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V další výpravě za kulturou se vydáme na západ od Prahy. Přestože Kladno je město
spojené spíše s průmyslem, nabízí i kulturní vyžití. Navštívit můžete Městské
divadlo Kladno nebo Sládečkovo vlastivědné muzeum.

Pro další typy na kulturní vyžití zajděte do Informačního centra. Občerstvit se
můžete v Bistru Naproti nebo v Divadelní kavárně.
Pokud se vydáte na cestu do Kladna, stojí za návštěvu i Lidice a Lány.
V Lidickém památníku a muzeu můžete uctít památku obyvatel vyhlazených
nacistickými okupanty v roce 1942. Nezapomeňte ani na návštěvu Galerie Lidice,
ve které vystavují přední výtvarní umělci z celého světa spojení hnutím Lidice shall
Live (Lidice budou žít).
V Lánech kromě procházky v zámeckém parku a návštěvy místního hřbitova
s hrobkou T. G. Masaryka můžete v Hokejové síni shlédnout trofeje
československého a českého hokeje a v Muzeu sportovních vozů nasát vůni
motorů.
Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou
k dispozici také na www.presbariery.cz. Byly zmapovány podle platné Metodiky
kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj.
Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.
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SLÁDEČKOVO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KLADNO
Huťská 1375, Kladno, tel: +420 312 248 045
www.omk.cz, muzeum@omk.cz

Vstup
U vstupu do areálu muzea z ulice Huťská je k dispozici zvonková signalizace
s obousměrnou komunikací (výška 133 cm). Přístupová komunikace k budově je
v podélném sklonu (sklon až 9 %, délka cca 20 m).
Schodiště u vstupu (+11 schodů) překonává tříramenná zalomená rampa (1. úsek
sklon 7,4 %, šířka 130 cm, délka 720 cm; 2. úsek sklon 12 %, šířka 130 cm, délka
590 cm; 3. úsek sklon 10 %, šířka 130 cm, délka 566 cm) opatřená oboustranným
madlem (výška 87 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 96 cm) se otevírají
mechanicky směrem ven. Do zvýšeného přízemí za vstupem následuje krátké
schodiště (+5 schodů), které překonává šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg;
rozměry přepravní plochy šířka 81 cm, hloubka 120 cm).
Interiér
Ve zvýšeném přízemí se nachází pokladna (pult výška 92 cm), upravená toaleta
a většina expozic muzea. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny
průjezdy jsou širší než 80 cm. Menší část expozic a sál je v 1. patře, které však
s přízemím propojuje pouze schodiště.
Výtah
Výtah není k dispozici.
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Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 143 cm, hloubka
250 cm) je samostatná a nachází se ve zvýšeném přízemí u pokladny. Jednokřídlé
dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse
z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je
dostatečný (šířka 184 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním
sklopným madlem.
Parkování
Objekt má vlastní parkoviště, vyhrazené parkovací místo však není k dispozici.
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MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
Divadelní 1702, Kladno, tel: +420 724 502 114
www.divadlokladno.cz, info@divadlokladno.cz

Vstup
Před hlavním vstupem do divadla je schodiště (+4, +1 schod). Dvoukřídlé vstupní
dveře (šířka 2x 77 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem je
pokladna (pult výška 100 cm). Dále do chodby k velkému sálu vedou další
+3 schody.
Vedlejší upravený vstup je k dispozici z Dvořákových sadů vlevo od hlavního vstupu.
Přístupová komunikace je v proměnlivém podélném sklonu (až 9 %). Převýšení
u vstupu překonává přímá dvouramenná rampa (1. úsek sklon 4,5 %, šířka 140 cm,
délka 580 cm; 2. úsek sklon 4,5 %, šířka 140, délka 620 cm) opatřená
oboustranným madlem (výška 94 cm). Nad rampou je k dispozici zvonková
signalizace pro přivolání personálu (výška 120 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka
2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Využití vedlejšího vstupu je možné
pouze s doprovodem personálu.
Interiér
Za vedlejším vstupem se nachází chodba k velkému sálu, šatna (pult výška 92 cm)
a upravená toaleta. Do velkého sálu vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm). Pro
diváky na vozíku je v zadní řadě hlediště vyhrazeno celkem 6 míst.
Přístup do malého sálu je vlastním vstupem z ulice Divadelní osobním výtahem
přímo na jeviště sálu. Do hlediště však vedou -2 schody bez možnosti kompenzace.
Uspořádání hlediště je variabilní v závislosti na charakteru představení.
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Výtah
Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 100 cm,
hloubka 125 cm) spojuje úroveň ulice Divadelní a jeviště malého sálu. Manipulační
prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční
stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce
max. 97 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 107 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 176 cm, hloubka 160 cm) je
samostatná a nachází se v chodbě u hlavního sálu. Jednokřídlé dveře do WC jsou
označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od
vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka
114 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.
Parkování
K dispozici je 6 vyhrazených parkovacích stání umístěných na parkovišti u objektu.
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INFORMAČNÍ CENTRUM KLADNO
Gorkého 499, Kladno, tel: +420 312 604 540
www.mestokladno.cz, infocentrum@mestokladno.cz

Vstup
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou v mírném
podélném sklonu (2 – 3 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 90 cm) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř.
Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Centrum je vybaveno informačním
pultem (výška 76 cm) a PC stoly s možností podjezdu (výška 73 cm).
Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.
Hygienické zázemí
Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.
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BISTRO NAPROTI
Osvoboz. pol. vězňů 3355, Kladno, tel: +420 776 566 966
bistronaproti@seznam.cz

Vstup
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou. Před samotným
vstupem vytváří dlažba mírný nájezd (sklon až 6 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka
93 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Manipulace s dveřmi je obtížná.
Interiér
Interiér restaurace je vybaven stoly s možností podjezdu (výška 70 cm).
Manipulační prostor je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.
Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.
Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 160 cm) je
samostatná s přístupem přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 191 cm,
hloubka 117 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky
směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma
sklopnými madly.
Parkování
K dispozici jsou 3 vyhrazená parkovací stání, nachází se na parkovišti cca 20 m od
vstupu.
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DIVADELNÍ KAVÁRNA KLADNO
Divadelní 1702, Kladno, tel: +420 720 943 095
www.divadelnikavarnakladno.cz, kavarna@divadelnikavarnakladno.cz

Vstup
Kavárna se nachází v přízemí budovy Městského divadla se vstupem z Dvořákových
sadů. Přístupová komunikace je tvořena převážně z kvalitní dlažby v proměnlivém
podélném sklonu (až 8,5 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 110 cm) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř.
Interiér
Interiér kavárny je vybaven stoly s možností podjezdu (výška 69 cm). Manipulační
prostor je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.
Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.
Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 163 cm) je
samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky
směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 87 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním
pevným a jedním sklopným madlem.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.
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LIDICKÝ PAMÁTNÍK A MUZEUM
Tokajická 152, Lidice, tel: +420 312 253 088
www.lidice-memorial.cz, muzeum@lidice-memorial.cz

Vstup
Lidický památník tvoří venkovní pietní areál na místě původní vesnice a budova
muzea. Venkovní prostory lze projít po trase vyznačené symbolem přístupnosti.
Trasa je tvořena komunikacemi z kvalitní velkoformátové dlažby v proměnlivém
podélném sklonu (5 – 10 %).
Betonová přístupová cesta k budově muzea je v podélném sklonu (sklon 10 –
12,5 %, délka cca 300 cm), který před budovou přechází do příčného sklonu (5 –
6 %). Před vstupem je k dispozici zvonková signalizace (výška 128 cm). Dvoukřídlé
vstupní dveře (šířka 2x 90 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky
směrem ven. Ze zádveří (šířka 420 cm, hloubka 207 cm) vedou do vstupní haly
budovy další totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem ze zádveří.
Interiér
Ve vstupní hale je k dispozici pokladna a upravená toaleta. Prohlídkový okruh
expozice se nachází v přízemí. Manipulační prostor je dostatečný, všechny
průchody jsou širší než 80 cm.
Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory jsou v úrovni vstupu.
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Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 191 cm, hloubka 168 cm) je
samostatná a nachází se ve vstupní hale u pokladny. Jednokřídlé dveře do WC jsou
označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od
vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka
122 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování
Na parkovišti před areálem je k dispozici jedno vyhrazené parkovací stání.
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LIDICKÁ GALERIE
Tokajická 152, Lidice, tel: +420 312 253 063
www.lidice-memorial.cz, galerie@lidice-memorial.cz

Vstup
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou. Před hlavním
vstupem do galerie je schodiště (+7 schodů). Zvonková signalizace (výška 137 cm)
se nachází až nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 73 cm) se otevírají
mechanicky směrem ven.
K dispozici je vedlejší upravený uzamčený vstup, nachází se cca 20 m vpravo od
hlavního. Ke vstupu vede komunikace v mírném podélném sklonu (4 %). Dvoukřídlé
vstupní dveře (šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. K dispozici je
zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 108 cm).
Interiér
Vedlejším vstupem se návštěvník dostane přímo do prostor expozice galerie ve
zvýšeném přízemí. Tyto prostory jsou propojeny se vstupní halou s pokladnou
a upravenou toaletou dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 72 cm). Otevření druhého
křídla zajistí personál galerie. Hlavní výstavní prostory se nachází ve zvýšeném
přízemí a v 1. patře, která mezi sebou propojuje osobní výtah. Další část prostor je
v mezipatře s přístupem z přízemí svislou zdvihací plošinou (nosnost 250 kg;
přepravní rozměry šířka 90 cm, hloubka 144 cm). Manipulační prostor v interiéru je
dostatečný.
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Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka
125 cm) spojuje přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je
dostatečný. Klec je vybavena madlem na boční stěně a zrcadlem na čelní stěně.
Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max.
114 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 209 cm, hloubka 210 cm) je
samostatná a nachází se ve zvýšeném přízemí u pokladny. Jednokřídlé dveře do WC
jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od
vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka
130 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.
Parkování
Před vstupem do galerie je prostorné parkoviště, vyhrazené parkovací stání není
k dispozici.
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MUZEUM SPORTOVNÍCH VOZŮ LÁNY
Masarykovo náměstí 18, Lány, tel: +420 313 502 045
www.auto-muzeum.cz, trajbold@seznam.cz

Vstup
Přístup k muzeu je přes přilehlý hotelový areál. Převýšení u vstupu překonává
dvouramenná zalomená rampa (oba úseky sklon 12 %, šířka 140 cm, délka 700 cm).
Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 83 cm, vedlejší křídlo šířka 57 cm) se
otevírají mechanicky směrem ven. Část chodby za vstupem je v podélném sklonu
(sklon 7,5 %, délka 100 cm).
Interiér
Za vstupem se nachází pokladna (pult výška 86 cm). Prostory muzea jsou umístěny
ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. Propojení zajišťuje technický výtah, který je
možné využít s doprovodem personálu. Manipulační prostor v interiéru je
dostatečný. Šířka průchodů závisí na konkrétním rozložení exponátů, ale hlavní
průchody jsou široké min. 80 cm.
Výtah
Technický výtah (mechanicky otevírané klecové dveře šířka 160 cm, šachetní dveře
chybí; klec šířka 160 cm, hloubka 230 cm) spojuje zvýšené přízemí a 1. patro.
Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Výtah je možné využít pouze
v doprovodu personálu.
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Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 152 cm, hloubka
179 cm) je samostatná s přístupem z venkovního prostoru před vstupní rampou.
Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven.
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC
mísy je omezený (šířka 77 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání je k dispozici na parkovišti hotelového areálu.
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HOKEJOVÁ SÍŇ ČESKÉHO HOKEJE
Zámecká 6, Lány, tel: +420 602 739 952
www.hokejovasin.cz, info@hokejovasin.cz

Vstup
Přístup ke vstupu do objektu je možný ze dvou stran. Z pravé strany je strmý nájezd
(sklon 20 %, šířka 200 cm, délka 300 cm). Z levé strany je rovná komunikace
s přístupem přes vydlážděný odvodňovací žlab (převýšení 4 - 5 cm). Zvonková
signalizace není k dispozici. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 90 cm) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř.
Interiér
Prostory Hokejové síně se nachází v přízemí objektu. Manipulační prostor
v interiéru je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm.
Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.
Hygienické zázemí
Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání se nachází na parkovišti před vstupem.
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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.

OKOLÍ PRAHY II.

20

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.
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