 

 realizace výstavby, technické zhodnocení turistické infrastruktury (např. kongresových 

či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení včetně infrastruktury pro rekreační 

plavbu, skanzenů, turistických informačních center, zoologických zahrad aj.), a to 

včetně pořízení technického zařízení s prokazatelným dopadem na cestovní ruch.  

V rámci Rozvoje služeb v cestovním ruchu jsou financovány především následující 

aktivity (Ministerstvo pro místní rozvoj, ©2012b): 

 vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o atraktivitách 

cestovního ruchu, 

  rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem 

pro turisty a návštěvníky regionu (webové stránky, rezervační systémy, informační 

kiosky apod.), 

 marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu jako jedinečné 

turistické destinace (tvorba nových vícejazyčných tištěných a elektronických 

propagačních materiálů a předmětů, účast na veletrzích a seminářích cestovního ruchu 

apod.). 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo posoudit bezbariérovou přístupnost v městě Olomouci 

a navrhnout případná opatření, jakým způsobem město ještě více zpřístupnit sledované cílové 

skupině. 

V rámci analýzy bylo zjištěno, že nejvíce návštěvníků se do města dostává pomocí 

železniční dopravy, ve městě zůstavají zhruba dva dny, ubytováni jsou většinou v hotelu 

a primárně je hlavním cílem jejich návštěvy Horní náměstí, na kterém se nachází budova 

radnice s historickým orlojem, kašny a památka zapsaná na seznamu světového a kulturního 

dědictví UNESCO - Sloup Nejsvětější Trojice.  

Na základě zjistěných skutečností byly sestaveny pro turisty s omezenou schopností 

pohybu a orientace dvě trasy. První trasa začíná na hlavním vlakovém nádraží a propojuje 

nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky v historickém centru města. Trasa končí 

v ubytovacím zařízení poblíž centra města. Jak již bylo zmíněno, většina turistů zůstává ve 

městě přes noc, a proto logicky druhá zvolená trasa navazuje na trasu předchozí. Začátek je 

v hotelu a cílem této trasy je návštěva poutního místa nedaleko Olomouce – sv. Kopeček, kde 

je k vidění bazilika Panny Marie a významná olomoucká zoologická zahrada, která se řadí mezi 

nejnavštěvovanější v celé České republice.  

Při vedení tras bylo přihlédnuto k turistické návštěvnosti kulturních památek, délce 

pobytu, způsobu dopravy a možnosti ubytování. Dále bylo přihlédnuto k již realizovaným 

stavebním úpravám, které se ve městě udělaly a souvisí s bezbariérovým pohybem, tak, aby 

případné náklady na dodatečné stavební úpravy byly co nejnižší.  

Město Olomouc je zapojeno do projektu Bezbariérová Olomouc od roku 2001. Původní 

a stále nosnou myšlenkou tohoto projektu je zpřístupňování veřejného života, kultury, sportu a 

vzdělání jak občanům města, tak i jeho návštěvníkům. Město se v rámci bezbariérového 

prostředí řadí mezi špičky v České republice.  

Celkové náklady na navrhované provedené změny na trase historickým centrem měta 

byly vyčísleny na cca 1 075 000 Kč. Tato částka je pouze orientační a může se odvíjet od 

zvoleného materiálu dodavatele či v závislosti na výběrovém řízení. Stěžejní položku zde tvoří 

zřístupnění tramvajové zastávky pro cílovou skupinu. Na druhé trase, která vede na poutní 

místo sv. Kopeček, nebyly nalezeny žádné zásadní nedostatky, které by znepříjemnily či 

dokonce omezovaly pohyb osobám se sníženou schopností orientace či pohybu. Návrhy na této 

trase tak spíše přispějí k lepší a komfortnější orientaci v dané oblasti. Cena tohoto návrhu je cca 
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142 000 Kč . V obou případech je vhodné umístit haptické modely, díky kterým si 

handicapovaní turisté vytvoří přestavu o celkovém vzhledu památky. 

Výše uvedené návrhy byly konzultovány přímo s osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace a jejich připomínky byly při tvorbě návrhů zohledněny. Měly by napomoci 

pohybu těchto osob po historickém jádru města Olomouce i dalších významných atraktivitách 

v jeho okolí. To by mohlo přispět k dalšímu zlepšení podmínek pro návštěvníky s handicapem, 

kteří do Olomouce přijíždějí, ale i pro obyvatele města. 
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