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ÚVOD
Město Žatec je proslulé pěstováním nejkvalitnějšího chmele. S  chmelem 
a pivem je tu spjatá nejen historie, ale i současnost. Bohužel, objekty Muzea 
chmele a Pivního chrámu nejsou přístupné. Přesto jsme našli místa, jejichž 
návštěvu vám můžeme doporučit.

Město už řadu let usiluje o  zapsání na  seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Historické centrum, prohlášené v roce 1961 památkovou 
rezervací, zahrnuje více než 500 významných staveb od románského slohu 
po secesi. Kromě řady zajímavých technických památek spojených s téměř 
tisíciletou tradicí pěstování chmele a výroby piva najdete u hlavního náměstí 
Svobody i malou chmelnici. Z hlediska přístupnosti má ale historické jádro 
na mnoha místech nepříznivou valounovou dlažbu, která může do značné 
míry znepříjemnit objevování žateckých půvabů.

Inspiraci, kam se v Žatci vydat, můžete načerpat v Turistickém infocentru 
na  náměstí Svobody. Na  sousedícím Hošťálkově náměstí můžete zajít 
na občerstvení ke Zlatému beránkovi, posedět u jídla a piva je možné také 
v přístupné Restauraci a pivovaru U orloje. 

Pokud chcete ochutnat pivo z malého řemeslného pivovaru, pak doporučujeme 
návštěvu malého Pivovaru Pioneer.

Stranou od historického centra se nacházejí tři budovy Regionálního muzea 
K. A. Polánka. K samotnému muzeu patří i výstavní prostory Křížovy vily 
a Staré papírny.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu 
jsou k dispozici také na www.presbariery.cz. Objekty byly zmapovány podle 
platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



Vstup
Přístupový chodník má povrch z hrubší mozai-
kové dlažby. Před vstupem je +1 schod (výška 
13 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 91 
cm), zasazené v nice (hloubka 67 cm), se ote-
vírají mechanicky směrem dovnitř. Ve dveřích 
je práh (výška 2 cm). Zvonková signalizace 
u vstupu není.

Interiér 
Prostory infocentra se nacházejí v  přízemí 
v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interi-
éru je dostatečný. Informační pult je ve výšce 
93 cm.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí pro veřejnost není součás-
tí infocentra.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání se nachází na pro-
tilehlé straně náměstí Svobody. 

náměstí Svobody 149, Žatec, tel: +420 415 736 156
www.mesto-zatec.cz

Základní přehled přístupnosti

TURISTICKÉ  
INFOCENTRUM ŽATEC



Vstup
Přístupový chodník má povrch z  hrubé mo-
zaikové dlažby. Směrem ke vstupním dveřím 
se chodník zvedá, tvoří vyrovnávací nájezd 
(sklon 12,5 %, délka 70 cm). Dvoukřídlé vstup-
ní dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší 
křídlo šířka 82 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. Zvonková signalizace u vstu-
pu není. 

Interiér 
Prostory restaurace se nacházejí v  přízemí 
v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interié-
ru je dostatečný. K dispozici jsou stoly (výška 
76 cm) s podjezdem (výška 72 cm).

Hygienické zázemí
Upravená toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 143 cm, hloubka 251 cm) s nesprávným 
směrem otevírání dveří je samostatná a na-
chází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC 
se otevírají mechanicky směrem dovnitř (!). 
Přístup k  míse, kotvené na  zadní stěně, je 
z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 
99 cm). Toaletní mísa není vybavena madly. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

Hošťálkovo náměstí 138, Žatec, tel: +420 777 176 538
www.u-zlateho-beranka.webnode.cz, uzlatehoberankazatec@gmail.com

Základní přehled přístupnosti

U ZLATÉHO  
BERÁNKA



Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubou ka-
mennou dlažbou s výraznějšími spárami (šíř-
ka až 2 cm). Stejně obtížný povrch má i dvůr 
s  rozlehlou restaurační zahrádkou před re-
staurací, do  nějž vede branka (šířka 114 cm) 
se zvonkovou signalizací (výška 156 cm) umís-
těnou ve schránce s kličkou. 

Vstup do  restaurace se nachází v  průjezdu 
ve dvoře. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 
72 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm) se otevírají 
mechanicky směrem ven.  

Interiér 
Prostory restaurace se nacházejí v  příze-
mí v  úrovni vstupu. Do  restaurace vede ze 
vstupní haly krátká rampa (sklon 15 %, šířka 
130 cm, délka 83 cm) bez madla. Manipulační 
prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici 
jsou stoly (výška 76 cm) se sníženým podjez-
dem (výška 66 cm).

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
86 cm; kabina šířka 189 cm, hloubka 147 cm) je 
samostatná a nachází se v průjezdu ve dvo-
ře naproti vstupu do restaurace. Jednokřídlé 
dveře do WC jsou označené a otevírají se me-
chanicky směrem ven. Přístup k míse je z po-
hledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 125 
cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklop-
nými madly. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 
 

náměstí Prokopa Velkého 1951, Žatec, tel: +420 415 210 952
www.chchp.cz/restaurace-u-orloje-zatec/, uorloje@chchp.cz

Základní přehled přístupnosti

RESTAURANT & PIVOVAR  
U ORLOJE



Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamen-
nou dlažbou s výraznějšími spárami (šířka až 
2 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo 
šířka 120 cm, vedlejší křídlo šířka 122 cm) se 
otevírají mechanicky směrem ven. Ve vstupu 
je malé převýšení (výška 2 cm). 

Interiér 
Prostory pivnice se nacházejí v  přízemí 
v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interi-
éru je dostatečný. K dispozici jsou pivní sety 
(výška 76 cm) s podjezdem (výška 73 cm).

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina 
šířka 160 cm, hloubka 195 cm) je samostat-
ná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře 
do WC jsou označené a  otevírají se mecha-
nicky směrem ven. Přístup k  míse, kotvené 
na pravé boční stěně, je z pohledu od vstupu 
do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je dostatečný (šířka 125 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

náměstí Prokopa Velkého 303, Žatec, tel: +420 777 176 538
www.pioneerbeer.cz, info@pioneerbeer.cz

Základní přehled přístupnosti

PIONEER  
BEER



Vstup
Přístupový chodník má povrch z  rovné beto-
nové dlažby a mírný podélný sklon (do 5 %). 
Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 
72 cm, vedlejší křídlo šířka 86 cm) s +1 nízkým 
schodem (výška 3-4 cm, hloubka 50 cm) se 
otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonko-
vá signalizace (výška 133 cm) je umístěná vle-
vo u vstupu nad schodem.

Interiér 
Ze vstupní haly vedou do výstavních prostor 
v  přízemí dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm). 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, 
další průchody jsou široké min. 80 cm. První 
patro je přístupné pouze po schodišti.

Z přízemí budovy vede schodiště (-6 schodů) 
do  zahrady, ve  které se konají kulturní akce. 
Zahrada má samostatný boční vstup ze sever-
ní strany. Dvoukřídlá vrata (šířka 2x 142 cm), 
před nimiž je prudký vyrovnávací nájezd (sklon 
19 %, délka 40 cm), vedou přímo na  spodní 
travnatou plochu zahrady.

Výtah
Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí
V muzeu jsou pouze běžné toalety.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

Husova 678, Žatec, tel: +420 608 200 697
www.muzeumzatec.cz/hlavni-budova.html, rmz@muzeumzatec.cz

Základní přehled přístupnosti

REGIONÁLNÍ MUZEUM  
K. A. POLÁNKA



Vstup
Přístupový chodník s  rovnou betonovou dlaž-
bou má táhlý podélný sklon (do 7 %). Dvoukříd-
lá vstupní brána (šířka 2x 155 cm) se otevírá 
mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signali-
zace (výška 145 cm) je umístěná na křídle vrat. 
Na bránu navazuje průjezd, ze kterého vedou 
po  pravé straně do  budovy dvoukřídlé dveře 
(šířka 2x 63 cm) se zúženou šířkou hlavního 
křídla.

Interiér 
V přízemí se nachází sál pro dočasné výstavy. 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Průchody jsou široké min. 80 cm. 

Přízemí a první patro budovy propojuje osobní 
výtah. Do přednáškového sálu, jehož součás-
tí je i stálá expozice, vedou  dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 67 cm, vedlejší křídlo šířka 
73 cm) se zúženou šířkou hlavního křídla.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
195 cm; kabina šířka 210 cm, hloubka 164 cm) 
spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační pro-
stor před výtahem je dostatečný. Kabina je 
vybavena madlem (výška 91 cm) na boční stě-
ně. Zrcadlo a sklopné sedátko v kabině není. 
Ovladač na  nástupních místech je ve  výšce 
max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř 
klece je 144 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 167 cm, hloubka 284 cm) je samostat-
ná a nachází se v 1. patře. Jednokřídlé dveře 
do WC jsou označené a otevírají se mechanic-
ky směrem ven. Přístup k míse je z  pohledu 
od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík 
vedle WC mísy je dostatečný (šířka 96 cm). 
Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným 
a jedním pevným madlem. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

Volyňských Čechů 733, Žatec, tel: +420 774 411 350
www.muzeumzatec.cz/stara-papirna.html, cizek@muzeumzatec.cz

Základní přehled přístupnosti

STARÁ PAPÍRNA - REGIONÁLNÍ 
MUZEUM K. A. POLÁNKA



Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamen-
nou dlažbou. Do zahrady vily vede dvoukřídlá 
branka (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší kříd-
lo šířka 80 cm šířka) se zvonkovou signalizací 
(výška 146 cm). Na branku navazuje chodník 
s  mozaikovou dlažbou. Dvoukřídlé vstupní 
dveře vily (hlavní křídlo šířka 63 cm, vedlejší 
křídlo šířka 71 cm) s kamenným prahem (výš-
ka 2 cm) se otevírají mechanicky směrem do-
vnitř. Zvonková signalizace (výška 146 cm) je 
umístěná na vedlejším křídle dveří.

Interiér 
V přízemí se nachází tři místnosti pro dočas-
né výstavy. Manipulační prostor v interiéru je 
dostatečný, průchody jsou široké min. 80 cm. 
Dveře jsou osazené kamennými prahy (výška 
2 cm). 

Přízemí a  první patro vily propojuje svislá 
plošina (dveře šířka 76 cm; nosnost 250 kg; 
přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 131 cm; 
vnější ovladač výška 131; vnitřní ovladač výš-
ka 89 cm). Čtyři místnosti se stálou expozicí 
ve  druhém patře rozdělují dvoukřídlé dveře 
(šířka 2x 65 cm) s prahy (výška 2-3 cm).

Výtah
Přístup do patra je zajištěn svislou plošinou 
(viz Interiér).

Hygienické zázemí
Samostatná upravená toaleta (dveře šířka 
81 cm; kabina šířka 234 cm, hloubka 162 cm) 
s  nevhodnou dispozicí se nachází v  příze-
mí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a otevírají se mechanicky směrem ven. Boční 
přístup k míse, kotvené na čelní stěně, ome-
zuje umyvadlo. Toaletní mísa je vybavena dvě-
ma sklopnými madly. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

Zeyerova 344, Žatec, tel: +420 774 192 414
www.muzeumzatec.cz/krizova-vila.html, vilakriz@muzeumzatec.cz

Základní přehled přístupnosti

KŘÍŽOVA VILA - REGIONÁLNÍ 
MUZEUM K. A. POLÁNKA



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM

OBJEKT  
PŘÍSTUPNÝ

    Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část 
alespoňs  jedním bezbariérovým vstupem. 
Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

  Rampy (mobilní i  pevné) před vstupem 
i  uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 
metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 me-
trů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je 
minimálně 110 cm.

  Dveře a  průchody jsou široké minimálně 
80 cm, platí i  pro vstupní (hlavní) křídlo 
dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maxi-
málně 2 cm.

  Pro překonání výškových rozdílů je k  dis-
pozici samoobslužný výtah a jeho rozměry 
jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní 
rozměr kabiny – šířka 100  cm x hloubka 
125 cm. Objekty s  plošinou nevyhodnocu-
jeme jako objekty přístupné.

  Pokud se jedná o  objekt s  toaletami pro 
veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – 
WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, 
že jsou všechny ostatní požadavky na pří-
stupnost naplněny, alespoň částečně pří-
stupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky 
níže).

  Povrchy a  sklon komunikací v  objektu 
a  jeho bezprostředním okolí výrazněji ne-
komplikují pohyb na vozíku.

 
Další informace o jednotlivých aspektech pří-
stupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 
doplňujících piktogramů a textu.

OBJEKT ČÁSTEČNĚ 
PŘÍSTUPNÝ
 

     Přístupná je jen část objektu nebo objekt 
nenaplňuje některé z požadavků uvedených 
u  objektu přístupného. Popis nesplněných 
požadavků je uveden v textu.

  Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstu-
pem i  uvnitř objektu mají sklon při délce 
do  3 metrů maximálně 16,5 %, při délce 
do  9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pev-
ných ramp je minimálně 110 cm.

  Dveře a  průchody jsou široké minimálně 
70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.

  Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 
70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm 
x hloubka 110 cm.

  Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dve-
ří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x 
hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou 
uvedeny v doplňujícím textu.

  Přístupnost WC není rozhodujícím fakto-
rem. Vzhledem ke  stávající přístupnosti 
prostředí v ČR by požadavek na existenci 
alespoň WC II. u objektů částečně přístup-
ných znamenal přeřazení velké části objek-
tů k objektům nepřístupným. 

  Před vstupem do objektu je maximálně je-
den schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech pří-
stupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 
doplňujících piktogramů a textu.

OBJEKT OBTÍŽNĚ 
PŘÍSTUPNÝ NEBO 
NEPŘÍSTUPNÝ
 

  Přístup nebo pohyb po  objektu je zvlášť 
komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o  jednotlivých aspektech 
přístupnosti objektu jsou zaznamenány 
pomocí doplňujících piktogramů a textu.



DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY

OBTÍŽNÝ POVRCH
Piktogram se nachází jen u  objektů, 

u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným 
terénem. Obvykle se jedná o  neudržovanou 
historickou dlažbu z velkých nerovných kos-
tek s hlubokými spárami. Podrobnější informa-
ce uvádíme v doplňujícím textu.

OBTÍŽNÝ SKLON
Nakloněný terén v  bezprostředním 

okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovu-
jících nájezdů). Podrobnější informace uvádí-
me v doplňujícím textu.

BEZBARIÉROVÝ VSTUP HLAVNÍM 
VCHODEM

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který 
umožňuje vstup do přístupného nebo do čás-
tečně přístupného objektu (podrobnosti uvá-
díme v  doplňujícím textu).  V  případě, že je 
u vstupu do částečně přístupného objektu 1 
schod, piktogram je potlačený.

BEZBARIÉROVÝ VSTUP BOČNÍM 
VCHODEM

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup 
nebo vchod, který ve  srovnání s  hlavním 
vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrob-
nější informace o jeho umístění, parametrech 
a způsobu obsluhy (v některých případech je 
k  jeho použití potřeba asistence personálu) 
uvádíme v doplňujícím textu.

SCHODY
Počet schodů upřesňujeme v  doplňu-

jícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 
= 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 
schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší 
prostor bez výškových stupňů. V případě, že 
po překonání několika schodů do části budovy 
je přístup do dalších pater možný jen po dal-
ších schodech ve  větším počtu, nachází se 
v  textu upozornění: „schodiště”. Pokud se 
u objektu s tímto piktogramem doplňující text 
nenachází, v  objektu jsou schody v  sériích/
schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo 
možnosti je obejít.

TOČITÉ SCHODIŠTĚ
Schodiště, které velmi komplikuje do-

pomoc k  jeho překonání – např. zužující se 
schodové stupně, úzké průchody (užší než 
80 cm), snížené podhledy atp.

VÝTAH
Běžně použitelný výtah (samoobslužný 

provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.

PLOŠINA NEBO VÝTAH JEN PRO OSOBY 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo vý-
tah, které neslouží pro použití běžnou veřej-
ností, ale jejich použití je umožněno osobám 
s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je 
k obsluze všech těchto zařízení potřeba asis-
tence personálu. Informace o rozměrech, způ-
sobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti 
uvádíme v doplňujícím textu.

LIŽINY NEBO RAMPA
Ližiny nebo rampa (mobilní i  pevné), 

které slouží obvykle k  překonání několika 
schodů. Většinou je třeba počítat s prudším 
sklonem. V  doplňujícím textu upozorňujeme 
na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme pa-
rametry pevných ramp.

ÚZKÉ DVEŘE NEBO PRŮJEZDY
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, 

platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.



DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY

PŘÍSTUPNÁ TOALETA -  
WC I.

   Nachází se v dámských toaletách (případ-
ně v dámských i pánských) nebo je umístě-
na samostatně.

  Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy 
k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají 
směrem ven z kabiny.

  Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 
160 cm x hloubka 160 cm.

  Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) 
je minimálně 80 cm.

  U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosa-
hu osoby sedící na míse.

  Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro 
podjetí vozíku. Manipulační  prostor v  kabi-
ně není omezený dalším zařízením toalety.

V  případě, že se toaleta zamyká, informace 
o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňu-
jícím textu.

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ TOALETA - 
WC II.

  Nachází se v dámských toaletách (případně 
pánských) nebo je umístěna samostatně.

  Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy 
k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají 
směrem ven z kabiny.

  Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 
140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační  
prostor musí být umístěný proti dveřím.

  Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) 
je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění 
na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím 
textu.

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO 
NEPŘÍSTUPNÁ TOALETA - BĚŽNÉ WC

Toaleta není upravena pro použití osobami 
s omezenou schopností pohybu.
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