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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Prostory Centra se nachází ve 2. NP administrativní budovy s upraveným hlavním vstupem. Přístup do patra zajišťuje 
osobní výtah, který není určen k evakuaci osob. Upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu není 
k dispozici. 
 
Vstup  
 
Krátké schodiště před vstupem (+3 schody) vyrovnává přímá rampa (sklon 11 %, šířka 150 cm, délka 640 cm) 
opatřená jednostranným madlem (výška 90 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 83 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven. U dveří je zvonková signalizace (výška 149 cm) s obousměrnou komunikací. U vstupu není k dispozici 
akustický orientační majáček. Z prostorného zádveří vedou dále do interiéru totožné dveře, otevírají se mechanicky 
směrem do zádveří. 
 
Interiér 

Zvýšené přízemí a 2. NP propojuje osobní výtah. Před vlastními prostory Centra jsou uzamčené dveře (hlavní křídlo 
šířka 81 cm, vedlejší křídlo šířka 64 cm) se zvonkovou signalizací (výška 163 cm). Následuje chodba s kancelářemi, 
zasedací místností, kuchyňkou a běžnými toaletami bez úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu. Větší část 
chodby je ve zvýšené úrovni s přístupem strmým nájezdem (sklon 23 %, délka 128 cm) v šířce celé chodby. Ve spodní 
úrovni jsou pouze dvě kanceláře (č. 125 a č. 126). Kancelář č. 129 a archív jsou pak přístupné pouze přes -2 schody. 
Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně vnitřního schodiště nejsou kontrastně značené. 

Výtah 

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 112 cm, hloubka 145 cm) spojuje zvýšené přízemí až  
6. NP budovy. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem a zrcadlem na boční 
stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 96 cm, maximální výška 
ovladačů uvnitř kabiny je 107 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno 
příslušným Braillovým znakem. 
 
Hygienické zázemí 
  
Přístupná ani částečně přístupná kabina nejsou k dispozici. 

Parkování 

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


