
INFORMACE PRO VOZÍČKÁŘE A 
DALŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY SE 
SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ

Poznámka k parkování v centru Brna – na místech s parkovacími automaty mohou držitelé průkazů 
ZTP a ZTP/P, kteří mají označení O1, parkovat zdarma do 120 minut – jsou však povinni umístit za 
čelní sklo vozidla parkovací kotouč s vyznačenou dobou příjezdu.

Moravská galerie v Brně

Pražákův palác
Husova 18, Brno, (tel.: 532 169 111)
- Parkování: v blízkosti vstupu z ulice Besední velké parkoviště
- Vstup: bezbariérový z ulice Besední, zvonek, videotelefon
- Budova: výtah v celém objektu
- WC bezbariérové: ve 4. patře

Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno, (tel.: 532 169 222)
- Parkování: proluka mezi Magistrátem města Brna a muzeem – 2 vyhrazená místa
- Vstup: bezbariérový z boku budovy vedle vyhrazených parkovacích míst, zvonek a videotelefon
- Budova: výtah do všech pater
- WC bezbariérové: v přízemí naproti pokladnám

Místodržitelský palác
Moravské nám. 1a, Brno, (tel.: 532 169 333)
- Parkování: jedno vyhrazené parkovací stání vedle objektu
- Vstup: bezbariérový hlavní bránou, u vchodu neoznačený zvonek
- Budova: bezbariérové pouze výstavy v přízemí a nádvoří
- WC bezbariérové: naproti vrátnici, klíče u ostrahy objektu

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno - Královo Pole, (tel.: 541 421 411)
- Parkování po dobu konání BMN nevyhrazeno
- Vstup bezbariérový
- Prohlídka bezbariérová (výtahy do všech částí budovy)
- WC bezbariérové
- Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P vstup zdarma

Moravské Zemské Muzeum

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno, (tel.: 533 435 220)
- Parkování: v blízkosti vstupu (na Kapucínském náměstí)
- Vstup: bezbariérový
- Budova: výtah v objektu
- WC bezbariérové: přízemí



Biskupský dvůr
Muzejní 1, Brno, (tel.: 533 435 282)
- Parkování: v blízkosti vstupu (na Kapucínském náměstí)
- Vstup: bezbariérový
- Budova: výtah v objektu
- WC bezbariérové: přízemí

Památník Leoše Janáčka
Smetanova 14, Brno, (tel.: 606 033 100)
NENÍ BEZBARIÉROVÝ

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5, Brno, (tel.: 515 919 760)
- Parkování: v blízkosti vstupu
- Vstup: bezbariérový
- Budova: výtah v objektu
- WC bezbariérové: přízemí

Dům Jiřího Gruši
Hudcove 76, Brno

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, Brno (tel.: 545 581 206)
- Parkování: nevyhrazené na ul. Bratislavská
- Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
- Budova: výtah v celém objektu
- WC bezbariérové: v přízemí

Muzeum města Brna

Hrad Špilberk (informace tel.: 542 123 611, dopravní výjimky tel.: 542 123 667)
- Parkování: příjezdová cesta z ulice Úvoz přes Gorazdovu. Po telefonické domluvě možnost výjimky 
ze zákazu vjezdu (u pravoslavného kostela) na pokračování Gorazdovy ul. parkem až k parkovišti pod 
severozápadním bastionem (po dobu konání muzejní noci je z důvodu obsluhy zvláštní autobusovou 
linkou parkování omezeno). O asistenci je možné požádat v pokladně hradu, nebo ji přivolat pomocí 
zvonku na mostě přes východní hradní příkop.
- Vstup: bezbariérový vstup do hradu je výtahem ve středním křídle za asistence pracovníka ostrahy
- Budova: výtah v celém objektu
- WC bezbariérové: v přízemí jižního křídla se vstupem od dělového bastionu a v 1. patře středního 
křídla

Měnínská brána (tel.: 542 214 946, od ČT–PO)
Historický objekt Měnínské brány není bezbariérový, schody jsou u vstupu do budovy i v celém 
objektu. Výtah staví pouze v mezipatrech. Přístup je tedy možný pouze pro osoby se sníženou 
pohyblivostí, nikoliv pro osoby na vozíku.

Muzeum Brněnska

Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad, Klášter 1 (tel.: 547 229 136)
- Parkování: možnost vjezdu za bránu do areálu kláštera až ke vchodu (pouze osobní automobily)



- Vstup: hlavním vchodem s asistencí – schodek 10 cm
- Budova: přístupné přízemí, výstavy v I. poschodí přístupné pomocí výtahu
- WC bezbariérové: v přízemí

Památník Mohyla míru
Prace, K Mohyle míru 200 (tel.: 544 244 724)
- Parkování: nevyhrazené na zpevněných cestách vedoucích do dvora
- Vstup: bezbariérový hlavním vchodem do muzea, kaple památníku přístupná s využitím 
vozíčkářských ližin
- Budova: přístupná celá muzejní expozice
- WC bezbariérové: v muzejní budově vpravo za pokladnou

Podhorácké muzeum
Předklášteří, Porta coeli 1001 (tel.: 549 412 293)
- Parkování: možnost vjezdu za bránu do areálu kláštera (pouze osobní automobily)
- Vstup: bezbariérový hlavním vchodem do muzea
- Budova: přístupné pouze přízemí a nádvoří, expozice v poschodí nepřístupné
- WC bezbariérové: v přízemí

Muzeum ve Šlapanicích
Šlapanice, Masarykovo náměstí 18 (tel. 544 228 029)
- Parkování: na náměstí (vyhrazené pouze 1 místo)
- Vstup: bariérový
- Budova: bariérová, přístupná pouze s dopomocí
- WC bezbariérové: ne
Hlavní část programu probíhá na náměstí před budovou muzea.

Mendelovo muzeum
Mendlovo náměstí 1a, Brno (areál augustiniánského opatství), tel.: 549 496 669
- Parkování: Nevyhrazeno
- Vstup: Bezbariérový
- Budova: Expozice muzea je v přízemí, kompletně bezbariérová
- WC: Bezbariérové ve vstupních prostorech.

Muzeum starobrněnského opatství
Mendlovo náměstí 1a, Brno (areál augustiniánského opatství, vstup přes Mendelovo muzeum), 
tel.: 549 496 669
- Parkování: Nevyhrazeno
- Vstup: Bezbariérový
- Budova: Expozice muzea se nachází ve druhém patře s výtahem. V prostoru muzea jsou dvě dřevěná 
schodiště o 5 schodech a mezi dvěma místnostmi 1 schodek
- WC: Bezbariérové

Turisticke infromační centrum

Brněnská podzemí:
Labyrint pod Zelným trhem 21 (tel.: 542 212 892)
- Parkování nevyhrazené
- Podzemí nepřístupné (212 schodů během prohlídky)
- WC bezbariérové není

Mincmistrovský sklep (tel.: 602 128 124)
Panenská 1



- Parkování nevyhrazeno
- Vstup bezbariérový
- Část prohlídky bezbariérová
- WC bezbariérové

Stará radnice – vyhlídková věž
Radnická 8, Brno (tel.: 542 427 120)
- Nepřístupný objekt (172 schodů)

Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4, Brno, (tel.: 542 532 164)
- Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a na Jakubském náměstí
- Vstup: bezbariérový
- Budova: výtah v celém objektu
- WC bezbariérové

Mahenův památník
Mahenova 8, Brno (tel.: 543 248 479)
- Nepřístupný objekt (historická vila)

VIDA! science centrum
Křížkovského 12, Brno, (tel.: 515 201 000)
- Parkování: přímo před budovou, jedno vyhrazené místo pro invalidy
- Vstup: běžný vstup vhodný s doprovodem, bez doprovodu označený vstup z ulice Křížkovského, 
zvonek, telefon
- Budova: výtah v celém objektu
- WC bezbariérové: v suterénu, u expozice v 1. patře, u multifunkčního sálu ve 3. patře

Muzeum loutek Radosti
Divadlo Radost, Cejl 29
- Parkování: vyhrazené místo ve dvoře
- Vstup: bezbariérový
- Prohlídka bezbariérová (výtah)
- WC

Muzeum vlakové pošty
Železniční stanice Brno hl. n., 1. nástupiště
- Vozy se nachází ve veřejně přístupné části hlavního nádraží, které je řešeno bezbariérově. Vstup do 
muzejních vozů je bariérový.

Zetor Gallery
Trnkova 111, Brno-Líšeň
- Parkování: vyhrazeno (naproti vstupu do budovy)
- Vstup: hlavním vchodem – 1 schod, do patra pouze po schodech
- WC bezbariérové: není

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3, Brno, (informace tel.: 541 658 849)
- Parkování: veřejné parkoviště před Poliklinikou Bílý Dům, 



- Vstup: bezbariérový vstup z ulice Veveří vjezdem do úřadu
- Budova: výtah v celém objektu
- WC bezbariérové: v každém patře úřadu

Letohrádek Mitrovských
Veletržní 19, Brno, (tel.: 605 972 588) 
- Parkování: v blízkosti vstupu (parkoviště, příp. chodník)
- Vstup: bezbariérový (1 schod)
- WC není bezbariérové: suterén
- Vstupné: jednotné, již ponížené

Červený kostel
- parkování nevyhrazeno
- vstup a WC bezbariérové není




