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ÚVOD
Kutná Hora je díky svému historickému centru jedním z nejnavštěvovanějších 
českých měst. Od  roku 1995 jsou její nejvýznamnější středověké gotické 
stavby na  seznamu památek světového dědictví UNESCO. Významným 
městem v evropském měřítku byla již od středověku, zejména kvůli těžbě 
stříbra.

Poklady nabízí Kutná Hora i  dnes, a  to zejména ty turistické. Z  pohledu 
návštěvníků s  pohybovým handicapem je zachovalé kopcovité centrum 
a jeho komunikace dlážděné hrubou dlažbou komplikací, kterou ovšem stojí 
za to zdolat.

V době vzniku této brožury bylo několik významných objektů v rekonstrukci 
a nebylo možné je zmapovat. Pro informace o jejich přístupnosti se vydáme 
příště a publikaci budeme postupně doplňovat.

Zveme vás na návštěvu dominanty Kutné Hory, pozdně gotického chrámu 
svaté Barbory. Všechny informace o katedrále a hygienické zázemí nabízí 
Informační centrum u svaté Barbory.

V  sousedícím objektu bývalé jezuitské koleje sídlí GASK – Galerie 
středočeského kraje. Ta se soustředí na výtvarné umění 20. a 21. století. 
I samotná citlivě zrekonstruovaná budova stojí za vidění.

Za poznáním můžete pak historickým centrem od GASKu zamířit do Dačického 
domu, ve  kterém naleznete Vzdělávací a  prezentační centrum kulturního 
dědictví UNESCO. Atraktivní způsob představení historie Kutné Hory jistě 
zaujme i děti. Občerstvit se můžete v Cafe Dačický.

Více informací o  přístupných a  relativně přístupných objektech naleznete 
na  webových stránkách https://destinace.kutnahora.cz/d/bez-barier. 
Některé zde zmiňované objekty jsou však z důvodů rekonstrukcí vozíčkářům 
dlouhodobě nepřístupné nebo jsou přístupné jen velmi komplikovaným 
způsobem, mnohdy nevhodným pro osoby na elektrických vozících.

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
Přístupová cesta a  prostor před katedrálou 
jsou dlážděné hrubou kamennou dlažbou.

Informační centrum s pokladnou (pult výška 
96 cm) je umístěné v  samostatném objek-
tu po  levé straně před katedrálou. Přístup 
k němu vede po svažité ploše (sklon až 20 %) 
s  mozaikovou dlažbou. Jednokřídlé vstupní 
dveře (šířka 107 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. Manipulační prostor v cent-
ru, v němž se nachází i upravená toaleta, je 
dostatečný. 

Dvoukřídlé vstupní dveře katedrály (hlavní kří-
dlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 100 cm) 
bez zvonkové signalizace se otevírají me-
chanicky směrem dovnitř. Ze zádveří vedou 
do boční chrámové lodi dvoukřídlé dveře (šíř-
ka 2x 78 cm). Za vstupem je -1 schod s ne-
kvalitním dřevěným nájezdem  (sklon až 20 %, 
délka 62 cm). 

Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Podlahu hlavní chrámové lodi tvoří rovná vel-
koformátová dlažba. 

Do prodejny suvenýrů vedou dvoukřídlé dveře 
(šířka 2x 74 cm) s -1 schodem (výška 4 cm).
Vstup na emporu je pouze po schodišti.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí se nachází v informačním 
centru. Částečně přístupná toaleta (dveře šíř-
ka 80 cm; kabina šířka 151 cm, hloubka 155 cm) 
je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou 
označené a  otevírají se mechanicky smě-
rem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu 
do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle 
WC mísy je dostatečný (šířka 93 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem.

Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání je k dispo-
zici v ulici Smíškova vedle vedlejšího vstupu 
do Galerie středočeského kraje. 

Barborská 685, Kutná Hora / tel.: 327 515 796, 775 363 938
www.khfarnost.cz, info@khfarnost.cz
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Vstup
Galerie sídlí v  rozsáhlém barokním komple-
xu bývalé jezuitské koleje. Půdorys stav-
by ve  tvaru písmene F definuje hlavní trakt 
a z něj vybíhající dvě křídla, severní a jižní. 

Hlavní vstup do objektu z ulice Barborská je 
bariérový. Vedlejší upravený vstup se nachází 
na severní straně ve Smíškově ulici. Venkovní 
schodiště před vchodem lze obejít po  krát-
kém chodníku vpravo, který má pouze mírný 
sklon (max. 3 %), ale hrubší povrch z kamen-
né dlažby. Tou je dlážděné i celé prostranství 
před vstupem.

Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 
82 cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) se zvon-
kovou signalizací (výška 126 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Ze zádveří (šířka 
195 cm, hloubka 236 cm) vedou do  centrální 
chodby hlavního traktu prosklené dvoukřídlé 
dveře (šířka2x 93 cm).

Interiér 
Severní i  jižní křídlo komplexu je ve  všech 
podlažích napojeno na hlavní trakt úrovňově, 
bez převýšení. Z širokých centrálních chodeb, 
které mají kromě komunikační funkce i  funk-
ci expoziční, vedou do  místností – pokladny 
(pult výška 78 cm), šatny, dalších výstavních 
prostor, refektáře, barokní lékárny, kavárny, 
knihovny atd. – dveře s šířkou min. 80 cm. 
Jednotlivá podlaží, s výjimkou podkroví ve 3. 
patře, kde se nachází pouze konferenční pro-
stor, propojují dva osobní výtahy.

Z 1. patra z hlavní chodby jižního křídla (u ka-
várny Fatal) vede vstup na zahradu (dvoukříd-
lé dveře šířka 2x 63 cm). Po obou stranách 
krátkého venkovního schodiště (-4 schody), 
které sestupuje na  nezpevněnou štěrkovou 
plochu s  několika kavárenskými stolky, jsou 
dvě parametrově shodné rampy (sklon 8,5 %, 
šířka 180 cm, délka 750 cm). Přístup do dal-
ších částí členité zahrady je bariérový, horní 
venkovní areál lze ale navštívit alespoň oddě-
leně, vstupem z ulice Kremnická.

V pokladně (v přízemí hlavního traktu) si lze 
vypůjčit mechanický vozík. Dětská herna 
v přízemí a upravená toaleta ve 2. patře jižní-
ho křídla jsou vybavené přebalovacím pultem.

Výtah
Výtah v  hlavním traktu u  severního křídla 
(automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; 
klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojuje 
přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před 
výtahem je částečně omezený (šířka 113 cm) 
zapuštěním výtahových dveří do niky. Klec je 
vybavena madlem (výška 91 cm) a  zrcadlem 
na čelní stěně. Sklopné sedátko je v dosahu 
ovládacího panelu. Ovladač na  nástupních 
místech je ve  výšce max. 95 cm, maximální 
výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.

Výtah v  jižním křídle (automaticky otevírané 
dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 
210 cm) také spojuje přízemí až 2. patro. Ma-
nipulační prostor před výtahem je dostateč-
ný. Klec je vybavena madlem (výška 102 cm) 
a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je 
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v  dosahu ovládacího panelu. Ovladač na  ná-
stupních místech je ve výšce max. 100 cm, ma-
ximální výška ovladačů uvnitř klece je 128 cm.

Hygienické zázemí
V objektu je celkem pět upravených toalet. 
Přístupné kabiny se nacházejí v  přízemí se-
verního křídla (s  prostornou předsíní) a  v  1. 
a  2. patře jižního křídla (s  přímým vstupem 
z  hlavní chodby). Všechny tři kabiny (dveře 
šířka min. 84 cm; kabina šířka min. 196 cm, 
hloubka min. 200 cm) jsou samostatné a ode-
mčené. Označené jednokřídlé dveře do WC se 
otevírají mechanicky směrem ven. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 
118 cm). Toaletní mísa je vždy vybavena dvě-
ma sklopnými madly.

Dvě částečně přístupné kabiny se pak nachá-
zejí nad sebou v 1. a 2. patře severního křídla. 

Do  prostorné předsíně hygienického zázemí 
vedou z  hlavní chodby dvoukřídlé dveře se 
zúženým hlavním křídlem (hlavní křídlo šířka 
70 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm). Rozmě-
rově i dispozičně shodné kabiny (dveře šířka 
84 cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 176 cm) 
jsou samostatné a odemčené. Označené jed-
nokřídlé dveře do WC se otevírají se mecha-
nicky směrem ven. Prostor pro vozík vedle 
WC mísy je dostatečný (šířka 89 cm). Toalet-
ní mísa je vždy vybavena jedním sklopným 
a jedním pevným madlem.

Parkování
Vyhrazené parkovací místo je k dispozici v uli-
ci Smíškova cca 30 m od  vedlejšího vstupu. 
Přístupový chodník s mírným sklonem (max. 
6 %) je dlážděný mozaikovou dlažbou.



Vstup
Vzdělávací a  prezentační centrum sídlí 
ve  čtyřpodlažním rekonstruovaném historic-
kém objektu.  

Prostranství před vstupem má povrch z hru-
bé kamenné dlažby. Jednokřídlé vstupní dveře 
(šířka 86 cm) bez zvonkové signalizace se ote-
vírají mechanicky směrem dovnitř. 

Interiér 
Ze vstupní haly s recepcí (pult výška 115 cm) 
vede chodba k  výtahu a do přízemních pro-
stor objektu, kde se nachází Biskupská kaple. 
Po  levé straně kaple je přístup po soustavě 
schodišť k expozicím v suterénních podlažích. 
Přízemí je s dalšími nadzemními podlažími pro-
pojeno osobním výtahem. 

V 1. patře se nachází konferenční sál, ve kte-
rém se příležitostně konají koncerty, expozič-
ní prostory a upravená toaleta. V 2. patře je 
umístěna učebna, dětská herna se zúženým 
vstupem (dveře šířka 75 cm) a další upravená 
toaleta.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
89 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spo-
juje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor 
před výtahem je dostatečný. Klec je vybave-
na madlem (výška 92 cm) a zrcadlem na čelní 
stěně. Sklopné sedátko je v dosahu ovládací-
ho panelu. Ovladač na nástupních místech je 
ve výšce max. 96 cm, maximální výška ovla-
dačů uvnitř klece je 105 cm.

Hygienické zázemí
V objektu jsou dvě upravené toalety. 

Přístupná samostatná kabina (dveře šířka 
88 cm; kabina šířka 221 cm, hloubka 165 cm) 
se nachází v  1. patře. 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 zleva. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem. Obě madla mají nedostateč-
nou délku (délka 55 cm).

V 2. patře se nachází částečně přístupná ka-
bina (dveře šířka 77 cm; kabina šířka 159 cm, 
hloubka 157 cm) s předsíní (dveře šířka 78 cm; 
předsíň šířka 221 cm, hloubka 167 cm). Jedno-
křídlé dveře do WC jsou označené a otevírají 
se mechanicky směrem ven. Přístup k míse 
je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Pro-
stor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný 
(šířka 81 cm). Toaletní mísa je vybavena jed-
ním sklopným a jedním pevným madlem. Obě 
madla mají opět nedostatečnou délku (délka 
55 cm).

Parkování
Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.

Komenského náměstí  41/23, Kutná Hora, tel: +420 732 477 426
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Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubší ka-
mennou mozaikou. Dvoukřídlé vstupní dveře 
(hlavní křídlo šířka 92 cm, vedlejší křídlo šířka 
93 cm) bez zvonkové signalizace se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. 

Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.  
K dispozici jsou typově různé stolky.

Výtah
Prostory kavárny se nacházejí v  přízemí 
v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Součástí kavárny jsou pouze běžné toalety 
v přízemí.

Parkování
Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.

Komenského nám. 42/25, Kutná Hora, tel: +420 603 434 367
https://cs-cz.facebook.com/CafeDacicky/ 
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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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