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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
ÚO IROP pro Jihomoravský kraj sídlí v 1., 3. a 4. NP administrativně-komerčního objektu. 
 
Vstup  

Před hlavním vstupem do budovy je +1 schod (výška 24 cm, hloubka 115 cm). Dvoukřídlé dveře bez zvonkové 
signalizace a akustického orientačního majáčku se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.  
Z prostorného zádveří vedou do interiéru další automatické dvoukřídlé dveře. Ve vstupní hale se nachází recepce 
(pult výška 91 cm). 

Interiér 

Prostornou vstupní halu předěluje schodiště (+4 schody). Pod schodištěm vpravo za recepcí vedou dveře (hlavní 
křídlo šířka 76 cm, vedlejší křídlo šířka 84 cm) do chodby a déle ke dvěma zasedacím místnostem s kuchyňským 
koutem a upravenou kabinou WC. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, další dveře a průchody jsou široké 
min. 80 cm.  

Nad schodištěm vstupní haly je dvojice výtahů spojující úroveň zvýšené části 1. NP a další podlaží.  

Vstupy na oddělení ve 3. a 4. NP tvoří dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 81 cm, vedlejší křídlo šířka 64 cm) se 
zvonkovou signalizací (výška 158 cm). Z hlavní chodby navazující na vstup pak vedou vstupy do jednotlivých 
kanceláří. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a průchody jsou široké min. 80 cm. Na obou podlažích 
jsou pouze běžná hygienická zázemí. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně hlavního vnitřního 
schodiště nejsou kontrastně značené. 

Výtah 

Dvojice výtahů se shodnými parametry (automaticky otevírané dveře šířka 96 cm; kabina šířka 122 cm, hloubka 140 
cm) spojuje zvýšenou část 1. NP - 8. NP budovy. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Kabiny jsou 
vybavené zrcadlem (spodní hrana výška 90 cm) a madlem na čelní stěně. Sklopné sedátko v kabině není. Ovladač na 
nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 112 cm. Označení ovladačů 
v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno příslušným Braillovým znakem.   

Hygienické zázemí 
 
Částečně přístupná kabina v 1. NP (dveře šířka 85 cm; kabina šířka 154 cm, hloubka 181 cm) je součástí WC ženy 
(dveře šířka 80 cm). Neoznačené jednokřídlé dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse  
z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 89 cm). Toaletní mísa je 
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vybavena dvěma sklopnými madly. Umyvadlo v kabině není, je součástí prostorné předsíně (šířka 268 cm, hloubka 
263 cm). 

Parkování 

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

 


