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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Prostory Centra se nachází ve 2. NP administrativní budovy s částečně upraveným vstupem. Přístup do 2. NP zajišťuje 
osobní výtah, který není určen k evakuaci osob. Upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu je 
k dispozici. 
 
Vstup  
 
Přístup do budovy je přímou trojramennou rampou (1. úsek sklon 11,5 %, délka 350 cm; 2. úsek sklon 11,5 %, délka 
290 cm; 3. úsek sklon 13,5 %, délka 290 cm; šířka všech úseků 230 cm) opatřenou jednostranným madlem (výška 94 
cm). Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran, šířka průjezdu je omezená (šířka 65 cm). 
Bezprostředně vedle těchto dveří se nachází uzamčený vedlejší vchod s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 85 cm) 
s vysokým prahem (výška 3 – 4 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace není 
k dispozici, bezprostředně za prosklenými dveřmi se nachází recepce s personálem, který uzamčený vstup otevře.  
U vstupu není k dispozici akustický orientační majáček. 
 
Interiér 

Prostory Centra se nachází ve 2. NP, které se zvýšeným přízemím propojuje osobní výtah. Přístup od výtahu do 
kancelářské části Centra je uzamčený, k dispozici je zvonková signalizace (výška 148 cm). Součástí prostor jsou 
kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka a denní místnost. Všechny průchody jsou široké min. 80 cm, manipulační 
prostor je dostatečný. U výtahu je k dispozici přístupná toaleta. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového 
stupně vnitřního schodiště jsou kontrastně značené. 

Výtah 

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 120 cm, hloubka 205 cm) spojuje všechna podlaží 
budovy. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem na čelní stěně. Madlo  
i sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 96 cm, maximální výška ovladačů uvnitř 
kabiny je 111 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno příslušným 
Braillovým znakem. 
 
Hygienické zázemí 
  
Přístupná kabina (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 174 cm, hloubka 182 cm) je samostatná a nachází se ve 2. NP 
naproti výtahu. Neoznačené dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu 
do kabiny je zprava. Přístup do prostoru pro vozík vedle WC mísy (šířka 115 cm) je dostatečný. Toaletní mísa je 
opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem.  
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Parkování 

U vstupu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání.  


