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Úvod, p edmluva 
 
 
Milí tená i, 
p edkládáme vám stru ného turistického pr vodce, ve kterém 
naleznete kulturní památky a turisticky zajímavá místa 
v Olomouckém kraji, které jsou cílen  zp ístup ovány p edevším 
vám, nevidomým a t žce slabozrakým, s možností využití 
zbývajících smysl  – hmatu nebo sluchu.  
 
Pr vodce obsahuje p edevším kulturní památky, kostely, muzea, 
expozice, ve kterých jsou umíst ny haptické modely, nebo je 
v nich umožn no hmatové prohlížení vytipovaných exponát  
a ástí interiér . Mezi turistické zajímavosti jsme za adili venkovní 
modely, turistické informa ní audiopanely a klikoto e s hlasovým 
výstupem. 
 
Pr vodce je vyroben v textové i elektronické podob . CD 
naleznete na zadní stran .  
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OLOMOUC 
 

Radnice 
 

 
Olomoucká radnice, foto Lukáš Nosek  

 
Historická budova olomoucké radnice se nachází uprost ed 
Horního nám stí. Jde o renesan ní stavbu obdélníkového 
p dorysu s vnit ním dvorem uprost ed. Dominantu tvo í 75 metr  
vysoká v ž a vedle ní orloj. Vpravo v podloubí naleznete vstup 
do informa ního centra, které nabízí komentované prohlídky. 
P i východní stran  je dvouosé schodišt  s renesan ní lodžií. 
Z jižní fasády vystupuje arký  gotické kaple sv. Jeronýma, který 
je zdobený kružbami a figurálními motivy. V interiéru se 
dochovala ada p vodních klenutých místností. 
Sou ástí prohlídky je výstup na v ž, prohlídka kaple sv. 
Jeronýma, a také pro nevidomé návšt vníky haptické prohlížení 
modelu radnice. 
Model je vyroben ze d eva, má rozm ry p ibližn  1 x 1 metr, je 
velmi zda ilý a propracovaný. Obsahuje všechny výrazné 
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architektonické prvky v barevném provedení. Hmatovým 
prohlížením si m žete vytvo it p edstavu o velikosti, tvaru 
a n kterých detailech celé památky. Obdivovat m žete orloj, 
podloubí, množství v ži ek na st echách a jiné zajímavosti. Model 
je dopln n textovým pr vodcem ve zv tšeném písmu, Braillov  
písmu a reliéfním obrázkem pr elí radnice. 
Pokud byste nem li zájem ú astnit se celé prohlídky, m žete si 
prohlédnout pouze model. Vstoupíte hlavním vchodem 
situovaným naproti Moravskému divadlu. Nasm ruje vás k n mu 
hlasový majá ek. Za vchodem se po levé stran  nachází 
informa ní služba. Model je umíst n v 1. pat e vedle schodišt  
poblíž zasedací místnosti primátora. 
Radnice je otev ena každý pracovní den po dobu ú edních hodin. 
Komentované prohlídky zajiš ované pracovníky Informa ního 
centra Olomouc se konají 2x za den. 
 

  
Model radnice, foto Lukáš Nosek Zábradlí, foto Lukáš Nosek 
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Chrám sv. Michala 
 

 
Chrám sv. Michala, foto Lukáš Nosek 

 
Chrám sv. Michala, p esn ji e eno Michaela archand la, se 
nachází v centru m sta na Žerotínov  nám stí. Je postaven 
na nejvyšším skalnatém míst . Díky svému umíst ní a trojici jeho 
kopulí pat í mezi výrazné dominanty m sta. Jeho pr elí zdobí 
sochy Salvátora a Panny Marie. K budov  kostela p iléhá gotický 
ambit. K hlavním dve ím vystoupíte po schodech, již zde si 
m žete prohlédnout kování. Chrámová lo , lemovaná ty mi 
oltá i, má bohatou malí skou a socha skou výzdobu. Hmatov  si 
m žete prohlédnout nap . reliéfy and l  na elech lavic.  
Za prvním blokem lavic vpravo, jdete-li od hlavních dve í, 
vstoupíte do K ížové chodby, kterou si m žete projít 
a prohlédnout. Zde se nachází d ev ný model chrámu, který byl 
po ízen v rámci projektu “Zp ístupn ní olomouckých památek 
zrakov  postiženým” a je ur en k haptickému prohlížení. Má 
obdélníkový tvar s rozm ry cca 100 x 70 cm, je barevný, velmi 
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propracovaný a obsahuje veškeré architektonické prvky, díky 
kterým si vytvo íte lepší p edstavu o celé památce. Vedle modelu 
je k dispozici k nahlédnutí textový pr vodce s reliéfním obrázkem 
pr elí ve zv tšeném typu písma a zárove  v Braillov  písmu. 
V pravém rohu K ížové chodby se nacházejí dve e vedoucí na v ž 
ke zvon m. I tam máte možnost se podívat. Dávejte si ovšem 
pozor na hlavu, v n kterých místech jsou snížené profily. 
Ve st ední ásti v že si m žete ohmatat n které p edm ty, nap . 
srdce zvonu. Slabozrací a vidící si mohou prohlédnout fotografie 
historie a rekonstrukce kostela. Ve zvonici uvidíte ty i zvony. T i 
z nich pravideln  zvoní v poledne.  
Chrám sv. Michala je voln  p ístupný každý den od rozedn ní až 
do ve erních hodin. 
 

   
Model sv. Michala, foto Lukáš Nosek   Vy ezávané lavice, foto Lukáš Nosek 
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Chrám sv. Mo ice 
 

 
Chrám sv. Mo ice, foto Lukáš Nosek 

 
Chrám sv. Mo ice je gotický proboštský farní kostel, nachází se 
v centru m sta vedle galerie Moritz a pat í k nejdéle osídleným 
míst m ve m st . 
Jedná se o trojlodní chrám, k západnímu pr elí jsou p istav ny 
dv  asymetrické hranolové v že, zajímavé je dvojité šnekové 
schodišt . Mezi významné prvky chrámu pat í varhany – nejv tší 
ve st ední Evrop , nebo gotické sousoší “Kristus na ho e 
Olivetské”. 
Chrám má dva vchody, zadní a bo ní z ulice 8. kv tna. V zadní 
ásti chrámu po levé stran  si m žete prohlédnout d ev ný model 

o rozm rech p ibližn  100 x 70 cm. Model je ur en k haptickému 
prohlížení, byl vyroben v rámci projektu “Zp ístupn ní 
olomouckých památek zrakov  postiženým”. Má barevné 
provedení, obsahuje všechny výrazné architektonické prvky, díky 
kterým si vytvo íte lepší p edstavu o celé památce. Vedle modelu 
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je k dispozici k nahlédnutí textový pr vodce s reliéfním obrázkem 
pr elí ve zv tšeném typu písma a zárove  v Braillov  písmu.  
Krom  modelu si m žete hmatov  prohlédnout další ásti 
interiéru, nap . u vstupu kropenku tvaru and la nebo vy ezávané 
bo nice lavic s r znými náboženskými motivy. P es letní 
turistickou sezónu bývá k dispozici pr vodce, na kterého se 
m žete obrátit jak skupinov , tak jednotliv . Rád vás chrámem 
provede, popovídá o historii a r zných zajímavostech. 
K chrámu také pat í prohlídka v že. Vstup naleznete vzadu 
zvenku. Vystoupíte dvojitým šnekovým schodišt m nejd íve 
ke zvon m, poté nahoru na st echu v že na vyhlídku. 
Chrám sv. Mo ice je voln  p ístupný každý den od rozedn ní až 
do ve erních hodin. V ž pouze za p íznivého po así. 
 

   
Model sv. Mo ice, foto Lukáš Nosek    Kropenka and la, foto Lukáš Nosek 

  



10 
 

Katedrála sv. Václava 
 

 
Katedrála sv. Václava, foto Lukáš Nosek 

 
Katedrála sv. Václava se nachází v centru m sta na Václavském 
nám stí. Se svým dvouv žovým pr elím neodmysliteln  pat í 
k panoramatu m sta. T etí, jižní v ž vysoká 101 metr , je 
nejvyšší kostelní v ží na Morav  a druhou nejvyšší v eské 
republice. Katedrála má bohatou historii, p vodní trojlodní 
románská bazilika prošla etnými úpravami. Do dnešní podoby 
byla p estav na v novogotickém slohu. 
V minulosti byla v katedrále vytvo ena speciální haptická výstava 
liturgických p edm t  a rouch, a také haptická prohlídková trasa. 
Dnes si m žete katedrálu projít a prohlédnout samostatn .  
V zadní ásti u vstupu si m žete prohlédnout d ev ný model 
katedrály, vyrobený v rámci projektu „Zp ístupn ní olomouckých 
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památek zrakov  postiženým“, a získat o ní reálnou 
architektonickou p edstavu. Má barevné provedení a obsahuje 
všechny výrazné stavební prvky. Rovn ž si m žete p e íst 
textového pr vodce ve zv tšeném a Braillov  písmu.  
V hlavní trojlodní ásti si m žete ohmatat krásn  reliéfn  
zdobenou kazatelnu z italského mramoru, kovanou vstupní m íž 
do presbytá e, vy ezávané bo nice lavic. Na každé z nich je 
originální d evo ezba. Bude-li p ístupný presbytá , stojí za to si 
prohlédnout bo ní chórové lavice a podívat se do bo ních kaplí. 
Vedle schod  do presbytá e vlevo se nachází vstup do krypty. Ta 
je ve ejnosti p ístupná v turistickou sezónu, tj. od kv tna do íjna 
a slouží jako výstavní galerijní prostor. Zde si m žete zakoupit 
pohlednice a upomínkové p edm ty. 
Katedrála sv. Václava je voln  p ístupná každý den od rozedn ní 
až do ve erních hodin. 
 

  
Model katedrály, foto Otakar Ru ek Kazatelna, foto Lukáš Nosek 
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Pravoslavný chrám sv. Gorazda 
 

 
Chrám sv. Gorazda, foto Lukáš Nosek 

 
Pravoslavný chrám sv. Gorazda se nachází na Gorazdov  nám stí, 
asi 300 metr  východn  od olomouckého hradu. Již zdálky uvidíte 
jeho pest e vymalovanou fasádu korunovanou osmibokou v ží 
s pozlacenou kopulí. Tento kostel v centru Olomouce je ojedin lou 
ukázkou východní ruské architektury na eském území. Byl 
postaven v 30. letech 20. století.  
Vnit ní prostor má bohatou malí skou výzdobu, kterou tvo í 
p evážn  ikony. V zadní ásti chrámu vpravo za lavicemi si 
m žete hmatov  prohlédnout d ev ný model o rozm rech 
p ibližn  120 x 80 cm. Ten byl po ízen v rámci projektu 
“Zp ístupn ní olomouckých památek zrakov  postiženým”. Má 
barevné provedení a obsahuje všechny výrazné stavební prvky. 
Díky velikosti, tvaru a r zným zvláštnostem si vytvo íte lepší 
p edstavu jednak o celé památce, ale i obecn  o východní 
architektu e pravoslavných kostel . Vedle modelu je k dispozici 
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k nahlédnutí textový pr vodce ve zv tšeném typu písma 
a v Braillov  písmu.  
Krom  modelu si m žete hmatov  prohlédnout ješt  n které 
p edm ty, nap . kovovou k titelnici nebo d ev ný k íž. 
Pravoslavný chrám má ješt  jedno kouzlo – je p íjemn  provon n 
kadidlem, které se pravideln  p i bohoslužbách používá. Krom  
hmatu m žete tedy ješt  uplatnit i ichový vjem. 
Pravoslavný chrám je z d vodu obav p ed vandaly a zlod ji 
uzam en. Prohlédnout si jej m žete každý den v podve er p ed 
konáním bohoslužeb, p ípadn  v ned li dopoledne. V jiném 
termínu je pot eba prohlídku domluvit s panem fará em Novákem 
na tel. 585 232 054, nebo na mobilu 776 838 627. Je velmi 
ochotný, umožní prohlídku skupinám i jednotlivc m. 
 

  
Model sv. Gorazda, foto Lukáš Nosek  K titelnice, foto Lukáš Nosek 
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Klášterní Hradisko 
 

 
Klášterní Hradisko, foto Lukáš Nosek 

 
Klášterní Hradisko je bývalý premonstrátský klášter. Je za azen 
mezi národní kulturní památky a v sou asné dob  slouží jako 
vojenská nemocnice. Nachází se severovýchodn  od centra m sta 
na Sušilov  nám stí. 
Nádherný barokní komplex je nyní ve vyhrazené dny p ístupný 
ve ejnosti. Jeho prohlídka nabízí p íjemný kulturní zážitek. 
Budova má tvercový p dorys 100 x 115 metr , ty i k ídla, ty i 
nárožní v že. V p í ném traktu se ty í centrální v ž. Vnit ní ást 
je tvo ena jedním velkým jižním a t emi malými severními 
nádvo ími, dále centrálním kostelem sv. Št pána. Interiéry 
disponují bohatou um leckou výzdobou. 
Prostory Klášterního Hradiska je možné si prohlédnout pouze 
s pr vodcem každý pracovní tvrtek od 14 a 15 hodin a každou 
první sobotu v m síci od 9, 10 a 11 hodin. 
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V p edsálí slavnostního sálu si m žete prohlédnout haptický 
d ev ný model o rozm rech 70 x 70 cm, který byl, stejn  jako 
ostatní modely, vyroben v rámci projektu „Zp ístupn ní 
olomouckých památek zrakov  postiženým“. Má barevné 
provedení a obsahuje všechny výrazné architektonické prvky. 
Vedle modelu si m žete pro íst textového pr vodce ve zv tšeném 
a Braillov  písmu. Krom  modelu budete mít možnost ohmatat si 
také n které ásti interiéru a vytipované exponáty. 
 

  
Model Klášterního Hradiska, foto Lukáš Nosek Kamenná váza, foto Lukáš Nosek 
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Bazilika na Svatém Kope ku 
 

 
Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kope ku, foto Lukáš Nosek 

 
Svatý Kope ek je jedním z nejznám jších poutních míst 
na Morav , nachází se asi 5 km severovýchodním sm rem 
od Olomouce. Jeho centrem je bazilika Navštívení Panny Marie. 
Byla postavena ve 2. polovin  17. století. Tato barokní stavba je 
díky svému umíst ní na vrcholu kopce dominantou kraje 
a nemén  p sobivý je i její interiér. Ohromí bohatou výzdobou, 
na níž se podíleli p ední um lci tehdejší doby.  
Svou polohou, architekturou a bohatou výtvarnou výzdobou 
interiéru pat í mezi mimo ádn  zda ilé barokní stavby. 
Vstup do chrámu p ekvapí prostorností a sv tlostí. Je stav n jako 
podélné jednolodí se dv ma sakristiemi a podéln  pr chodnými 
kaplemi po obvodu. 
Na vstupních vratech si m žete prohlédnout zajímavé ozdobné 
kování. V zadní ásti baziliky vlevo je umíst n  d ev ný model 
v m ítku p ibližn  1:100. Vzhledem k rozsáhlému objektu je 
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model pon kud drobn jší, je tvo en samotnou bazilikou 
a pr elím. P ipomíná tedy písmeno T. P e íst si m žete 
textového pr vodce ve zv tšeném typu písma a v Braillov  
písmu. Model byl po ízen v rámci projektu “Zp ístupn ní 
olomouckých památek zrakov  postiženým”.  
Bazilika je voln  p ístupná každý den krom  pond lního 
odpoledne. 
 

  
Model baziliky, foto Lukáš Nosek Vstupní dve e, foto Lukáš Nosek 
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Arcibiskupský palác 
 

 
Arcibiskupský palác, foto Antonín Basler 

 
Arcibiskupský palác v Olomouci pat í mezi významné památky 
metropole. Nachází se ve Wurmov  ulici poblíž tramvajové 
zastávky U Dómu. Pochází ze 17. století, na po átku 20. století 
byl stavebn  upraven do dnešní podoby. Interiéry mají 
dochovanou bohatou rokokovou, empírovou a neobarokní 
výzdobu a jsou vybaveny dobovým mobiliá em. Odehrály se zde 
významné události st edoevropských d jin. Jednalo se p edevším 
o návšt vy významných osobností - nap íklad císa ovny Marie 
Terezie, císa e Františka Josefa I., eskoslovenského prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka nebo také papeže Jana Pavla II.  
V sou asné dob  je ve ejnosti zp ístupn n jeden prohlídkový 
okruh, který zahrnuje reprezenta ní sály situované v prvním pat e 
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západního k ídla. Navíc pro osoby se zrakovým postižením je 
p ipravena haptická trasa.  
U pokladny vám budou zap j eny bavln né rukavice, v nichž si 
budete moci vytipované exponáty a ásti interiéru hmatov  
prohlédnout. 
K dispozici je také textový pr vodce ve zv tšeném ernotisku 
a Braillov  písmu, dopln ný reliéfním obrázkem pr elí paláce. 
M žete si jej zap j it p ímo v pokladn . 
Budete-li mít zájem o haptickou trasu, objednejte se p edem 
na tel. 587 405 421.  
Arcibiskupský palác je otev en od kv tna do zá í denn  mimo 
pond lí od 10 do 17 hod. V ostatních m sících pouze 
pro objednané skupiny. 
 

  
Zdobné kování, foto Petr Bílek Vy ezávaná postel, foto Petr Bílek 
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Arcidiecézní muzeum 
 

 
Arcidiecézní muzeum, foto Zden k Sodoma 

 
Arcidiecézní muzeum je sou ástí Muzea um ní Olomouc. Nachází 
se na Václavském nám stí vedle katedrály sv. Václava. 
Svým návšt vník m nabízí stálou expozici stavebních poz statk  
olomouckého hradu a výtvarné kultury olomoucké arcidiecéze, 
která postihuje vývoj v pr b hu celého uplynulého tisíciletí.  
Muzeum disponuje sály pro krátkodobé výstavy, kavárnou 
s vinárnou a nádvo ím kapitulního d kanství. V minulosti zde 
prob hla krátkodobá haptická výstava nejen pro nevidomé 
s názvem “Doteky olomouckého hradu”. 
V sou asné dob  arcidiecézní muzeum nabízí nevidomým 
a slabozrakým návšt vník m stálou hmatovou expozici. Zde si 
m žete prohlédnout šest um leckých d l, které jsou spjaty 
s historií zem panského sídla a p ilehlého církevního okrsku. 
P ipraveny jsou nap . pergamenové listiny se dv ma voskovými 
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pe et mi olomoucké kapituly, románské sdružené okno Zdíkova 
biskupského paláce nebo románské terakotové dlaždice s gryfem. 
V tšina vystavených um leckých d l je p edstavena v podob  
sádrových odlitk . Jsou opat eny popiskami v Braillov  písmu 
a zv tšeném ernotisku. Pro íst si m žete také tišt ného 
pr vodce, op t v ernotisku a Braillov  písmu. 
Arcidiecézní muzeum m žete navštívit denn  od 10 do 18 hodin 
krom  pond lí. 
 

  
Haptická expozice, foto Zden k Sodoma Exponáty, foto Zden k Sodoma 
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Vlastiv dné muzeum 
 

 
Vlastiv dné muzeum, foto Petr Bílek 

 
Vlastiv dné muzeum se nachází na nám stí Republiky 
a návšt vník m nabízí n kolik stálých expozic – p írodov dnou, 
historickou a lapidárium. 
P írodov dná expozice s názvem „P íroda Olomouckého kraje“ je 
rozd lena do dvou ástí. V první z nich se m žete seznámit 
s geologickými pom ry Olomouckého kraje. Druhá ást je 
v nována živé p írod . Je zde vytvo eno deset dioramat 
p edstavujících r zné typy krajin od nížin po vysokohorské 
prost edí. Tato dioramata jsou se azena proti toku eky Moravy. 
Návšt vník má možnost prozkoumat kulturní krajinu využívanou 
lov kem, r zné druhy les  i terény podh í v etn  nejvyšších 

partií hor nad hranicí lesa. D raz je kladen na seznámení 
návšt vníka s rostlinami a živo ichy, kte í uvedené krajinné typy 
obývají. 
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V této expozici jsou v hojné mí e využity interaktivní exponáty, 
které vám umožní zkoumat ásti p írody nejen zrakem, ale 
i jinými smysly – hmatem, ichem a sluchem. Tyto exponáty jsou 
opat eny popiskami v Braillov  písmu. Pro váš hmat jsou 
p ipraveny krystaly minerál , zkamen liny, plody exotických 
strom , semena rostlin, kožešiny zví at i odlitky stop. Váš nos 
pot ší aromatické bylinky. Zaposlouchat se m žete do zvuk , 
které vydávají r zné druhy pták  a savc . 
Prohlédnout si m žete také historickou expozici pod názvem 
„Olomouc – patnáct století m sta“. Sedm hlavních historických 
témat tvo í ucelený p íb h d jin m sta, vypráv ný od 6. století, 
drsné doby raného st edov ku, až po naši sou asnost, práh 
jednadvacátého století. Nesmírn  bohatou historii Olomouce 
p itom v nové expozici dokládá široké spektrum p edm t  
od archeologických nález , p es památky um leckého emesla 
a knižní kultury, až po dokumentární filmy z 20. století. 
 

  
Interaktivní sloup, foto Petr Bílek Aromatické byliny, foto Petr Bílek 
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Tyto expozice m žete navštívit na nám stí Republiky od dubna 
do zá í denn  mimo pond lí od 9 do 18 hodin, od íjna do b ezna 
mimo pond lí a úterý od 10 do 17 hodin.  
Lapidárium nebo-li expozice geologie, archeologie a lapidária 
se nachází v depozitárních prostorách Vlastiv dného muzea 
na Denisov  ulici 30. Návšt vník m je zde kámen p edstaven 
jako hornina, nástroj a nakonec jako um lecké dílo. Nechybí zde 
zastavení, kde si m žete osahat r zné typy hornin, i samotné 
kamenné reliéfy. S p íb hem kamene se m žete seznámit vždy 
od kv tna do zá í, denn  krom  pond lí od 10 do 18 hodin.  
Do Vlastiv dného muzea v Olomouci je vstup pro držitele pr kazu 
ZTP a ZTP/P zdarma. 
 

  
Historická tramvaj, foto Petr Bílek   Horniny, fylit, foto Petr Bílek  
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Botanická zahrada – zahrada smysl  
 

 
Zahrada smysl , foto Petr Bílek 

 
Zahrada smysl , ur ena nevidomým a slabozrakým, je sou ástí 
botanické zahrady Výstavišt  Flora v Bezru ových sadech. Zde 
máte možnost vnímat krásy p írody vícero smysly - hmatem, 
ichem, sluchem, p ípadn  i chutí, a tím si vytvo it p íjemný 

zážitek.  
Vstup do botanické zahrady se nachází uprost ed Bezru ových 
sad , kde p ejdete m stek p es Mlýnský potok. U pokladny vás 
nasm rují p ímo k Zahrad  smysl . U jejího vstupu vás uvítá 
cedule ve zv tšeném a Braillov  písmu se základními 
informacemi. Dominantou zahrady je vyvýšený esovitý záhon 
s asi 80 druhy aromatických rostlin a bylin, které krásn  voní 
a kvetou. Každá z nich je z p ední strany ozna ena ve zv tšeném 
typu písma a ze zadní strany štítkem v Braillov  písmu. M žete 
zde obdivovat r zné druhy trav, mech , známých i vzácných 
rostlin, jejich tvary, v n , kv ty. V prostoru za vyvýšeným 
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záhonem si m žete prohlédnout asi 30 d evin, tedy listnatých 
i jehli natých strom  a ke .  
Botanickou zahradu si projd te celou a objevte další zajímavosti. 
Stojí za to si prohlédnout ob í vy ezávané šachy, zahrát si 
kuželky, za ukat na d ev ný xylofon. V blízkosti d tského h išt  si 
m žete prohlédnout d ev ný obraz s gruzínskými motivy, nebo 
vzorkovník kmen  strom . 
Botanická zahrada je otev ena od dubna do íjna každý den mimo 
pond lí od 9:30 do 18 hodin. Vstup ZTP a ZTP/P je zdarma.  
 

  
Esovitý záhon bylin a rostlin, foto Petr Bílek  Gruzínské motivy, foto Petr Bílek 
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Model centra m sta 
 

 
Model centra m sta, foto Petr Bradá  

 
Model historického centra m sta Olomouce se nachází na Horním 
nám stí naproti orloje a olomoucké radnice. Je oblíbenou 
zastávkou návšt vník , kte í se mohou p ehledn  a rychle 
zorientovat v historickém jádru m sta. Model je v m ítku 1:400, 
jeho hranice je vymezena historickým jádrem.  
Je odlit z bronzu v etn  popis . Radnice, kašny a kostely jsou 
z lešt ného bronzu. Stopy zmizelé Olomouce jsou znázorn ny 
vrypem a o íslovány. Hmatovým prohlížením m žete lépe 
poznat historické centrum m sta, získat reálnou p edstavu 
o vzdálenostech a vzájemných souvislostech jednotlivých objekt . 
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Pr vodce Olomoucí v Braillov  písmu 
s reliéfními obrázky 
 

 
Pr vodce Olomoucí, foto Petr Bílek 

 
V Informa ním centru Olomouc v podloubí radnice si m žete 
bezplatn  zap j it a prohlédnout tišt ného pr vodce Olomoucí 
v Braillov  písmu s reliéfními obrázky. Na titulní stran  je reliéfn  
vyobrazen znak m sta. 
Pr vodce obsahuje významné kulturní památky vyskytující se 
v historickém centru Olomouce. Je zde za azen nap . Sloup 
Nejsv t jší Trojice, který je zapsán do seznamu Sv tového 
kulturního d dictví UNESCO, orloj, m stské kašny, Mariánský 
sloup na Dolním nám stí, kostely a jiné. Hapticky si m žete 
prohlédnout jejich reliéfní vyobrazení. Ke každé z nich se dozvíte 
popisné a zajímavé informace ve zv tšeném typu písma 
a v Braillov  písmu.  
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Turistický audiopr vodce m stem 
 

 
 Audiopr vodce, foto Petr Bílek 

 
Informa ní centrum Olomouc v podloubí radnice nabízí zap j ení 
tzv. audiopr vodce m stem. Obsahuje celkem devadesáti- 
minutovou nahrávku o nejvýznamn jších památkách m sta, 
rozd lenou do 28 celk  nejen v eštin , ale i v cizích jazycích 
(angli tin , n m in , francouzštin , italštin , ruštin  a polštin ). 
Audiopr vodce nabízí informace o významných historických 
budovách centra m sta, jako jsou paláce, chrámy, muzea,  kašny 
apod. 
Pomocí jednoduchého ovládání klávesnice si zvolíte vypráv ní 
o daném míst , p ípadn  sestavíte vlastní prohlídku historického 
centra, nasadíte sluchátka a m žete vyrazit. Obsluhu vám 
ochotn  vysv tlí pracovnice informa ního centra. 
Audiopr vodce si m žete zap j it kdykoliv b hem provozní doby 
informa ního centra, tedy denn  od 9 do 19 hodin. P i zap j ení 
zaplatíte vratnou zálohu 300,- K . P j ovné je stanoveno 
na 100,- K . K pr vodci obdržíte i mapu. 
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Turistické informa ní audiopanely 
 

 
 Turistický audiopanel, foto Petr Bílek 

 
V centru m sta se nachází p t ozvu ených turistických 
informa ních audiopanel . Naleznete je na t chto místech: 
v p ednádražním prostoru poblíž stanoviš  autobus  MHD, p ed 
galerií Moritz na ulici 28. íjna, na nám stí Hrdin  a na t íd  
Svobody naproti Komer ní banky. Poslední audiopanel, odlišného 
typu od ostatních, se nachází v podloubí radnice. 
Na audiopanelech je vyobrazena mapa centra m sta Olomouce, 
vedle ní umíst ny fotografie významných kulturních památek 
a turistických zajímavostí s popiskami. Ke každé z nich je 
p i azeno konkrétní íslo. 
Audiopanely jsou na pravém boku vybaveny klávesnicí. Navolíte 
íselnou kombinaci dle nabídky a spustí se mluvené informace 

k danému historickému místu. 
Krom  audiopanel  se po m st  vyskytuje v tší množství b žných 
turistických informa ních panel , ovšem pouze pro vidící 
turistickou ve ejnost. 
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Hrad Bouzov 
 

 
Hrad Bouzov, foto Lukáš Nosek 

 
Hrad Bouzov se nachází v malebné krajin  Litovelska 
a Mohelnicka. Byl založen na p elomu 13. a 14. století 
a v sou asnosti pat í mezi národní kulturní památky. 
Dnešní typicky romantické sídlo je zdobeno cimbu ími, arký i, 
st ílnami a chrli i. Unikátní jsou dva funk ní padací mosty a m íž, 
které mohou návšt vníci spat it v provozu p i slavnostních 
p íležitostech. Hrad je pln  za ízen a vybaven obrazy, um leckými 
p edm ty, historickým i na míru vyrobeným nábytkem. 
Hrad je díky Národnímu památkovému ústavu p ístupný 
i nevidomým a slabozrakým návšt vník m. P ed zahájením 
prohlídky si m žete v prodejn  suvenýr  prohlédnout haptický 
model v m ítku 1:100. Je vyroben kombinací lipového a olšového 
d eva a plastu. Je nat ený v souladu s reálnými barvami hradu 
a hmatem rozeznáte i povrchy materiál  – hladké zdivo, hrubou 
st ešní krytinu.  
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P i samotné prohlídce budete mít možnost si tém  v každé 
místnosti hmatov  prohlédnout zajímavé ásti interiér  
a vytipované exponáty r zných materiál , nap . ozdobné kování, 
d evo ezby, kachlová kamna, lafetu s d lem a další. 
Hrad m žete navštívit v hlavní turistickou sezónu od dubna 
do íjna. Provozní doba se v jednotlivých m sících m ní. Budete-li 
mít zájem o skupinovou prohlídku, je pot eba se objednat. 
Kontakty a aktuální informace jsou uvedeny na webových 
stránkách hradu. 
 

  
Model hradu, foto Lukáš Nosek  Lafeta s d lem, foto Lukáš Nosek 
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Zámek Velké Losiny 
 

 
Zámek Velké Losiny, foto Lukáš Nosek 

 
Zámek Velké Losiny se nachází asi 10 km na sever od m sta 
Šumperka. 
Na míst  dnešního zámku p vodn  stála gotická vodní tvrz. 
V 16. století byla p estav na na honosný renesan ní zámek. 
Objekt má p dorys písmene U a na dvorní stran  trojpodlažní 
arkády. Dominantu tvo í trojpodlažní v ž. 
Mobiliá  zámku p edstavuje z velké ásti soubor vzácných 
um leckých p edm t  z p vodních žerotínských sbírek. 
Zámek je díky Národnímu památkovému ústavu p ístupný 
i nevidomým a slabozrakým návšt vník m. P ed zahájením 
prohlídky si m žete ve vstupních prostorách poblíž pokladny 
prohlédnout haptický model o rozm rech p ibližn  80 x 80 cm. Je 
vyroben ze d eva, má barevné provedení a obsahuje všechny 
výrazné architektonické prvky, díky kterým si vytvo íte reálnou 
p edstavu o velikosti, tvaru a zvláštnostech celého objektu.  
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P i samotné prohlídce budete mít možnost si hmatov  
prohlédnout n které ásti interiér  a vytipované exponáty, nap . 
um lecké kování, barokní kamennou sochu trpaslíka na nádvo í. 
Pro návšt vníky s pohybovým postižením je k dispozici 
audiovizuální produkce, která jim nahradí vlastní prohlídku 
a zprost edkovan  zavede do všech prostor zámku. Je vhodná 
i pro slabozraké, kte í mohou na plátn  lépe vid t vzdálen jší 
prostory a exponáty v tmavých místnostech. 
Zámek je možné navštívit v hlavní turistickou sezónu od dubna do 
íjna. Provozní doba se v jednotlivých m sících m ní. Budete-li 

mít zájem o skupinovou prohlídku, je pot eba se objednat. 
Kontakty a aktuální informace jsou uvedeny na webových 
stránkách zámku. 
 

  
Model zámku Velké Losiny, foto Lukáš Nosek Socha trpaslíka, foto Lukáš Nosek 
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Klikoto e a turistické audiopanely 
ve Šternberku 
 

  
Audiopanel, foto Petr Bílek    Klikoto , foto Petr Bílek 

 
M sto Šternberk leží asi 15 km severn  od Olomouce. K hlavním 
dominantám pat í národní kulturní památka Státní hrad 
Šternberk, komplex budov bývalého augustiniánského kláštera 
s monumentálním chrámem Zv stování Panny Marie a rozsáhlý 
soubor restaurovaných m š anských dom  s cennými portály. 
Tradi n  se zde po ádají mezinárodní automobilové závody Ecce 
Homo. Navštívit m žete také Expozici asu. 
V historickém jádru se nachází originální informa ní systém, 
tzv. klikoto e. Klikoto  je informa ní za ízení s hlasovým 
výstupem, které poskytuje zajímavé turistické informace 
o konkrétním místu. Má tvar hranolového sloupku, výšku asi 
120 cm, naho e obrázek formátu A4, vpravo kliku a na p ední 
stran  tla ítka.  
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Klikoto  uvedete do provozu to ením kliky, ímž vyrábíte 
elektrický proud. Po zazn ní akustického signálu si pomocí tla ítek 
vyberete informace o okolních domech, ulici nebo p íb h, který se 
k danému místu váže. Každý klikoto  poskytuje jiné informace. 
Sta í zvolit jazyk ( eština, angli tina, n m ina) a jednu ze t í 
nabídek. V m stské památkové zón  jich je rozmíst no dev t, 
vyskytují se na Horním nám stí, v Radni ní ulici, na Hlavním 
nám stí, na ulici SA a v Bezru ov  ulici. 
Sou ástí informa ního systému jsou také dva turistické 
audiopanely s orienta ním plánem m sta a fotografiemi památek. 
Naleznete je na Horním nám stí u kostela a na ulici SA p ed 
nákupním st ediskem Hruška. Panely poskytují zajímavé turistické 
informace, jako je procházka m stem, založení m sta, hradu 
apod. Jednotlivé stopy je možné spoušt t íselnými kombinacemi 
na klávesnici umíst né pod panelem. Panel mluví esky, n mecky 
a anglicky.  
 

 
 Klikoto , foto Petr Bílek 
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Model m sta P erova 
 

 
 Model m sta P erova, foto Petr Bílek 

 
Bronzový model historického centra m sta P erova se nachází 
na nám stí T. G. Masaryka p ed budovou magistrátu a m stské 
policie. Má tvercový tvar s rozm ry p ibližn  1 x 1 metr a je 
vyroben v m ítku 1:258. Zachycené objekty jsou tedy v tší než 
nap . v Olomouci nebo Uni ov . Hmatovým prohlížením m žete 
lépe poznat historické centrum m sta, získat reálnou p edstavu 
o vzdálenostech a vzájemných souvislostech jednotlivých objekt . 
Na bo ní stran  podstavce je umíst n v hmatném provedení také 
znak m sta P erova.  
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Model m sta Uni ova a turistický audiopanel 
 

   
Model m sta Uni ova, foto Petr Bílek Turistický audiopanel, foto Petr Bílek 

 
Model historického centra m sta Uni ova se nachází na nám stí 
T. G. Masaryka p ed budovou m stského ú adu. Byl vyroben 
a instalován v rámci rekonstrukce nám stí v roce 2009. A koliv je 
ur en pro b žné turisty, je vhodný i pro vás nevidomé 
a slabozraké. Hmatovým prohlížením získáte p ehled 
o historickém centru, nám stí, radnici, kostelu a okolních domech. 
Model tvercového p dorysu o rozm rech p ibližn  1 x 1 metr je 
odlit z bronzu. 
Vedle historické budovy radnice uprost ed nám stí se náchází 
ozvu ený turistický audiopanel, na kterém je vyobrazena mapa 
m sta, mapa okolí m sta a umíst ny fotografie památek 
a turistických zajímavostí s popiskami. Každé z nich je p i azeno 
konkrétní íslo. 
Audiopanel je na pravém boku vybaven klávesnicí. Navolíte 
íselnou kombinaci dle nabídky a spustí se mluvené informace 

k danému místu, nap . historie m sta, muzeum Šatlava, nau ná 
stezka v parku.  
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