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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Prostory Centra se nachází ve 4. NP budovy s bariérovým hlavním vstupem, bezbariérový vstup je možný ze dvora 
budovy pouze s doprovodem personálu. Prostory Centra a úroveň vedlejšího vstupu spojuje osobní výtah, který není 
určen k evakuaci osob. K dispozici je nedostatečně upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
Vstup  
 
Před hlavním vstupem do budovy se nachází dlouhé schodiště (+5, +1, +8 schodů). Nad schody jsou dvoukřídlé 
vstupní dveře, otevírají se automaticky do stran. Před schodištěm je k dispozici zvonková signalizace (výška 115 cm) 
pro přivolání personálu, který návštěvníka doprovodí k vedlejšímu vstupu. U vstupu není k dispozici akustický 
orientační majáček. 
 
Uzamčený vedlejší vchod je přístupný ze dvora objektu. Přístup do dvora je průchodem v podélném sklonu (až 8 %). 
Následují jednokřídlé dveře (šířka 83 cm) s prahem (výška 2 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven.  
Za dveřmi se nachází upravená WC kabina a přístup k výtahu. 
 
Interiér 

Všechna podlaží budovy propojuje dvojice osobních výtahů. Administrativní prostory Centra se nachází ve 4. NP.  
Před uzamčeným vstupem do hlavní chodby je zvonková signalizace (výška 138 cm). Klika u hlavních dveří je ve výšce 
148 cm. Všechny průchody jsou široké min. 80 cm. Manipulační prostor je dostatečný. Kromě kanceláří se na patře 
nachází běžné WC, denní místnost a zasedací místnost vybavená stoly s možností podjezdu (výška 72 cm). Stupnice 
nástupního a výstupního schodišťového stupně vnitřního schodiště jsou kontrastně značené. 

Výtah 

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 106 cm, hloubka 126 cm) spojuje -1. až 6. NP budovy. 
Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem (spodní hrana výška 104 cm) na čelní 
stěně a madlem na boční stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 112 
cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 117 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní 
plochy a je doplněno příslušným Braillovým znakem. 
 
Hygienické zázemí 
  
Upravená, přesto nepřístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 144 cm) je samostatná  
a nachází se u vedlejšího vstupu. Jednokřídlé dveře kabiny 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 (šířka 60 
cm) je nedostatečný. Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným madlem. Pevné madlo u zdi chybí. 
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Parkování 
 
K dispozici je jedno vyhrazené parkovací stání. 

 


