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Uživatelský popis objektu 
 
Pražské centrála Centra pro regionální rozvoj České republiky sídlí na Praze 3 v komplexu budov označených písmeny 
A, B, C a D, přičemž vnitřními komunikacemi jsou propojené budovy A a B v úrovni zvýšeného přízemí (1. NP), vlastní 
vstup z vnitřního dvora pak mají vnitřními komunikacemi propojené budovy C a D. 
 
Vstup  
 
Komplex budov A, B, C a D má společný přístup z ulice Pod Kapličkou, která stoupá (sklon do 7 %) k hlavnímu vstupu. 
Povrch vozovky tvoří hrubá dlažba, podélné chodníky s  porušeným živičným povrchem nebo betonovou dlažbou 
nejsou ukončené sjezdem (sníženým obrubníkem).  
Hlavní vstup je součástí 1. NP budovy A. Dvoukřídlé dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je 
dostatečná. Zvonková signalizace s interkomem (výška 152 cm) je umístěná vpravo u vstupu. Ze zádveří (šířka 357 cm, 
hloubka 157 cm) vedou do interiéru další automatické dvoukřídlé dveře. 
Ve vstupní hale se nachází centrální recepce (pult výška 120 cm), u níž jsou turnikety bez branky, která by umožňovala 
přístup osobám na vozíku. 
Alternativním vstupem je široká vjezdová brána vedle hlavního vstupu, která je automaticky ovládána z  recepce. 
Zvonková signalizace u brány není, příchozí monitoruje recepční.  
Od brány vede chodník do vnitřního dvora, povrchy tvoří rovná betonová dlažba .  
 
Zadní vstup do budovy A ze dvora tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 84 cm) s  vyrovnávacím nájezdem (sklon 30 %, délka 
15 cm). Vstup je z vnější i vnitřní strany opatřen čipovou čtečkou (výška 120 cm) a vede do části vstupní haly za 
turnikety. Zvonková signalizace u zadního vstupu není, jeho využití je nutné vyjednat v recepci u vstupu hlavního. 
 
Interiér 

Ze vstupní haly vede k výtahům krátké schodiště (+5 schodů), které překonává zalomená trojramenná rampa (1. 
úsek: sklon 13 %, šířka 77-82 cm, délka 360 cm;  2. úsek: sklon 10 %, šířka 113 cm, délka 116 cm; 3. úsek: sklon 8 %, 
šířka 96 cm, délka 380 cm) s významně omezenou šířkou! Rampa je opatřena madlem (výška 87-92 cm), manipulační 
plocha na mezipodestách je nedostatečná.  

Součástí prostorné schodišťové chodby nad rampou jsou dva menší a jeden větší výtah (viz Výtah), všechny propojují 
zvýšenou část 1. NP až 8. NP. 

Ve zvýšené části 1. NP se nachází zasedací místnost (dveře hlavní křídlo šířka 80 cm), hygienické zázemí s  upravenou 
kabinou (viz Hygienické zázemí) a průchod do budovy B (dveře šířka 2x 70 cm), kde jsou skladové prostory.  
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Další podlaží mají přibližně stejnou dispozici. Ze schodišťové chodby s výtahy, hygienickým zázemím a 
zaměstnaneckou kuchyňkou vede vstup (dveře šířka 2x 70 cm) do páteřních chodeb. Dveře kanceláří jsou pak 
jednokřídlé (šířka 80 cm) s prahy (výška 2-3 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.  

Výtah 

Větší výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 110 cm, hloubka 152 cm) spojuje zvýšenou úroveň 
1. NP až 8. NP budovy A. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem (spodní 
hrana výška 102 cm) a madlem na čelní stěně. Sklopné sedátko není v dosahu ovladače. Ovladač na nástupních 
místech je ve výšce max. 90 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 117 cm. 
 
Dvojice menších výtahů (automaticky otevírané dveře šířka 70 cm; kabina šířka 106 cm, hloubka 90 cm) 
s nedostatečnou šířkou dveří a hloubkou kabiny rovněž spojuje zvýšenou úroveň 1. NP až 8. NP budovy A. 
Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Kabiny jsou vybavené zrcadlem (spodní hrana výška 86 cm), madlo 
chybí. Sklopné sedátko v kabině není. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 116 cm, maximální výška 
ovladačů uvnitř klece je 117 cm. 
 
Hygienické zázemí 
 
Částečně přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 185 cm, hloubka 173 cm) se nachází ve zvýšené části 1. 
NP budovy A, je součástí oddělení WC ženy (dveře šířka 80 cm).  

Neoznačené jednokřídlé dveře do upravené kabiny WC se otevírají mechanicky směrem ven, madlo na vnitřní straně 
dveří chybí. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je zúžený  (šířka 
71 cm). Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem.   

Parkování 
 
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici, po předchozí domluvě lze využít parkovací plochu ve vnitřním dvoře.   
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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Pražské centrála Centra pro regionální rozvoj České republiky sídlí na Praze 3 v komplexu budov označených písmeny 
A, B, C a D, přičemž vnitřními komunikacemi jsou propojené budovy A a B v úrovni zvýšeného přízemí, vlastní vstup 
z vnitřního dvora pak mají vnitřními komunikacemi propojené budovy C a D. 
 
Vstup  
 
Komplex budov A, B, C a D má společný přístup z ulice Pod Kapličkou, která stoupá (sklon do 7 %) k hlavnímu vstupu. 
Povrch vozovky tvoří hrubá dlažba, podélné chodníky s  porušeným živičným povrchem nebo betonovou dlažbou 
nejsou ukončené sjezdem (sníženým obrubníkem)!.  
Hlavní vstup je součástí 1. NP budovy A. Dvoukřídlé dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je 
dostatečná. Zvonková signalizace s interkomem (výška 152 cm) je umístěná vpravo u vstupu. Ze zádveří (šířka 357 cm, 
hloubka 157 cm) vedou do interiéru další  automatické dvoukřídlé dveře. 
Ve vstupní hale se nachází centrální recepce (pult výška 120 cm), u níž jsou turnikety bez branky, která by umožňovala 
přístup osobám na vozíku. 
Alternativním vstupem je široká vjezdová brána vedle hlavního vstupu, která je automaticky ovládána z  recepce. 
Zvonková signalizace u brány není, příchozí monitoruje recepční. 
Od brány vede chodník do vnitřního dvora, povrchy tvoří rovná betonová dlažba.  
 
Vlastní vstupy do budov C i D jsou bariérové (+5 a +6 schodů). Schodiště kompenzuje  exteriérová dvouramenná 
rampa (1. úsek: sklon 4-9 %, šířka 150 cm, délka 800 cm;  2. úsek: sklon 6 %, šířka 150 cm, délka 800 cm) s vyhovující 
podestou  a oboustranným madlem (výška 90 cm), která stoupá k bočnímu vchodu budovy D. Rampa má roštový 
charakter. Uzamčené dveře bočního vstupu (šířka 2x 73 cm) nejsou opatřené zvonkovou signalizaci, využití vchodu je  
nutné vyjednat v recepci (budova A). 
 
Interiér 

Jednopodlažní budovy C a D s kancelářemi, zasedací a školící místností jsou propojené vnitřními chodbami. Dveře 
kanceláří jsou jednokřídlé (šířka 80 cm) s prahy (výška 2-3 cm), dveře školící a zasedací místnosti a dveře dělící 
chodby jsou dvoukřídlé se zúženým hlavním křídlem (šířka min. 2x 62 cm). Manipulační prostor v interiéru je 
dostatečný.  

Součástí budovy D je hygienické zázemí s upravenou kabinou WC (viz Hygienické  zázemí), v budově C je 
zaměstnancům k dispozici prostorná zaměstnanecká kuchyňka. 
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Výtah 

Výtah v budovách není.  
 
Hygienické zázemí 
 
Přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 197 cm, hloubka 161 cm) se nachází v budově D, je součástí 
oddělení WC ženy. Dveře na toalety (šířka 80 cm) jsou opatřené těžkým samozavíračem.  

Neoznačené jednokřídlé dveře do upravené kabiny WC se otevírají mechanicky směrem ven, madlo na vnitřní straně 
dveří chybí. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný 
(šířka 80 cm). Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem.  

Parkování 
 
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici, po předchozí domluvě lze využít parkovací plochu ve vnitřním dvoře.   

 

 

 

 

 


