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ÚVOD
Výpravy za kulturou nás tentokrát zavedou do severního výběžku Jizerských 
hor, do Frýdlantu. Jeho historie se začala psát již ve 14. století. Není proto 
divu, že vás nejprve pozveme do Městského muzea Frýdlant, jehož expozice 
jsou věnovány především vzniku a rozvoji tohoto města. Navštívit můžete 
i  vedlejší expozici v  Muzeu Špitálek, která se specializuje na  archeologii 
a historii řemesel spojenou s Frýdlantskem.

Občerstvit se místním vyhlášeným pivem můžete v  Zámeckém pivovaru 
Frýdlant. Pivovarnická tradice v  tomto městě sahá rovněž do  14. století. 
I proto se zde rozhodli obnovit chátrající pivovar a k vaření piva se vrátit.

Informace o  dalších turistických cílech v  regionu získáte v  Turistickém 
informačním centru.

Cestou do Frýdlantu můžete udělat odbočku do Oldřichova v Hájích a navštívit 
místní Ekocentrum. To vzniklo opravou hrázděné zemědělské usedlosti, která 
se stala centrem environmentálního vzdělávání. Návštěvníkům je k dispozici 
i restaurace a infocentrum.

Dalším atraktivním cílem je nejznámější poutní místo Jizerských hor – 
Hejnice. Místní klášter v současné době slouží jako vzdělávací, konferenční 
a poutní dům. Svým návštěvníkům nabízí mimo jiné galerii a kulturní centrum. 
K dispozici je také restaurace a ubytování.

Metodicky zpracované informace o přístupnosti vybraných objektů naleznete 
na webových stránkách www.liberecky-kraj.cz.

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
Vstup do muzea je z průjezdu do dvora rad-
niční budovy z ulice Míru. Průjezd tvoří hrubá 
dlažba. Hlavní vstup je bariérový (+4 schody), 
za dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 52 cm) je dal-
ších +14 schodů.

Vedlejší uzamčený vstup je cca 5 m vpravo 
od hlavního. Pro přivolání personálu je nutné 
využít zvonkovou signalizaci (výška 83 cm) 
u přilehlého vedlejšího vstupu na radnici. Ko-
munikace před vedlejším vstupem je tvořena 
hrubou dlažbou v podélném sklonu (až 15 %). 
Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 55 cm) se 
otevírají mechanicky směrem dovnitř. Otevře-
ní druhého křídla zajistí přivolaný personál.

Interiér
Expozice muzea se nachází ve druhém patře, 
které je s  přízemím propojeno svislou ploši-
nou (nosnost 250 kg; rozměry přepravní plo-
chy šířka 90 cm, hloubka 125 cm). Manipulační 
prostor ve vlastní expozici je dostatečný, vět-
šinu průchodů tvoří trvale otevřené dvoukříd-
lé dveře s vysokými prahy (výška 3 – 5 cm). 

Hygienické zázemí
Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici. 

Parkování
Před vstupem na náměstí je jedno vyhrazené 
místo.

náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant, tel: +420 488 886 600
www.mesto-frydlant.cz, muzeum@mu-frydlant.cz 

Základní přehled přístupnosti

MĚSTSKÉ MUZEUM 
FRÝDLANT



Vstup
Komunikace v  okolí objektu tvoří mozaiková 
dlažba. Před hlavním vstupem je +1 schod, 
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 55 cm) se oteví-
rají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková 
signalizace s obousměrnou komunikací (výš-
ka 149 cm) je k  dispozici. Ze zádveří (šířka 
243 cm, hloubka 460 cm) vedou do  interiéru 
muzea další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šíř-
ka 93 cm, vedlejší křídlo šířka 51 cm).

Vedlejší upravený vstup je k dispozici z druhé 
strany budovy z ulice Kodešova. Povrch před 
vstupem je tvořen hrubou dlažbou. Za  jed-
nokřídlou brankou (šířka 85 cm) do dvora se 
nachází jednokřídlé vstupní dveře do muzea 
(šířka 88 cm) s prahem (výška 3 cm), otevíra-
jí se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková 
signalizace s obousměrnou komunikací (výš-
ka 146 cm) je k dispozici. 

Interiér
Expozice muzea jsou umístěny v přízemí. Ma-
nipulační prostor je dostatečný, všechny prů-
jezdy jsou širší než 80 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina 
šířka 163 cm, hloubka 171 cm) je samostat-
ná a  nachází se v  přízemí. Označené dveře 
do  chodby jsou jednokřídlé (šířka 90 cm). 
Následuje předsíň (šířka 195 cm, hloubka 161 
cm). Jednokřídlé dveře do WC se 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 (šířka 
99 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pev-
ným a jedním sklopným madlem.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Míru 176, Frýdlant, tel: +420 488 886 600
www.mesto-frydlant.cz, muzeum@mu-frydlant.cz 

Základní přehled přístupnosti

MUZEUM  
ŠPITÁLEK



Vstup
Přístupovou komunikaci k  objektu tvoří po-
praskaný asfalt, bezprostředně před vstupem 
v  podélném sklonu (až 12 %). Jednokřídlé 
vstupní dveře (šířka 101 cm) se otevírají me-
chanicky směrem ven a vedou přímo k recep-
ci. Zvonková signalizace není k dispozici.

Interiér
Vstupní prostory tvoří recepce s pultem (výš-
ka 110 cm). Upravená toaleta je přístupná 
přes přímou rampu (sklon 15 %, šířka 143 cm, 
délka 210 cm), opatřenou jednostranným ma-
dlem (výška 102 cm). Od toalety vede druhá 
rampa (sklon 15 %, šířka 130 cm, délka 179 cm) 
ke  dvěma učebnám. Pivovarnická učebna je 
přístupná dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 
cm), CNC učebna je přístupná dvoukřídlý-
mi dveřmi (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší 
křídlo šířka 56 cm) a je vybavena obráběcími 
stroji.

První patro spojuje s přízemím osobní výtah. 
Nachází se zde víceúčelový sál s jednokřídlý-
mi dveřmi (šířka 80 c). Manipulační prostor je 
dostatečný. Před sálem je k dispozici uprave-
ná toaleta.

Ochoz sálu je přístupný pouze schodištěm.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
80 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 125 cm) 
spojuje 0. až 1. patro. Manipulační prostor 
před výtahem je dostatečný. Průchozí klec je 
vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. 

Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na ná-
stupních místech je ve výšce max. 114 cm, ma-
ximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 161 cm, hloubka 218 cm) je samostatná 
a nachází se u recepce v přízemí. Jednokříd-
lé dveře do WC jsou označené a otevírají se 
mechanicky směrem ven. Přístup k míse z po-
hledu od  vstupu do  kabiny je zleva. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 
85 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pev-
ným a jedním sklopným madlem.

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
80 cm; kabina šířka 149 cm, hloubka 219 cm) 
je samostatná a  nachází se v  prvním patře 
před víceúčelovým sálem. Jednokřídlé dveře 
do WC jsou označené a  otevírají se mecha-
nicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu 
od  vstupu do  kabiny je zleva. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 84 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pev-
ným a jedním sklopným madlem.

Parkování
Vyhrazená parkovací stání nejsou k dispozici.
 

Hejnická 4073, Frýdlant, tel: +420 487 989 000
www.pivovar-frydlant.com, info@pivovar-frydlant.com 

Základní přehled přístupnosti

ZÁMECKÝ PIVOVAR 
FRÝDLANT



Vstup
Infocentrum je umístěno ve zvýšeném příze-
mí radniční budovy. Hlavní vstup do objektu 
z náměstí je bariérový (+7 schodů) s dvoukří-
dlými dveřmi (šířka 2x 83 cm). Zvonková sig-
nalizace není k dispozici.

Vedlejší vstup je možný z průjezdu do dvora 
radniční budovy z  ulice Míru přes kamenný 
práh (výška 5 cm). Před vlastním vstupem 
z  průjezdu je krátké schodiště (+9 schodů), 
které překonává uzamčená šikmá schodiš-
ťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry pře-
pravní plochy šířka 80 cm, hloubka 120 cm). 
Zvonková signalizace pro přivolání personálu 
(výška 83 cm) je k dispozici vpravo. Dvoukříd-
lé vstupní dveře (průjezd šířka 135 cm) se na-
chází za plošinou a jsou trvale otevřené.

Interiér
Ze vstupní haly radniční budovy vedou do pro-
stor informačního centra dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 63 cm, vedlejší křídlo šířka 
78 cm), otevírají se mechanicky směrem do-
vnitř. Otevření vedlejšího křídla zajistí perso-
nál. Informační centrum je vybaveno pultem 
(výška 86 cm) a PC pracovištěm s podjezdem 
(výška 75 cm).

Výtah
Výtah není k dispozici. Převýšení je kompen-
zováno šikmou plošinou

Hygienické zázemí
Přístupná ani částečně přístupná toaleta není 
k dispozici.

Parkování
Před vstupem na náměstí je jedno vyhrazené 
parkovací místo.

 náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant, tel: +420 488 886 603
www.mesto-frydlant.cz, mic@mesto-frydlant.cz 

Základní přehled přístupnosti

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM



Vstup
Objekt Slunečního domu, zahrnující ubytování, 
expozice a  společenskou místnost, je součástí 
areálu Ekocentra. Přístup k objektu tvoří komu-
nikace z kvalitní dlažby v podélném sklonu (8 %). 
Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se 
otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková 
signalizace není k dispozici.

Interiér
Ze vstupní haly v přízemí je přístup do jídelny, 
která se využívá jako společenská místnost, 
jednokřídlými dveřmi (šířka 88 cm). Všechny 
průjezdy jsou širší než 80 cm, manipulační 
prostor je dostatečný. Součástí prostor jsou 
dvě zrcadlově otočené upravené toalety. Jed-
notlivá patra objektu jsou propojena osobním 
výtahem ve  vstupní hale. V  prvním patře se 
nachází ubytování, včetně prostorného po-
koje s  hygienickým zázemím upraveným pro 
návštěvníky s omezenou schopností pohybu. 
V suterénu se nachází expozice Ekocentra pří-
stupná od výtahu jednokřídlými dveřmi (šířka 
90 cm) s prahem (výška 2 cm). V malé části ex-
pozice je omezený manipulační prostor s dře-
věnou lávkou s  krátkým strmým nájezdem 
(sklon 34 %, délka 30 cm). K dispozici je i malé 
kino s  přístupem přes průchod (šířka 85 cm) 
a s volným místem pro návštěvníka na vozíku 
(manipulační prostor šířka min. 150 x 150 cm). 

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
90 cm; klec šířka 138 cm, hloubka 145 cm) spo-
juje -1. až 1. patro. Manipulační prostor před vý-
tahem je dostatečný. Průchozí výtahová klec je 
vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. 

Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na ná-
stupních místech je ve výšce max. 107 cm, ma-
ximální výška ovladačů uvnitř klece je 121 cm.

Hygienické zázemí
Dvě zrcadlově otočené přístupné toalety (dveře 
šířka 90 cm; kabina šířka 162 cm, hloubka 176 cm) 
se nachází v oddělení WC muži a WC ženy u spo-
lečenské místnosti a jsou přístupné přes předsíň 
(dveře šířka 92 cm; předsíň šířka 347 cm, hloubka 
156 cm). Jednokřídlé dveře do WC nejsou ozna-
čené a  otevírají se mechanicky směrem ven. 
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny 
je zprava v oddělení WC muži a zleva v odděle-
ní WC ženy. Prostor pro vozík vedle WC mísy je 
dostatečný (šířka 98 cm). Toaletní mísa je vyba-
vena dvěma sklopnými madly. Přístupná toaleta 
(dveře šířka 90 cm; kabina šířka 298 cm, hloubka 
247 cm) se sprchou je součástí upraveného po-
koje v prvním patře. Jednokřídlé dveře do kabiny 
se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup 
k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. 
Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný 
(šířka 168 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
pevným a  jedním sklopným madlem. Součástí 
areálu Ekocentra je Infocentrum. Přístup k objek-
tu tvoří komunikace z kvalitní dlažby v podélném 
sklonu (8 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 
89 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. 
Zvonková signalizace (výška 150 cm) je u dveří 
vlevo. Prostor infocentra tvoří místnost vybave-
ná pultem (výška 120 cm). Manipulační prostor 
je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 
80 cm.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Oldřichov v Hájích 5, tel: +420 778 535 967
www.ekocentrumoldrichov.cz, jizerky@suchopyr.cz 

Základní přehled přístupnosti

EKOCENTRUM OLDŘICHOV 
V HÁJÍCH



Vstup
Komunikace před objektem je v mírném podél-
ném sklonu (2 - 3 %). Vstup do objektu tvo-
ří dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 71 cm, 
vedlejší křídlo šířka 76 cm), které se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signa-
lizace s obousměrnou komunikací (výška 145 
cm) je u vstupu vpravo. Za dveřmi klesá krátký 
nájezd (sklon 9,5 %) do vstupní haly s recepcí.

Interiér
Ve vstupní hale vlevo je umístěná recepce 
(pult výška 99 cm). Ze vstupní haly vpravo je 
přístupná galerie dvoukřídlými dveřmi (šířka 
2x 87 cm). Manipulační prostor v galerii je do-
statečný, všechny průchody jsou širší než 80 
cm. Od recepce dále do prostor kláštera vedou 
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 72 cm) na křížovou 
chodbu s atriem. V přízemí se nachází knihovna 
s jednokřídlými dveřmi (šířka 103 cm) vybavená 
stoly s podjezdem (výška 63 cm) a PC pracovi-
štěm (podjezd výška 68 cm). Společenská aula 
je přístupná jednokřídlými dveřmi (šířka 103 cm) 
a vybavená stoly s podjezdem (výška 63 cm). 
Venkovní atrium je přístupné dvoukřídlými dveř-
mi (šířka 2x 86 cm) přes – 1 schod, který kom-
penzuje krátký nájezd (sklon 36 %).

První a druhé patro spojuje s přízemím osob-
ní výtah minimálních rozměrů. Všechny po-
koje pro ubytování hostů jsou bez úprav pro 
návštěvníky s omezenou schopností pohybu. 
Součástí prvního patra je upravená koupelna 
s toaletou, přístupná přímo z chodby a Fran-
tiškánská kaple přes přímou rampu (sklon 11 %, 
šířka 150 cm, délka 680 cm) opatřenou obou-

stranným madlem (výška 99 cm). Ve druhém 
patře je kromě ubytování malá aula s přístu-
pem jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm).

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 81 
cm; klec šířka 90 cm, hloubka 119 cm) spojuje 
suterén až 2. patro. Manipulační prostor před 
výtahem je dostatečný. Klec je vybavena ma-
dlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedát-
ko je k dispozici. Ovladač na nástupních mís-
tech je ve výšce max. 99 cm, maximální výška 
ovladačů uvnitř klece je 118 cm.

Hygienické zázemí
Upravená, přesto kvůli směru otevírání dveří 
nepřístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 193 cm, hloubka 342 cm) je samostatná 
a nachází se v prvním patře. Jednokřídlé dveře 
do WC jsou označené a otevírají se mechanic-
ky směrem dovnitř. Přístup k míse z pohledu 
od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 134 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklop-
ným a jedním pevným madlem. Pevné madlo 
na straně u zdi je šikmé. 

Parkování
K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání, 
umístěná na parkovišti cca 50 m od vstupu 
do objektu.

Klášterní 1, Hejnice, tel: +420 482 360 211
www.klasterhejnice.cz, recepce@klasterhejnice.cz

Základní přehled přístupnosti

KLÁŠTER  
HEJNICE 



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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