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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Prostory Centra se nachází v 5. a 6. podlaží administrativní budovy s upraveným hlavním vstupem. Propojení 
s přízemím je zajištěno dvojicí osobních výtahů, které nejsou určeny k evakuaci osob. Upravená WC kabina je 
umístěna v přízemí nedaleko recepce. 
 
Vstup  
 
Přístupová komunikace k budově je tvořena převážně kvalitní dlažbou. Převýšení u vstupu (+2 schody) překonává 
přímá rampa (sklon 10 %, šířka 104 cm, délka 408 cm) opatřená jednostranným madlem (výška 74 cm). Dvoukřídlé 
vstupní dveře (šířka 2x 77 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici. U vstupu 
není k dispozici akustický orientační majáček. Ze zádveří (hloubka 140 cm) vedou do interiéru další totožné dveře, 
otevírají se mechanicky směrem do zádveří.  
 
Interiér 

Za vstupem v přízemí se nachází recepce a částečně přístupná toaleta. 

Prostory Centra jsou v 5. a 6. podlaží, které s přízemím propojuje dvojice osobních výtahů. Dispozice obou pater jsou 
totožné. Od výtahu vedou na hlavní chodbu uzamčené dvoukřídlé dveře (šířka 2x 71 cm), doplněné telefonem (výška 
153 cm) s kontakty na jednotlivé pracovníky. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, průchody do jednotlivých 
kanceláří a zasedacích místností jsou široké min. 80 cm. V obou podlažích se nachází pouze běžné toalety. Stupnice 
nástupního a výstupního schodišťového stupně vnitřního schodiště jsou kontrastně značené. 

Výtah 

K dispozici jsou dva osobní výtahy 
 
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 112 cm, hloubka 210 cm) spojuje přízemí až 6. patro. 
Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem na boční stěně a zrcadlem na čelní 
stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 97 cm, maximální výška 
ovladačů uvnitř klece je 116 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno 
příslušným Braillovým znakem. 
 
Druhý výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 138 cm, hloubka 140 cm) spojuje přízemí až  
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6. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. 
Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 97 cm, maximální výška ovladačů 
uvnitř klece je 107 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno příslušným 
Braillovým znakem. 
 
Hygienické zázemí 
 
Částečně přístupná kabina (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 215 cm, hloubka 156 cm) se nachází v přízemí. Označené 
jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je 
zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy (šířka 120 cm) je dostatečný, ale je blokovaný mobilním vozíkem. Toaletní 
mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. 
 
Parkování 
 
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

 


