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ÚVOD
Litomyšl je městem slavných rodáků a obyvatel zvučných jmen. Nejslavnějším 
ze všech je pravděpodobně Bedřich Smetana, jehož jméno nese jeden 
z nejstarších festivalů vážné hudby – Smetanova Litomyšl. Pobýval zde také 
Alois Jirásek, Božena Němcová a  poslední léta svého života zde strávila 
Magdalena Dobromila Rettigová. Litomyšl má také záznam v  seznamu 
UNESCO, pod jehož ochranu právem patří Zámecké návrší, které čeká 
na rekonstrukci.

My vás zveme na  návštěvu již zrekonstruovaného Regionálního muzea 
Litomyšl. Sídlí v barokní budově bývalého piaristického gymnázia. Expozice 
muzea se zaměřují na historii regionu. Občerstvit se můžete v Bůůů kafé.

Vedle budovy muzea se tyčí kostel Nalezení svatého kříže. Byl postaven 
v barokním slohu v 18. století a v nedávné době prošel renovací interiérů.

Vyplatí se nevynechat návštěvu přilehlých Klášterních zahrad, kde kromě 
překrásných výhledů na  okolní památky najdete i  sochy z  dílny Olbrama 
Zoubka.

Cestou ze Zámeckého návrší do  centra města si můžete prohlédnout 
jednolodní gotický kostel Rozeslání svatých apoštolů.

Procházka centrem města nabízí prohlídku řady historických domů s malými 
obchůdky. Pro materiály o městě se můžete zastavit v Informačním centru 
Litomyšl. Na  Smetanově náměstí jsou také k  dispozici zrekonstruované 
a udržované veřejné toalety. Občerstvit se můžete v přístupné restauraci 
Hotelu Zlatá Hvězda.

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  renovované barokní budově, 
bývalém piaristickém gymnáziu. Přístupový 
chodník z dolní části historické části města je 
podél oblouku ulice Jiráskova betonový s po-
délným sklonem (až 10 %), prostranství před 
vstupem do  muzea je pak dlážděné hrubší 
mozaikou. 

Dveře hlavního vstupu jsou dvoukřídlé (šíř-
ka min. 100 cm) a  otevírají se automaticky 
do  strany. Vnější dvoukřídlá dřevěná vrata 
jsou v průběhu otvírací doby plně otevřená.

Interiér 
Ze vstupní haly s  pokladnou (pult výška 
100 cm) vedou do muzejních prostor dvě ram-
py umístěné za  sebou (1. rampa: sklon 9 %, 
šířka 267 cm, délka 280 cm; 2. rampa: sklon 
7,5 %, šířka 188 cm, délka 508 cm). Přízemí, 1. 
a 2. patro s expozicemi propojuje osobní vý-
tah, přístup do suterénu s kavárnou zajišťuje 
šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; 
přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 131 
cm). Manipulační plocha na horní i spodní po-
destě je dostatečná.

Z hlavních chodeb obou podlaží vedou do vý-
stavních místností dvoukřídlé dveře, některé 
z nich mají zúženou šířku hlavního křídla (šíř-
ka min. 62 cm), na vyžádání odjistí personál 
vedlejší křídlo.

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
90 cm; kabina šířka 105 cm, hloubka 140 cm) 
spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační pro-
stor před výtahem je dostatečný. Kabina je 
vybavena madlem (výška 92 cm) a zrcadlem 
na čelní stěně (spodní hrana výška 100 cm). 
Sklopné sedátko je v  dosahu ovládacího 
panelu. Ovladač na  nástupních místech je 
ve výšce max. 100 cm, maximální výška ovla-
dačů uvnitř klece je 116 cm.

Hygienické zázemí
Součástí hygienického zázemí s  prostornou 
předsíní, které se nachází v přízemí, jsou dvě 
samostatné upravené kabiny WC.

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 199 cm, hloubka 207 cm) je označená 
jako WC muži. 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 137 cm). Toalet-
ní mísa je vybavena jedním sklopným a  jed-
ním pevným madlem.

Druhá přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; 
kabina šířka 186 cm, hloubka 258 cm) je ozna-
čená jako WC ženy. 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 83 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem.

Jiráskova 9, Litomyšl, tel. 461 615 287
www.rml.cz, info@rml.cz

Základní přehled přístupnosti

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
LITOMYŠL



Upravená přístupná kabina je také součástí 
kavárny v suterénu (viz Bůůů café).

Parkování
Před objektem se nachází parkovací plocha 
bez vyhrazeného parkovacího stání. Povrch 
parkoviště tvoří hrubší mozaika v  příčném 
sklonu (až 7 %).



Vstup
Kavárna je součástí Regionálního muzea Lito-
myšl. Přístupový chodník z dolní části histo-
rické části města je podél oblouku ulice Jirás-
kova betonový s podélným sklonem (až 10 %), 
prostranství před vstupem do muzea je pak 
dlážděné hrubší mozaikou. 

Dveře hlavního vstupu do budovy muzea jsou 
dvoukřídlé (šířka min. 100 cm) a  otevírají se 
automaticky do strany. Vnější dvoukřídlá dře-
věná vrata jsou v průběhu otvírací doby plně 
otevřená.

Interiér 
Z přízemí muzea vede do  kavárny v  suteré-
nu schodiště se šikmou schodišťovou ploši-
nou (nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 
89 cm, hloubka 131 cm). Manipulační plocha 
na horní i spodní podestě je dostatečná.

Manipulační prostor v  interiéru je dostateč-
ný. Dveře a  další průchody jsou široké min. 
80 cm. K dispozici jsou typově různé stolky.

Výtah
Přístup do podlaží je řešen schodišťovou plo-
šinou (viz Interiér).

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 173 cm, hloubka 178 cm) je označená 
jako WC ženy. Neoznačené jednokřídlé dveře 
do WC se otevírají mechanicky směrem ven. 
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabi-
ny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy 
je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je 
vybavena jedním sklopným a jedním pevným 
madlem.

Parkování
Před objektem se nachází parkovací plocha 
bez vyhrazeného parkovacího stání. Povrch 
parkoviště tvoří hrubší mozaika v  příčném 
sklonu (až 7 %).

 

Jiráskova 9, Litomyšl, tel. +420 776 032 506
www.facebook.com/Buuu.eu/

Základní přehled přístupnosti

KAVÁRNA  
BŮŮŮ



Vstup
Přístupový chodník z  dolní části historické 
části města je podél oblouku ulice Jirásko-
va betonový s podélným sklonem (až 10 %), 
prostranství před vstupem do kostela je pak 
dlážděné kombinací hrubší mozaiky a  hrubé 
historické dlažby. 

Na chodník před hlavním vstupem do chrámu 
vede krátký vyrovnávací nájezd (sklon 13,5 %, 
délka 40 cm), u  nějž dále vzniká převýšení 
(výška 2 cm). Chodník dlážděný mozaikovou 
dlažbou přechází v  zatočenou rampu (sklon 
6-9 %, šířka 196 cm, délka cca 390 cm), která 
zvedá k levému běžně využívanému bočnímu 
vstupu. Manipulační plocha nad rampou je do-
statečná. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní kří-
dlo šířka 99 cm, vedlejší křídlo šířka 110 cm) se 
otevírají mechanicky směrem dovnitř. Z  pro-
storného zádveří vedou do vnitřních prostor 
chrámu jednokřídlé dveře (šířka 117 cm).

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

Vstup na emporu je pouze po schodišti.

Hygienické zázemí
Součástí chrámu není upravená kabina WC.

Parkování
Před objektem se nachází parkovací plocha 
bez vyhrazeného parkovacího stání. Povrch 
parkoviště tvoří hrubší mozaika v  příčném 
sklonu (až 7 %).

Jiráskova 133, Litomyšl, tel: +420 777 100 897
www.zamecke-navrsi.cz, info@zamecke-navrsi.cz

Základní přehled přístupnosti

PIARISTICKÝ CHRÁM 
NALEZENÍ SV. KŘÍŽE



Vstup
Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického 
kláštera, na vyvýšenině nad městem mezi dvě-
ma litomyšlskými chrámy. Přístupový chodník 
z  náměstí Václava Havla, jehož povrch tvoří 
z části mozaiková dlažba a z části mlat, má po-
délný sklon (až 6 %). Úsek před vstupní branou 
je pak dlážděný hrubou dlažbou. 

Vstupní dvoukřídlá brána (šířka 2x 170 cm) se 
otevírá mechanicky směrem ven. Navazující 
mlatový chodník dále stoupá (sklon do  5 %) 
až k  vyhlídkovému místu v  nejvyšším bodě 
zahrad. 

Areál
Povrchy cest v  celém areálu tvoří převážně 
udržovaný mlat, místy je přerušovaný pásy 
hrubší mozaikové dlažby. Z  horní vyhlídky 
za vstupem vede k centrálnímu trávníku pěši-
na s podélným sklonem (až 10 %). Manipulač-
ní prostor v areálu je dostatečný. V severním 
cípu spodní části zahrady se nachází kavárna 
(dveře šířka 2x 94 cm, práh výška 3 cm) s ven-
kovní zahrádkou. 

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 72 cm; 
kabina šířka 188 cm, hloubka 168 cm) se nachá-
zí v objektu vedle kavárny. Vedou do něj jed-
nokřídlé dveře (šířka 72 cm) s vyšším prahem 
(výška 4 cm).  Jednokřídlé dveře do  kabiny 
WC jsou označené a otevírají se mechanicky 
směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstu-
pu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle 
WC mísy je dostatečný (šířka 128 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem, obě s nedostatečnou délkou 
(délka 59 cm).

Parkování
Na náměstí Václava Havla se nachází parkova-
cí plocha bez vyhrazeného parkovacího stání. 
Povrch parkoviště tvoří hrubší mozaika v příč-
ném sklonu (až 7 %).

Litomyšl
www.litomysl.cz/?id_str=1311055287097, ic@litomysl.cz

Základní přehled přístupnosti

KLÁŠTERNÍ  
ZAHRADY



Vstup
Přístupový chodník a  náměstí před kostelem 
mají povrch z hrubé historické dlažby s výraz-
nými spárami (šířka až 3 cm). 

Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 
75 cm, vedlejší křídlo šířka 79 cm) s  vyšším 
kamenným prahem (výška 5 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Z  prostorného 
zádveří vedou do  vnitřních prostor kostela 
dvoukřídlá mřížová vrata (šířka 2x 78 cm).

Interiér 
Prostory pro veřejnost jsou v přízemí v úrovni 
vstupu. Manipulační prostor v  interiéru je do-
statečný. Podlahu hlavní chrámové lodi tvoří 
rovná velkoformátová dlažba. 

Hygienické zázemí
Součástí kostela není upravená kabina WC.

Parkování
Na náměstí před kostelem jsou dvě vyhraze-
ná parkovací stání. Jejich povrch tvoří hrubá 
dlažba.

Toulovcovo náměstí, Litomyšl,  
tel: +420 461 612 263

Základní přehled přístupnosti

KOSTEL ROZESLÁNÍ SVATÝCH 
APOŠTOLŮ



Vstup
Přístupový chodník má povrch z  hrubší mo-
zaikové dlažby. Jednokřídlé vstupní dveře 
(šířka 86 cm) se otevírají mechanicky směrem 
dovnitř. 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 
110 cm.

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

Parkování
Před objektem je rozlehlá parkovací plocha. 

Smetanovo nám. 72, Litomyšl, tel: 461 612 161
www.mesto-zatec.cz, ic@litomysl.cz

Základní přehled přístupnosti

INFORMAČNÍ CENTRUM  
LITOMYŠL



Vstup
Přístupový chodník má rovný povrch z mozai-
kové dlažby. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní 
křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 92 cm) 
se otevírají mechanicky směrem ven. Z pro-
storného zádveří vedou do hotelové vstupní 
haly další dvoukřídlé dveře, otevírají se auto-
maticky směrem dovnitř. Vstup do restaurace 
v přízemí je po levé straně vstupní haly (dveře 
šířka 92 cm).

Interiér 
Prostory restaurace se nacházejí v přízemí v 
úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru 
je dostatečný. K dispozici jsou stolky (výška 
74 cm) s podjezdem (výška 66 cm).

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 
cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 151 cm) je 
samostatná a nachází se v přízemí vedle ho-
telové recepce. Jednokřídlé dveře do WC jsou 
označené a otevírají se mechanicky směrem 
ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do 
kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je dostatečný (šířka 82 cm). Toaletní 
mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování
Vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici na 
parkovací ploše v ulici Na Výstavišti cca 100 
m od objektu. 

Smetanovo náměstí 84, Litomyšl, tel: +420 461 615 338
https://zlatahvezda.com, recepce.zlata.hvezda@lit.cz

Základní přehled přístupnosti

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA  
- RESTAURACE



Veřejné WC se nachází ve dvoře historického 
domu na Smetanově náměstí. Povrch dvora 
tvoří hrubší štětová dlažba. Ke vstupu (dveře 
šířka 87 cm) vede jednoramenná rampa (sklon 
10 %, šířka 226 cm, délka 320 cm) s obou-
stranným madlem (výška 95 cm). 

Součástí veřejného hygienického zázemí je 
upravená kabina. Částečně přístupná toale-
ta (dveře šířka 84 cm; kabina šířka 148 cm, 
hloubka 179 cm) je samostatná. Jednokřídlé 
dveře do WC jsou označené a otevírají se me-
chanicky směrem ven. Přístup k míse je z po-
hledu od vstupu zleva, prostor pro vozík vedle 
WC mísy je dostatečný (šířka 81 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a jedním 
pevným madlem. 

Smetanovo nám. 50,  
Litomyšl 

Základní přehled přístupnosti

VEŘEJNÉ WC  
LITOMYŠL



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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