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ÚVOD
Chrudim, druhé největší město Pardubického kraje, které vzniklo ve 13. století 
z původního hradiště, láká své návštěvníky nejen zachovalými středověkými 
památkami, ale především bohatou muzejní činností. Z projektu Chrudim – 
město tří muzeí vám představíme dvě přístupná, jejichž návštěvy nebudete 
litovat.
Prvním je Muzeum barokních soch, zkráceně MUBASO. Sídlí v odsvěceném 
kostele svatého Josefa a  představuje barokní sochařství. Mezi 
zrestaurovanými kamennými a dřevěnými plastikami barokních mistrů zde 
najdete také Kalvárii od  Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, autora několika 
soch Karlova mostu.

Druhým muzeem s řadou raritních exponátů je Muzeum loutkářských kultur. 
Stálá expozice Magický svět loutek nabízí vhled do českého, ale i světového 
loutkářství.

Informace o  městě samotném a  dalším vyžití získáte v  Městském 
informačním centru. Přístupné občerstvení nabízejí restaurace Fortna 
a kavárna Melvin.

Podívat se můžete také nedaleko za město, a to do Slatiňan, do Švýcárny, 
krásně zrekonstruovaného Muzea starokladrubského koně, a  do  Ležáků, 
kde najdete Památník Ležáky a pietní místo připomínající tragickou událost 
z června 1942, kdy obec vyhladili nacisté.

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
Muzeum sídlí v  kostele sv. Josefa při kapu-
cínském klášteru. Hlavní vstup do objektu se 
nachází na Školním náměstí. Po straně ven-
kovního schodiště před vchodem je k dispozi-
ci betonová rampa (sklon 12,5 %, šířka 118 cm, 
délka 490 cm) s jednostranným madlem (výš-
ka 91 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní kří-
dlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 95 cm) se 
zvonkovou signalizací (výška 111 cm) se oteví-
rají mechanicky směrem dovnitř. Z prostorné-
ho zádveří, v němž se nachází pokladna (pult 
výška 120 cm), vedou do hlavní lodi kostela 
prosklené dvoukřídlé dveře (šířka2x 80 cm).

Snížená (suterénní) úroveň budovy je pak 
zpřístupněná nenáročnou obchozí trasou ko-
lem sousedící budovy základní školy, za  níž 
klesá široká trojramenná rampa (sklon max. 
12,5 %) k  bočnímu vstupu. Dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šíř-
ka 95 cm) se zvonkovou signalizací (výška 
110 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.  

Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, 
dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm. 
Malý kinosál po levé straně chrámové lodi má 
přístup bez převýšení a volně vyhrazená mís-
ta před stupňovitě uspořádanými sedačkami. 
U  vstupu do  veřejnosti přístupné sakristie, 
která slouží jako další výstavní prostor, je 
prudší vyrovnávací nájezd (sklon 22 %, délka 
66 cm).

Přístup ke kryptě ve spodním podlaží je řeše-
ný interiérovou jednoramennou rampou (sklon 
10,5 %, šířka 125 cm, délka 133 cm).

Výtah
Výtah není k  dispozici, přístupnost suterén-
ních prostor je řešena terénní úpravou a ob-
chozí trasou (viz Vstup).

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 83 cm; kabina 
šířka 190 cm, hloubka 183 cm) je samostat-
ná a  nachází se ve  spodním podlaží vpravo 
za bočním vstupem. Jednokřídlé dveře do WC 
jsou označené a otevírají se mechanicky smě-
rem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu 
do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem. 

Parkování
Před objektem je malé parkoviště bez vyhra-
zeného parkovacího místa. Nejbližší vyhraze-
né parkovací stání se nachází před sousedící 
budovou základní školy ve  vzdálenosti cca 
50 m od hlavního vstupu do kostela.

Školní náměstí, Chrudim, tel: +420 603 881 004
www.mubaso.cz , jirasek@chbeseda.cz

Základní přehled přístupnosti

MUZEUM BAROKNÍCH 
SOCH CHRUDIM



Vstup
Muzeum sídlí v  renesančním Mydlářovském 
domě a sousedním objektu č. p. 73. Před hlav-
ním vstupem je krátká přímá rampa (sklon 14 %, 
šířka 118 cm, délka 95 cm) bez madla a horní po-
desty. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 120 cm) 
se zvonkovou signalizací (výška 92 cm) se ote-
vírají mechanicky směrem dovnitř. 

Interiér 
Ve  vstupní hale se nachází pokladna (pult 
výška 76 cm) s přístupem přes rampu (sklon 
9,5 %, šířka min. 150 cm, délka 119 cm). Po levé 
straně je šatna a vpravo vstup do sousední-
ho objektu, jehož součástí je výtah. Za dveř-
mi (šířka 80 cm) je další přímá rampa (sklon 
9,5 %, šířka 160 cm, délka 119 cm) bez madla. 
Přístup dále k výtahu je už bez převýšení. 

Výtah propojuje přízemí až 3. patro. 

V  1. a  2. patře je mimoúrovňové propojení 
budov řešeno prudšími rampami (sklon max. 
14,5 %, šířka min. 110 cm, délka max. 100 cm).  
Ve dveřích (šířka min. 80 cm) do expozic v his-
torické budově jsou vyšší kamenné prahy 
(výška až 6 - 16 cm).

Ve 3. patře je mezi budovami pouze mírný vy-
rovnávací nájezd (sklon 6 %). Prahy v expozič-
ních prostorech jsou vysoké max. 8 cm. 
Z  přízemí vedlejší budovy je možný přístup 
na terasu zahrady, a to přes dvoje dvoukřídlé 
dveře se zúženým průchodem hlavního křídla 
(šířka min. 57 cm), které svírají chodbu v po-
délném sklonu (až 12,5 %). Převýšení mezi 
přístupovou chodbou a samotnou terasou je 

řešeno svislou samoobslužnou plošinou (nos-
nost 400 kg; dvířka šířka 92 cm; přepravní 
plocha šířka 113 cm, hloubka 124 cm). Mani-
pulační plochy na spodní i horní schodišťové 
podestě jsou dostatečné. Terasa vybavená 
stolky se židlemi má povrch z hrubší dlažby.
Přístup do  věže je možný pouze po  vícera-
menném točitém schodišti.

Výtah
Výtah ve  vedlejší budově (automaticky ote-
vírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, 
hloubka 120 cm) spojuje přízemí až 3. patro. 
Manipulační prostor před výtahem je do-
statečný. Klec je vybavena madlem (výška 
94 cm) a  zrcadlem na  čelní stěně. Sklopné 
sedátko je v dosahu ovládacího panelu. Ovla-
dač na nástupních místech je ve výšce max. 
97 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece 
je 116 cm.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
74 cm; kabina šířka 156 cm, hloubka 183 cm) 
je součástí WC ženy a nachází se v 1. patře 
přilehlé budovy s  přímou návazností na  vý-
tah. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a otevírají se mechanicky směrem do strany. 
Před kabinou je předsíň s umyvadlem. Dveře 
do kabiny jsou opět posuvné. Přístup k míse 
z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Pro-
stor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný 
(šířka 113 cm). Toaletní mísa je vybavena jed-
ním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování
Vyhrazené parkovací není k dispozici. 

Břetislavova 74, Chrudim, tel. 469 620 310       
www.puppets.cz, puppets@puppets.cz

Základní přehled přístupnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH 
KULTUR





Vstup
Přístupový chodník má povrch z  mozaikové 
dlažby Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní kří-
dlo šířka 114 cm, vedlejší křídlo šířka 118 cm) 
se zvonkovou signalizací (výška 106 cm) se 
otevírají mechanicky směrem do  domovního 
průchodu. Ve  dveřích je kovová prahová liš-
ta (výška 3 cm). Vchod do centra se nachází 
po levé straně. Před vstupem je jednoramen-
ná přímá rampa (sklon 11 %, šířka 187 cm, dél-
ka 210 cm) mez madla. Jednokřídlé dveře info-
centra (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř.

Interiér 
Prostory infocentra se nacházejí ve  zvýše-
ném přízemí. Převýšení je řešeno rampou (viz 
Vstup). Manipulační prostor v interiéru je do-
statečný. Centrum je vybaveno vyšším infor-
mačním pultem (výška 100 cm).

Hygienické zázemí
Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici. 

Parkování
U objektu je jedno vyhrazené parkovací stání. 
Jeho povrch tvoří hrubší kamenná mozaika.

Resselovo náměstí 1, Chrudim, tel: +420 469 657 821
http://www.icka.cz/ic/informacni-centrum-mesta-chrudim

Základní přehled přístupnosti

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM CHRUDIM



Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamen-
nou mozaikou. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 
2x 88 cm) se otevírají mechanicky směrem 
dovnitř. Ze zádveří vedou dále do  interiéru 
dvoukřídlé automatické dveře. Šířka průjezdu 
je dostatečná.

Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
K  dispozici jsou stolky (výška 78 cm) pouze 
s částečným podjezdem (výška 73 cm).

Výtah
Prostory restaurace se nacházejí v  přízemí 
v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Upravená toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 142 cm, hloubka 197 cm) se nachází v pří-
zemí. Má nevhodný směr otvírání dveří (smě-
rem do  kabiny) a  nesprávnou dispozici (WC 
mísa i umyvadlo jsou kotvené na  levé boční 
stěně). Přístup k  míse z  pohledu od  vstupu 
do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je zúžený (šířka 72 cm). Toaletní mísa 
a je vybavena jedním sklopným a jedním pev-
ným madlem.

Parkování
Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.

Fortenská 43, Chrudim, tel: +420 469 312 128
www.fortna.cztel, hotel@fortna.cz

Základní přehled přístupnosti

RESTAURACE  
FORTNA



Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamen-
nou mozaikou. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní 
křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) 
bez zvonkové signalizace se otevírají mecha-
nicky směrem dovnitř. 

Interiér 
Prostory kavárny se nacházejí v přízemí v úrov-
ni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je do-
statečný.  K dispozici jsou stolky (výška 74 cm) 
pouze s částečným podjezdem (výška 70 cm).

Hygienické zázemí
Součástí kavárny jsou pouze běžné toalety 
v  přízemí. Dveře větší kabiny (šířka 301 cm, 
hloubka 123 cm) se otevírají směrem dovnitř.

Parkování
Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.

Břetislavova 72, Chrudim, tel: +420 736 760 857

Základní přehled přístupnosti

KAVÁRNA CUKRÁRNA 
MELVIN



Popis
Veřejné WC se nachází v samostatném objek-
tu v sousedství ZŠ Školní náměstí. Přístupový 
chodník má povrch z hrubší mozaiky. 

Součástí veřejného hygienického zázemí je 
upravená kabina se samostatným vstupem. 
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 110 cm; 
kabina šířka 297 cm, hloubka 156 cm) se uza-

myká na  Euroklíč. Jednokřídlé dveře do  WC 
jsou označené a otevírají se mechanicky smě-
rem ven. Přístup k míse, kotvené na pravé boč-
ní stěně kabiny, je z pohledu od vstupu zleva 
a je částečně omezen umyvadlem na čelní stě-
ně, prostor pro vozík vedle WC mísy je zúžený 
(šířka 75 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
sklopným a jedním pevným madlem. 

Školní náměstí 48, Chrudim 
www.tschrudim.cz/verejna-wc

VEŘEJNÉ WC  
CHRUDIM



Vstup
Muzeum je umístěné v  rekonstruovaném 
objektu bývalé myslivny. S ohledem na svou 
odloučenost je nejlépe dostupné osobní auto-
mobilovou dopravou. 

Od široké vstupní brány klesá do areálu ces-
ta s  výrazným sklonem (až 16 %) a  hrubými 
nerovnostmi. Plocha před vstupem, na níž se 
nachází malé parkoviště s jedním vyhrazeným 
místem, je už v  rovině. Jednokřídlé vstupní 
dveře (šířka 104 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. Ze vstupní chodby vede vle-
vo vstup (dveře šířka 2x 74 cm) do pokladny 
(pult výška 76 cm) s prodejnou suvenýrů. 

Interiér 
Ze vstupní chodby klesá do expozice v příze-
mí přímá jednoramenná rampa (sklon 11,5 %, 
šířka 201 cm, délka 254 cm) s oboustranným 
madlem. 

Přízemí a  1. patro propojuje svislá plošina 
(nosnost 400 kg; dvířka šířka 90 cm; přeprav-
ní plocha šířka 113 cm, hloubka 152 cm). Dvě 
výškové úrovně v 1. patře pak opět propojuje 
přímá jednoramenná rampa (sklon 8 %, šířka 
129 cm, délka 495 cm) s  oboustranným ma-
dlem. Expozice salaše v  zadní části patra 
je přístupná pouze po  krátkém schodišti (-3 
schody). 

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, 
dveře a další průchody jsou široké min. 74 cm. 

Výtah
Výtah není k dispozici, přístupnost 1. patra je 
řešena svislou plošinou (viz Interiér).

Hygienické zázemí
V objektu jsou dvě upravené kabiny.

Přístupná toaleta v  přízemí (dveře šířka 
80 cm; kabina šířka 164 cm, hloubka 160 cm) 
je součástí hygienického zázemí přístupného 
ze vstupní chodby. Před kabinou je prostorná 
předsíň s  přebalovacím pultem. Jednokřídlé 
dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají 
se mechanicky směrem ven. Přístup k míse 
z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Pro-
stor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný 
(šířka 95 cm). Toaletní mísa je vybavena jed-
ním sklopným a jedním pevným madlem. 

Samostatná částečně přístupná toaleta (dve-
ře šířka 76 cm; kabina šířka 165 cm, hloubka 
179 cm) se nachází v 1. patře. Jednokřídlé dve-
ře do kabiny WC jsou označené a otevírají se 
mechanicky směrem ven. Přístup k míse z po-
hledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šíř-
ka 98 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
sklopným a jedním pevným madlem. 

Parkování
Před objektem je malé parkoviště s vyhraze-
ným parkovacím stáním. 

V Kaštance, Slatiňany, tel: +420 725 174 501
www.slatinany-svycarna.eu, svycarna@slatinany.cz

Základní přehled přístupnosti

ŠVÝCÁRNA – MUZEUM 
STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ





Vstup
Otevřený pietní areál má přírodní charakter 
se sítí zpevněných cest ve spodní části okolo 
budovy muzea a galerie. Přístup k pomníkům, 
tzv. hrobodomům, vybudovaným ve  svahu 
v místech domů osady Ležáky, je možný pou-
ze po schodištích. 

Budova muzea je přístupná po lomeném chod-
níku se sklonem (4 - 8 %) a hrubou mozaiko-
vou dlažbou. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní 
křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 44 cm) 
s  nefunkční zvonkovou signalizací (výška 
144 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. 
Sousedící budova s  minigalerií (+2 schody) 
a občerstvením (+5 schodů) je bariérová.

Interiér 
Za vstupem do muzea je pokladna (pult výš-
ka 81 cm) a promítací sál s lavicemi a širokou 
postranní uličkou. U vstupu do výstavní míst-
nosti vedle sálu je přímá prudká rampa (sklon 
18 %, šířka 150 cm, délka 119 cm) bez madla. 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, 
šířka průchodů je min. 80 cm).

Výtah
Přístupnost různých výškových úrovní je ře-
šena chodníkem ve sklonu a rampou.

Hygienické zázemí
Upravená kabina (dveře šířka 98 cm; kabina 
šířka 168 cm, hloubka 145 cm) s  nevhodnou 
dispozicí se nachází v  sousedící budově 
s  minigalerií. Uzamčená samostatná kabina 
má vlastní vstup ze zadní části budovy. Před 
vstupem je exteriérová rampa (sklon 11 %, šíř-
ka 168 cm, délka 227 cm) bez madla. Jedno-
křídlé dveře kabiny jsou označené a otevírají 
se mechanicky směrem ven. Boční přístup 
k  WC míse je blokovaný umyvadlem kotve-
ným na boční protilehlé stěně. Toaletní mísa 
je vybavena jedním sklopným a  jedním pev-
ným madlem.

Parkování
Vyhrazené parkovací je k dispozici na parko-
vací ploše v areálu. 

Dachov 75, tel. 469 344 179
www.lezaky-memorial.cz, lezaky@lezaky-memorial.cz

Základní přehled přístupnosti

PAMÁTNÍK  
LEŽÁKY



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.
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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.
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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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