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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Prostory Centra se nachází ve 2. NP a v navazujícím mezipatře administrativní budovy s nepřístupným hlavním 
vstupem. Využít je možné částečně přístupný vstup z druhé strany budovy. Přístup do obou podlaží Centra zajišťuje 
osobní výtah, který není určen k evakuaci osob. Upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu je 
k dispozici. 
 
Vstup  
 
Před hlavním vstupem z ulice 17. listopadu je schodiště (+4, +17 schodů). Vstupní dveře nad schodištěm jsou 
dvoukřídlé (šířka 2x 90 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici. U vstupu 
není k dispozici akustický orientační majáček. 
 
Vedlejší vyznačený vstup se nachází na druhé straně budovy s přístupem přes parkoviště po pravé straně. Uzamčené 
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 73 cm) s vysokým prahem (výška 3 – 4 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.  
Pro přivolání personálu je k dispozici zvonková signalizace (výška 160 cm) s obousměrnou komunikací. 
 
Interiér 

Od hlavního i vedlejšího vstupu je přístup k výtahu, který propojuje všechna patra budovy. Ve dvou patrech, kde jsou 
umístěny kanceláře Centra, se nachází i přístupná toaleta a zasedací místnost. Všechny průchody jsou široké min. 80 
cm. Manipulační prostor je dostatečný. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně vnitřního schodiště 
jsou kontrastně značené. 

Výtah 

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 154 cm, hloubka 225 cm) spojuje všechna podlaží 
budovy. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem na boční stěně. Zrcadlo v kleci 
chybí. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 105 cm, maximální výška 
ovladačů uvnitř kabiny je 115 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno 
příslušným Braillovým znakem. 
 
Hygienické zázemí 
  
Přístupná kabina se nachází ve třetím mezipatře (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 187 cm, hloubka 219 cm) a je 
samostatná. Neoznačené dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven, madlo na vnitřní straně dveří chybí. 
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Přístup do prostoru pro vozík vedle WC mísy (šířka 116 cm) je 
blokovaný mobilní lavicí. Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem.  
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Parkování 

U vstupu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání s přístupem přes sklopený obrubník. 


