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Atlas přístupnosti centra města Brna

Atlas přístupnosti přináší ucelené informace o přístupnosti objektů v  centru města Brna. 

Při přípravě 4. vydání jsme vycházeli z  podkladů třetího vydání a v  roce 2019 byla mapová 
i textová část aktualizována. Data pro textovou část zpracoval Odbor zdraví MMB, mapové 
podklady připravil GIS MMB, T-Mapy spol. s.r.o. 

Atlas obsahuje informace o přístupnosti státních institucí, kulturních památek, muzeí a galerií 
v plném rozsahu, tzn. jsou v  mapě zaneseny i v  případě, že jsou tyto objekty bariérové. Objekty 
občanské vybavenosti např. bankomaty, banky, hotely, lékárny, restaurace, kavárny a nákupní 
pasáže jsou vyznačeny pouze v  případě, že jsou bezbariérové či částečně přístupné. Dále 
jsou v  mapě zobrazena vyhrazená parkovací místa a zastávky městské hromadné dopravy.

Při tvorbě Atlasu přístupnosti jsme spolupracovali s  Pražskou organizací vozíčkářů, o.s., která 
zpracovala Atlas přístupnosti pro osoby s  omezenou schopností pohybu Pražské památkové 
rezervace. Pro větší přehlednost byl použit systém piktogramů, který Pražská organizace 
vozíčkářů vytvořila a zapůjčila i pro tento Atlas. Znaky objektů vytvořili Mgr. Jana Stehlíková 
a Bc. Jan Sháněl z  Masarykovy university. Informace, které nebylo možné vyjádřit graficky, 
jsou uvedeny ve formě doplňujících informací v textové části Atlasu.

I přes veškerou snahu a maximální úsilí všech, kteří se na mapování podíleli a vzhledem 
ke změnám v  přístupnosti objektů, nemůžeme zcela vyloučit nepřesnosti v  informacích, 
které jsou v  tomto Atlase.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a případné připomínky k Atlasu, prosím, sdělujte 
na adresu kucielova.jelena@brno.cz.

Jelena Kucielová
Odbor zdraví 
Magistrát města Brna

Přístupnost objektů města Brna můžete vyhledávat také v mapové aplikaci  
Mapa přístupnosti Brna, kterou naleznete na www.brno.cz/mapa-pristupnosti. 
Aplikace je použitelná na počítačích i v mobilních zařízeních. Jednotlivé 
objekty budou postupně přidávány a na jejím naplňování se mohou podílet 
i samotní uživatelé.
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Accessibility Guide of Brno City Centre

The guide brings comprehensive information on accessibility of locations in the centre of the 
city of Brno. 

When preparing the fourth edition, we drew from the third edition and the cartography 
and text section were updated in 2019. The data for the text part were prepared by Health 
Department, Brno City Municipality (text), GIS Division, Brno City Municipality, T-Mapy spol. s.r.o. 
(cartography). 

The guide contains information about accessibility of all the public institutions, cultural 
institutions, museums and galleries, even those which are not barrier-free. The civic ameni-
ties, such as ATM, banks, hotels, pharmacies, restaurants, cafés and commercial centres are 
indicated only if they are fully or partially accessible. The map also shows accessible parking 
places and stops.

The Accessibility Guide was prepared in cooperation with the Prague Organization of Wheelchair 
Users, which made the Prague Heritage Reservation Accessibility Atlas. In order to make the 
guide more user friendly, we used the system of symbols created by the Prague Organization 
of Wheelchair Users with their permission. Pictograms of the objects made by Jana Stehlíková 
and Jan Sháněl within their final work at Masaryk University. Information that cannot be rep-
resented graphically are contained in form of additional notes in the text part of the guide.

Despite the efforts and huge commitment of everyone who participated in realization of this 
guide, we cannot rule out minor inaccuracies due to changes in the accessibility of locations 
contained in the guide. 

Thank you for your understanding. Please, do not hesitate to e-mail us your comments 
at e-mail: kucielova.jelena@brno.cz. 

Jelena Kucielová
Healthcare Department
City of Brno

The accessibility of Brno buildings may be searched also in the Brno 
Accessibility Map application at www.brno.cz/mapa-pristupnosti. 
The application may be run on computers and mobile devices. Individual 
buildings will be gradually added, which may be done also by the users.
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Vysvětlivky k použitým symbolům  
a mapovým znakům
Následující symboly i doprovodný text jsou majetkem Pražské organizace vozíčkářů, o. s., 
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, info@pov.cz; www.pov.cz

Objekt přístupný
• Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. 

Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
• Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 me-

trů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp 
je minimálně 110 cm.

• Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo 
dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

• Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou 
minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm × hloubka125 cm. 
Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

• Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – 
WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na pří-
stupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).

• Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji ne-
komplikují pohyb na vozíku.
Další informace o  jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány 
pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt částečně přístupný
• Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených 

u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
• Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce 

do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných 
ramp je minimálně 110 cm.

• Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
• Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 

100 cm × hloubka 110 cm.
• Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70  cm, přepravní plocha – šířka 

70 cm × hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
• Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. 
• Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.
Další informace o  jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány 
pomocí doplňujících piktogramů a textu.
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Explanatory notes for conventional signs 
used in the text
The following symbols and text are property of Prague Organization of Wheelchair Users, 
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, info@pov.cz; www.pov.cz

Accessible locations / Accessible without assistance
• The entire location is accessible, via at least one barrier-free entrance. You do not 

need to make prior arrangement for your visit.
• Ramps (mobile and fixed) before entrance and inside facility have a gradient within 

length up to 3 m of maximum 12.5%, within length up to 9 m of maximum 8%. Width 
of fixed ramps is as a minimum 110 cm.

• Doors and all passages are wider than 80 cm, applies also for entrance (main) wing 
of two-wing doors. Thresholds up to 2 cm.

• For overcoming height differences there is a self-service lift available, the dimen-
sions of which are as a minimum: width of door 80 cm, internal dimensions of the 
cabin – width 100 cm × depth 125 cm. Facilities with a mobile platform are not 
rated as accessible.

• In case of facilities with public toilets, a barrier-free toilet is available – WC I. (see 
explanatory notes below), or if all other barrier-free requirements are met, then 
an adapted toilet (see explanatory text below) is available.

• Surface and slope of  the street at  the  location and  its immediate sur roundings 
do not seriously complicate traveling on a wheelchair.
More detailed information about the individual aspects of accessibility is described 
using additional pictograms, and text, if needed.

Partially accessible location / accessible with assistance
• Only a  part of  the location is  accessible, or  the  location does not meet some 

of the requirements stated to be accessible location. A list of unmet requirements 
is provided below.

• Ramps and rails (mobile and fixed) before entrance and inside facility have a gradi-
ent within length up to 3 meters of maximum 16.5%, within length up to 9 meters 
of maximum 12.5%. Width of fixed ramp is as a minimum 110 cm.

• Doors and gangways are wide as a minimum 70 cm. Height of thresholds is of maxi-
mum 7 cm.

• Lift has dimensions as a minimum: width of doors 70 cm, internal dimensions 
of cabin – width 100 cm × depth 110 cm.

• Dimensions of platform are as a mini mum: width of doors 70 cm, transport area – 
width 70 cm × depth 90 cm. Information about max. load-bearing capacity is men-
tioned in the explana tory notes.

• WC accessibility is not a decisive factor. 
• Before entrance to facility there is maximum one step without a solution for its overcoming.
More detailed information about the  individual aspects of accessibility is described 
using additional pictograms, and text if needed.
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Objekt nepřístupný
• Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).
Další informace o  jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány 
pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Obtížný povrch
• Piktogram nerovný povrch je uveden tam, kde je potřeba počítat s nerovnostmi před 

vstupem do objektu. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých 
nerovných kostek s hlubokými spárami.

Obtížný sklon
• Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu.

Bezbariérový vstup hlavním vchodem
• Pokud hlavni vchod do objektu není bezbariérový, tento piktogram se u něj nenachází.

Bezbariérový vstup bočním vchodem
• Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlav-

ním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění 
uvádíme v mapě, případně doprovodném textu. Pokud je k jeho použití potřeba 
asistence, uvádíme to v doplňujícím textu.

Schody
• Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Zda schody vedou nahoru nebo 

dolů nebylo sledováno.

Točité schodiště 
• Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se scho-

dové stupně, úzké průjezdy (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.

Výtah
• Běžně použitelný výtah – samoobslužný provoz.

Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
• Svislá / šikmá schodišťová plošina nebo výtah, který neslouží pro použití běžnou 

veřejností, ale jeho použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. 
Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace 
o způsobu jeho obsluhy jsou uvedeny v doplňujícím textu, pokud byly zjištěny.
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Inaccessible location / Particularly difficult access
• Access to or traveling within the location is especially complicated – combination 

of various reasons. 
More detailed information about the individual aspects of accessibility is described 
using additional pictograms, and text if needed.

Uneven surface
• Uneven surface of the in front of the facility, such as poorly maintained historical 

pavement made from uneven stones with deep gaps.

Difficult slope
• Sloping terrain in the immediate surroundings of the location.

Barrier-free main entrance 
• If the main entrance is not barrier-free, this symbol is not displayed.

Barrier-free side entrance
• The side entrance is barrier-free or provides easier accessibility than the main entrance. 

More detailed information about its location is depicted in the map or described 
in the additional text. The additional text specifies when assistance is needed. 

Staircase
• The number of stairs is specified in additional text. Whether the staircase is ascend-

ing or descending is not specified.

Spiral staircase
• Staircase with very complicated assistance to its overcoming – such as narrowing 

stairs, narrow passages (less than 80 cm wide), lowered ceilings etc.

Lift
• Self-service lift.

Platform or lift for people with physical disabilities 
• Vertical / sloping platform or lift serving uniquely for persons with impaired mobil-

ity. Assistance is usually required. Information about the mode of use, if available, 
is given in the additional text.
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Ližiny nebo rampa
• Obvykle k překonání 1–5 schodů, v extrémních případech i více schodů. Vět-

šinou je potřeba počítat s prudkým sklonem.

Úzké dveře nebo průjezdy
• Dveře a průjezdy užší než 80 cm.

Přístupná toaleta – WC I.
• Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo 

je umístěna samostatně.
• Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní  jsou široké minimálně 80 cm. 

Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
• U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
• Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor 

v kabině není omezený dalším zařízením toalety.
V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme 
v doplňujícím textu.

Částečně přístupná toaleta – WC II.
• Nachází se  v  dámských toaletách (případně pánských) nebo je  umístěna 

samostatně.
• Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní  jsou široké minimálně 70 cm. 

Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační 

prostor musí být umístěný proti dveřím.
• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.
Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme 
v doplňujícím textu.

Nepřístupná toaleta – běžné WC
• Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.
Následující symboly byly vytvořeny za účelem vzniku Atlasu přístupnosti města 
Brna na základě piktogramů, které jsou majetkem POV.



ACCESSIBILITY GUIDE OF BRNO CITY CENTRE 9

Rails or ramps
• Usually designed to overcome 1–5 stairs, more steps only in exceptional cases. 

the gradient is usually large. 

Narrow doors or passages 
• Doors or passages narrower than 80 cm.

Accessible WC – WC I.
• Located in women’s  restrooms (eventually in both men’s and women’s  re-

strooms) or located individually. 
• Entrance door of the cubicle and the access are of the width of 80 cm minimum. 

The door opens outwards. 
• Minimum dimensions of the cubicle: width 1,6 m x depth 1,6 m.
• The side access to the toilet is wide as a minimum 80 cm. 
• The toilet is equipped with handrails; toilet paper is easily reachable by person 

sitting on the toilet. 
• The space under washbasin is  large enough for the wheel chair. The space 

in the cubicle is not limited by other equipment. 
If the toilet is locked, information on the mode of opening is given in additional text.

Partially accessible WC – WC II.
• Located in women’s  restrooms (eventually in both men’s and women’s  re-

strooms) or located individually. 
• Entrance door of the cubicle and gangways are wide as a minimum of 70 cm. 

The door opens outwards. 
• Minimum dimensions of the cubicle: width 1,4 m x depth 1,4 m. The handling 

space is in front of the door.
• The side access to the toilet is wide as a minimum 70 cm.
Other information (including information where to get keys for the toilet) are given 
in additional text.

Standard WC
• WC is not designed for people with physical disabilities.
Following symbols were designed for  the purpose of  the Accessibility Guide 
of Brno City Centre; the symbols are based on the pictograms, which are property 
of Prague Organization of Wheelchair Users.
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Vyhrazené parkovací stání
• Parkovací místo vyhrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu označené 

příslušným dopravním značením.
• Číslo v pravém horním rohu udává počet vyhrazených míst v dané lokalitě.

Tramvajová zastávka
• Zastávka, která je bezbariérová pro tramvaje a všechny další dopravní prostředky, 

které na ní zastavují.

Autobusová / trolejbusová zastávka
• Zastávka, která je bezbariérová pro autobusy a trolejbusy. Pro tramvaje je nepřístupná 

nebo na ní nezastavují.

Nepřístupná zastávka
• Zastávka, která je bariérová pro všechny dopravní prostředky, které na ní zastavují.

Přístupný objekt
• Symboly reprezentují konkrétní objekty, které jsou přístupné a splňují body uvedené 

u Objekt přístupný / přístupný bez dopomoci.

Objekt přístupný s asistencí
• Symboly reprezentují konkrétní objekty, které jsou přístupné s asistencí a splňují body 

uvedené pod Objekt částečně přístupný / přístupný s dopomocí.

Nepřístupný objekt
• Symboly reprezentují konkrétní objekty, které jsou velmi obtížně přístupné a splňují 

body uvedené pod Objekt nepřístupný / přístup zvlášť obtížný.

Kostel
Kostel, který je vybaven upraveným vstupem a je přístupný s dopomocí.
Kostel, jehož vstup není nijak upraven pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Ve vstupu je více než jeden schod. Bez výrazné dopomoci je nepřístupný.
• Kostely nejsou vybaveny toaletou.

Lékárna
Lékárna, která je vybavena bezbariérovým vstupem, případně zvonkem a možností 
obsloužení na ulici.
Lékárna, která má na vstupu jeden schod.
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Reserved parking 
• Parking space reserved to people with physical disability equipped with traffic sign.
• Figure in top right corner indicates the number of reserved parking spaces in the 

locality.

Tram stop
• The stop ensures barrier-free access to trams and other the means of public trans-

port that stop here.

Bus / Trolley bus stop
• There is a barrier-free access to busses and trolley busses. It is inaccessible for trams 

or trams do not stop there.

Inaccessible stop
• There is not barrier-free access to any means of public transport that stop here

Accessible location
• Symbols represent accessible locations and meet the requirements given in  the 

Accessible location / accessible without assistance.

OLocation accessible with assistance
• Symbols represent locations accessible with assistance and meet the requirements 

given in the partially accessible location / accessible with assistance.

Inaccessible location
• Symbols represent locations with particularly difficult access and meet the require-

ments given in the Inaccessible location / particularly difficult location.

Church
Church with adapted entrance, accessible with assistance.
Church with access not adapted for people with physical disabilities. There is more 
than one stair leading to the entrance. Inaccessible without assistance.
• Churches are not equipped with toilets.

Pharmacy
Pharmacy with barrier-free entrance or a bell to the pharmacy staff, which can serve 
people with disabilities in the street.
Pharmacy with one step.
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Hotely
• Jde o hotely, které jsou vybaveny bezbariérovým vstupem do objektu a alespoň 

jedním bezbariérovým pokojem. Je-li vstup do bezbariérového pokoje mimo hlavní 
vstup přes recepci, nemusí tento být vždy bezbariérový. Informace o stavu bezba-
riérového pokoje pochází od recepčních a z důvodu jejich obsazenosti nebyly vždy 
kontrolovány mapujícím.

Bankomaty
• Bankomaty, které jsou umístěny tak, že umožňují přístup a mají všechny své prvky 

v dosahu osoby sedící na invalidním vozíku.

Banky / pojišťovny
• Banky nebo pojišťovny, které jsou vybaveny bezbariérovým vstupem a uživatelům 

invalidních vozíků se může dostat stejných služeb jako běžným občanům. Informaci 
o existenci a stavu WC uvádíme v textové části atlasu.

Restaurace
• Restaurace s bezbariérovým vstupem a bezbariérovou toaletou – viz bezbariérová 

toaleta.

• Restaurace s bezbariérovým vstupem a upravenou toaletou – viz upravená toaleta.

Kavárny
Kavárna s bezbariérovým vstupem a bezbariérovou toaletou – viz bezbariérová toaleta.

Kavárna s bezbariérovým vstupem a upravenou toaletou – viz upravená toaleta.

Pošty
Pošta s bezbariérovým vstupem a osobám na invalidním vozíku se může dostat stej-
ných služeb jako ostatním občanům. Toalety většinou nejsou k dispozici, pokud 
k dispozici jsou, je informace o jejich stavu uvedena v doprovodném textu.

Polikliniky
Místo bezbariérového či upraveného vstupu
Ikona je uvedena u objektů lokalizovaných ve velkých budovách v místě bezbariéro-
vého vstupu.

Ikona je uvedena u objektů lokalizovaných ve velkých budovách v místě upraveného 
vstupu.
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Hotels
• Hotels with barrier-free entrance and  at  least one barrier-free room. 

If  the entrance to  the barrier-free room does not lead through the re-
ception; the main entrance does not necessarily have to be barrier free. 
Information on the state of barrier-free rooms was provided by the hotel 
receptionist and has not been always checked by our staff.

ATM
• ATMs are easily accessible and its devices are reachable by person sitting 

on the wheelchair. 

Bank / Insurance companies
• Banks or insurance companies equipped with barrier-free entrance. Further 

information is given in the text part of the guide.

Restaurants
• Restaurant with barrier-free entrance and well accessible barrier-free toilet 

(see Accessible toilet).

• Restaurant with barrier-free entrance and  adapted barrier-free toilet 
(see Partially accessible toilet).

Café
Café with barrier-free entrance and  well accessible barrier-free toilet. 
(see Accessible toilet).

Café with barrier-free entrance and adapted barrier-free toilet. (see Partially 
accessible toilet).

Post offices
Post office with barrier-free entrance. Toilets are usually not available; if yes, 
the information is given in additional text.

Health centres
Location with barrier-free or adapted entrance
Pictogram can be found at the barrier-free entrances in large buildings.

Pictogram can be found at the adapted entrances in large buildings.
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Legenda / Legend

Muzeum, galerie, kulturní památka / 
Museum, Gallery, Culture Location

přístupné 
accessible
přístupné s asistencí 
accessible with assistance
nepřístupné 
inaccessible

Divadlo / Theater
přístupné 
accessible
přístupné s asistencí 
accessible with assistance
nepřístupné 
inaccessible

Kostel / Church
přístupné s asistencí 
accessible with assistance
nepřístupné 
inaccessible

Kino / Cinema
přístupné 
accessible

Další kulturní objekty / Other 
Culture Locations

knihovna 
library

Infocentrum / Information centres
přístupné 
accessible
nepřístupné 
inaccessible

Veřejné instituce / 
Public Administration

přístupné 
accessible
přístupné s asistencí 
accessible with assistance
nepřístupné 
inaccessible

Polikliniky / Nemocnice 
Surgery / Health Center

přístupné 
accessible

Restaurace / Restaurant
přístupné 
accessible
přístupné s asistencí 
accessible with assistance

Kavárna / Café
přístupné 
accessible
přístupné s asistencí 
accessible with assistance

Pošta / Post Office
přístupné 
accessible

Lékárna / Pharmacies
přístupná 
accessible
přístupné s asistencí 
accessible with assistance

Nákupní pasáž / Shopping malls
přístupná 
accessible
přístupné s asistencí 
accessible with assistance
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Další přístupné objekty / 
Other Accessible Location

hotel 
hotel
bankomat 
cash machine
banka / pojišťovna 
bank / insurance company

Zastávky městské hromadné dopravy / 
Public Transport Stop

přístupná tramvajová zastávka 
accessible tram stop
přístupná autobusová/trolejbusová 
zastávka 
accessible bus / trolley-bus stop
nepřístupná zastávka 
inaccessible stop

Bezbariérový vstup do budovy /  
Barrier-free entrance to the building

bezbariérový vstup 
barrier-free entrance
upravený vstup 
adapted entrance

Bezbariérová parkovací místa /  
Reserved parking places

číslo v pravém horním rohu udává 
počet míst v lokalitě 
the number in the right corner tells 
the number of places

areal 

hlavní silniční tah 
main road

ulice, cesta, zpevněná plocha 
street, road

řeka, vodní plocha 
river, water surface

průmyslová zóna 
industrial area

ostatní plocha 
other surface

Family Point 

Legenda / Legend

budova 
building
kostel 
church
zeleň
greenery 
areál školy nebo nemocnice
school or hospital area
parkoviště 
parking lot
železnice 
railway
průchod, pasáž nebo podzemní 
chotba / passage or tunnel
schody 
stairs
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Informace o přístupnosti objektů v Brně / 
Information on accessibility of locations in Brno

Kulturní objekty / Cultural locations

•  tato kapitola zahrnuje kulturní památky, 
muzea, galerie, divadla, kina, knihovny;

•  v mapě jsou označeny následujícími  
symboly:

•  this chapter includes cultural monuments, 
museums, galleries, theatres, cinemas, 
libraries represented;

•  in map by following symbols:

Besední dům (Besední house) 26 B1

Komenského náměstí 8, www.filharmonie-brno.cz, 539 092 801

•  Vstup z atria z ul. Husova. Ve vstupní hale šatny, v chodbě vlevo výtah (dv. 130, š. 140, 
hl. 300) – přístup do sálu v 1. patře. V přízemí naproti výtahu bb WC I. (š. 190, hl. 200 cm).

•  Entrance via atrium from Husova street. Cloakroom in the entrance hall, lift situated to the 
left in the corridor (door 130, width 140, depth 300 cm) – access to the concert hall on the first 
floor. Ground floor barrier-free WC I. (width 190, depth 200 cm) located in front of the lift.

Bezbariérové divadlo Barka (Barrier-free Theatre Barka) 

Svatopluka Čecha 35a, www.divadlobarka.cz, 541 213 206

•  Za vstupem krátký nájezd, šatna vpravo, WC s madly (v. 90, š. 155, hl. 110 cm) za šatnou 
vpravo – používáno vozíčkáři. Přístup do hlediště vlevo i vpravo šikmé rampy, místa jsou 
vyhrazena dle potřeby (lze celá řada cca ve středu hlediště). Bb přístup pro herce (a dále 
na jeviště) služebním vchodem, WC s madly (š. 85, hl. 270 cm).

•  Short ramp behind the entrance, cloakroom to the right, WC with handrails (door 90, width 
155, depth 110 cm) located behind the cloakroom to the tight – used by people on whe-
elchair. Ramps on the left and right sides of access to auditorium, places for people with 
disabilities can be provided up to the capacity limits (whole row in the middle of the audi-
torium). Barrier-free access for the actors (and to the stage) by service entrance, WC with 
handrails (width 85, depth 270 cm).
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Divadlo Bolka Polívky (Bolek Polivka Theatre) 21 B2, 27 B1

Jakubské náměstí 5, www.divadlobolkapolivky.cz, 542 214 903

•  Na přístupu k pokladně, do vstupního prostoru i do sálu řada schodů.
•  Stairs to the entrance, lobby and hall.

Divadlo Husa na provázku (Goose on a String Theatre) 33 B1, 34 A1

Zelný trh 9, www.provazek.cz, 542 123 411

•  Přístup ve sklonu po nerovné dlažbě. Od pokladny bezbariérový přístup po několika rampách 
přes atrium do sousední budovy s hlavní scénou. Zde v přízemí vpravo šatna a výtah do 1. 
patra – hlediště (dv. 80, š. 110, hl. 170 cm), vlevo v chodbě za WC muži bb WC I. (dv. 80, š. 160, 
hl. 150 cm). Místa pro vozíky v hledišti je třeba rezervovat předem – při nákupu vstupenek. 
Ke sklepní scéně přístup pouze po schodech vpravo za pokladnou, při domluvě předem 
může být zajištěna asistence pro návštěvníka na mechanickém vozíku. Výstavní místnosti 
pod sklepní scénou nepřístupné (úzké historické schodiště).

•  Uneven sloping pavement on access to the facility. The access from the ticket office to the 
main stage, which is  located in adjacent building, is ensured by several ramps. On the 
ground floor of the building with main stage, there is a cloakroom to the right and lift to the 
first floor, where auditorium is located (door 80, width 110, depth 170 cm), barrier-free 
WC I. (door 80, width 160, depth 150 cm). Places for wheelchair users must be reserved 
upon purchase of tickets. The only access to the underground stage is via stairs situated 
behind the ticket office to the right, assistance for wheelchair users can be provided upon 
prior request. The exhibition rooms under the underground stage are inaccessible (narrow 
historical staircase).

Divadlo na Orlí (Na Orlí Theatre) 28 A2

Orlí 19, http://divadlonaorli.jamu.cz, 542 591 800

•  Přístup po šikmé ploše hlavním vchodem přes atrium, vpravo pokladna, výtah do všech pater 
(dv. 80, š. 135, hl. 100 cm), v 1 NP šatna, WC II dámské i pánské (dv. 80, š. 135, hl. 180 cm), 
v 2 NP přístup k jevišti, kapacita 150 míst, v 1. řadě možnost až 10 míst pro vozíčkáře. Z atria 
přístupná restaurace. WC – vzdálenost mísy od zdi 75 cm.
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•  Access via sloping surface throuigh the main entrance via the atrium, box office on the right, lift 
to all floors /door 80, width 135, depth 100 cm), cloak room on the first floor (1NP), accessible 
WC II for men and womwn (door 80, width 135, depth 180 cm), access to the stage on the 
second floor (2NP), capacity 150 seats, up to 10 placees for wheelchair unser can be reserved 
in the first row. Restaurant accessible from the atrium. WC – bowl distance from the wall 75 cm.

Divadlo Radost (Radost Theatre) 

Bratislavská 32, www.divadlo-radost.cz, 533 440 020, 737 239 068

•  Bezbariérový přístup z ul. Cejl i Bratislavské. WC II. (dv. 90, š. 140, hl. 160 cm) ve vstupní hale 
u vchodu z ul. Bratislavská. Vedle WC přístup po rampě do hlediště. Při nahlášení jsou odstra-
něna boční sedadla v 1. řadě (podlaha jeviště v úrovni očí). Občerstvení v 1. patře přístupné 
služebním výtahem (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm) vedle pokladny z Bratislavské. V novém objektu 
u ul. Cejl se nachází Muzeum loutek. Bezbariérový přístup hlavním vchodem, expozice v 1. 
patře přístupná šikmou plošinou (š. 80, hl. 90, nosnost 250 kg). V 1. patře běžné WC (obtížný 
přístup – úzký průchod), v případě potřeby lze využít WC II. v budově divadla. Vyhrazené 
parkování ve vnitrobloku, vjezd z ul. Cejl. Mezi divadlem a muzeem přístupná venkovní scéna.

•  Barrier-free access from Cejl and Bratislavská streets. WC II. (door 90, width 140, depth 
150 cm) in the entrance hall from Bratislavská street. Access to the auditory via ramp next 
to the WC. Snack bar on the first floor is accessible by service lift (door 80, width 110, depth 
140 cm) next to the cash desk from Bratislavská street. Puppet museum is located in new 
building at Cejl street. Barrier-free main entrance, exhibition on the first floor accessible 
by sloping platform (width 160, depth 150 cm, capacity 250 kg). Standard WC on first floor 
(difficult access, narrow passage), WC II. in the theater building can be used if necessary, 
Reserved parking is situated in the inner courtyard, accessible from Cejl street. Between 
theatre and museum open air stage accessible.

Divadlo Reduta (Národní divadlo Brno) 
(Reduta – National Theatre Brno) 34 A1

Zelný trh 4, www.ndbrno.cz/reduta, 542 158 111

•  Za vstupními dveřmi další prosklené dveře na fotobuňku. Šatna vlevo, předprodej vstupe-
nek vpravo. Za prosklenými dveřmi vpravo bezbariérový vstup do restaurace. V atriu vlevo 
dva výtahy (dv. 80, š. 110, hl. 160 cm), vedle nich WC II. (š. 135, hl. 155 cm). Hlavní sál v 1. 
patře (vyhrazená dvě místa v hledišti), dále Mozartův a Komorní sál (vyhrazená místa dle 
potřeby – bez stupňovitého hlediště). WC II. vpravo od výtahu (š. 150, hl. 155 cm). Informace 
pro návštěvníky na vozíku jsou na webových stránkách divadla.
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•  Behind the entrance door there is another photocell door; cloakroom to the left, ticket 
office to the right. Barrier free entrance to the restaurant on the right behind the glass 
door. Two lifts in the atrium (door 80, width 110, depth 160 cm), WC II. (width 135, depth 
155 cm) next to the lifts. Main hall on first floor (2 places reserved for people with disabili-
ties), Mozart’s Hall and Chamber Hall (auditoriums are not stepped, places for people with 
disabilities available as needed). WC II. to the right from the lift (width 150, depth 155 cm). 
Information for wheelchair unsers at the theatre web page.

HaDivadlo (HaDivadlo theatre) 28 A2

Alfa pasáž, Poštovská 8d, www.hadivadlo.cz, 530 330 869, 731 457 204

•  Vstup z Alfa pasáže, v přízemí předprodej vstupenek a výtah (dv. 90, š. 150, hl. 220 cm). V 1. 
podzemním patře šatna, výstavní prostory a bb WC I. (š. 210, hl. 160 cm), v 2. podzemním 
patře divadelní sál. Malé studio – schodek 15 cm, s asistencí. Vyhrazená místa po domluvě 
při nákupu vstupenek.

•  Entrance from Alfa passage. Ticket office and lift on the ground floor (door 90, width 150, 
depth 220 cm). On the first underground floor: cloakroom, exhibition space, barrier-free 
WC I. (width 210, depth 160 cm), theatre hall on second underground floor. Small studio – 
step15 cm, with assistance. Reservation of places for people with disabilities on request 
upon purchase of tickets.

Janáčkovo divadlo (Národní divadlo Brno) 
(Janáček Theatre – National Theatre Brno) 22 B2

Rooseveltova 7, www.ndbrno.cz/o-divadle/janackovo-divadlo, 542 158 111

•  Bezbariérový přístup z garáží PARKING JD – vstupní dveře na fotobuňku, vlevo bb WC I. 
(š. 220, hl. 180 cm), výtahem do foyer divadla (dv. 90, š. 130, hl. 150 cm – výtah je v provozu 
cca 1 hod. před, během a 1 hod. po představení). V přízemí šatna, bb WC I (dv. 90, š. 280, 
hl. 200 cm) a vstup do hlediště (2 vyhrazená místa na každé straně vedle sedadel). Infor-
mace pro návštěvníky na vozíku jsou na webových stránkách divadla, o návštěvě je vhodné 
informovat při zakoupení vstupenky.

•  Barrier-free access from JD Parking – photocell entrance door, barier-free WC I. (width 220, 
depth 180 cm), by lift (door 90, width 130, depth 150) to the foyer of the theatre – the lift 
operates c. 1 hour before, during and 1 hour after performance). Cloakroom and entrance, 
barrier-free WC I (door 90, width 280, depth 200 cm), ( to the auditorium on the ground floor – 2 
reserved places in each side next to the seats. Information for visitors on a wheelchair available 
on website; it is advised to inform the staff on your condition upon purchase of the ticket.
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Mahenovo divadlo (Národní divadlo Brno) 
(Mahen Theatre, Brno National Theatre) 29 A1

Malinovského náměstí 1, www.ndbrno.cz/o-divadle/mahenovo-divadlo, 542 158 111

•  Historický objekt, přístupnost a asistence zajištěna dle možností. Bezbariérový přístup z ul. 
Rooseveltova služebním vchodem (pro návštěvníky s vozíky užšími než 65 cm, pro návštěv-
níky s většími vozíky možnost zapůjčení užšího vozíku), vždy možnost zajištění asistence. 
Za služebním vchodem vpravo prudší nájezd (3 schody) a další nájezd u vysokého prahu 
dveří. U šaten vlevo bb WC I. (dv. 80, š. 230, hl. 150 cm), vpravo malý výtah (dv. 68!, š. 80, 
hl. 100 cm) – přístup do suterénu (Malá scéna) a do 1. pořadí (2 vyhrazená místa v prezi-
dentské lóži). Informace pro návštěvníky na vozíku jsou na webových stránkách divadla, 
o návštěvě je vhodné informovat při zakoupení vstupenky.

•  Historical building; accessibility and assistance provided according to the capacities. Barrier-
-free entrance from Rooseveltova Street via service entrance (for wheelchairs narrower than 
65 cm, visitors with bigger wheelchair can hire a narrower wheelchair), assistance is always 
provided. Behind the service entrance to the right, ramp with steep gradient (3 stairs) and 
another ramp to overcome high threshold in the door. Barrier-free WC I (door 80, width 
230, depth 150 cm), small lift to the right (door 68, width 80, depth 100 cm) – access to the 
basement (small stage) and to the first balcony (2 reserved places in presidential lodge). 
Information for visitors on a wheelchair are available on the theatre website, it is advised 
to inform the staff upon purchase of tickets.

Městské divadlo Brno (Brno City Threatre) 

Lidická 16, www.mdb.cz, 533 316 320

•  Vstup z ulice Lidická 12, v podloubí vpravo pokladny, vlevo komerční oddělení. Hudební 
scéna: z ulice Lidická přes dvůr, rampa ve sklonu 5%, bb WC I vpravo za vstupem (dv. 80, 
š. 110, hl. 210 cm), v – 1PP šatny, občerstvení, bb WC I (dv. 80, š. 370, hl. 200 cm), přístup 
i z ul. Kpt. Jaroše do – 1PP. Činoherní scéna: z ulice Lidická 16, dveře na fotobuňku, ve foyer 
šatna, bb WC I muži/ženy (ž-dv. 90, š. 200, hl. 140), m-dv. 90, š. 170, hl. 190 cm), vyhrazená 
místa ve spodní části hlediště, schody na balkon. O návštěvě je vhodné informovat při 
zakoupení vstupenky. Ve dvoře jrestaurace Boulevard – přístupná, divadelní sklep Nekoneč-
no – nepřístupný, schody. WC – Hudební scéna 1NP – vzdálenost mísy od zdi 155 cm vpravo, 
160 cm vlevo 1NP- vzdálenost mísy od zdi 115 cm Činoherní scéna – ženy – vzdálenost mísy 
od zdi 135 cm muži – vzdálenost mísy od zdi 105 cm 

•  Access from Lidická street 12, box office in the arcade to the right, commercial department 
to the left. Music stage: from Lidická street through the courtyard, ramp 5% gradient, ba-
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rrier-free WC I to the right behind the entrance (door 80, width 310, depth 240), reserved 
seats in the last row of the auditorium, lift (door 80, width 110, depth 210 cm), in the last 
row reserved seats, lift (door 80, width 110, depth 210 cm), depth 210 cm), cloakrooms and 
refreshments in the basement (floor -1PP ), barrier-free WC I (door 80, width 370, depth 
200 cm), access also possible from Kpt. Jaroše Street to the basement (floor -1PP). Drama 
Stage – entrance via photocell door, cloakroom in the lobby with accessible WC I (women – 
door 90, width 200, depth 140, men – door 90, width 170, depth 190 cm), reserved seats 
in the lower part of the auditorium, stairs to the balcony.

Semilasso – kulturní centrum (Semilasso – Cultural Center) 

Palackého třída 126, www.semilasso.cz, 541247009-12, 720 996 281

•  Před vstupem schody, rampa umístěna v levé části podél budovy. Přístupné celé přízemí 
(hlavní sál, občerstvení). Bb WC I. (š. 175, hl. 250 cm) vpravo za šatnou. Místa v sále jsou 
vyhrazena na požádání, o návštěvě je vhodné informovat při zakoupení vstupenky.

•  Stairs leading to the main entrance, ramp situated on the left side along the building. Ground 
floor fully accessible (main hall, snack bar). Barrier-free WC I. (width 175, depth 250 cm) 
located to the right behind the cloakroom. Places in the hall can be reserved on request 
upon purchase of tickets.

Kino Cinema City Velký Špalíček 
(Multiplex Cinema City Velký Špalíček) 27 A2

Mečová 2, www.cinemacity.cz, 255 742 021

•  Multikino v pasáži Velký Špalíček. Bezbariérový přístup z ul. Mečová nebo přes prodejnu 
C&amp; A (Starobrněnská ul., výtah). Prodej vstupenek a kinosály ve 2. patře, přístup vý-
tahem (dv. 80, š. 140, hl. 140 cm). Bb WC I. (š. 190, hl. 200 cm) v přízemí vpravo, zamčené – 
na dveřích telefon na pracovníka ochranky, další bb WC I. v 2. patře (v. 90, š. 175, hl. 175 cm) 
před kinosály. V sálech vyhrazená místa vždy v 1. řadě.

•  Multiplex in Velky Spalicek passage. Barrier-free entrance from Mecova street or via C&amp; 
A store from Starobrnenska street (lift available). Ticket office and cinemas located on second 
floor, accessible by lift (door 80, width 140, depth 140 cm). Barrier-free WC I. (width 190, 
depth 200 cm) on ground floor to the right – the WC is locked; call the staff by telephone 
on the door; another barrier-free WC I. on second floor (oor 90, width 175, depth 175 cm) 
in front of the cinemas. In all cinemas, reserved places are available in the first row.
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Knihovna Jiřího Mahena v Brně (Jiří Mahen Library) 28 A1

Kobližná 4, www.kjm.cz, 542 532 111

•  Bezbariérový přístup hlavním vchodem, vlevo v průjezdu orientační plánky jednotlivých 
poschodí. Ve vstupní hale Family Point, šatna. 2. a 3. NP přístupné výtahem z haly (dv. 80, 
š. 110, hl. 140 cm), Ve 2.NP Bb WC I (š. 170, hl. 255 cm) – klíče v šatně. Pro hosty Knihovního 
klubu v 1.NP WC II. (š. 140, hl. 155 cm) – eurozámek. Přístup do velkého přednáškového 
sálu v 5.NP výtahem (dv. 90, š. 110, hl. 140 cm) ze 3. NP. V 5. NP u velkého přednáškového 
sálu Bb WC  I. (š. 175, hl. 234 cm)- eurozámek. Přístup do malého přednáškového sálu 
v 5. NP možný po domluvě u pultu v přízemí služebním výtahem (dv. 80, š. 90, hl. 120 cm). 
V 5. NP u malého přednáškového sálu Bb WC I. (š. 190, hl. 180 cm) – eurozámek.

•  Barrier-free main entrance. Floor plans situated to the left in the passage. Family Point, 
Clooakroom situated in the entrance hall. 2nd and 3rd floors accessible by lift from the 
lobby (door 80, width 110, depth 140 cm). On 2nd floor there is a barrier-free WC I (width 
170, depth 255 cm) – key in cloakroom. For guests of Book Club WC II (width 140, depth 
155 cm) on 1st floor (Eurolock). Access to a big conference room on 5th floor by lift (door 
90, width 110, depth 140 cm) from 3rd floor, barrier-free WC I (width 175, depth 234 cm) – 
Eurolock. Access to a small conference room on 5th floor (by service lift – door 80, width 
90, depth 120 cm) is possible upon agreement at the desk on ground floor, barrier-free 
WC I (width 190, depth 180 cm) – Eurolock.

Moravská zemská knihovna (Moravian Library) 

Kounicova 65a, www.mzk.cz, 541 646 111

•  Bezbariérový přístup k hlavnímu vchodu po chodníku ve sklonu podél budovy z ul. Hrnčířská, 
u chodníku dvě vyhrazená parkovací stání. V přízemí recepce a přístupná kavárna, do všech 
pater dva výtahy (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm). Bb WC I. (vždy š. 175, hl. 175 cm) v 1., 3., a 5. 
patře, v 1. patře i přebalovací kabina (klíče u pultu v přízemí).

•  Barrier-free access to the main entrance via sidewalk along the building from Hrnčířská 
street, two reserved parking places at the sidewalk. Reception on the ground floor and 
accessible café, two lifts to all floors (door 80, width 110, depth 140 cm). Barrier-free WC I. 
(width 175, depth 175 cm) located on the 1st, 3rd and 5th floor, cabin with changing table 
on the 1st floor (keys available at the desk on the ground floor).
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Kostely / Churches

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (bazilika minor) 
(The Basilica of Assumption of Virgin Mary, Basilica Minor) 24 A2, 30 B1

Mendlovo náměstí 1, www.opatbrno.cz, 730 308 356
•  Ve vstupním portálu dva schody nahoru (+9 a +15 cm) a následně jeden dolů (-7 cm). Prohlíd-

ková trasa opatstvím nepřístupná (řada schodů). Vyhrazené parkovací stání před kostelem.
•  Three stairs (9, 15, -7 cm) to the entrance. Tour of the abbey inaccessible (many stairs). 

Reserved parking in front of the church.

Betlémský kostel (Betelem Church) 26 A2

Pellicova 6, www.brno1.evangnet.cz, 542 211 453
•  Před vstupem schodiště.
•  Staircase in front of the entrance.

Kaple U sv. Anny – nemocnice (Chaple at St. Ann‘s – hospital) 31 B1

Pekařská, https://iweb3.fnusa.cz, 543 181 111
•  Přístupné, přístup z vnitrobloku FN
•  Accessible , access from the backyard of the hospital.

Kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže (The Church of the Discovery 
of the Holy Cross, Capuchin Monastery) 34 B1

Kapucínské náměstí, www.kapucini.cz, 511 145 796
•  Schodiště před vstupem, podzemí s hrobkou nepřístupné (schody).
•  Staircase in front of the entrance, underground with crypt is inaccessible (stairs).

Katedrála sv. Petra a Pavla (St. Peter and Paul’s Cathedral) 33 B1

Petrov, www.katedrala-petrov.cz, 543 235 031
•  Přístup ve sklonu po nerovné historické dlažbě. Katedrála přístupná bez překážek, sklepní 

prostory a věž nepřístupné. Parkování možné na ploše u kostela.
•  Uneven historical pavement on the access. Cathedral accessible without obstacles, cellar 

and tower are inaccessible. Parking available at the parking lot close to the church.
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Kostel Jana Amose Komenského (Červený kostel) 
(Evangelical Church of J. A. Komenský, Red Church) 20 B2

Komenského náměstí, www.brno1.evangnet.cz, 542 211 453
•  Na přístupu rovná kamenná historická dlažba, před vstupem 7 schodů.
•  Uneven historical pavement on the access, 7 stairs leading to the entrance.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(The Church of the Assumption of the Virgin Mary) 28 A1

Jezuitská, www.jesuit.cz/brno
•  Před vstupem schodiště.
•  Staircase in front of the entrance.

Kostel sv. Jakuba (St. James Church) 27 B1, 28 A1

Jakubské náměstí 4, www.svatyjakubbrno.wz.cz, 542 212 039
•  Před kostelem nerovná kamenná dlažba, ve vstupním prostoru před vnitřními dveřmi 

schod 6 cm. Vyhrazené parkovací stání vpravo od vchodu, směrem k Jakubskému nám.
•  Uneven stone pavement in front of the church, one stair of the height of 6 cm in the entran-

ce. Reserved parking to the right from the entrance, in the direction to Jakubske namesti.

Kostel sv. Máří Magdalény (Church of St. Mary Magdalene) 34 B1

Masarykova, www.mari-magdalena.cz, 607 014 806
•  Před vstupem schodiště.
•  Staircase in front of the entrance.

Kostel sv. Michala (St. Michael’s Church) 27 A2

Dominikánské náměstí, www.svatymichalbrno.cz, 533 033 290
•  Před vstupem dlouhé schodiště, boční přístup od vchodu k Nové radnici po kamenné 

nerovné dlažbě, před vstupem 2 schody.
•  Staircase leading to the entrance, side entrance near the entrance to the New Town Hall 

via uneven stone pavement, 2 steps in front of the entrance.

Kostel sv. Tomáše (St. Thomas’ Church) 21 B2

Moravské náměstí, www.svtomas.net, 545 572 215
•  Ve vstupu dva schody (8 a 11 cm), vyhrazené parkování na Moravském nám.
•  Two stairs to the entrance (8 and 11 cm), reserved parking at Moravské náměstí.
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Loretánská kaple (Loretánská chapel) 28 A2

Jánská, www.minorite.cz, 542 215 600
•  Na vstupu 1 schod cca +7 cm a -14cm. Součást minoritského konventu.
•  1 step cca + 7 cm and 14 cm, at the entrance, part of Minorite Convent.

Minoritský kostel sv. Janů (St. John’s Church) 28 B2

Minoritská 1, www.minorite.cz, 542 215 600
•  Na vstupu do kostela 2 schody (+10 a – 13 cm). Na vstupu do vedlejší Loretánské kaple 

(součást minoritského konventu) 1 schod cca +7 cm a -14 cm.
•  Two stairs to the entrance (+10 and -13 cm). Loretta Chapel (part of the Minorite Convent) 

1 stair of the height of cca +7 cm and 14 cm.

Pravoslavný chrám sv. Václava (St. Wenceslas‘ Church) 18 B2

Gorazdova 8, www.pravoslavbrno.cz, 542 214 030
•  Přístup ve sklonu, nerovný povrch, ve vstupu 5 schodů.
•  Access by uneven sloping pavement, 5 steps at the entrance.
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Muzea a galerie

Biskupský dvůr (Moravské zemské muzeum) 
(Bishop’s Courtyard, Moravian Museum) 34 A1

Muzejní 1, www.mzm.cz/biskupsky-dvur, 533 435 282

•  Komplex několika budov pod Katedrálou sv. Petra a Pavla. Přístup z horní části Zelného 
trhu (nerovná dlažba ve sklonu), nádvoří s rovnou kamennou dlažbou, možnost parkování 
ve dvoře po domluvě. Před vchodem i v objektu schodiště. Expozice (ptactvo, ryby) v přízemí 
nepřístupné. 1. patro přístupné přes Mendelianum – viz popis.

•  Complex under the Cathedral of St. Peter and Paul. Access from upper part of Zelny trh 
(uneven sloping pavement), courtyard with historical pavement, Parking available upon 
arrangement in the courtyard. Staircase in front of the main entrance and inside the fa-
cility. Exhibitions (bird, fishes) on the ground floor are not accessible. 1st floor accessible 
through Mendelarium – see description.

Diecézní muzeum s informačním centrem 
(Petrov Museum and Information Centre) 33 B1

Petrov 1, www.dieceznimuzeum.cz, 533 033 278

•  Přístup k objektu ve sklonu, po nerovné dlažbě. Před vstupem zvonek (135 cm). Za vstupem 
schodek -3 cm. Výtah do expozice (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm). WC II. v chodbě za výtahem (dv. 90, 
š. 135, hl. 150 cm). Možnost parkování na ploše před katedrálou, na vjezdu závora se zvonkem.

•  Sloping access to the entrance, uneven pavement. Bell at the entrance (135 cm). One step 
(3 cm) behind the entrance.Lift to the exposition (door 80, width 110, depth 140 cm). WC II. 
in the corridor behind the lift (door 90, width 135, depth 150 cm). Parking available in front 
of the cathedral. Barrier gate and bell at the entrance.

Dietrichsteinský palác (Moravské zemské muzeum) 
(Dietrichstein Palace, Moravian Museum) 34 A1

Zelný trh 8, www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac, 533 435 220

•  Vstup z horní strany Zelného trhu (nerovná dlažba ve sklonu). Bezbariérový vstup vedle 
hlavního vstupu (šikmá rampa š. 100 cm) – k otevření dveří je nutno nejprve zvonkem vpravo 
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od hlavního vstupu přivolat ostrahu (v 115 cm). Z haly k pokladně je 5 schodů (na schodech 
položen nájezd). Přístup do všech pater výtahem naproti šatně (dv. 100, š. 150, hl. 150 cm), 
nepřístupná pouze malá část expozice. Bb WC  I. (š. 175, hl. 175 cm) v přízemí vpravo, 
na přístupu 3 schody (klíč u ostrahy, která položí na schody nájezd popř. zajistí asistenci), 
bb WC 3.patro, (dv. 90, š. 210, hl. 320 cm); V přízemí kavárna Air cafe – na přístupu 3 schody, 
letní zahrádka s výhledem na Petrov 1 schod (v 10 cm).

•  Access from upper part of Zelny trh (uneven sloping pavement). Barrier-free entrance beside 
the main entrance (sloping ramp width 100 cm) – use the bell to the staff situated to the right 
from the main entrance (height 115 cm). Between the entrance hall and ticket office there are 
5 stairs (ramp on the stairs). Lift to all floors situated in front of the cloakroom (door 100, width 
150, depth 150 cm), only small part of exposition is inaccessible. Barrier-free WC I. (width 175, 
depth 175 cm) on the ground floor to the right, 3 stairs (key available at the security staff, who 
can install ramp and provide further assistance). Air café on the ground floor – 3 stairs, garden 
overlooking the Cathedral of St. Peter and Paul – 1 stair (height 10 cm).

Dům Pánů z Kunštátu (Dům umění města Brna) 
(The House of the Lords of Kunstat, The Brno House of Arts) 27 A2

Dominikánská 9, www.dum-umeni.cz, 731 656 863 (pokladna), 731 656 873 (ostraha)

•  Renesanční palác, využíván k výstavním účelům. Přístup k objektu ve sklonu, po nerovné 
dlažbě. Ve vstupních dveřích k pokladně schod 15 cm, dále přístup do Galerie G99 – 
2 schody. Hlavní výstavní prostory v 1. patře přístupné: na nádvoří svislá plošina se zvon-
kem (v 115 cm) na ostrahu (š. 70, hl. 110 cm, nosnost 180 kg), dále výtah (dv. 90, š. 140, 
hl. 280 cm) do prvního patra. WC II. u výtahu (š. 140, hl. 290 cm); V bočním křídle artová 
kavárna 3Trojka (bez bb přístupu).

•  Renaissance palace designed for exhibitions. The facility is accessible via uneven sloping 
pavement. One stair of the height of 15 cm on the way to the ticket office, two stairs to the 
entrance to Gallery 99. Main gallery space on the first floor is accessible from courtyard 
via horizontal platform equipped with bell to the staff (width 70, depth 110 cm, capacity 
190 kg), lift to first floor (door 90, width 140, depth 280 cm). WC II. next to the lift (width 140, 
depth 290 cm). Art café 3Trojka without barrier-free access situated in the adjacent wing.

Dům umění města Brna (The Brno House of Arts) 29 B1

Malinovského náměstí 2, www.dum-umeni.cz, 515 917 553 (ostraha), 542 213 883

•  Boční vstup vpravo od hlavního vchodu parkem směrem od ul. Koliště. U bočního vstupu 
zvonek (v 95 cm) na ostrahu (1. podzemní poschodí), přístup do všech pater zajišťuje výtah 
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(dv. 80, š. 110, hl ). V přízemí pokladna a šatna. Přístup do zvýšeného mezipatra svislou 
plošinou (š. 90, hl. 125 cm, nosnost neuvedena) vpravo od schodiště. WC II. (dv. 90, š. 132, 
hl. 260 cm) v 1. podzemním patře za průchozím výtahem vpravo. Restaurace a vinný bar 
ve sníženém mezipatře mezi bezbariérovým vstupem a přízemím nepřístupná (schody) 
z Domu umění, přístupná po domluvě zadním vstupem z parku Koliště, Bb WC chybí.

•  Side entrance to the right from the main entrance from Koliště street. Bell (height 95 cm) 
to the staff at the side entrance (first underground floor), lift to all floors. Ticket office and 
cloakroom situated on the ground floor. Access to upper mezzanine via vertical platform 
(width 90, depth 125 cm, capacity not indicated) to the right of staircase. WC II. (door 90, 
width 132, depth 260 cm) in first underground floor to the right behind the lift. Restaurant 
and wine bar is not accessible in lower mezzanine between barrier-free entrance and the 
ground floor (stairs) from the House of Art, it  is accessible upon previous appointment 
through backdoor from Koliště Park, no barrier-free WC.

Fait Gallery (Fait Gallery) 36 B2

Ve Vaňkovce 2, www.faitgallery.com, 601 327 215

•  Přístup po nerovné kamenné dlažbě, vstupní dveře s otvíračem. Přístupná celá výstavní 
plocha, výtah (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm). Bb WC I. (dv. 100, š. 190, hl. 155 cm) naproti vcho-
du – kabina na WC muži i ženy.

•  Uneven stone pavement on access. Whole exhibition space accessible, lift (door 80, width 
110, depth 140 cm). Barrier-free WC I. (door 100, width 190, depth 155 cm) opposite the 
entrance – men and women cabins.

Hrad Špilberk (Muzeum města Brna) 
(Špilbek Castle, Brno City Museum) 25 A1

Špilberk 1, www.spilberk.cz, 542 123 611

•  Návštěvníci s průkazem ZTP, ZTP/P a pohybovými problémy mají po domluvě možnost 
parkování v areálu hradu v blízkosti vstupu – přístupová trasa od parkoviště u hradeb 
ve velkém sklonu po nerovné dlažbě. Při zakoupení vstupenky (pokladna v  infocentru) 
informovat o potřebě bezbariérového přístupu do hradu. Ostraha zajistí otevření bočního 
vstupu vpravo (přístup po historické dlažbě). Bb WC I. v přízemí (š. 235, hl. 155 cm), na pří-
stupu schody s dřevěným nájezdem. V objektu výtah do všech pater – nutná asistence 
ostrahy nebo průvodce v expozici, výtah není běžně přístupný (dv. 80, š. 100, hl. 130 cm), 
vstup k výtahům do středního křídla pomocí mobilních plošin. V 1. a 2. patře expozice 
v západním, středním a jižním křídle přístupné šikmou plošinou (š. 80, hl. 90 cm, nosnost 
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225 kg), v 2. patře za plošinou vlevo WC II. (š. 220, hl. 120 cm). Přístupný přednáškový sál 
Ogilvy ze středního křídla šikmou plošinou, nosnost 190 kg. Jižní křídlo přístupné rampou 
vlevo podél budovy. Od vstupu vpravo přístupná kavárna, dále chodbou vpravo Bb WC I. 
(š. 150, hl. 210 cm). Přístup na nádvoří (časté kulturní akce) po historické kamenné dlažbě. 
Nepřístupná expozice od hradu k pevnosti, dále kasematy, královská kaple, rozhledna 
a klenotnice. Park kolem hradu ve velkém sklonu, místy schody a kamenná dlažba.

•  Visitors with disabilities can use the parking lot near the entrance inside the castle after 
prior arrangement – the passage from parking lot situated on the ramparts has a large 
slope and uneven pavement. It is advised to inform about the need of barrier-free entrance 
upon purchase of tickets (ticket office in information center). Security staff can open the 
side entrance (uneven pavement). Barrier-free WC I. on the ground floor (width 235, depth 
155 cm), stairs in the entrance are equipped with wooden ramp. Lift to all floors – assistance 
of the security staff or the guide needed, the lift is not accessible to the public (door 80, 
width 100, depth 130 cm), access to lifts to the middle wing via mobile platforms. Expositi-
ons on 1st and 2nd floors in western, middle and southern wings are accessible by sloping 
platform (width 235, depth 155 cm, load-bearing capacity 225 kg). WC II. located to the left 
behind the platform (width 220, depth 120 cm) on the 2nd floor. Conference room Ogilvy 
is accessible from the middle wing by sloping platform. Southern wing is accessible by the 
ramp alongside the building, corridor. max. load 190 kg . To the right from the entrance 
there is an accessible coffee and barrier- free WC I (width 150, depth 210 cm ) to the right 
in the corridor. Uneven historic pavement on access to the courtyard (where cultural events 
often take place). Inaccessible exhibition in the direction from the castle to the fortress, 
casemates, royal chapel, observation tower. The park surrounding the castle is in a steep 
gradient, sporadically stairs and stone pavement.

Hvězdárna a planetárium Brno (Brno Observatory and Planetarium) 

Kraví hora 2, www.hvezdarna.cz, 541 321 287

•  Přístup přes park, přístupové cesty ve sklonu, příjezd autem po ulici Kraví Hora, vyhraze-
né podélné parkovací stání (700 × 200 cm). Před hlavním vstupem schody, vpravo šikmá 
rampa ve sklonu ve sklonu 9%, dveře na fotobuňku. Ve vstupní hale prodej vstupenek, 
předmětů, šatna. Výtah do všech pater (dv. 80, š. 110, hl. 185 cm), v přízemí vlevo od vstupu 
bb. WC I (dv. 90, š. 165, hl. 185 cm) – klíč na pokladně. V přízemí Digitárium – přístupné. -1. 
patro přístupné – pozorovací terasa. Vpravo od hl. vstupu 7 schodů do mezipatra (mobilní 
rampa), kde je přednáškový sál, hvězdárna, přístup možný i bočním vstupem přes 2 schody, 
v mezipatře bb WC 1 (dv. 90, š. 160, hl. 230 cm). Malé planetárium a pozorovatelna nepří-
stupné (mnoho schodů). V parku před budovou venkovní exponáty umístěné na kovových 
roštech – nepřístupné.

•  Access through the park, access ways in slope, car access via Kraví Hora Street, reserved 
longitudinal parking places (700 × 200 cm). Stairs in front of the main entrance, slant ramp 
9% gradient on the right, automatic photocell door. Box office, shop and cloakroom in the 
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lobby. Lift to all floors (door 80, width 110, depth 185 cm), accessible WC I on the ground 
floor to the left of entrance (door 90, width 165, depth 185 cm) – ask box office staff for 
key. On the ground floor: Digitarium – accessible, floor -1 accessible – permanent exhibi-
tion Nebula Empire“, 1st floor accessible – observation terrace. Right from main entrance 
7 steps to the mezzanine (mobile ramp), where there is a lecture hall, observatory, access 
is possible through the side entrance via 2 steps, accessible WC I in the mezzanine (door 
90, width 160, depth 220 cm). Small planetarium and observation dome inaccessible (too 
many stairs). In the park in front of the building there are outdoor exhibits placed on metal 
grates – inaccessible.“

Jurkovičova vila (Villa Jurkovič) 

Jana Nečase 2, www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila, 532 169 501, 773 773 616

•  Přístup do budovy z ulice po zpevněné cestě v úrovni chodníku, vstup do objektu bočním 
vchodem vpravo po šikmé rampě ve sklonu 12%, v přízemí pokladna, vpravo výtah do 1NP 
(dv. 80, š. 100, hl. 145 cm), vstup do 1PP po šikmé rampě k šatnám a WC II muži/ženy (m: 
dv. 80, š. 135, hl. 200, d: dv. 80, š. 135, hl. 170 cm). 1NP – na vstupech do místností prahy 
(cca2–5 cm), některé dveře 70 cm, vstup na ochoz po 2 schodech. Zahrada částečně bez-
bariérová. Vzdálenost mísy od zdi m: 80, d: 70 cm.

•  Access to the villa from the street by paved road at the pavement level, entrance to the 
building by a side entrance to the right on a sloping ramp 12% gradient; box office on the 
ground floor to the left, on the right lift to the 1st floor (door 80, width 100, depth145 cm), 
access to 1st underground floor via sloping ramp to the dressing rooms and WC II men/
women: door 80, width 135, depth 200; women: door 80, width 135, depth 170 cm). 1st 
floor (1NP) – thresholds on the entrances to the rooms (approximately 2–5 cm), some doors 
70 cm, entrance to the gallery via 2 steps. Garden partially accessible. Distance of bowl 
from wall men: 80, women: 70 cm.

Labyrint pod Zelným trhem 
(Labyrinth under Zelny trh) 27 B2, 28 A2, 34 A1

Zelný trh 21, www.ticbrno.cz/podzemi/labyrint-pod-zelnym-trhem, 542 212 892

•  Přístup ve sklonu, na vstupu schod cca 10 cm, přístupná pouze hala s pokladnou. Historické 
podzemí zcela nepřístupné – množství schodů.

•  Sloping access, one stair of  the height of 10 cm  in  the entrance. Hall with ticket office 
is accessible; however, the rest of the facility is inaccessible due to a number of stairs.
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Mendelovo muzeum – Masarykova univerzita, 
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina 
(Mendel Museum – Masaryk University, Augustinian Abbey) 30 A1

Mendlovo náměstí 1a, www.mendelmuseum.muni.cz, 549 496 669

•  Přístup z parku na Mendlově nám. Za vstupními dveřmi vpravo pokladna, vlevo schody 
s rampou do zvýšeného přízemí, kde je celá expozice, za vstupními dveřmi vpravo bb pří-
stupný přednáškový sál. Ve zvýšeném přízemí bb WC I. (š. 220, hl. 150 cm). Prohlídkový 
okruh opatstvím nepřístupný (různé výškové úrovně, vyrovnávací schody). Vyhrazené 
parkovací stání u vedlejší baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

•  Accessible through park from Mendlovo náměstí. Ticket office located to the right behind 
the entrance door, to the left there is a staircase with ramp leading to mezzanine where 
the whole exposition, behind the entrance door on the right bariier-free conference room. 
On the elevated ground floor barrier-free WC (width 220, depth 150 cm) is located behind 
the ticket office to the right, opposite the entrance to exhibition spaces. Guided tour of the 
abbey is  inaccessible (different floor levels, many stairs). Reserved parking at adjacent 
basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary.

Mincmistrovský sklep (Mintmaster’s Cellar) 27 A2

Dominikánské náměstí 1, www.ticbrno.cz/podzemi/mincmistrovsky-sklep, 
602 128 124, 542 427 145

•  Přístup z Dominikánského nám. (nerovná dlažba, ve sklonu), vchod z ul. Panenská. Za vstu-
pem bezbariérová rampa (sklon 7,5 %) do přízemí (pokladna, cca 2/3 expozice, kinosál). 
Vpravo od vstupu naproti pokladně WC II. (dv. 80, š. 140, hl. 140 cm). V zadní části nerovná 
podlaha z historických cihel. Nepřístupné podzemní patro (historické sklepení).

•  Access from Dominikánské nám. (uneven sloping pavement), entrance from Panenská stre-
et. Ramp on access (slope 7,5%) to the ground floor (ticket office, ca 2/3 of the exposition, 
projection room). WC II (door 80 cm, width 140, depth 140 cm) situated to the right in front 
of the ticket office. In the back part, uneven floor made from historic bricks. Basement 
is inaccessible (historical cellar).
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Místodržitelský palác (Moravská galerie v Brně) 
(Governor’s Palace, The Moravian Gallery in Brno) 21 B2, 22 A2

Moravské náměstí 1a, www.moravska-galerie.cz, 532 169 333

•  Ve vstupních dveřích práh 6 cm, vedle neoznačený zvonek (v 145 cm), bezbariérový vstup 
dveřmi vlevo od vstupu. Za vstupem vpravo informace a prodejna/pokladna, v chodbě 
naproti pokladně WC II. (š. 190, hl. 135 cm). Přístupné celé přízemí (část expozice, kavárna), 
ve vstupních dveřích na nádvoří práh 6 cm (letní zahrádka, kulturní programy). 1. patro 
(druhá část expozice) nepřístupné. Vyhrazené parkovací stání vpravo od vstupu.

•  In the entrance threshold of the height of 6 cm, unmarked doorbell next to the entrance 
door, barrier-free entrance via gate to the left from the main entrance. Ticket office/shop 
and information center to the right behind the entrance, WC II. (width 190, depth 135 cm) 
in the corridor opposite the ticket office/shop. The whole ground floor is accessible (part 
of exposition, café), a threshold of height of 6 cm in the entrance door leading to the cour-
tyard (beer garden, cultural events). First floor (second part of exposition) is inaccessible. 
Reserved parking to the right from the entrance.

Muzeum romské kultury (Museum of Romani culture) 

Bratislavská 67, www.rommuz.cz, 545 581 206

•  V přízemí přístupný přednáškový sál a nekuřácká kavárna, vpravo od pokladny bb WC I. 
(dv. 80, š. 166, hl. 150 cm). Přístup do dalších pater výtahem (dv. 80, š. 110, hl. 136 cm). 
Hlavní expozice v 1. patře: v první místnosti velmi úzké průjezdy (60 a 40 cm) – nelze objet, 
dále v propojovacím krčku měkká molitanová podlaha. Je možné navštívit druhou polovinu 
expozice směrem od konce výstavy (ve dveřích práh 4 cm). Ve 2. patře knihovna (romská 
a  romistická literatura), dětský ateliér a dočasná výstava. Po předchozí domluvě bude 
zajištěna asistence pro pohyb v expozici.

•  Accessible conference room and a non-smoking café situated on the ground floor. Barrier-
-free WC I. (door 80, width 166, depth 150 cm) located to the right from the ticket office. 
Other floors are accessible by lift (door 80, width 110, depth 136 cm). Main exposition on the 
1st floor: very narrow passageways in first room (60 and 40 cm!) are impossible to bypass, 
soft foam floor on the corridor. It is possible to visit second part of the exposition starting 
from the end of the exposition (threshold of the height of 4 cm). Library (Roma and Romani 
studies literature), workshop for children, temporary expositions are located on the 2nd 
floor. Assistance can be provided upon prior arrangement.
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Palác šlechtičen (Moravské zemské muzeum) 
(The Palace of Noble Ladies, Moravian Museum) 28 A1

Kobližná 1, www.mzm.cz/palac-slechticen, 542 422 361

•  Bezbariérový vstup z ul. Kobližná, zvonek na recepci (v 110 cm), v hale před pokladnou 
schody, vpravo svislá plošina – nutná asistence personálu (š. 85, hl. 115 cm, nosnost 250 kg). 
Výtah vpravo od pokladny (dv. 80, š. 100, hl. 120 cm), WC II. vpravo od pokladny (š. 140, 
hl. 132 cm) – klíč v pokladně. Ze vstupní haly vlevo přístup do kaple (2 schody).

•  Barrier-free entrance from Kobližná street, staircase in  the hall in  front of  the ticket 
office, sloping platform to the right – assistance of the staff required (width 85, depth 
115 cm, load bearing capacity 250 kg). Lift situated to the right from the ticket office 
(door 80, width 100, depth 120 cm), WC II. (width 140, depth 132 cm) to the right from 
the ticket office, key available at the ticket office. Access to the chapel from the entrance 
hall (2 stairs).

Pavilon Antropos (Anthropos Pavilion) 

Pisárecká 5, www.mzm.cz/pavilon-anthropos, 533 435 220

•  Vstup z parku po zpevněné cestě hlavním vchodem, vstupní dveře na fotobuňku, ve foyer 
vpravo pokladna za ní WC II (dv. 80, š. 155, hl. 182 cm). Nalevo šatna, za šatnou Výstavní 
sál 1, prodej suvenýrů, v suterénu Výstavní sál 2. Výtah do všech pater (dv. 80, š. 110, 
hl. 120 cm). Všechna patra přístupná, 1.–3. expozice, ve 4. patře přednáškový sál. WC – 
vzdálenost mísy od zdi 85 cm.

•  Access through the park, paved path to the main entrance, entrance door opened by pho-
tocell, box office in the lobby on the right, then behind it accessible WC II (door 80, width 
155, depth 182 cm), open. Dressing room on the left, behind the dressing room Exhibition 
Hall 1, souvenir shop, Exhibition Hall 2 in the basement. Lift to all floors (door 80, width 
110, depth 120 cm). All floors accessible. 1st–3rd floors – exhibitions, lecture hall on the 
4th floor. WC – bowl distance from wall 85 cm. Contact person: +420 737 542 550 Petr 
Kostrhun.
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Pražákův palác (Moravská galerie v Brně) 
(Pražák Palace, Moravian Gallery in Brno) 26 B1

Husova 18, www.moravska-galerie.cz, 532 169 111

•  Boční bezbariérový vstup z ul. Besední, videotelefon a zvonek ve výši 130 cm. Celá budova 
přístupná výtahem (dv. 130, š. 135, hl. 230 cm). Bb WC I. ve 4. patře vlevo od výtahu (v. 90, 
š. 155, hl. 210 cm). Možnost parkování na placeném parkovišti u bezbariérového vstupu.

•  Barrier-free side entrance from Besední street, videotelephone and bell at  the height 
of  130  cm. Whole building is  accessible by  lift (door 130, width 135, depth 230  cm). 
Barrier-free WC I. (door 90, width 155, depth 210 cm) on 4th floor to the left from the lift. 
Parking is available at the toll parking near barrier free entrance.

Stará radnice (Old Town Hall) 27 B2

Radnická 8, www.ticbrno.cz/stara-radnice, 542 427 150

•  Přístupné podloubí a nádvoří Staré radnice, vyhlídková věž nepřístupná. Průchod na Zelný trh.
•  Archway and courtyard accessible, look-out tower is not accessible. Passage to Zelný trh.

Technické muzeum v Brně (Technical Museum) 

Purkyňova 105, www.technicalmuseum.cz, 541 421 411

•  Na vstupu dvoje prosklené dveře – vnitřní s automaticky otevíraným křídlem do zádveří. Výtah 
(dv. 80, š. 90, hl. 120 cm) vlevo od vstupu do 1. patra k pokladně. V 1. patře šatna, občerstvení 
a expozice. Přístup do všech pater dalším výtahem (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm) umístěným 
vedle schodiště u atria. Bb WC v každém patře na pravé straně expozice (u služebního 
výtahu), vždy jedna kabina na WC muži a ženy, chybí manipulační prostory pro otevírání 
dveří. V 1. patře ženy: bb WC I. (š. 255, hl. 150 cm), muži: WC II. (š. 140, hl. 180 cm, šířka dále 
zúžena radiátorem), v 2. patře přístup k WC úzkou uličkou (š. 75 cm, lze objet expozicí) – 
ženy bb WC I. (š. 215, hl. 150 cm, s přebalovacím pultem), muži: WC II. (š. 145, hl. 180 cm), 
v 3. patře ženy: bb WC I. (š. 300, hl. 155 cm), muži: WC II. (š. 145, hl. 135 cm, chybí madla).

•  Double glass doors on entrance – inner door with automatically opening wing to the vestibule. 
Lift (door 80, width 90, depth 120 cm) to the left from the entrance to the ticket office on 1st 
floor. On the 1st floor cloakroom, snack bar and exposition. Access to all floors by other lift 
(door 80, width 110, depth 140 cm) located at the atrium next to the staircase. Barrier-free 
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WC on each floor located to the right from the exposition (at the service lift), one of the cabin 
in men and women WC, insufficient space behind the door. On the 1st floor – women WC: 
barrier-free WC I. (width 255, depth 150 cm), men: WC II. (width 140, depth 180 cm, space 
even narrower because of radiator), on 2nd floor the WC accessible by narrow corridor (width 
75, possible to bypass through the exposition) – WC women : barrier-free WC I. (width 215, 
depth 150 cm, with changing table), men: WC II. (width 145, depth 135 cm, handrails missing).

Uměleckoprůmyslové muzeum (Moravská galerie v Brně) 
(Museum of Applied Arts, The Moravian Gallery in Brno) 26 B2

Husova 14, www.moravska-galerie.cz, 532 169 111

•  REKONSTRUKCE (ukončení 2019/2020). Boční bezbariérový vstup z průjezdu k Nové radni-
ci, videotelefon se zvonkem ve výši 120 cm. Výtah do všech pater budovy (dv. 140, š. 140, 
hl. 275 cm). Přednáškový sál v přízemí přístupný šikmou plošinou (hl. 90, š. 80, nosnost 225 kg). 
Bb WC I. v přízemí (š. 200, hl. 180 cm). Vyhrazené parkovací stání v blízkosti bočního vstupu.

•  Reconstruction (completion 2019/2020). Barrier-free side entrance from the passage to the 
New Town Hall, videotelephone with bell at the height of 120 cm. Lift to all floors (door 140, 
width 140, depth 275 cm). Conference room on the ground floor is accessible via sloping 
platform (width 90, depth 80 cm, load bearing capacity 275 kg). Barrier-free WC I. (width 
200, depth 180 cm) on the ground floor. Reserved parking places near the side entrance.

VIDA! science centrum Brno (Vida! science centre Brno) 

Křížkovského 12, https://vida.cz, 515 201 000

•  Šikmá rampa k hlavnímu vstupu ve sklonu 10%, zvonek na obsluhu ve výšce 80cm, otáčivé 
dveře, turniket, bb přístup i v -1PP, zvonek na obsluhu ve výšce 90 cm, možnost parkování 
u bb vstupu v -1PP. Výtah do všech pater (dv. 90, š. 120, hl. 135 cm). 1NP stálá expozice, 
za pokladnou vpravo bb WC I (dv. 80, š. 220, hl. 210 cm, nouzové tlačítko výška 100 cm), -1PP 
občerstvení, bb WC I (dv. 80, š. 215, hl. 225 cm, nouzové tlačítko výška 100 cm).

•  Sloping ramp to the main entrance 10% gradient, bell to the service at the high of 80 cm, 
revolving door, turnstile, barrier-free access also from the basement (-1PP), bell to the service 
at the high of 90 cm, parking possible at barrier-free entrance on the basement. Lift to all 
floors (door 90, width 120, depth 135 cm). There is a permanent exhibition on 1st floor, 
barrier-free WC I (door 80, width 220, depth 135 cm, emergency button 100 cm high) behind 
box office on the right. Refreshments, WC I (door 80, width 215, depth 225 cm, emergency 
button 100 cm high) on the basement. WC – 1NP, distance from wall 90 cm on the right, 
90 cm on the left 1PP, distance from wall 90 cm on the right, 90 cm on the left. Contact 
person: Ema Zezulová, tel. +420 515 201 032
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Vila Tugendhat (Villa Tugendhat) 

Černopolní 45, www.tugendhat.eu, 515 511 012, 727 986 097

•  Vpravo od vstupní brány pokladna (dv. 70 cm), vstup do budovy ve 3NP z terasy, schod 
8 cm, dveře 115 cm, uvnitř objektu točité schody, NP a 2NP přístupné i venkovním scho-
dištěm, u vstupu schod 12 cm, uvnitř objektu prahy cca 5 cm. V 1NP – technické zařízení, 
bb WC  I  (dv. 80, š. 160, hl. 180 cm). K dispozici menší invalidní vozík a schodolez. WC – 
vzdálenost mísy od zdi 95 cm.

•  Box office to the right of the entrance gate (door 70 cm), entrance to the 3rd floor (3NP) 
from the terrace, 8cm step, 115 cm door, spiral staircase inside, 1 st and 2nd floors (1NP 
and 2NP) also accessible via external staircase, 12 cm step at the entrance, about 5 cm thre-
sholds inside the house, smaller wheelchair and platform available, technical facilites on the 
1st floor, accessible WC I (door 80, width 160, depth 180 cm). Accessible garden in slope. 
WC – bowl distance from the wall 95 cm. 
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Úřady / Public Authorities

Česká pošta (Post Office) 30 A2

Křížová 18, www.postaonline.cz/detail-pobocky/-/pobocky/detail/60300, 954 260 300

•  Přístupné, šikmá rampa ve sklonu 5%.
•  Accessible, slant ramp 5% gradient.

Pošta Brno 2 (Main Post Office) 34 B2

Nádražní 7, www.ceskaposta.cz, 954 260 200

•  Přístupné pouze přízemí, veškeré služby pro osoby se ZP v případě potřeby poskytne ve-
doucí směny (přepážka č. 10), lze využít i asistence (ostraha objektu). Vyhrazené parkovací 
stání na ul. Nádražní u 6. nástupiště.

•  Only ground floor is accessible, all services for persons with handicaps are provided as needed 
by duty manager – („vedoucí směny“ at counter no.10), assistance can also be requested 
(ask security staff). Reserved parking place on Nádražní street at station platform no.6).

Česká správa sociálního zabezpečení 
(Czech Social Security Administration) 20 B1

Veveří 7, www.cssz.cz, 549 127 111

•  Za vstupními dveřmi 4 schody s plošinou (š. 80, hl. 90 cm, nosnost 225 kg). Vpravo za vrátnicí 
výtah (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm).

•  Behind entrance door, there are 4 steps with platform (width 80, d 90 cm, max. load 225 kg). 
Lift on the right hand side behind porter‘s lodge (door 80, width 110, depth 140 cm).
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Český statistický úřad (Czech Statistical Office) 28 A1

Jezuitská 2, www.czso.cz/csu/xb, 542 528 111

•  U vstupu schod cca 12 cm a zvonek na vrátného ve výšce 120 cm (zvonek těžko dosažitelný). 
Na vrátnici k dispozici mobilní rampa. Budova přístupná – výtah, dveře na  fotobuňku, 
v přízemí WC II. (š. 140, hl. 145 cm)

•  There is a step c. 12 cm at the entrance and bell at porter at a height of 120 cm (the bell 
is hard to reach). Mobile ramp available at porter‘s lodge. The building is accessible – lift, 
photocell doors, WC II. on ground floor (width 140, depth 145 cm).

Finanční úřad Brno (Financial Office Brno) 23 B2

Příkop 25, www.financnisprava.cz, 545 561 111

•  Bezbariérový vstup na registr, podatelnu a pokladnu vlevo od hlavního vchodu. Naproti 
vstupu Bb WC I. (š. 165, hl. 175 cm) – klíč u pracovníků přepážek. Přístup do hlavní budo-
vy průjezdem vpravo od hlavního vstupu a nájezdem z parkoviště po rampě k zadnímu 
vstupu. Celá budova přístupná výtahem (dv. 80, š. 100, hl. 210 cm). V 1. patře WC II. (š. 145, 
hl. 195 cm) – chodbou vlevo od výtahu. Po domluvě možné parkování ve dvoře.

•  Barrier-free entrance to the registry, filing office and cash desk to the left from main door. 
Barrier-free WC (width 162, depth 175 cm) opposite the entrance – key available at desk‘s staff. 
Access to main building through passageway to the right from main door, from parking 
lot via ramp to the backdoor. The whole building is accessible by lift (door 80, width 100, 
depth 210 cm). WC II on 1st floor (width 145, depth 195 cm) – through the corridor to the 
left from lift. Parking in the courtyard is possible upon agreement.

Finanční úřad Brno-venkov 
(Financial Office Brno – province Brno-venkov) 23 B2

Příkop 8, www.financnisprava.cz, 545 561 111

•  Přístupné všechny prostory, bb WC I. (š. 160, hl. 180 cm) v sousední nákupní pasáži IBC v 1. 
patře sekce B – zamčené, klíče v přízemí na recepci sekce B, Příkop 6.

•  All premise are accessible, barrier-free WC (width 160, depth 180 cm) in adjacent building 
in IBC passage – 1st floor, section B. It is locked, key available at the section B reception 
on ground floor, Příkop 6.
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Katastrální úřad (Regional Cadastral Office) 36 A1

Úzká 6, www.cuzk.cz, 542 532 211

•  Před vstupem schody, po bocích šikmé rampy, ve vstupní hale vpravo velký výtah do všech 
pater 90, š. 110r (dv., hl. 210), vlevo za recepcí bb WC I (dv. 80, š. 175, hl. 180). Za budovou 
vyhrazená parkovací stání, možný přístup z parkoviště, zvonek na ostrahu (výška 150 cm).

•  There are stairs in front of the entrance, shoping ramps by the sides, big service lift to all 
floors in the lobbyon the right (door 90, width 100, depth 210vcm), accessible WCI (door 
80, width 175, depth 180 cm) to the left behind reception. Reserved parking places behind 
the building, access from the parking lot, bell to the guard (150 cm high).

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 
(Land Register Office for South Moravian Region) 21 B2, 22 A2

Moravské náměstí 1, www.cuzk.cz, 542 521 111

•  Před vstupem historická dlažba, v budově schody. V přízemí přístup k přepážkám – schodek 
15 cm, možná asistence, dv. do budovy 110 cm, dv. k přepážkám 90 cm.

•  Historical pavement in front of the entrance, there are steps in the building. Access to coun-
ters on the ground floor – step 15 cm, assistance available, door to the building 110 cm, 
door counters 90 cm. 

Krajské státní zastupitelství (Regional Public Prosecutor’s Office) 28 B1

Mozartova 18/3, www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11096, 542 427 427

•  Před vstupem 3 schody, u dveří zvonek ve výšce 150 cm na justiční stráž, která požadované 
dokumentypřinese/odnese.

•  There are 3 steps in front of the entrance, at the door a doorbell at a height of 150 cm to the 
judicial guard, which will bring/carry off the required documents.
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Krajský / Městský soud (Regional / City Court) 28 B1

Rooseveltova 16, www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-brne, 546 511 111

•  Přístup bočním vstupem z ul. Dvořákova 9, zvonek na ostrahu (výška 140 cm), ve dvoře 
vyhrazená parkovací místa. Přístup do všech pater výtahem (v. 80, š. 110, hl. 210 cm), 
na schodech šikmé rampy, v -1PP bb WC I (dv. 100, š. 180, hl. 260 cm).

•  Access via side entrance from Dvořákova No.9, bell at the security guard (140 cm high), 
reserved parking lots in the yard. All floors accessible by lift (height 80, width 110, dep-
th 210), sloping ramps at stairs, on 1st underground floor accessible WC (door 100, width 
180, depth 260 cm.

Krajský úřad Jihomoravského kraje – Administrativní a školicí centrum 
(South Moravian Regional Authority – Administrative and training centre) 

Cejl 73, www.kr-jihomoravsky.cz, 541 651 111

•  Bezbariérový přístup po rampě vlevo od vstupního schodiště. Výtahy v chodbě naproti vstupu 
(větší kabina vpravo, dv. 80, š. 110, hl. 130 cm). Druhý výtah z podzemních garáží (dv. 80, š. 110, 
hl. 140 cm). Vjezd do garáží z ul. Bratislavská průjezdem vedle ÚMČ Brno-sever. Bb WC I. v přízemí 
naproti vstupu (2 kabiny dv. 90, š. 190, hl. 160 cm), v 1. patře u šaten a druhý u školícího centra, 
vždy na WC ženy (š. 160, hl. 180 cm), v 2. patře 2 kabiny vpravo od výtahu z garáží (š. 150, hl. 160 
a š. 143, hl. 160 cm). Držitel certifikace Českého červeného kříže – Přátelské místo (zaměstnanci 
vyškoleni v komunikaci a pomoci klientům se specifickými potřebami).

•  Barrier-free access via ramp to the left from entrance staircase. Lifts in the corridor opposite 
the entrance (larger cabin to the right, door 80, width 110, depth 130 cm). Second lift from 
underground parking lot (door 80, width 110, depth 140 cm). Entrance to garages from Brati-
slavská street via passageway next to ÚMČ Brno-sever (Brno-North District Office). Barrier-free 
WC I. on ground floor opposite the entrance (2 cabins of width 190, depth 160 cm), one on 1st 
floor at cloakroom and another one at training centre, always inside WC for women (door 
90, width 160, depth 180 cm), on 2nd floor 2 cabins to the right from lift from garages (width 
150, depth 160 a width 143, depth 160 cm). Czech Red Cross certification holder – Friendly 
Place (staff trained in communication and assistance to clients with specific needs).
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Krajský úřad Jihomoravského kraje 
(South Moravian Regional Authority) 20 B2, 21 A2

Žerotínovo náměstí 3, www.kr-jihomoravsky.cz, 541 651 111

•  Bezbariérový vstup vlevo od hlavního vchodu z ul. Veveří, za vstupem vrátnice – informa-
ce o pohybu v budově, možnost vypůjčení vozíku. U hlavního vchodu zvonek (v. 75 cm) 
na ostrahu. V chodbě za vrátnicí vpravo výtah do všech pater (dv. 80, š. 110, hl. 210 cm), 
v každém patře vedle výtahu bb WC I. (š. 165, hl. 270 cm). Parkování po domluvě možné 
na nádvoří objektu, vjezd z ul. Veveří. U bezbariérového vchodu videotelefon na vrátnici 
(ve výšce 150 cm). Držitel certifikace Českého červeného kříže – Přátelské místo (zaměstnanci 
vyškoleni v komunikaci a pomoci klientům se specifickými potřebami).

•  Barrier-free entrance to the left from main entrance from Veveří street, porter‘s lodge behind 
the entrance – information about movement inside facility, wheelchair can be borrowed. 
Bell at the backdoor (75 cm high) to the security staff. In the corridor behind porter‘s lodge 
to the right there is a lift to all floors (door 80, width 110, depth 210 cm), on each floor next 
to the lift there is a barrier-free WC I. (width 165, depth 270 cm). Parking available upon 
arrangement in the courtyard of the facility, entrance from Veveří street. There is a video-
phone available at barrier-free entrance at porter‘s lodge (in a height of 150 cm). Czech Red 
Cross certification holder – Friendly Place (staff trained in communication and assistance 
to clients with specific needs).

Magistrát města Brna (Brno City Hall) 27 A2

Dominikánské náměstí 1, www.brno.cz, 542 172 002 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Nádvoří přístupné z Dominikánského nám. (nerovná historická dlažba ve sklonu) nebo 
průjezdem z ul. Husova (od hl. vstupu do objektu Husova 12 vlevo). Přístup do budovy 
zajištěn bočním vstupem z ulice Husova 12 vpravo viz popis MMB, Husova 12

•  Courtyard accessible from Dominikánské square (uneven historical sloping pavement) 
or via passageway from Husova street (to the left from main entrance to facility on Husova 
street no. 12). Access to building is possible via side entrance from Husova street no. 12 
to the right, see description of MMB, Husova 12)
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Magistrát města Brna (Brno City Hall) 27 A2

Dominikánské náměstí 3, www.brno.cz, 542 172 005 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Před vstupem nerovná dlažba, ve sklonu. U vstupních dveří zvonek na vrátnici ve výšce 
95 cm. Výtah do všech pater (dv. 66, š. 85, hl. 95 cm). Bb WC chybí.

•  Uneven pavement before entrance, steep gradient. Bell available at  entrance door 
at porter‘s lodge in a height of 95 cm. Lift to all floors (door 66, width 85, depth 95 cm). 
Barrier-free WC missing.

Magistrát města Brna (Brno City Hall) 33 A1

Husova 3, www.brno.cz, 542 175 002 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Vstup přes park. Na přístupu k objektu venkovní výtah (dv. 90, š. 110, hl. 160 cm). Vpravo 
od schodiště před vstupem bezbariérová rampa. V objektu výtah (dv. 80, š. 135, hl. 105 cm). 
Bb WC v sousedním objektu Husova 5.

•  Entrance through the park. External lift on access to facility (door 90, width 110, depth 
160 cm). Barrier-free ramp to the right from staircase before entrance. Lift inside facil-
ity (door 80, width 135, depth 105 cm). Barrier-free WC in adjacent facility on Husova 
street no. 5.

Magistrát města Brna (Brno City Hall) 33 A1

Husova 5, www.brno.cz, 542 175 079 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Na přístupu k objektu venkovní výtah (dv. 90, š. 110, hl. 160 cm). Vstup hlavním vchodem, 
v hale naproti vstupu bb WC I. (š. 175, hl. 180 cm) – euroklíč na vrátnici. Vlevo od vstupu 
výtah (dv. 80, š. 100, hl. 110 cm)

•  External lift on access to facility (door 90, width 110, depth 160 cm). Entrance via main 
doorway, barrier-free WC I. in the hall opposite the entrance (width 175, depth 180 cm) – 
Euro-key ar porteŕ s lodge. Lift to the left from entrance (door 80, width 100, depth 110 cm).
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Magistrát města Brna (Brno City Hall) 26 B2

Husova 12, www.brno.cz, 542 172 001 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Před hlavním vstupem do budovy 12 schodů, bezbariérový boční vstup vpravo od hlavního 
vchodu. Vyhrazeno 1 parkovací místo (další po domluvě). Zvonek ve výšce 100 cm, vlevo WC II. 
(š. 140, hl. 170 cm), vpravo výtah (dv. 90, š. 110, hl. 145 cm) do 1. patra – vpravo Rytířský sál 
(svatby) a jednací sál Zastupitelstva (přístup zajištěn mobilním nájezdem). Od výtahu vlevo 
příjezd do budovy Dominikánské nám. 1 a Husova 12. Přístup do budovy Husova 12 zajiš-
těn šikmou plošinou (š. 90, hl. 125 cm, nosnost 225 kg) – euroklíč. Dále výtah (dv. 90, š. 170, 
hl. 140 cm) do všech pater v budově Husova 12 (od plošiny chodbou vlevo). Bb WC I. (š. 170, 
hl. 200 cm) – v přízemí – Euroklíč, klíč na vrátnici. Pro zajištění bezbariérového přístupu 
o víkendech (např. svatby aj.) je nutná domluva předem – tel: 542 172 002.

•  Before main entrance to building, there are 12 steps, barrier-free side entrance to the right 
from main door. One reserved parking place (additional are available upon arrangement). 
Bell in a height of 100 cm, lift (door 90, width 110, depth 145 cm to 1st floor – to the right 
of Knight‘s Hall (Rytířský sál – a wedding hall) and Council Meeting Room (Jednací sál Za-
stupitelstva) access is possible via mobile platform). Lift available to the left from entrance 
to building on Dominikánské square no. 1 and Husova street no.12. Access to building 
on Husova street no.12 is possible via mobile platform (width 90, depth 125 cm, max. 
load 225 kg) – Euro-key. Then use lift (door 90, width 170, depth 140 cm) to all floors in the 
building on Husova street no. 12 (in corridor to the left from platform). Barrier – free WC I. 
(width 170, depth 200 cm) on the ground floor – Euro-key, key available at porter’s lodge. 
For barrier-free access during weekends (for wedding rites etc.), prior arrangement is ne-
cessary – phone: 542 172 002.

Magistrát města Brna (Brno City Hall) 22 B2

Koliště 19, www.brno.cz, 542 173 701 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Bezbariérový vstup hlavním vchodem nebo zadním vchodem od vyhrazených parkovacích 
stání – 2 místa. Hlavní vchod s dveřmi na fotobuňku, dále rampa v šířce chodby. Dva výtahy 
(dv. 80, š. 110, hl. 145 cm a dv. 70, š. 90, hl. 115 cm). V přízemí WC II. (š. 147, hl. 136 cm) a v 1. 
patře WC II. (š. 225, hl. 133 cm).

•  Barrier-free entrance via main door or back entrance from reserved parking lot – 2 places. 
Main entrance with photocell door, then ramp to the width of the corridor. Two lifts available 
(door 80, width 110, depth 145 cm and door 70, width 90, depth 115 cm). WC II. on ground 
floor (width 147, depth 136 cm) and WC II. on first floor (width 225, depth 133 cm)
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Magistrát města Brna (Brno City Hall) 

Kounicova 67, www.brno.cz, 542 174 000 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Přístup k hlavnímu vchodu do budovy Magistrátu města Brna je bariérový – schodiště 
na terasu v úrovni 2. patra. Bezbariérový přístup je ze zadní strany budovy přes parkoviště 
(ul. Sevřená) do technického podlaží, u dveří zvonek na vrátnici ve výšce 120 cm. U bez-
bariérového vstupu 2 vyhrazená parkovací místa. V objektu dva výtahy (dv. 80, š. 110, 
hl. 200 cm) do všech pater. Bb WC I. (š. 165, hl. 175 cm) v 2. NP (hala Odboru dopravně 
správních činností na WC ženy), WC II. v 1.NP (š. 150, hl. 155 cm) – od výtahu chodbou 
k jídelně.

•  Access to main entrance to building of Brno City Hall has a barrier – a staircase to the ter-
race on the level of 2nd floor. Barrier-free access is possible from back side of the of the 
building via parking lot (Sevřená street) to technical floor, at the doors there is a bell to por-
ter‘s lodge in a height of 120 cm. Two reserved parking places are available at barrier-free 
entrance. In the facility, there are two lifts (door 80, width 110, depth 200 cm) to all floors. 
Barrier-free WC I. (width 165, depth 175 cm) on 2nd floor (hall of Transport Dept. – „Odbor 
dopravně správních Činností“ – inside WC for women), WC II. on first floor (width 150, depth 
155 cm) – from lift via corridor to the dining hall.

Magistrát města Brna (Brno City Hall) 29 B1

Malinovského náměstí 3, www.brno.cz, 542 173 001 (vrátnice / porter‘s lodge)

•  Boční vstup z ul. Benešova s videotelefonem (výška zvonku 95 cm). Jeden výtah v pra-
vém křídle budovy (dv. 80, š. 110, hl. 135 cm), druhý větší v levém křídle (dv. 110, š. 160, 
hl. 230 cm). Mezipatro v 1. poschodí přístupné šikmou plošinou (š. 80, hl. 105 cm, nosnost 
230 kg) – nutná asistence ostrahy, mezipatro ve 2. patře nepřístupné. WC  II. v přízemí 
naproti hlavnímu vchodu (š. 340, hl. 280 cm) – euroklíč, klíče na vrátnici.

•  Side entrance from Benešova street with videophone (bell at the height of 95 cm). One lift 
in the right wing of the building (door 80, width 110, depth 135 cm), another, larger one in the 
left wing (door 110, width 160, depth 230 cm). Mezzanine on 1st floor accessible via mobile 
platform (width 80, depth 105 cm, max. load 230 kg) – security staff assistance required; 
mezzanine on 2nd floor is not accessible. WC II. on ground floor opposite the main entrance 
(width 340, depth 280 cm) – Euro-key or keys available at porter‘s lodge.



ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA66

Městská správa sociálního zabezpečení 
(Municipal Social Security Administration) 20 B1

Veveří 5, www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/brno, 541 516 111

•  Na přístupu k objektu nerovná kamenná dlažba – výjezd z parkoviště. Bezbariérový vstup 
hlavním vchodem nebo zadním vchodem přes parkoviště za budovu – dvě vyhrazená 
parkovací stání, zvonek na ostrahu (výška 135 cm). Dva výtahy do všech pater, 1 výtah 
(nákladní) ( dv. 90, š. 110, hl. 195 cm). Bb WC I. (dv. 90, hl. 140, š. 305 cm) v přízemí naproti 
vchodu (š. 155, hl. 165 cm).

•  Uneven stone pavement on access to facility – exit from parking lot. Barrier-free entrance 
via main door or back entrance via parking lot behind the building – two reserved parking 
places are available. Two lifts to all floors (the larger one: door 90, width 110, depth 195 cm). 
Barrier-free WC I. on ground floor opposite the entrance (width 155, depth 165 cm).

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Brně 
(National Heritage Institute – Regional Office in Brno) 27 B2, 28 A2

náměstí Svobody 8, www.npu.cz, 542 536 111

•  Přístup průjezdem z nám. Svobody, vlevo od vstupu zvonek (v 100cm), v přízemí vlevo 
od recepce výtah do všech pater (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm), vlevo za  recepcí bb WC  I. 
(š. 175, hl. 155 cm).

•  Access via passage from náměstí Svobody, a doorbell to the left of the entrance (100cm 
high), bell on the left of the door (100cm high), lift to all floors on the ground floor situated 
to the left from the reception (door 80, width 110, depth 140 cm), barrier-free WC I. (width 
175, depth 155 cm).

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court) 21 B2

Moravské náměstí 6, www.nssoud.cz, 542 532 311

•  U vstupních dveří zvonek (výška 90 cm) na justiční stráž, ve foyer schody, k dispozici scho-
dolez, popř. asistence justiční stráže. Veřejnosti přístupné pouze přízemí – podatelna, 
návštěvní místnost, jednací síně, bb WC I (dv. 80, š. 160, hl. 200 cm) – rampa ve sklonu 8%. 
Vyhrazené parkovací místo na ul. Solniční
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•  A doorbell (height of 90 cm) to the judicial guard at the entrance door, stairs at the foyer, 
porablewheelchair lift available, assistance of judicial guard possible. Only ground floor 
is accessible for public-register, visiting room, meeting room, accessible WC I  (door 80, 
width 160, depth 200 cm), ramp 8% gradient. Reserved parking place at Solniční street.

Nejvyšší státní zastupitelství 
(Supreme Public Prosecutor’s Office) 22 B2, 23 A2, 28 B1, 29 A1

Jezuitská 4, www.nsz.cz, 542 512 111

•  V hale schody
•  stairsin the lobby.

Oblastní inspektorát práce JMK a ZK 
(Regional Labor Inspectorate of JMK and ZK) 22 B1

Milady Horákové 3, www.suip.cz/oip09, 950 179 900

•  Před vstupem svislá zvedací plošina (š. 85, hl. 125 cm, nosnost 250 kg), vstupní dveře 
na fotobuňku. Výtah do všech pater. Bb WC chybí.

•  A vertical mobile platform in front of the entrance (width 85, depth 125 cm, load capacity 
250 kg), photocell entrance door. Lift to all floors. There is no barrier-free WC.

ÚMČ Brno-střed (Brno-Central City District Office) 27 A2

Dominikánská 2, www.brno-stred.cz, 542 526 111

•  Přístup k objektu po nerovné historické dlažbě ve sklonu. Zvonek (výška 100 cm) vpravo před 
vstupní bránou. Přístupné pouze přízemí (nutné ližiny), na nádvoří rovná kamenná dlažba. 
Vpravo za vstupním průjezdem WC II. (dv. 80, š. 210, hl. 150 cm), před vstupem 2 schody.

•  Access to facility via uneven historical sloping pavement. Bell (100 cm) available on the right 
before entrance gate. Only ground floor is accessible (rails required), flat stone pavement 
in the courtyard. WC II. to the right behind the entrance via passageway (width 210, depth 
150 cm), bell at the main entrance (75 cm high) to security staff.
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Úřad práce (Labour Office) 

Křenová 25, www.podatelna.bm@uradprace.cz, 950 104 440

•  Před vstupem 2 schody, vpravo šikmá rampa ve sklonu 5%, za přepážkami výtah do všech pater 
(dv. 90, š. 100, hl. 140 cm). V přízemí WC II (dv. 80, š. 150, hl. 195 cm) na euroklíč (na vrátnici), 
další WC II na každém patře pro zaměstnance, popř. na vyžádání. Vyhrazena 4 parkovací místa.

•  2 steps in front of the entrance, sloping ramp on the right in 5% gradient, accessible WC I on the 
ground floor of the (door 80, width 150, depth 195 cm) opening by Eurokey, additional accessible 
toilets on each. WC – bowl distance from the wall 90 cm. 4 parking spaces reserved.

Ústavní soud (Constitutional Court) 20 B2, 21 A2

Joštova 8, www.usoud.cz, 542 162 111

•  Vpravo od hlavního vstupu zvonek na ochranku, která zajistí asistenci při vstupu zadním 
vchodem (z Žerotínova nám.) a při pohybu v objektu. Vlevo od zadního vstupu bb WC I. (v. 90, 
š. 190, hl. 270 cm). V objektu výtah (dv. 80, š. 100, hl. 200 cm). Parkování pro návštěvníky zajiš-
ťováno individuálně dle pokynů ředitele správy – doporučena telefonická domluva předem.

•  Bell to security staff available on the right from main entrance; staff will provide assistance 
on entrance via back door (from Žerotínovo square) and during movement inside the facility. 
WC I. to the left from back entrance barrier-free (oor 90, width 190, depth 270 cm). Lift avai-
lable (door 80, width 100, depth 200 cm). Parking for visitors provided on an individual basis 
according to instructions of facility manager – prior arrangement by phone is recommended.

Veřejný ochránce práv – ombudsman 
(Ombudsman‘s Office – Public Defender of Rights) 18 B2

Údolní 39, www.ochrance.cz, 542 542 888

•  Na přístupu k budově schody, vlevo od schodů rampa. Bezbariérový vstup do budovy 
bočním vchodem, vpravo od schodiště před hlavním vstupem, dvě vyhrazená parkovací 
stání. U bezbariérového vstupu zvonek s dorozumívacím zařízením na recepci v 1. patře 
(výška 125 cm). Výtah do všech pater (dv. 80, š. 110, hl. 140 cm). V 1. patře bb WC I (š. 170, 
hl. 170) vlevo od recepce, klíč na recepci.
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•  Staircase on access to facility, ramp available on the left from the staircase. Barrier-free 
entrance to building via side entrance, to the right from staircase before main entrance, 
two reserved parking places. Bell available at barrier-free entrance with communication 
equipment to the reception desk on first floor (high 125 cm). Lift to all floors (door 80, width 
110, depth 140 cm). Barrier-free WC I. on each floor (width 170, depth 170), on first floor 
barrier-free WC I. On the left from reception desk, key the reception desk.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
(General Health Care Insurance Company) 29 A2

Benešova 10, www.vzp.cz/kontakty/pobocky/brno-mesto, 952 222 222

•  Přístup ve sklonu, bankomat – výška lišty 110 cm.
•  Accessible in slope, ATM heghtof the slot 110 cm.
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Nákupní pasáže / Shopping Centres

Alfa pasáž (Alfa passage) 28 A2

Poštovská 8c, www.alfapassage.cz, 542 210 280, 734 310 82
•  Nákupní pasáž ve funkcionalistické stavbě na rohu ulic Jánská a Poštovská. Bezbariérový 

přístup z ul. Jánská (levá část nájezdu ve větším sklonu) a z pasáže Omega (přístup z nám. 
Svobody, v pasáži svislá plošina). Přístup na galerii malým výtahem (dv. 68, š. 92, hl. 105 cm) 
– vlevo u průchodu na nám. Svobody. Služby: Hadivadlo (přístupný sál, bb WC I. (š. 210, 
hl. 160 cm) v 1. podzemním patře), kavárna Švanda (lze využít bb WC v sousedním Hadi-
vadle), knihkupectví, sportovní oblečení, cestovní kanceláře,... V suterénu Metro Music 
bar (nepřístupný).

•  Shopping arcade in functionalist building at the corner of Jánská and Poštovská streets. 
Barrier-free access from Jánská street (left part has larger slope) and from Omega Arcade 
(access from náměstí Svobody, vertical platform in the arcade). Access to the gallery via 
a small lift (door 68, width 92, depth 105 cm) – to the left at the gate to nám. Svobody. 
Services: Hadivadlo (accessible theatre, barrier-free WC (width 210, depth 160 cm) on 1st 
underground floor), Švanda Café (it  is possible to use the barrier-free WC  in adjacent 
Hadivadlo), bookshop, sporting clothes, travel agencies. There is  a  Metro Music Bar 
on the ground floor (inaccessible).

Dům Pánů z Lipé (obchodní dům) 
(The House of Lords of Lipá (shopping centre)) 27 B2

náměstí Svobody 17, www.dpl.cz, 539 000 770
•  Nákupní pasáž ve funkcionalistické stavbě na rohu ulic Jánská a Poštovská. Bezbariéro-

vý přístup z ul. Jánská (levá část nájezdu ve větším sklonu) a z pasáže Omega (přístup 
z nám. Svobody, v pasáži svislá plošina). Přístup na galerii malým výtahem (dv. 68, š. 92, 
hl. 105 cm) – vlevo u průchodu na nám. Svobody. Služby: Hadivadlo (přístupný sál, bb WC I. 
(š. 210, hl. 160 cm) v 1. podzemním patře), kavárna Švanda (lze využít bb WC v sousedním 
Hadivadle), knihkupectví, sportovní oblečení, cestovní kanceláře,..V suterénu Metro Music 
bar (nepřístupný).

•  Shopping arcade in functionalist building at the corner of Jánská and Poštovská streets. 
Barrier-free access from Jánská street (left part has larger slope) and from Omega Arcade 
(access from náměstí Svobody, vertical platform in the arcade). Access to the gallery via 
a small lift (door 68, width 92, depth 105 cm) – to the left at the gate to nám. Svobody. 
Services: Hadivadlo (accessible theatre, barrier-free WC (width 210, depth 160 cm) on 1st 
underground floor), Švanda Café (it is possible to use the barrier-free WC in adjacent Ha-
divadlo), bookshop, sporting clothes, travel agencies. There is a Metro Music Bar on the 
ground floor (inaccessible).
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E-pasáž (E-passage) 35 A1

Josefská 7, www.epasaz.cz, 513 033 889
•  Bezbariérový přístup z nám. Svobody. Výtah (3x) do všech pater (dv. 80, š. 130, hl. 130 cm) – 

s výjimkou vyhlídky. Služby: kulturní a informační centrum, předprodej vstupenek, kavárna, 
kadeřnictví, galerie, prodej jízdenek a letenek…

•  Barrier-free access from Freedom Square (náměstí Svobody). There are 3 lifts to all floors 
(door 80, width 130, depth 130 cm), expect view terrace. Services: culture and information 
centre, ticket office, café, hair-dresser, flower shop, art gallery, train and plane ticket office…

IBC centrum (IBC centre) 23 A1

Příkop 4, 6 a 8, www.unistav.cz, 545 171 717
•  Bezbariérový přístup z ul. Josefská. Výtah do všech pater (dv. 80, š. 110, hl. 150 cm). WC II. 

(š. 140, hl. 200 cm) v přízemí naproti restaurace, zamčeno; Služby: kavárna, restaurace, 
kosmetické studio, CK, pojišťovna, spořitelna, modelový svět železnic – největší kolejiště v ČR.

•  Barrier-free access from Josefská street. Lift to  all floors (door 80, width 100, depth 
150 cm). WC  II. (width 140, depth 200 cm) on  the ground floor opposite Caffe Dieci, 
WC is closed – key available in restaurant. Services: café, restaurant, beauty salon, travel 
agencies, insurance company, bank, railway‘s model shop – the biggest rail-yard in the CR.

Knihkupectví Dobrovský (Bookshop Dobrovský) 21 A2

Joštova 6, www.knihydobrovsky.cz, 542 220 320
•  Bezbariérové vstupy do objektu z ul. Příkop nebo lávkou z parku za Janáčkovým divadlem. 

V objektu velké výtahy. Bb WC I. (š. 160, hl. 180 cm) v 1. patře sekce B, zamčené – klíče 
k dispozici na recepci sekce B, Příkop 6. Služby: lékárna, pošta, knihy, drogerie, kavárna, 
restaurace, papírnictví, zelenina, obuv, aj.

•  Barrier-free entrances from Příkop street or via footbridge from the park behind Janáček 
Theatre. There are large lifts in the facility. Barrier-free WC I. (width 160, depth 180 cm) 
on 1st floor section B, WC is locked, key available at the reception desk section B, Příkop 
6. Services: pharmacy, post office, bookshop, chemist, café, restaurant, stationery, green-
grocer, footware and others.

Obchodní centrum Letmo (Shopping centre Letmo) 35 A1

Nádražní 2a, www.ocletmo.cz, 777 771 473
•  Vstup hlavním vchodem z ul. Joštova, dveře na fotobuňku. Výtah do všech pater (dv. 80, 

š. 110, hl. 140 cm). Ve 2. patře kavárna a bb WC I. (š. 180, hl. 200 cm) v pravém křídle pro-
dejny na WC ženy, úzký průjezd kolem umyvadel, v manipulačním prostoru vedle mísy 
velký přebalovací stůl.

•  Access via main entrance with photocell door from Joštova street. Lift to all floors (door 80, 
width 110, depth 140 cm). There is a café on the second floor and barrier-free WC I (width 
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180, depth 200 cm) in the right wing of the shop. There is a narrow space around wash-
-basins and next to the toilet there is a big changing table.

Obchodní dům Centrum (Supermarket Centrum) 28 B2

Kobližná 24, 542 123 710
•  Bezbariérové vstupy z ul. Nádražní a  Josefská, 2 výtahy do všech pater (dv. 100, š. 110, 

hl. 140 cm), výtah z podchodu do 1. NP  (dv. 90, š. 190, hl. 110 cm) Bb WC I. (š. 155, hl. 185 cm) 
v 2. a 4. patře za poplatek. Služby: oděvy restaurace, lékárna, bankomat, potraviny, droge-
rie … Šikmá plošina do supermarketu Albert.

•  Barrier-free Access from Nádražní and Josefská stress, 2 lifts to all floors (door 100, width 
110, depth 140 cm), lift from the underpass to 1 floor(door 90, width 190, depth 110 cm), 
barrier-free WC I. (width 155, depth 185 cm) on the 2 nd and 4 th floor. Services: clothes, 
restaurant, pharmacy, groceries, chemists, cash machine … Sloping platform to Albert 
Supermarket.

Obchodní dům Klášter (Supermarket Klášter) 28 B2

Josefská 1, www.klasterbrno.cz, 731 645 556
•  Bezbariérové vstupy z ul. Kobližná i Jánská, dveře na fotobuňky. 2 výtahy do všech pater 

(dv. 80, š. 160, hl. 140 cm). Služby: oděvy, realitní kancelář, masáže,…
•  Barrier-free access from Kobližná and Jánská streets, photocell doors, 2 lifts to all floors 

(door 80, width 160, depth 140 cm). Services: clothes, real estate agency, massage…

Obchodní dům Vágner (Supermarket Vágner) 27 A1

Česká 16, www.vagner.cz, 542 212 922
•  Rozsáhlý komplex budov, uprostřed Rajská zahrada – kavárna. Bezbariérový vstup, naproti 

vchodu malá recepce s ostrahou, většina provozoven v přízemí. Výtah do 1. patra vpravo 
od vstupu na konci dlouhé chodby (dv. 90, š. 110, hl. 210 cm). WC II. v přízemí v Mňau cafe 
(neoznačená kabina na WC ženy, š. 155, hl. 145 cm, velké umyvadlo a nízko osazená madla 
u klozetové mísy). Služby: kavárna, Family Point, výrobky a kosmetika pro děti, vinotéka, 
galerie, papírnictví, oděvy, květiny aj.

•  Large complex of buildings with Paradise Garden – café in the middle. Barrier- free entrance, 
there is a small reception with security staff opposite the entrance, most of services on the 
ground floor. Lift to 1st floor to the right from the entrance at the end of a long corridor 
(door 90, width 110, depth 210 cm). WC II in Mňau Café on ground floor (unmarked woman 
WC, width 155, depth 145 cm, big wash-basin, toilets with low handrails). Services: Café, 
Family Point, children drugstore, wine shop, gallery, florists, stationery etc.
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Obchodní galerie Orlí (Shopping Gallery Orlí) 28 A2

Orlí 3, www.galerieorli.cz, 603 833 752
•  Před hlavním vstupem 2 schody, bb vstup označeným služebním vstupem vlevo od hlavního 

vchodu, zvonek ve výšce 100 cm, chodbou kolem vrátnice. Výtah do všech pater (dv. 80, 
š. 160, hl. 140 cm) – automaticky jezdí až do 4. patra, pro jinou volbu lze zvonkem přivolat 
obsluhu. Služby: papírnictví, sportovní potřeby, hračky, nábytek, bytový textil, aj.

•  In front of main entrance there are two steps, barrier-free entrance via marked service 
entrance to the left from main entrance, bell 100 cm higt, by corridor along porter‘s lodge. 
Lift to all floors (door 80, width 160, depth 140 cm) – lift goes automatically to the 4th floor, 
it is possible to call staff by bell for another floor. Services: Stationery, sport equipment, 
toy shop, furniture, etc.

Obchodní pasáž Rozkvět (Supermarket Rozkvět) 27 B2

náměstí Svobody 16, www.pasazrozkvet.cz
•  Výtah (dv. 90, š. 110, hl. 210 cm) do všech pater v levé části atria. Pouze běžné WC v 1. pod-

zemním patře (součást restaurace). Služby: restaurace, kavárna, opravna obuvi, zlatnictví, aj.
•  Lift (door 90, width 110, dept 210 cm) to all floors in the left part of atrium. Only common 

WC on 1st underground floor (within the restaurant). Services: restaurant, goldsmith‘s, 
shoe repair etc.

Omega pasáž (Omega mall) 28 A2

náměstí Svobody 9, www.viktoria.cz/cs/oc-omega, 542 220 008
•  Bezbariérový přístup hlavním vstupem z  nám. Svobody. Dva výtahy (dv. 100, š. 110, 

hl. 200 cm a dv. 130, š. 140, hl. 230 cm), oba až do 6. patra – restaurace. Výtah nestaví ve 2. 
patře (Albert). ; Bezbariérový přístup z ul. Panská pouze do mezipatra (několik restaurací,hodi-
nářství, kadeřnictví, bb WC chybí). Služby: restaurace, café, hračky, obuv, tabák, klenotnictví, aj.

•  Barrier-free entrance from Náměstí Svobody. Two lifts (door 100, width 110, depth 200 cm and 
door 130, width 140, depth 230 cm) to 6th floor (restaurant). Lift does not stop on 2nd 
floor (supermarket Albert). ; Barrier- free entrance from Panská street only to mezzanine 
(restaurants, watchmaker ś, hairdresser ś, no barrier-free WC); Services: restaurants, café, 
toyshop, shoe shop, tobacconist, jewellery.

Tesco (Tesco) 35 A2

Dornych 4, www.itesco.cz, 541 122 243
•  Bezbariérový vstup z nám. Svobody, na přístupu z Alfa pasáže svislá plošina (š. 110, hl. 130 cm. 

nosnost neuvedena). Dva výtahy (dv. 100, š. 200, hl. 110 cm). Bb WC I. v 1. patře (placené 
u toaletářky: na WC ženy i muži) a v 2. patře (na WC ženy, pro návštěvníky restaurace, 
klíče u personálu) – kabiny vždy š. 155, hl. 180 cm. Služby: potraviny, kavárna, restaurace, 
drogerie, časopisy, kadeřnictví, hračky, klenoty, aj.
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•  Barrier-free entrance from Náměstí Svobody, there is a vertical platform (width 110, depth 
130 cm, loading capacity is not mentioned) at the access from Alfa arcade. Two lifts (door 
100, width 200, depth 110 cm). Barrier-free WC on 1st floor (paid at the staff) and on 2nd 
floor (WC for women, key for guests of restaurant is available at restaurant) – cabins alwa-
ys width 155, depth 180 cm. Services: groceries, café, restaurant, chemists, hair-dresser, 
toyshop, jewellery, news agents.

Vaňkovka (Vaňkovka) 36 B1

Ve Vaňkovce 1, www.galerie-vankovka.cz, 533 110 111
•  Bezbariérový vstup hlavním vchodem, výtah do všech pater vlevo od jezdících schodů (dv. 80, 

š. 150, hl. 160 cm). V 1. patře z terasy přístup do nákupní galerie Vaňkovka (mimoúrovňové 
křížení ul. Úzká). Ve 3. patře WC II. (dv. 90, š. 150, hl. 160 cm), vedle mísy nevhodně umístěný 
přebalovací pult, zpoplatněno.

•  Barrier-free entrance via main entrance, lift to all floors to the right from escalator (door 
80, width 150, depth 160 cm). On 1st floor access from terrace in Vaňkovka shopping galle-
ry (fly-over crossing Úzká street). On 3rd floor there is WC II. (door 90, width 150, depth 
160 cm), there is a changing table close to the toilet, with a free.

Velký Špalíček (Velký Špalíček) 27 B2

Dominikánská 5, www.velkyspalicek.cz, 543 237 385
•  Přístup z ul. Úzká nebo z autobusového nádraží Zvonařka, na obou stranách průchozí 

pasáže výtahy do 1. patra – od Zvonařky (dv. 90, š. 140, hl. 210 cm), od Tesca (dv. 90, 
š. 110, hl. 210 cm). V objektu dva velké výtahy do všech pater (dv. 180, š. 220, hl. 250 cm), 
umístěné při vstupu z ul. Úzká po  levé straně před středovou fontánou. Do 1. patra 
přístup i po eskalátoru a pohyblivém chodníku. Hygienické zázemí v přízemí vpravo (při 
vstupu z ul. Úzká, před středovou fontánou), součástí jsou 2 kabiny bb WC I. (dv. 90, š. 155, 
hl. 225 cm) a přebalovací místnost (š. 330, hl. 130 cm). V 1. patře hygienické zázemí vlevo 
v chodbě za výtahy – 2 kabiny bb WC I. (š. 180, hl. 190 cm) a přebalovací místnost (dv. 90, 
š. 240, hl. 270 cm). Vyhrazená parkovací stání nad nákupní galerií (P1 a P2), 1 hod zdar-
ma, po předložení průkazu ZTP na správě parkoviště další hodina zdarma, po předložení 
průkazu ZTP/P parkování zdarma po celou dobu. Správa se nachází při vstupu od ul. Úzká 
v 1. patře vlevo, v zadní části pasáže za fontánou, na přístupu k pultu svislá plošina (š. 90, 
hl. 140 cm, nosnost 300 kg). Informační centrum v přízemí.

•  Access from Úzká street or from Zvonařka bus station, there are lifts to 1st floor on both 
sides of arcade – from Zvonařka (door 90, width 140, depth 210 cm), from Tesco (door 
90, width 110, depth 210 cm). In the facility, there are two lifts to all floors (door 80, width 
220, depth 250 cm) situated at the entrance from Úzká street to the left in front of central 
fountain. Access to 1st floor is also possible via escalator. Toilets are situated on the right 
hand side on ground floor (at the entrance from Úzká street), in front of the central foun-
tain, there are two barrier free WC (width 155. depth 225 cm) and baby changing room 
(door 90, width 330, depth 130 cm). On 1st floor, there are toilets to the left in the corridor 
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behind lifts – two barrier-free WC I (door 90, width 180, depth190 cm) and baby changing 
room (width 240, depth 270 cm). Reserved parking places over shopping gallery (parking P1 
and P2), for 1 hour free of charge, next hour free upon submission of ZTP card at parking 
lot administration. Holders of ZTP/P card free of charge for the whole time. Parking lot 
administration is situated at the entrance from Úzká street on 1st floor to the left in the 
back part behind fountain, there is a vertical platform (width 90, depth 140 cm. max. load 
300 kg) at the access to the desk. Information centre on ground floor.
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Restaurace a kavárny / Restaurants And Cafés

Café Práh (Café Práh) 36 B2

Ve Vaňkovce 1, www.cafeprah.cz, 539 051 130
•  Nekuřácká kavárna, tréninkové pracoviště Sdružení Práh (obsluhují lidé s duševním one-

mocněním). Přístup kolem nákupní galerie Vaňkovka po nerovné kamenné dlažbě, vstup 
naproti Fait Gallery. Bb WC I. (š 160, hl 170 cm) ve spojovací chodbě mezi kavárnou a sálem.

•  Non smoking café, training workplace of Sdružení práh (serving by mentally disabled 
people). Access through Vaňkovka shopping gallery on uneven stone paving, entrance 
opposite Fait Gallery. Barrier-free WC I. (width 160, depth 170 cm) in the corridor between 
the hall and café.

Cukrárna Aida (Sweet shop Aida) 28 A1

Běhounská 12, www.cukrarnaaida.cz, 542 215 132
•  Nekuřácká kavárna, pracoviště Sdružení Práh (obsluhují lidé s duševním onemocněním). 

Přístup kolem nákupní galerie Vaňkovka po nerovné kamenné dlažbě, vstup naproti Fait 
Gallery. Bb WC I. (dv. 80, š. 160, hl. 170 cm) ve spojovací chodbě mezi kavárnou a sálem. 
Součástí je malý i velký víceúčelový sál, možnost konání přednášek výstav a koncertů.

•  Non smoking café, training workplace of Sdružení práh (serving by mentally disabled peo-
ple). Access through Vaňkovka shopping gallery on uneven stone paving, entrance oppo-
site Fait Gallery. Barrier-free WC I. (width 160, depth 170 cm) in the corridor between the 
hall and café. Small and big konference room avialable, possibility to organizace lectures, 
exhibitions and concerts.

Kavárna Anděl (Café Anděl) 18 B1

Gorkého 34, www.kavarna-andel.cz, 739 389 298
•  Bezbariérový vstup z ul. Kozí a Běhounská, bb WC II. (š. 155, hl. 225 cm) vpravo od vstupu 

na WC ženy, chybí madla, vedle toalety přebalovací pult.
•  Barrier-free access from Kozí and Běhounská street, barrier-free WC II. (width 155, depth 

225 cm) to the right from women‘s WC, missing handrails, changing table next to the toilet.

Kavárna Švanda (Café Švanda) 28 A2

Poštovská 8, www.kavarnasvanda.cz, 777 984 119
•  Nekuřácká kavárna. Kavárna je ve sklepních prostorách, na schodišti plošina (š. 80, hl. 104 cm, 

nosnost 230 kg), bb WC I. (š. 200, hl. 280 cm).
•  Non smoking café. The café is  in  the cellar, there is a mobile platform at  the staircase 

(width 80, depth 104 cm, load capacity 230 kg), barrier-free WC I (width 200, depth 280 cm).
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Mamut Pub (Mamut Pub) 34 A2

Bašty 8, www.mamut-pub.cz, 542 210 136
•  Přístup k objektu po ul. Bašty – zvýšený sklon. Vstup a přízemí bezbariérové, naproti vstupu 

WC II. – kabina pro ženy (š 130, hl 126 cm).
•  Access via Bašty street – raised sloping. Entrance and ground floor barrier-free, WC opposite 

to entrance – woman WC (width 130, depth 126 cm).

McDonald‘s (McDonald‘s) 27 B2

náměstí Svobody 19, www.mcdonalds.cz, 725 266 964
•  Přístup k objektu po ul. Bašty – zvýšený sklon. Vstup a přízemí bezbariérové, naproti vstupu 

WC II. – kabina pro ženy (dv. 70, š. 130, hl. 126 cm)
•  Access via Bašty street – raised sloping. Entrance and ground floor barrier-free, WC opposite 

to entrance – woman WC (door 70, width 130, depth 126 cm).

McDonald‘s (McDonald‘s) 34 B1

Masarykova 32, www.mcdonalds.cz, 725 266 963
•  Bezbariérový přístup do části provozovny, WC II. (š. 135, hl. 225 cm) s přebalovacím pultem 

naproti vstupu, klíč u obsluhy.
•  Barrier-free access to the part of restaurant, WC II: (width 135, depth 225 cm) with changing 

table opposite to entrance, key available at the staff.

Pivnice Pegas (Beerhouse Pegas) 27 B1

Jakubská 4, www.hotelpegas.cz, 542 210 104
•  Bezbariérový vstup od Kapucínského nám., na vstupu z ul. Masarykova schody. Bb WC I. 

(š. 285, hl. 185 cm) s přebalovacím pultem naproti vstupu, klíč na vyžádání u obsluhy.
•  Barrier-free access from Kapucínské náměstí, there are steps in the entrance from Ma-

sarykova street. Barrier-free WC  I: (width 285, depth 185 cm), changing table opposite 
to entrance, key available af the staff.

Rebio – restaurace zdravého životního stylu 
(Rebio – healthy lifestyle restaurant) 28 B2

Orlí 26, www.rebio.cz, 542 211 130
•  Pivnice v přízemí, bb WC I. (dv. 80, š. 200, hl. 220 cm) v 1. patře vlevo za recepčním pultem, 

přístup výtahem (dv. 70, š. 85, hl. 110 cm).
•  Beer bar on the ground floor, barrier-free WC I, (door 80, width 200, depth 220 cm) on 1st 

floor to the left behind reception, access by lift (door 70, width 85, depth 100 cm).
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Stopkova plzeňská pivnice (Stopkova Plzeňská Beerhouse) 27 A1

Česká 5, www.kolkovna.cz/cs/stopkova-plzenska-pivnice-16, 517 070 080
•  Restaurace přístupná, bb WC chybí. Ve vstupu schodek cca 2 cm, šikmý nájezd.
•  Health Food and life style restaurant. Restaurant accessible, there is no barrier-free WC. 

One step c. 2 cm at the entrance, sloping entrance, Rebio – healthy lifestyle restaurant.
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Hotely, ubytování / Hotels, Accomodation

A-Austerlitz Hotel (A-Austerlitz Hotel) 

Táborského nábřeží 3, www.austerlitzhotel.cz, 543 214 718
•  Bezbariérový přístup do všech pater, restaurace s bb WC. Dva bezbariérové pokoje, po do-

mluvě možné ubytování většího počtu klientů na vozíku.
•  All floors accessible, restaurant with barrier-free WC. Two barrier-free rooms, accommo-

dation of more wheelchair users can be provided upon request.

Barcelo Brno Palace (Barcelo Brno Palace) 33 A1

Šilingrovo náměstí 2, www.barcelobrnopalace.com, 800 222 515
•  Bezbariérový přístup do všech pater, restaurace s bb WC. Dva bezbariérové pokoje, po do-

mluvě možné ubytování většího počtu klientů na vozíku.
•  All floors accessible, restaurant with barrier-free WC. Two barrier-free rooms, accommo-

dation of more wheelchair users can be provided upon request.

Hotel Brno (Hotel Brno) 

Horní 19, www.hotelbrno.cz, 543 555 100
•  Na přístupu chodník ve sklonu, bezbariérový přístup hlavním vchodem. V přízemí vpravo 

restaurace, bb WC vlevo za recepcí. Přístup do všech pater výtahem, 2 bezbariérové pokoje. 
Vyhrazené parkovací stání před objektem.

•  Sloping access to the hotel, barrier-free main entrance. Restaurant on the ground floor 
to the right, barrier-free WC to the left behind the reception. Lift to all floors, 2 barrier-free 
rooms. Reserved parking provided in front of the hotel.

Hotel Continental (Hotel Continental) 21 A1

Kounicova 6, www.continentalbrno.cz, 541 519 305
•  Parkoviště, bezbariérový přístup, restaurace, 3 bezbariérové dvoulůžkové pokoje.
•  Parking, barrier-free access, restaurant, three barrier-free double rooms.

Hotel International (Hotel International) 26 B1, 27 A1

Husova 16, www.hotelinternational.cz, 542 122 111
•  Bezbariérový přístup hlavním vchodem, bb WC v přízemí a v mezaninu u kongresového 

centra. V objektu 3 výtahy, jeden bezbariérový pokoj.
•  Barrier-free main entrance, barrier-free WC on the ground floor and on the mezzanine 

near the congress center. There are three lifts and one barrier-free room.
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Hotel Slavia (Hotel Slavia) 27 A1

Solniční 17, www.slaviabrno.cz, 542 321 249
•  Bezbariérový přístup hlavním vchodem (z ul. Husova) točitými dveřmi, bb WC u recepce. 

Přístup do všech pater výtahem, jeden bezbariérový pokoj.
•  Barrier-free main entrance (from Husova street) through revolving doors, barrier-free 

WC near the reception. Lift to all floors, one barrier-free room.

Hotel Vista (Hotel Vista) 

Hudcova 72, www.vista-hotel.cz, 541 217 088
•  Přístup do všech pater výtahem, jeden bezbariérový pokoj. Restaurace s bb WC, přístupný 

konferenční sál.
•  Lift to all floors, one barrier-free room. Restaurant with barrier-free WC, accessible con-

ference room.

Hotel Žebětínský dvůr (Hotel Žebětínský dvůr) 

Křivánkovo náměstí 33a, www.hotel.zebetinsky-dvur.cz, 546 217 557
•  Přístup výtahem do všech pater, dva bezbariérové pokoje. Bb WC u recepce a v hotelové 

restauraci. Parkování před hotelem.
•  Lift to all floors, two barrier-free rooms. Barrier-free WC close to the reception and at the 

hotel restaurant. Parking in front of Vista Hotel.

Penzion Zahrada (Guest house Zahrada) 

Lipová 26, www.penzion-zahrada.cz, 728 579 568
•  Vedle hlavního vchodu šikmá rampa, zvonek ve výšce 95 cm. V přízemí restaurace, jeden 

bezbariérový pokoj.
•  Sloping ramp next to the ,ain entrance, bell 95 cm high. On the ground floor restaurant, 

one barrier-free room.
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Informační centra / Info Centres

Informační centrum letiště Tuřany (Turany Airport information center) 

příletová hala letiště Tuřany, www.ticbrno.cz, 727 923 523
•  Provoz v návaznosti na letový řád.
•  Opening hours according to flight timetable.

Informační centrum Nádraží (Informacion Railway Station) 35 A2

Nádražní 1, www.ticbrno.cz, 725 518 113
•  Před vchodem 2 schody.
•  There are 2 steps in frond of the entrance.

Informační centrum pod krokodýlem
(Information centre Under the Crocodile) 34 A1

Stará radnice, Radnická 8, www.ticbrno.cz, 542 427 150
•  Na vstupu 2 schody, možnost sklopení nájezdu (asistence zaměstnanců), na vstupu zvonek 

ve výšce 90 cm.
•  Two stairs to the entrance, ramp available upon request, bell at the height of 90 cm.

Informační centrum Špilberk (Information centre Špilberk) 25 B2

Špilberk 1, www.ticbrno.cz, 542 123 678
•  Před vstupem historická dlažba, snížený obrubník.
•  Historical pavement and lowered curb in front of entrance.

Informační centrum TO JE Brno (Informacion Centre This Is Brno) 27 A2

Panenská 1, https://ticbrno.cz/informacni-centra/informacni-centrum-to-je-brno, 513 039 035, 
602 404 246
•  Přístup po nerovné historické dlažbě, ve vstupu schod 15 cm, boční vstup bb. Vedlejší 

vstup – veřejné WC I (dv. 90, š. 280, hl. 214 cm) naproti vstupu.
•  Access via uneven cobbled, one step c. 15 cm at the entrance. Side entrance – public toilet 

WC I /door 90, width 280, depth 214 cm), which is not part of the Infocentre.

Informační kancelář Dopravního podniku města Brna 
(Brno Public Transport Company – Information center) 21 A2

Joštova, www.dpmb.cz, 542 210 002
•  Prosklený stánek na přestupním uzlu Česká – Joštova. Informace o dopravě.
•  Glass stand at the intersection of streets Česká and Joštova. Information on transport.



ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA82

Turistické informační centrum – Jižní Morava 
(centrála cestovního ruchu) (Tourist Information Center 
of the South Moravian Region (Tourist Authority)) 27 B2

Radnická 2, www.ccrjm.cz, 542 427 170
•  Vstup z průjezdu vlevo, před vstupními dveřmi 2 schody.
•  Entrance from the passageway on the left, two stairs leading to the entrance.

Turistické informační centrum – suvenýry 
(Tourist Information Center- Souvenir Shop) 27 B2

Radnická 6, www.ticbrno.cz, 542 427 165
•  Před vstupními dveřmi schod 6 cm, za vstupem další 3schody (v 15 cm).
•  A stair of the height of 6 cm in front of the entrance, other three stairs behind the entrance 

(height 15 cm).
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Plavecké bazény / Swimming pools

Aquapark Kohoutovice (Aquapark Kohoutovice) 

Chalabalova 2a, www.aquapark-kohoutovice.cz, 533 033 863
•  Krytý plavecký bazén. Skříňky společné pro muže a ženy, bb WC v pánských i dámských 

sprchách, vstup do bazénu – asistence plavčíka. 1. patro přístupné výtahem – bb WC, po-
silovna, masáže. Vyhrazená parkovací stání na parkovišti před vstupem.

•  Indoor swimming pool. Lockers common for men and women. Barrier-free WC  in me-
n‘s and women‘s showers, entrance to  the pool – with life-guard assistance. 1st floor 
is accessible by  lift – barrier-free WC, fitness room, massages. Reserved parking place 
is available at the parking lot in front of the entrance.

Koupaliště Kraví hora (Swimming pool Kraví hora) 

Údolní 76, www.kravihora-brno.cz, 543 216 434
•  Krytý plavecký bazén. Skříňky společné pro muže a ženy, bb WC I (dv. 80, š. 180, hl. 155 cm) 

v pánských i dámských sprchách – klíč na pokladně, vstup do bazénu – asistence plavčí-
ka, v bazénu (25 m) sedátko; 1. patro přístupné výtahem (dv. 90, š120, hl. 140 cm), nebo 
po rampě z bazénu – WC, posilovna, masáže. 4 vyhrazená parkovací stání na parkovišti.

•  Indoor swimming pool. Lockers common for men and women. Barrier-free WC  in me-
n‘s and women‘s showers, I (door 80, width 180, depth 155 cm), entrance to the pool – with 
life-guard assistance – key at the cash desk; seat (25 cm) in the swimming-pool, 1st floor 
is accessible by lift – barrier-free WC (door 90, width 120, depth 140 cm) or via ramp from 
the swimming-pool, fitness room, massages; Reserved 4 parking place is available at the 
parking lot in front of the entrance.

Městský plavecký stadion Lužánky (Swimming pool Za Lužánkami) 

Sportovní 4, www.bazenzaluzankami.cz, 533 033 881
•  Sportovní areál s krytými a venkovními bazény. Krytý bazén: ze vstupní haly s kavárnou 

přístup výtahem do  1. podzemního podlaží, v  chodbě před pokladnou bezbariérové 
WC – klíč na pokladně (dv. 90, š. 160, hl. 180 cm). Skříňky společné pro muže a  ženy, 
velká bezbariérová převlékárna a hygienické zařízení (bezbariérové WC – dv. 90, š. 300, 
hl. 330 cm a sprcha), přístupné ze společného prostoru. Přístup do vnitřního bazénu po-
mocí mobilního vozíku nebo za asistence plavčíka. Venkovní bazén: přístup výtahem přes 
budovu do 1. podzemního podlaží, v chodbě před pokladnou vstup označený piktogramem 
na venkovní zpevněnou plochu – čip na otevření dveří na spodní pokladně (rampa podél 
vnějších schodů je velmi prudká a nebezpečná). Přístup k bazénu pomocí šikmé schodišťové 
plošiny – 80 × 90 cm (asistence plavčíka) nebo přes travnatou plochu. Přístup do bazénu 
pomocí mobilního vozíku nebo za asistence plavčíka. bb WC I ( dv. 90, š. 200, hl. 220 cm) 
a sprcha; Vyhrazená parkovací stání na parkovišti před vstupem.
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•  Sporting area with indoor and outdoor swimming pools. Indoor swimming pool: access 
from the entrance hall with café by lift to 1st floor, there is barrier-free WC in the corri-
dor in front of the ticket office. (door 90, width 160, depth 180 cm). Key available at the 
cash desk, lockers common for men and women, large barrier-free changing room and 
barrier-free WC (door 90, width 300, depth 330 cm) and shower accessible from a com-
mon space, Entrance to the indoor swimming pool is possible on a wheel-chair or with 
life-guard assistance. Outdoor swimming pool: access by  lift via the building to the 1st 
underground floor, entrance marked with pictogram is in the corridor in front of ticket 
office leading to outdoor paved area – chip for door opening is available in lower ticket 
office (a ramp along external staircase is very steep and dangerous). Access to swimming 
pool is possible via sloping staircase platform 80 × 90 cm (life-guard assistance) or via lawn. 
Access to swimming pool is possible with life-guard assistance. floor barier-free WC (door 
90, width 200, depth 220cm) and schower. Reserved parking places are available at the 
parking lot in front of the entrance.

Plavecký bazén Ponávka (Ponávka Swimming Pool) 23 B2

Ponávka 3a, www.bazen-ponava.cz, 730 157 523
•  Krytý plavecký bazén. Bezbariérový přístup po terase od parkovacích stání naproti hlav-

nímu vchodu do objektu. Skříňky společné pro muže a ženy, přizpůsobené převlékací 
boxy, bezbariérové WC  (ž. – dv. 90, š. 164, hl. 210 cm, m. – dv. 90, š. 130, hl. 205 cm), vstup 
do bazénu – asistence plavčíka. Ve vstupní hale přístupné občerstvení a nákupní pasáž 
(sportovní sortiment).

•  Indoor swimming pool. Barrier-free access is possible via terrace from parking place oppo-
site the main entrance. Lockers common for men and women, customized changing boxes 
(w – door. 90, width 164, depth 210 cm, m-door. 90, width 130, depth 205 cm), barrier-free 
WC, entrance to the pool – with life-guard assistance; In the entrance hall accessible Fast 
Food and shops (sport equipment).

Plavecký bazén Řečkovice (Swimming pool Řečkovice) 

Družstevní 21, www.druzstevni.cz/plavecky-bazen, 773 379 535
•  Před vstupem schody, vpravo šikmá rampa, oddělené šatny, bb  WC  I  (dv. 90, š. 230, 

hl. 200 cm) se sprchou, sedátko před vstupem do bazénu. Možnost mobilního sedátka, 
bb přístup do páry. WC – vzdálenost mísy od zdi 170 cm.

•  Stairs front of the entrance, sleping ramp on the right, separe dressingrooms, accessible 
WC I (door 90, width 230, depth 200 cm) with shower and seat before entering the pool. 
Mobile seat available, barrier-free access to steam room. WC – bowl distance from the 
wall 170 cm. 
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Lékárny / Pharmacies

Ústavní lékarna FN Brno (Pharmacy – University 
Hospital Brno) – ulice Obilní trh 18 B1

Obilní trh 11, www.fnbrno.cz/lekarna-v-porodnici-na-obilnim-trhu/t3534, 532 238 484
•  Přístupné.
•  Accessible.

Lékárna Biovita – Milady Horákové 23 A1

Milady Horákové 17, www.lekarnabiovita.cz, 545 214 323, 774 742 626
•  Přístupné.
•  Accessible.

Lékárna – ulice Ponávka 23 B2

Ponávka 2, www.lekarnapilulkabrno.cz/, 545 216 119
•  Přístupné. Vstup z ulice Bratislavská.
•  Accessible. Free access from Bratislavská street.

Chytrá lékárna – ulice Česká 27 A1

Česká 6, www.chytralekarna.cz/ceska-6-brno, 513 034 258
•  Přístupné. Před vstupem dlažba, rohož.
•  Accessible. Mat in front of the entrance.

Chytrá lékárna – ulice Kobližná 27 B1, 28 A1

Kobližná 2, www.chytralekarna.cz/koblizna-2-brno, 777 716 876
•  Přístupné. Před vstupem dva schody, zvonek na obsluhu ve výšce 65 cm.
•  Accessible. Before entering two steps, a bell for service at a height of 65 cm.

Lékárna Běhounská – ulice Běhounská 28 A1

Běhounská 8, www.sukl.cz/lekarna/72995226000, 774 689 518
•  Přístupné. Na vstupu z ulice schody, neoznačený bezbariérový přístup chodbou domu 

vlevo od vstupu do lékárny.
•  Accessible. There are steps at the entrance from the street, not signposted barrier-free 

entrance via the house to the left to the pharmacy.
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Lékárna na Kobližné – ulice Kobližná 28 A1

Kobližná 7, www.lekkoblizna.cz, 542 212 110
•  Přístupné. Za vstupními dveřmi šikmá rampa.
•  Accessible. Sloping ramp behind the entrance door.

Lékárna – ulice Masarykova 28 A2

Masarykova 1, www.drmax.cz/lekarny/brno-masarykova-444-1, 542 211 639
•  Přístupné. V Domě u červeného raka
•  Accessible. In the House at the Red Crayfish.

Lékárenská pohotovostní služba – Emergency Pharmacy 29 B1

Koliště 47, www.lekarnakoliste.cz, 545 424 811
•  Přístupné. Otevřeno je: všední den nepřetržitě; víkendy/svátky nepřetržitě.
•  Accessible. Working hours: weekdays non stop, Weekends and holidays: non stop

Chytrá lékárna – ulice Orlí 29 A2

Orlí 34, www.chytralekarna.cz/orli-34-brno, 513 035 481
•  Přístupné. vstupní dveře na fotobuňku.
•  Accessible, entrance door open by photocell.

Lékárna Dr. Max – Mendlovo náměstí 30 B2

Mendlovo náměstí 24, www.drmax.cz/lekarny/brno-mendlovo-namesti-24-14, 543 212 557
•  Přístupné s asistencí. Na vstupu 1 schod. Před vstupem zvonek na obsluhu (výška 120 cm).
•  Accessible wish assistance – 1 step at the entrance. Bell before the entrance (120 cm high).

FN u Sv. Anny, lékárna u Mendlova náměstí, St. Ann‘s Hospital,
 Pharmacy at Mendlovo square 30 B1, 31 A1

Mendlovo náměstí 6, https://iweb3.fnusa.cz/, 543 181 135–7
•  Přístupné. Před vstupem široká rampa.
•  Accessible. A wide ramp before entrance.

Fakultní nemocnice u sv. Anny – lékárna, 
St Ann‘s Hospital – pharmacy 31 B1

Pekařská 53, https://iweb3.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/nemocnicni-lekarna/, 
543 182 161
•  Přístupné. Vstup hlavním vchodem do FN, v hale schody, šikmá plošina.
•  Accessible. Access via the main entrance of the Faculty Hospital, stairs in the lobby, sloping platiorm. 
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Lékárna Medical Center – ulice Hybešova 32 A2

Hybešova 43, www.mte.cz/medical-center, 543 432 412
•  Přístupné. Bezbariérový vstup přes parkoviště za budovou.
•  Accessible. Barrier-free access from parking lot behind the building.

Zdravotnické potřeby (Medical supplies) 32 A2

Hybešova 36, https://iweb3.fnusa.cz, 543 182 176
•  Přístupné. Před vstupem šikmá kovová rampa, v areálu FN Brno u svaté Anny, zdravotnické 

potřeby, u vchodu z ulice Hybešova.
•  Accessible. Sloping metal ramp at the entrance,, in the area of FN Brno u Svaté Anny (St. 

Ann‘ s Hospital), access from Hybešova street.

Lékárna Lancier – ulice Hybešova 33 A2

Hybešova 20, www.lekarnalancier.cz, 543 251 547
•  Přístupné. Bezbariérový vstup z vnitrobloku.
•  Accessible. Barrier-free access from internal part of the building.

Lékárna Na Pekařské – ulice Pekařská 33 A1

Pekařská 5, www.lekarnanapekarske.cz, 543 211 714
•  Přístupné s asistencí. Před vstupem nerovný povrch ve sklonu (kamenná dlažba).
•  Accessible with assistance. Uneven sloping pavement before entrance (stone pavement).

Lékárna Dr. Max – ulice Bašty 34 B1

Bašty 2, www.drmax.cz/lekarny/brno-basty-413-2, 542 213 531
•  Přístupné. Bb přístup v ulicí Bašty, ve sklonu 8 – 14%, nepřetržitý provoz.
•  Accessible from street bašty, tilt 8-14 %, nonstop.

Lékárna Dr. Max – ulice Masarykova 34 B1

Masarykova 37, www.drmax.cz/lekarny/brno-masarykova-37, 542 213 100
•  Přístupné.
•  Accessible.

Lékárna Josefská – ulice Josefská 35 A1

Josefská 14, www.magistra.cz/lekarna/lekarna-josefska, 606 063 437
•  Přístupné s asistencí. Před vstupem 2 schody zvonek na obsluhu (výška 115 cm).
•  Accessible with assistance. 2 steps at the entrance, bell at the staff (115 cm high).
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Pohotovostní služba / Urgent Care
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé / Urgent care for adults

Úrazová nemocnice v Brně (Trauma Hospital) 

Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 538
ordinační doba: všední den 17.00–07.00, víkendy/svátky: nepřetržitě 
Working hours: weekdays 17.00–07.00, Weekends and holidays: non stop

Lékařská pohotovostní služba pro děti / Urgent care for children 

Dětská nemocnice Brno (Children‘s Hospital)

Brno, Černopolní 9, tel.: 532 234 935
ordinační doba: všední den 15.30–07.00, víkendy/svátky: nepřetržitě 
Working hours: weekdays 15.30–07.00, Weekends and holidays: non stop

Stomatologická (zubní) lékařská pohotovostní služba 
pro děti i dospělé / Dental urgent care for children and adults

Úrazová nemocnice v Brně (Trauma Hospital)

Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421 
ordinační doba: všední den 17.00–07.00, víkendy/svátky: nepřetržitě 
Working hours: weekdays 17.00–07.00, Weekends and holidays: non stop

Lékárenská pohotovostní služba / Emergency Pharmacy 

K.E.I. pharma, s.r.o.

Brno, Koliště 47, tel.: 545 424 811 
otevřeno je: všední den nepřetržitě, víkendy/svátky: nepřetržitě
Working hours: weekdays non stop, Weekends and holidays: non stop

Informace o  přístupnosti zdravotnických zařízení ve  městě Brně získáte na  adrese  
www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZ/atlas.pdf
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Veřejná WC / Public WC

WC Komenského náměstí / Joštova 
(WC Komenského náměstí / Joštova) 20 A2

Joštova, www.vzmb.cz/vodni-prvky, 603 584 940, 603 584 935
•  Modulové bb WC I. (š 180, hl 215 cm) umístěno na konečné zastávce trolejbusů naproti FSS 

MU. Dveře na euroklíč nebo za poplatek. Horní hrana umývadla 85 cm, v pravém zadním 
rohu pisoár.

•  Module barrier-free WC I. (width 180, depth 215 cm) situated at terminal trolleybus stop 
opposite the Faculty of Social Studies of Masaryk University. Door at Euro-key or for a fee. 
the upper edge of the basin 85 cm, there is a pissoire in the right back corner

WC park Špilberk (objekt organizace Veřejná zeleň města 
Brna, nad ul. Pellicova) (WC in the facility of Veřejná zeleň 
města Brna, above Pellicova street) 25 B2, 26 A2

Hlídka, www.vzmb.cz/vodni-prvky, 603 584 940
•  Modulové bb WC I. (š. 180, hl. 215 cm) umístěno na konečné zastávce trolejbusů naproti 

FSS MU. Dveře na euroklíč nebo za poplatek. Horní hrana umývadla 85 cm, v pravém 
zadním rohu pisoár.

•  Module barrier-free WC I (width 180, depth 215 cm) situated at terminal trolleybus stop 
opposite the Faculty of Social Studies of Masaryk University. Door at Euro-key or for a fee. 
The upper edge of the basin 85 cm, there is a pissoire in the right back corner.
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Doprava 

Městská hromadná doprava v Brně je součástí Integrovaného dopravního systému Jiho-
moravského kraje (www.idsjmk.cz). Páteř systému tvoří železnice. Dalšími články IDS jsou 
městská hromadná doprava a regionální autobusová doprava. 

Městská hromadná doprava (dále MHD)
Provoz MHD zajišťuje Dopravní podnik města Brna, a.s. (www.dpmb.cz). Základem sítě 
je 11 tramvajových linek, z 325 tramvajových nástupišť je 220 zcela bezbariérových. Dopra-
vu dále zajišťuje 13 trolejbusových linek a 58 autobusových linek. Nízkopodlažní trolejbusy 
a autobusy mohou pro bezbariérový nástup na zastávce bez zvýšeného nástupiště užít 
snížení a náklon celého vozidla (kneeling). Součástí systému jsou dvě speciální autobusové 
linky pro osoby se zdravotním postižením (č. 81, 82 – nízkopodlažní autobusy s asistenty). 

Dopravní podnik provozuje i bezplatnou asistenční službu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, 
osoby starší 75 let a rodiče se třemi a více dětmi. Jedná se o doprovod cestujícího v průbě-
hu cesty MHD na území města Brna, tj. z výchozí zastávky do cílové zastávky cesty. Službu 
je třeba objednat nejméně 24 hodin předem v pracovní dny od 6 do 14 hodin na telefonním 
čísle 543 171 350.

Dále Dopravní podnik nabízí pro občany města službu SENIOR BUS – přeprava seniorů nad 70 
let a držitelů průkazů ZTP, ZTP/P. Veškeré informace o této službě naleznete na www.dpmb.cz.

Veškeré informace z oblasti bezbariérového cestování MHD (nízkopodlažní spoje, bezbariérové 
zastávky, vyhledání spojení pouze nízkopodlažními dopravními prostředky, služba dopravní 
asistent) jsou uživatelům k dispozici na stránkách dopravního podniku: www.dpmb.cz (dále 
Doprava/Bezbariérová doprava) popř. jsou osobně či telefonicky poskytovány pracovníky 
informační kanceláře DPMB (Novobranská 18, tel: 543 174 317, e-mail: dpmb@dpmb.cz). 

Automobilová doprava – parkování pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P
Parkování vozidel přepravujících osoby s průkazem ZTP a ZTP/P označených znakem 07 
je možné na vyhrazených parkovacích stáních bez časového omezení (viz mapa), parkovací 
průkaz musí být viditelně umístěný za čelním sklem vozidla.  

V systému rezidentního parkování (modré čáry) může ZTP/P se speciálním oprávněním parkovat 
v historickém centru 3 hodiny zdarma na jakémkoliv místě pro rezidenty – POZOR – neplatí 
mimo historické centrum. Aby mohl ZTP/P této výhody využívat musí si vyřídit parkovací 
oprávnění, které je za 0 Kč. ZTP možnost vyřízení tohoto oprávnění nemají a mohou parkovat 
pouze na vyhrazených stáních.

Pro vjezd do historického centra se řeší speciální oprávnění k vjezdu pro ZTP a ZTP/P na Od-
dělení parkovacích oprávnění, Zvonařka 5. Oprávnění je rovněž zdarma.
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Transport 

In the city of Brno the public transport is a part of Integrated Public Transport System of the 
South Moravian Region (IDS) (www.idsjmk.cz). The backbone of the system is railway which 
is connected with other IDS lines – i.e. public city transport and regional buses. 

Public City Transport (MHD)
Operation of MHD is provided by Dopravní podnik města Brna, a.s. (www.dpmb.cz). There 
are 11 tram lines with 325 tram platforms of which 220 are barrier-free. Public transport is 
also provided by 13 trolleybuses lines and 58 bus lines. Low-floor trolleybuses and buses 
can use for wheelchair boarding kneeling of the vehicle at stops without elevated platform. 
The system includes two special buses for people with disabilities (lines 81, 82 - low-floor 
buses with assistants). 

Transport Company also operates a free assistance service for ZTP and ZTP / P holders, for 
persons 75+ and for parents with three or more children. This service provides escort for 
passenger during their journey by public transport in Brno, i.e. from the start stop to the 
destination stop. This service must be ordered at least 24 hours in advance on weekdays on 
telephone number +420 543 171 35 (from 6am to 2pm).

Public Transport Company provides SENIOR BUS for Brno’s citizens– transport for seniors 
70+ and ZTP, ZTP/P holders. More information at  www.dpmb.cz.

All information on barrier-free travelling by MHD (low-floor vehicles, barrier-free stops, 
searching connection with only for low-floor vehicle, service of travel assistant) is available 
on www.dpmb.cz (Doprava/Bezbariérová doprava- only in Czech) or by phone +420 543 174 
317 in Information Office of DPMB (Novobranská 18, e-mail: dpmb@dpmb.cz).

Automobile transport – parking for holders of ZTP and ZTP/P cards
Holders of a ZTP and ZTP/P cards (marked with 07) are able to park at reserved parking 
places without any time limit (see the map), parking card must be placed visibly behind the 
windscreen of the vehicle.

In the system of residential parking (blue stripe) it is possible to park two hours for free for 
ZTP/P vehicle with special permit at any place for residents in historic centre – ATTENTION – 
not outside the historic centre. In order to use this benefit, ZTP/P holder must arrange a 
parking permit which costs 0 CZK. This permit is not for ZTP holders, they can only park on 
reserved places.

A special entry permit to the historic centre for ZTP and ZTP/P is possible to arrange at the 
Parking Permissions Department, Zvonařka 5. The license is also free of charge
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Na vyhrazeném parkovacím stání pro konkrétní RZ může parkovat pouze vozidlo uvedené 
RZ, která musí souhlasit s textem dodatkové tabulky a mít viditelně umístěnou parkovací 
kartu za čelním sklem vozidla.

Železniční doprava
Železniční stanice Brno-hlavní nádraží se nachází na okraji historického centra u přestupního 
uzlu MHD (ul. Nádražní). Výpravní budova je bezbariérová, přístup na jednotlivá nástupiště 
zajišťují výtahy. Bezbariérové WC je v podchodu pod odbavovací halou (viz popis níže). 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají zajištěné přednostní odbavení v info-
centru ČD (vpravo v chodbě za halou s pokladnami). Přístup do vlaku je pro osoby na vozíku 
zajištěn dvěma mobilními plošinami, pro objednání dopravy včetně plošin platí standardní 
pravidla ČD (www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/s-cd-bez-prekazek/default.htm).

Na území města Brna je dále 8 vlakových zastávek, požadavkům na bezbariérové užívání 
vyhovuje pouze železniční zastávka Brno-Lesná. Přístupnost jednotlivých stanic lze najít 
na www.cd.cz/cd-online/stanice.php.

Letecká doprava 
Ve vzdálenosti cca 7,5 km od centra je mezinárodní letiště Brno – Tuřany. Spojení letiště 
s centrem Brna je zajištěno nízkopodlažními autobusy linky č. 76. Nová odbavovací hala 
i přístupové komunikace splňují základní požadavky na bezbariérové užívání. V hale jsou dvě 
bezbariérová WC, je zajištěna asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a/nebo 
orientace včetně přednostního odbavení a zajištění pomoci při nástupu do letadla (nutno 
oznámit při nákupu letenky). 

Lodní doprava
Lodní dopravu na Brněnské přehradě provozuje Dopravní podnik města Brna, a. s. Dopravu 
zajišťuje pět lodí se dvěma palubami (Lipsko, Vídeň, Utrecht, Dallas, Stuttgart) a jedna jedno-
palubová loď Brno. Lodě jsou bezbariérové včetně WC. V případě poklesu hladiny a snížení 
přístavních lávek (max. o 2 schody cca 25–30 cm), jsou na každé lodi tzv. nájezdové ližiny, 
kterými lze tuto bariéru překonat. Přístaviště označená v plavebním řádu symbolem vozíčkáře 
jsou za běžného stavu hladiny vody bezbariérová – je zde pouze minimální schodek. Z cel-
kového počtu 11 přístavišť je takto přístupných 6, je možnost i okružní plavby bez výstupu. 

Bližší informace: www.dpmb.cz, lodní doprava nebo v plavební sezóně na tel: 546 210 045.
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In a parking place reserved for a specific LP (License Plate) only one vehicle with the same LP 
as it is signed at the reservation table is allowed to park. Parking card must be placed visibly 
behind the windscreen of the vehicle.

Railway Transport
Railway station Brno-hlavní nádraží is situated at the edge of historical centre near public 
transport station (Nádražní street). Barrier-free main building, access to individual platforms 
by lifts. Barrier-free WC is situated in the subway (see below).

People with reduced mobility have priority check-in in Infocentre CD (to the right   in corridor behind 
ticket office. Wheel chairs boarding is ensured by two mobile platform lifts upon in advance contact 
with the railway station, see www.cd.cz/en/vnitrostatni-cestovani/s-cd-bez-prekazek/default.htm. 
There are other 8 train stations in the area of the city, only station Brno-Lesná is barrier-free. 
Accessibility of individual stations can be found at www.cd.cz/cd-online/stanice.php.

Air Transport  
There is an international airport Brno – Tuřany about 7,5 km far from the city centre. Con-
nection is provided by low-floor bus line no. 76. New terminal and access to the building 
are barrier-free. There are two barrier-free toilets in the terminal building, assistance for 
disabled people including their advanced check-in, assistance with boarding (it is necessary 
to arrange it together with air ticket purchase).

Boat Transport  (Lodní doprava)
Recreational boat transport at Brno Dam’s lake is provided by Dopravní podnik města Brna, 
a. s. by five boats with two decks (Leipzig, Vienna, Utrecht, Dallas, Stuttgart) and one historical 
boat Brno with one deck. Boats are wheelchair accessible, including toilet.

In case of a drop in the water level and a reduction of the port bridges (max. 2 steps approx. 
25–30 cm), there are access ramps on each boat. Stops (quays) marked with wheelchair pic-
togram in the boat timetable are barrier-free in normal water level - there is only a minimal 
step. The total number of stops is 11, six of them are accessible. There is a possibility of 
cruises without disembarking.

More information: www.dpmb.cz- boat transport or by phone +420 546 210 045 during 
the season.
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Dopravní podnik města Brna, (Brno Public Transport Company)
 28 B2, 29 A2

Novobranská 18, www.dpmb.cz, tel: 543 174 317

•  Vstupní dveře s fotobuňkou, infocentrum za vstupem vpravo. Do dalších pater 2 výtahy 
(dv. 80, š. 100, hl. 150 cm). Služby: informační kancelář, předprodej jízdenek, platba pokut.

•  Entrance via photocell-doors, information centre is situated to the right behind entrance. Two 
lifts to other floors (door 80, width 100, depth 150 cm). Services: information office, ticket 
office, payments of fines.

Železniční stanice Brno (Railway station Brno) 35 A2

Hlavní nádraží, Nádražní ul., www.cd.cz, tel: 840 112 113

•  Bezbariérový přístup dostavbou vpravo od historické nádražní haly. Vlevo za nádražní halou ČD 
centrum (přednostní odbavení u snížené přepážky). Výtah do podchodu pod kolejemi přístupný 
z 1. nástupiště – při východu z nádražní haly vpravo (dv. 90, š. 110, hl. 140 cm). Z podchodu 
zajišťují přístup na 2., 3. a 4. nástupiště výtahy (dv. 90, š. 110, hl. 140 cm), na 5. a 6. nástupiště 
přístup po 1. nástupišti směrem vpravo. Bb WC I. (š. 180, hl.  300 cm) v podchodu vlevo, naproti 
stánku s novinami. Euroklíč, popř. telefonický kontakt na obsluhu na dveřích WC. Na nádraží 
je poskytována asistenční služba – tel: 606 757 006. Vyhrazená parkovací místa před budovou.

•  Barrier free access to the right from historical railway station building. To the left behind the 
train station there is ČD Centre with priority check-in. Lift to the subway under the tracks is 
accessible from 1st platform - at the exit of the railway station hall to the right (door 90, width 
110, depth140 cm). Access to platforms no. 2, 3 and 4 is ensured by lifts (door 90, width 110, 
depth 140 cm) from the subway. Access to platforms no. 5 and 6 is possible via platform no.1 
to the right. Barrier-free WC I (width 180, depth 300 cm) to the left in the subway, opposite 
news agency stand. Euro-key, or telephone number at operating staff at the WC door. There 
is an assistance service at the railway station - tel: 606 757 006. Reserved parking places in 
front of the building.
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Zvonařka (bus station) 36 B2

Novobranská 18, www.dpmb.cz, tel: 543 174 317

•  Ústřední autobusové nádraží – informace, předprodej jízdenek, úschovna, čekárna, dispe-
čink, ztráty a nálezy. Na vstupu do výpravní budovy schod cca 7 cm. Přístupy k nástupištím 
řešeny provizorně asfaltovými nájezdy. WC II. (š. 145, hl. 160 cm, chybí madla) v nízkém 
objektu naproti výpravní budově u lávky k Vaňkovce. Nízkopodlažní autobusové spoje 
nutno zjistit u konkrétních dopravců.

•  Central bus station- information, ticket office, waiting room, left-luggage office, lost and find 
office. There is 7 cm high step at the entrance to the central building. Access to platforms 
is possible via provisional sloping asphalt pavement. WC II (width 145, depth 160, without 
handrails) is situated in a low building opposite the central building next to footbridge at 
Vankovka. Low-floor buses on request at individual transport companies.

Autobusové nádraží u Grandu, Benešova ul. 
(Bus station „U Grandu“, Benešova Street) 29 A2

Benešova

•  Malé nádraží na okraji centra, staví zde dálkové autobusy, zejména linky do Prahy, Ostravy aj. 
Předprodej jízdenek, parkoviště. WC bezbariérové na euroklíč (dv. 90 cm, š. 220 cm, h. 190 cm, 
místa od zdi 29 cm, výška WC 45 cm, s madly od zdi 15 cm, WC dámské a pánské (dv. 70 cm, 
š. 90 cm, h. 110 cm, výška WC 45 cm, mísa od zdi 40 cm).

•  A small bus station near the city centre, station of long line buses, especially buses to Prague, 
Ostrava and others. There is a ticket office, parking lot. WC, Euro-key (door 90 cm, width 
220 cm, depth 190 cm, 29 cm from the wall, high of the toilet 45 cm, handrails 15 cm from 
the wall, male and female WC (door 70 cm, width 90 cm, depth 110 cm, high of  toilet is 
45 cm, 40 cm from the wall).
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Doplňující informace 

Turistický nízkopodlažní mikrobus – okruhy po brněnských památkách
V provozu od června do října, pro návštěvníky s průkazem ZTP/P zdarma, s průkazem ZTP – 
snížené vstupné. Bližší informace a rezervace: Informační centrum, Radnická 2, www.ticbrno.cz,
tel: 542 427 150, e-mail: info@ticbrno.cz 

Doprava pro osoby se zdravotním postižením – Liga vozíčkářů Brno
Individuální doprava v Brně i po celé ČR po celý týden. Mikrobus vybavený vyklápěcí ploši-
nou pro nástup vozíčkářů a fixací mechanického či elektrického vozíku uvnitř vozidla. Bližší 
informace: www.ligavozic.cz/sluzby/bezbarierova-doprava, objednávání služby na e-mailu: 
doprava@ligavozic.cz, v pracovní dny (od 9 – 16:00 hod.) na tel.: 774 635 564.

Opravy vozíků: 
Medicco s.r.o., Heršpická 1013/11d (H-Park), tel: 800 900 809
Meyra, Cejl 40/107, tel.: 545 216 748

Additional Information

Tourist low-floor minibus - circuits to the Brno sights
In operation from June till October. The bus is free of charge for visitors with ZTP/P card and 
for reduced price to holders of ZTP card. More information and reservation: Information 
Centre, Radnická 2, www.ticbrno.cz, phone: +420 542 427 150, e-mail: info@ticbrno.cz

Transport for people with disabilities – The Wheelchair Association Brno 
(Liga vozíčkářů)
Individual transport in Brno and throughout the Czech Republic, service is available 
every day. Minibus equipped with tilting platform for wheelchair users and with fixation 
device for mechanical or electric wheelchairs inside the vehicle. For more informati-
on: www.ligavozic.cz/sluzby/bezbarierova-doprava, services can be ordered on e-mail: 
doprava@ligavozic.cz, on working days (od 9-16 hod.) on phone: +420 774 635 564 

Wheelchair repair shop
Medicco s.r.o., Heršpická 1013/11d (H-Park), tel: 800 900 809
Meyra, Cejl 40/107, tel.: +420 545 216 748
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Rejstřík ulic / Street index 

A 
Anenská  32 A1 B1

B 
Bašty 34 A2 B2 
Beethovenova 28 A1 
Benešova 29 A2 
Besední 26 B1 
Brandlova 21 A2 
Bratislavská 23 B2 
Běhounská 28 A1

C 
Cejl 29 B1

Č 
Česká 21 B2, 27 A1

D 
Denisovy sady 33 A1 A2 
Divadelní 29 A2 
Dominikánská 27 A2 
Dominikánské nám. 27 A2 
Dornych 35 B2, 36 B1 
Dvořákova 29 A1

F 
Františkánská 34 B1 
Františkánské nám. 34 B1

G 
Gorazdova 18 A2 B2 
Gorkého 18 A1 B1, 19 A1 B1

H 
Husova 26 B1 B2 
Hybešova 31 B2, 32 A2 B2, 33 A2

J 
Jakubská 27 B1 
Jakubské nám. 27 B1 
Jaselská 19 B1, 20 A1 A2 
Jezuitská 22 B2, 23 A2 
Jircháře 32 B2 
Josefská 34 B1 
Joštova 20 A2 B2, 21 A2 
Jánská 28 B2,

K 
Kapucínské nám. 34 A1 
Kobližná 28 A1 B1 

Koliště  22 A1 B1 B2, 23 A1 A2 
Komenského nám. 20 A2 
Kopečná 32 A1 B1, 33 A2 
Kounicova 21 A1 
Kozí 28 A1 
Květinářská 34 B1 
Křídlovická 30 B2 
Křížová 30 B2

L 
Leitnerova 32 B1 B2 A2 
Lidická 21 B1

M 
Malinovského nám. 29 A1 B1 
Marešova 20 A2 
Masarykova 28 A2, 34 B1 
Mendlovo nám. 30 A1 B1 
Mečová 34 A1 
Milady Horákové 22 B1, 23 A1 B1 
Minoritská 28 B2 
Mlýnská 35 B2 
Moravské nám. 21 
Mozartova 28 B1 
Muzejní 34 A1 
Mášova 21 A1 
Měnínská 28 B2

N 
Novobranská 28 B2, 29 A2 
Nové sady 33 B2 
Nádražní 34 A2 B2 
Nám. 28.října 23 A1 
Nám. Svobody 27 B1 B2

O 
Obilní trh 19 A1 
Opletalova 20 B2 
Opuštěná 36 A2 
Orlí 28 A2 B2

P 
Panenská 27 A2 
Panská 27 B2 
Pekařská 32 A1 B1 
Peroutkova 33 B1 
Petrov 33 B1 B2 
Petrská 33 B1 
Pivovarská 30 A1 
Ponávka 29 B1 
Poštovská 28 A1 A2 

Průchodní 27 B2, 28 B2 
Příkop 23 B1 B2 
Příční 23 B1

R 
Radnická 27 B2 
Rašínova 21 B2 
Rooseveltova 22 A2 B2

S 
Skrytá 27 A1 
Sladová 24 B2 
Slovákova 20 A1 
Solniční 21 A2 
Starobrněnská 33 B1 
Studánka 33 A1 
Středová 27 A1 B1 
Sukova 28 B1

Š 
Šilingrovo nám. 33 A1

T 
Trnitá 36 A1 A2 B2 
Trýbova 24 A1 
Tvrdého 18 A2 
Tř. Kap. Jaroše 22 B1

Ú 
Údolní 18 A1 B1, 19 A1 A2 B2 
Úvoz 18 A1 A2, 24 A1 B2 
Úzká 36 A1 B1

V 
Váchova 28 B1 
Veselá 27 A1 A2 
Veveří 20 A1 B1 
Vodní 33 A2 B2 
Václavská 31 A2

Z 
Za Divadlem 29 A1 
Zámečnická 27 B2 
Zelný trh 34 A1 
Zvonařka 36 B2

Ž 
Žerotínovo nám. 20 B2
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