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Bezbariérová přístupnost 

pro osoby s omezenou 

schopností pohybu 

uživatelské hledisko 
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LIMITY - POTŘEBY 
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DŮLEŽITOST PŘÍSTUPNOSTI 

KULTURNÍCH INSTITUCÍ 

• Legislativa X požadavky všech uživatelů 
 

• Mapování přístupnosti: 

• potřeba odbornosti 

• spolupráce s osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  
• spolupráce s příslušnými organizacemi 
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Uměleckoprůmyslové museum v Praze - UPM  
17. listopadu 2, Praha 1 
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Z HISTORIE BUDOVY UPM 

• 1885 založení 

• 1885 – 1900 sídlo v Rudolfinu 

• 1897 – 1899 stavba vlastní budovy 

• 1970 – 1985 rekonstrukce budovy a uzavření 

   sbírek 

   V současnosti:  

• aktuální výstavy 1. patro 

• stálé expozice 3. patro 

o drobné úpravy interiéru 

Připravuje se celková rekonstrukce UPM v roce 2014 
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BARIÉRY V PŘÍSTUPU DO UPM  

• Hlavní vstup + 8 schodů na úroveň zvýšeného 

přízemí 

 

• Vedlejší vstup z uliční úrovně: 

• není dostatečně vyznačen 

• uzamčen 

• ztížená komunikace 

• vstup s doprovodem personálu 
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Vedlejší vstup 
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BARIÉRY V INTERIÉRU UPM 

 

• Přístup výtahem, ale vždy s doprovodem na 

úroveň pater (na klíč, dveře ručně otevírané, 

ovladač  v rohu klece mimo dosah, chybí zrcadlo, 

chybí úpravy pro osoby se zrakovým postižením) 

• Zvýšené nepřístupné přízemí – pokladna, 

informace, prodejna, z 1. patra přístup pouze 

přes – 18 schodů  

• Přízemí – ateliér kavárna s přístupem pouze od 

pokladny ze zvýšeného přízemí přes – 6 schodů 
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     Výtah 
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          BARIÉRY V  INTERIÉRU 



BARIÉRY V INTERIÉRU 

 

 

• Úschovní skříňky přístupné částečně 

• Chybí bezbariérové hygienické zázemí  

• Dvoukřídlé dveře s úzkým průchodem hlavního 

křídla 

• Prahy 

• Vyrovnávací prudší rampy 

• Expozice v galerii nemá bezbariérový přístup 
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    Úschovní skříňky 
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     Hygienické zázemí  
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DETAILY ÚPRAV AKTUÁLNÍ EXPOZICE 
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 DETAILY TROCHU S OTAZNÍKEM 
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 A DALŠÍ … 
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 DETAILY ÚPRAV STÁLÉ EXPOZICE 
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 DETAILY JAK NE  
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   DETAILY JAK NE      JAK LÉPE… 
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     DETAILY JAK ANO… 
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 DETAILY A JAK NA NĚ? 
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DOPORUČENÍ 

 

• Prevence jednostranného přístupu 

• Předcházení vzniku bariér a odstraňování 

stávajících 

• Rekonstrukce budovy – důležitá vzájemná 

komunikace – konzultace se správcem 

budovy, provozovatelem, projektantem a 

zástupci skupin návštěvníků s 

omezenou schopností pohybu a 

orientace 
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Mgr. Tomáš Lanc 

info@pov.cz, lanc@pov.cz 

777 949 127, 224 827 210 

DĚKUJI  

ZA POZORNOST www.pov.cz 
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