Věc:
Připomínky k části prováděcího projektu na modernizaci WC v metru, zaslány byly půdorysy 5 stanic.

Obecně:
- Kde se upravené toalety budou nacházet? Zejména jde o stanici metra Anděl a Náměstí Republiky,
kde není vyřešena (nebo dostatečně vyřešena) přístupnost vestibulů
- Je vždy nutné zřizovat pouze jednu upravenou kabinu v oddělení WC ženy?
Budějovická:
- Doporučujeme ověřit parametry stávající přístupové rampy, v případě nevyhovění současné
legislativě jí doporučujeme zahrnout do rekonstrukce
- V případě, že je k dispozici pouze jedna upravená kabina, doporučujeme vyřešit dispozici toalet tak,
aby byla přístupná ze společného prostoru (nikoliv z oddělení WC ženy)
Náměstí Republiky:
- Upozorňujeme, že rampa zasahuje přímo ke vstupním dveřím (přestože se otevírají automaticky),
z bezpečnostních důvodů doporučujeme udělat co nejširší průchod dveřmi.
- Upozorňujeme, že před upravenou kabinou není po otevření dveří dostatečný manipulační prostor,
klika je navíc umístěna v rohu. Doporučujeme posunout dveře směrem doleva zrcadlově otočit
dispozici kabiny.
Vltavská:
- Doporučujeme přebalovací pult umístit na boční stěnu kabiny tak, aby nezmenšoval hloubku
prostoru vedle WC mísy (zároveň musí být zachována šířka místa vedle WC mísy min. 800 mm).
Jinonice:
- Dispozice upravené kabiny je v principu řešena chybně (zaměněná šířka a hloubka kabiny, řešení
neumožňuje čelní přístup k WC míse), při požadavku na zachování této dispozice doporučujeme
posunout vstupní dveře kabiny na střed tak, aby volné místo vedle WC mísy bylo přímo naproti
dveřím, zároveň šířka volného místa vedle WC mísy musí být min. 800 mm. Raději bychom se však
přikláněli ke správnému řešení, tedy otočit WC mísu o 90° a vstup do kabiny vytvořit z prostoru
umyvadel tak, aby volné místo vedle WC mísy bylo naproti dveřím.
- Umožňuje přebalovací pult (součást umyvadlové desky) na oddělení WC ženy podjezd?
Anděl:
- Chybí informace o rozměrech upravené kabiny.
- Doporučujeme přebalovací pult umístit na boční stěnu kabiny tak, aby nezmenšoval hloubku
prostoru vedle WC mísy (zároveň musí být zachována šířka místa vedle WC mísy min. 800 mm).
Rozkreslená kabina je v pořádku.
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