CENTRUM PRAHY
výpravy za kulturou
bez bariér
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Při našich výpravách za kulturou nemůžeme opomenout Prahu. Typů, kam v našem
hlavním městě za kulturou, je nespočet. Do publikace jsme vybrali ty, které
nenajdete v aktuálních publikacích zpracovávajících přístupnost památek.
Divadelním fanouškům nabízí Praha řadu přístupných a částečně přístupných
divadelních scén. My vám přiblížíme přístupnost Stavovského divadla, které je
významně spojeno s historií naší republiky. Milovníci architektury si v Praze přijdou
na své. Prohlédnout si známé dílo kubismu můžete nedaleko Staroměstského
náměstí. Dům U Černé Matky Boží architekta Josefa Gočára je spravován
Uměleckoprůmyslovým muzeem a naleznete zde stálou expozici českého kubismu.
Návštěvníci mohou posedět také ve stylové kavárně.
Expozice Muzea hlavního města Prahy můžete shlédnout také v Domě U Zlatého
prstenu. V sousedství Domu U Zlatého prstenu se nachází Kostel Matky Boží před
Týnem, známý také jako Týnský chrám. Návštěvu trojlodního gotického chrámu
rozhodně doporučujeme. Máte-li rádi umění Asie a Afriky, nevynechejte návštěvu
Paláce Kinských, kde má svoje expozice Národní galerie.
A pokud vám ze vší té dějinami dýchající krásy vyhládne, můžete nabrat nové síly v
Pivovaru U Supa, nejstarším pivovaru s hostincem v Praze.
Popisy přístupnosti všech zmiňovaných objektů a dalších objektů z regionu jsou k
dispozici také na www.presbariery.cz. Objekty byly zmapovány podle platné
Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Vysvětlivky naleznete v závěru
publikace.
Informace o přístupnosti v Praze obecně s řadou rad a tipů můžete čerpat z brožury
Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou, kterou můžete
získat v Pražské organizaci vozíčkářů nebo v pražských infocentrech. Je možné ji
zdarma stáhnout na webových stránkách www.presbariery.cz.
Publikací plnou zajímavostí o přístupných památkách jsou Čtyři pražské procházky
bez bariér, ty si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách Prague City
Tourism.
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STAVOVSKÉ DIVADLO
Železná 540/11, Praha 1 – Staré Město, tel.: +420 224 901 111, +420 224 901 448
www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz

Vstup
Před hlavním vstupem z ulice Železná je stoupající chodník (sklon 2-7 %, délka 3 m)
a dále + 1 schod (výška 17 cm, hloubka 105 cm, šířka 192 cm). Vstupní dveře jsou
dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 62 cm, vedlejší křídlo šířka 67 cm) a otevírají se
mechanicky směrem ven. Za dveřmi je prostorné zádveří (šířka 301 cm, hloubka
201 cm), ze kterého vedou do předsálí další totožné dveře, otevírají se mechanicky
směrem do zádveří. V předsálí se nachází proti dveřím pult uvaděček (výška
103 cm).
Vedlejší vstup usnadňuje přístup a vede přímo k výtahu do interiéru budovy. Vstup
je umístěný vpravo za rohem v ulici Rytířská. Vstup není vyznačen, jedná se o první
vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm)
v pravé boční fasádě, dveře se otevírají mechanicky směrem ven. U vstupu vlevo je
umístěná nevyznačená obousměrná zvonková signalizace (výška 124 cm), přístup je
možný pouze za doprovodu uvaděčky. Za vstupními dveřmi se nachází ve výklenku
krátká vyrovnávací rampa (sklon 11 %, šířka 142 cm, délka 40 cm), která vede
přímo ke dveřím výtahu.
Zadní vstup z ulice Ovocný trh je pouze provozní.
Nejbližší pokladna je umístěna v Železné ulici 24, přístup je přes +1 schod,
jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) se otevírají směrem dovnitř. Pokladna je opatřena
pultem (výška 100 cm) a terminálem. Přístupnější pokladna je v Nové budově ND
Národní 4.
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Interiér
Výtah spojuje úroveň suterénu až druhého balkónu. V suterénu je umístěno
občerstvení (pult výška 116 cm) od výtahu přístupné přes jednokřídlé dveře (šířka
77 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dále přes + 4 schody k šatnám
(pult výška 91 cm). Šatny jsou s prostorem předsálí v přízemí propojeny schodištěm
(+ 10, + 16 schodů).

Vyhrazené lóže a částečně přístupná toaleta jsou umístěny v úrovni druhého
balkónu. Od výtahu vedou k lóžím jednokřídlé dveře (šířka 76 cm), otevírají se
mechanicky směrem do chodby. Pro osoby na vozíku je určena jedna lóže číslo
13 (dveře šířka 78 cm, otevírání směrem dovnitř; lóže šířka 163 cm, hloubka
207 cm). V úrovni druhého balkónu je umístěno další občerstvení (pult výška
116 cm). Od výtahu a lóží je přístupné přes + 3 schody (výška 15 cm, hloubka
33 cm, šířka 153 cm).
Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka
137 cm) spojuje nejdůležitější úrovně z pohledu uživatelů z pohledu uživatelů, tedy
uliční úroveň až 2. galerii. Výtah je uzamčený, jeho využití je možné pouze
s doprovodem personálu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je
vybavena madlem (výška 90 cm) a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko v kleci
chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 120 cm, maximální výška
ovladačů uvnitř klece je 120 cm.
Hygienické zázemí
Částečně přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 247 cm,
hloubka 158 cm) se nachází v úrovni druhého balkónu, přístup je z chodby (dveře
šířka 80 cm; místnost šířka 145 cm, hloubka 240 cm). Přístup k míse WC je
z pohledu od vstupních dveří zleva (šířka 85 cm). Mísa WC je vybavena sklopným
pevným madlem.
Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání je v ulici Rytířská.
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DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 569/19, Praha 1 – Staré Město, tel.: +420 778 543 901
www.upm.cz, info@upm.cz

Vstup
Hlavní vstup do objektu galerie tvoří dvoukřídlé, trvale otevřené dveře (průjezd
šířka 136 cm) s prahem (výška 2 cm). Ve vstupní hale vlevo je umístěna pokladna
s pultem (výška 100 cm), přístupná jednokřídlými dveřmi (šířka 96 cm), které se
otevírají mechanicky směrem do haly. Ke schodišti a výtahu vedou z haly další
dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 70 cm). Kromě točitého schodiště jsou jednotlivá
patra spojena výtahem.

Vlevo od hlavního vstupu do galerie se nachází komerční plocha – obchod, který je
přístupný z ulice přes +1 schod (výška 20 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka
80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Obchod je vybaven pultem (výška
70 cm).
Interiér
V prvním patře se nachází kavárna Grand Café Orient se vstupními dvoukřídlými
kyvnými dveřmi (šířka 2x 70 cm). Kavárna je vybavena stoly s podjezdem (výška
77 cm), sokl u nohy stolu (výška 5 cm) však neumožňuje dostatečný přístup. Terasa
kavárny je přístupná přes jednokřídlé dveře (šířka 86 cm) s prahem (výška 2 cm),
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Na terase je nedostatečný manipulační
prostor (hloubka 130 cm).
Expozice galerie a atelier je umístěna ve třech totožných patrech. Přístup do
expozice je přes dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 70 cm), v době výstavy trvale
otevřené. Výstavní plochy jsou bez převýšení.
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Výtah
Výtah spojuje přízemí až 4. patro. Manipulační prostor před výtahem je omezen
nikou (šířka 97 cm, hloubka 55 cm). Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm).
Klec (šířka 132 cm, hloubka 136 cm) je vybavena madlem (výška 92 cm) a zrcadlem
na bočních stěnách. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech
je ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 124 cm.

Hygienické zázemí
Ve 3. patře je k dispozici přístupná toaleta WC muži a ve 2. patře toaleta
s totožnými parametry WC ženy. Kabiny (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 170 cm,
hloubka 197 cm) jsou s předsíní (dveře šířka 88 cm; šířka 170 cm, hloubka 104 cm).
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava (šířka 114 cm). Mísa WC je
opatřena dvěma sklopnými madly. Madla jsou vyviklaná a nedrží v horní poloze.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání je u Prašné brány v ulici Na Příkopě.
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DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město, tel.: +420 224 827 022-4
www.ghmp.cz, pr@ghmp.cz

Vstup
Před vstupem do objektu se nachází hrubá dlažba z velkých kostek. Hlavní vstupní
dveře (šířka 100 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř haly galerie. Vpravo
u vstupu je umístěn neoznačený zvonek (výška 124 cm).
Interiér
Po levé straně je k dispozici pokladna s pultem (výška 115 cm). Část výstavních
prostor se nachází v přízemí za pokladnou, vede k nim svažitá chodba (sklon 10 %,
šířka 121 cm, délka 207 cm). Všechna podlaží jsou přístupná výtahem umístěným
v konci hlavní haly vlevo, podlaha směrem k výtahu má v jedné části mírný sklon
(6 %). Další část výstavních prostor je přístupná z venkovního dvora. Vstup do dvora
je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm)
a dalšími dveřmi o stejných parametrech. Ze dvora je také přístupná kavárna přes
dvoukřídlé dveře, opět o stejných parametrech.
Všechny průchody v suterénu jsou širší než 80 cm, jednotlivá převýšení ve dveřích
jsou řešena krátkými kovovými nájezdy (sklon 12-16 %). Převýšení zadní části
výstavních prostor je kompenzováno pevnou přímou rampou (sklon 8,8 %, šířka
114 cm, délka 300 cm). Součástí suterénu je šatna s pultem (výška 89 cm, 110 cm) a
upravená toaleta, která je vzhledem k nedostatečným rozměrům hodnocena jako
nepřístupná.
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Část výstavních prostor v prvním patře je přístupná přes dvoukřídlé dveře (hlavní
křídlo šířka 59 cm, vedlejší křídlo šířka 64 cm), které jsou během otevírací doby
trvale otevřené. Jednotlivá převýšení ve dveřích jsou řešena krátkými nájezdy
(sklon 7–16 %), max. délka 120 cm).
Ve druhém patře pokračuje expozice, část prostor je přístupná pouze zúženým
průjezdem (šířka 77 cm. Toto zúžení je možné obejít přes balkón přístupný
jednokřídlými dveřmi (šířka 84 cm), otevírají se směrem dovnitř. Jednotlivá
převýšení ve dveřích jsou řešena krátkými nájezdy (sklon 8–14 %). Je zde k dispozici
čítárna se stoly (podjezd výška 66 cm), přístupná krátkou rampou (sklon 8 %, šířka
139 cm, délka 125 cm).
Všechny průjezdy ve třetím patře jsou širší než 80 cm, jednotlivá převýšení ve
dveřích jsou řešena krátkými kovovými nájezdy (sklon 10–11 %, šířka min. 120 cm,
délka min. 30 cm).
Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 110 cm; klec šířka 157 cm, hloubka
140 cm) spojuje suterén až 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je
dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 90 cm) a zrcadlem na boční stěně.
Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max.
109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm.
Hygienické zázemí
V suterénu jsou k dispozici dvě upravené – obdobně vybavené – toalety, z důvodu
nedostatečných rozměrů jsou hodnoceny jako nepřístupné. Prostornější toaleta
(dveře šířka 80 cm; kabina šířka 125 – 133 cm, hloubka 147 cm) má přístup přes
předsíň (dveře šířka 90 cm; místnost šířka 213 cm, hloubka 87 cm) a přístup k míse
z pohledu od vstupu do kabiny je zprava (šířka 70 cm). Mísa WC je opatřena dvěma
sklopnými madly. Kabina se uzamyká, klíč k dispozici u personálu v šatně.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.
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KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
Staroměstské náměstí, Praha 1 – Staré Město, tel.: +420 222 318 186
www.tyn.cz, dkc@cmail.cz

Vstup
Přístupová komunikace má povrch z mozaikové dlažby nebo nerovný povrch
z velkých kostek. Hlavní vstup do chrámu je z podloubí Staroměstského náměstí
průchodem domu 604/14, dále rovně přes malé nádvoří, před vstupem jsou
+3 schody (výška 17 cm, hloubka 32 cm, šířka 265 cm). Vstupní dvoukřídlé dveře
(šířka 2x 95 cm) s prahem (výška 4 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze
zádveří (šířka 337 cm, hloubka 265 cm) vedou do předsálí hlavní chrámové lodi
dvoje totožné jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), otevírají se směrem ze zádveří.
Z předsálí je vstup do hlavní části chrámu dalšími jednokřídlými dveřmi (průchod
70 cm) zúžený sloupkem.
Po předchozí domluvě je možno využít vedlejší vchod umožňující bezbariérový
přístup z ulice Celetná 601/5. Vstupní dvoukřídlá brána (šířka 2x 80 cm) se otevírá
mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 130 cm, odsazení od rohu
20 cm) je umístěna vpravo u dveří. Následuje dvůr s hrubou dlažbou z velkých
kostek. Vstupní dveře do chrámu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší
křídlo šířka 73 cm) s kamenným prahem (výška 3 cm), otevírají se mechanicky
směrem dovnitř. Ze zádveří (šířka 243 cm, hloubka 159 cm) vedou přímo do boční
chrámové lodi další kyvné dvoukřídlé dveře (šířka 2x 84 cm).
Interiér
Celý interiér chrámu přístupný veřejnosti je v jedné úrovni bez převýšení.
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 80 cm.
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Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v úrovni vstupu.
Hygienické zázemí
Hygienické zázemí se nachází v průchodu ze Staroměstského náměstí po levé
straně. K dispozici jsou pouze běžné toalety s přístupem přes + 2 schody a se
zúženým průchodem.
Parkování
Čtyři vyhrazená parkovací stání jsou u ústí ulice Pařížská, chybí však nájezdy na
chodník (obrubník výška 8 cm).
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PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 606/12, Praha 1 – Staré Město, tel.: +420 224 810 758
www.ngprague.cz, genreditel@ngprague.cz

Vstup
Do areálu vedou dva symetrické vchody širokými branami vedle sebe. Více využíván
je vstup levými vraty s menším prahem (výška 3 cm), signalizace u vstupu neslouží
pro veřejnost. Následuje průchod s povrchem z dřevěných kostek na nádvoří.
V průchodu je umístěn po pravé straně hlavní vstup, přístup je přes schodiště
(+4 schody), vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 100 cm, vedlejší křídlo
šířka 102 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Pod schody je vpravo v rohu
umístěna zvonková signalizace (výška 145 cm) na pokladnu. Přístup dále do
interiéru je možný pouze schodištěm.
Vedlejší upravený vchod je umístěn na nádvoří vpravo a je možno ho využít pouze
v doprovodu ostrahy, která sídlí na nádvoří vlevo, kontakt existuje pouze přes
kamerový systém. Doporučujeme návštěvu ohlásit předem.
Vedlejší vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 81 cm, šířka vedlejšího
křídla 88 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje prostorná
chodba, ve které je proti dveřím umístěn výtah, částečně přístupná toaleta a točité
schodiště. Výstavní prostory jsou umístěny v 1. a 2. patře. Jednotlivá patra objektu
jsou přístupná výtahem, jeho obsluhu zajišťuje ostraha. Je třeba prohlídkový okruh
přizpůsobit dostupné trase od výtahu a zpět k výtahu.
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Interiér
První dveře v 1. patře směrem od výtahu jsou dvoukřídlé dveře (hlavního křídlo
šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 74 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.
Následuje prostorná schodišťová chodba, ze které vedou jednokřídlé vstupní dveře
do expozice (šířka 99 cm) s prahem výška 3 cm, otevírají se mechanicky směrem
ven. V patře je umístěna částečně přístupná toaleta.

První dveře ve 2. patře směrem od výtahu jsou dvoukřídlé dveře (hlavního křídlo
šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 74 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.
Následuje prostorná schodišťová chodba, ze které vedou jednokřídlé vstupní dveře
do expozice (šířka 102 cm) s prahem (výška 3 cm), otevírají se mechanicky směrem
ven. V dalších prostorách tzv. konírny je umístěna speciální expozice pro zrakově
postižené. Ve 2. patře dále z konírny vedou přímo do expozice dvoje úzké dveře
(šířka 64 cm), je třeba na okruh prohlídky navázat až od hlavního schodiště podle
instrukcí personálu. Průchody dále jsou již zajištěny dostatečné (šířka min. 80 cm).
Vzhledem k možným instalacím dalších expozic, úpravám a pronájmu prostor může
dojít ke změnám přístupnosti.
Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 81 cm; klec šířka 127 cm, hloubka
138 cm) spojuje přízemí až 3. patro. Vnější ovladače jsou umístěny v nice (šířka
100 cm, hloubka 30 cm) v rohu ve výšce 117 cm, vnitřní ovladač (výška 117 cm) je
odsazen od rohu 50 cm. Nutno kontaktovat ostrahu na nádvoří, která obsluhuje
výtah.

CENTRUM PRAHY

13

Hygienické zázemí
V přízemí u vedlejšího vstupu do budovy je k dispozici samostatná částečně
přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 204 cm, hloubka 138 cm). Přístup
k míse WC z pohledu od vstupních dveří je zprava (šířka 133 cm). Mísa WC je
vybavena sklopnými madly. Manipulační prostor je s ohledem na nedostatečnou
hloubku kabiny částečně omezen. Přístup k toaletě umožní ostraha.

V 1. patře je umístěna druhá samostatná částečně přístupná toaleta (dveře šířka
90 cm; kabina šířka 166 cm, hloubka 158 cm). Přístup k míse WC z pohledu od
vstupních dveří je zprava (šířka 133 cm). Mísa WC je umístěna na zděném soklu,
který přístup neomezuje. Mísa je vybavena dvěma sklopnými madly, v době
mapování (březen 2016) byla madla vyviklaná. Přístup k toaletě umožní ostraha,
která otevře i dvoukřídlé spojovací dveře (šířka 2x74 cm) od výtahu.
Parkování
Dvě vyhrazená parkovací stání v areálu nejsou řádně vyznačena a neslouží běžně
veřejnosti. Nejbližší vyhrazená stání jsou umístěna na Staroměstském náměstí.
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PIVOVAR U SUPA
Celetná 563/22, Praha 1, tel: +420 734 441 892
www.pivovarusupa.cz, info@pivovarusupa.cz

Vstup
Přístupový chodník má povrch z mozaikové dlažby. V prostoru před objektem je
umístěna restaurační zahrádka. Vstupní dveře restaurace jsou dvoukřídlé (průjezd
šířka 151 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace u
dveří není.
Interiér
Za vstupem je rampa (sklon 7 %, šířka 126 cm, délka 360 cm), která vede k výčepu.
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm.
K dispozici jsou stoly (výška 78 cm) s možností podjezdu (výška 74 cm).
Výtah
Prostory určené veřejnosti se nacházejí v přízemí.
Hygienické zázemí
Hygienické zázemí se nachází v zadní části interiéru. Částečně přístupná toaleta
(dveře šířka 90; kabina šířka 220 cm, hloubka 174 cm) je samostatná. Jednokřídlé
dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina má
otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na levé boční stěně). Přístup k míse
z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je
dostatečný (šířka 96 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním sklopným
madlem u stěny.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.
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15

Vysvětlivky k použitým piktogramům

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 metrů 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 x hloubka 125 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 přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC
II. (viz vysvětlivky níže).
Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji
nekomplikují pohyb na vozíku.
Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou
zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.
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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 x hloubka 110 cm.
Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka
70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím
textu.
Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající
přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II.
u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů
k objektům nepřístupným.
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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Objekt obtížně přístupný nebo 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.

Doplňující piktogramy
Obtížný povrch
Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným
terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných
kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Obtížný sklon
Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících
a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Bezbariérový vstup hlavním vchodem
Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo
do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu).
V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je
potlačený.
Bezbariérový vstup bočním vchodem
Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání
s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho
umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití
potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.
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Schody
Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1
schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo
větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do
části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším
počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto
piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště
bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.
Točité schodiště
Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se
schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.
Výtah
Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím
textu.
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu
Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou
veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu.
Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace
o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme
v doplňujícím textu.
Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika
schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu
upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.
Úzké dveře nebo průjezdy
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.
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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 širší než 80 cm. Dveře se
otevírají směrem ven z kabiny.
•
Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
•
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 širší než 70 cm. Dveře se
otevírají směrem ven z kabiny.
•
Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. 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.
•

Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC
Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.
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