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ÚVOD
Milovníci techniky a motorů by ve svých plánech na výlety rozhodně neměli 
zapomenout na  Mladou Boleslav, město automobilů. Turistům nabízí řadu 
lákadel, kromě technických skvostů také historické centrum, kulturní památky 
a možnost aktivně trávit volný čas. Mladá Boleslav je z pohledu návštěvníka 
s omezenou schopností pohybu zajímavá i proto, že se zde příkladně starají 
o dostupnost ověřených informací o přístupnosti turistických cílů. 

Při návštěvě tohoto regionu rozhodně nevynechejte dvě zajímavá a přístupná 
muzea, která nabízejí atraktivní expozice s vůní benzínu a kerosinu. Prvním 
z nich je Muzeum Škoda, druhým Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Obě 
muzea pamatují na  spokojenost svých návštěvníků a  nabízejí možnost 
občerstvení. Muzeum Škoda přístupnou restauraci Václav, Letecké muzeum 
pak kavárnu Letecká kantýna. 

Děti jistě uvítají návštěvu Ekocentra Zahrada s minizoologickou zahradou, 
skleníky a herními prvky. I zde můžete posedět v kavárně. Z větší části přístupný 
je i  Areál volnočasových aktivit na  zrekonstruovaném Staroměstském 
náměstí. Při procházce historickým centrem města si můžete odpočinout 
a nabrat síly v restauraci The Royal Maharaja.

Díky iniciativě Infocentra Mladé Boleslavi byla kromě přístupnosti 
atraktivních turistických cílů zmapována i Metalová cesta, naučná stezka 
městem. Na webových stránkách Metalové cesty, www.metalovacesta.cz, 
naleznete spoustu zajímavých informací, map, virtuální prohlídku, ale také 
informace o přístupnosti pro vozíčkáře: www.metalovacesta.cz/cs/naucna-
stezka/pristupnost-pro-vozickare.html.

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
Prostor před objektem má kvalitní povrch ze 
zámkové dlažby a  betonu. Přístupový chod-
ník k hlavnímu vstupu v délce cca 10 m mír-
ně stoupá (sklon 5 %). Vstupní dveře objektu 
jsou dvoukřídlé a  otevírají se automaticky 
do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Ze zá-
dveří (šířka 517 cm, hloubka 900 cm), které je 
rovněž ve sklonu (sklon 5 %), vedou do interi-
éru další dvoukřídlé automatické dveře. Šířka 
průjezdu je dostatečná.

V zádveří je po pravé straně bariérový vstup 
do  restaurace Václav, která je součástí ob-
jektu. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 65 cm) se 
otevírají směrem ze zádveří, za nimi následuje 
krátké schodiště (-5 schodů). Bezbariérový 
vstup do restaurace je k dispozici z venkov-
ního prostoru samostatným vstupem, který 
tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 138 cm), ote-
vírají se směrem ven. Restaurace je vybavena 
stoly (výška 72 cm, podjezd 70 cm) s židlemi. 
Manipulační prostor je dostatečný.

Muzeum má další dva bezbariérové vstupy. 
Jeden z nich je z boku proskleného zádveří. 
Dveře jsou jednokřídlé (šířka 100 cm) a  ote-
vírají se automaticky směrem ven. Druhý 
z  nich je umístěn vlevo od  hlavního vstupu 
a  vstupu do  restaurace Václav. Dveře jsou 
dvoukřídlé (šířka 2x 135 cm) a otevírají se me-
chanicky směrem ven. Pro překonání krátké-
ho schodiště (+5 schodů) do hlavní expozice 
je k dispozici dvojramenná zalomená rampa (1. 
úsek: sklon 12 %, šířka 105 cm, délka 380 cm;  
2. úsek: sklon 12,5 %, šířka 106 cm, délka 
260 cm) s vyhovující podestou. 

Interiér
Ve  vstupní hale vlevo je umístěná recepce 
s  pokladnou (pult výška 115 cm). V  chodbě 
za  recepcí se nachází šatna (pult výška 92 
cm), částečně přístupná toaleta, výtah a ote-
vřený průchod do promítacího sálu, který je 
vybaven mobilními stoličkami. Hlavní expozici 
tvoří otevřený prostor bez převýšení. K dispo-
zici jsou lavičky.

V zadní části centrálního sálu se nachází hy-
gienické zázemí s další částečně přístupnou 
toaletou v oddělení WC ženy. Vstup na vyhlíd-
kovou lávku v hlavní expozici je bariérový (+9, 
+10, +16 schodů).

Výstavní prostory pro dočasné expozice  
v  1. patře jsou bezbariérově přístupné výta-
hem, který lze využít jen v doprovodu zaměst-
nance. Do  výstavních prostor v  mezipatře 
vede pouze dvouramenné schodiště, bez-
bariérový přístup není k  dispozici. Průchody 
v  celém objektu jsou s  výjimkou vstupních 
dveří na částečně přístupnou toaletu v hlavní 
expozici širší než 80 cm.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
99 cm; klec šířka 103 cm, hloubka 172 cm) 
s obsluhou spojuje 0. až 1. patro. Manipulač-
ní prostor před výtahem je dostatečný. Klec 
je vybavena madlem (výška 90 cm) na boční 
stěně. Sklopné sedátko a zrcadlo v kleci chy-
bí. Ovladač na nástupních místech je ve výš-
ce max. 104 cm, maximální výška ovladačů 
uvnitř klece je 120 cm.

třída Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, tel: +420 326 832 038
museum.skoda-auto.cz, muzeum@skoda-auto.cz

Základní přehled přístupnosti

ŠKODA  
MUZEUM



Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
80 cm; kabina šířka 152 cm, hloubka 175 cm) je 
samostatná a nachází se v technické chodbě 
s výtahem. Označené dveře do chodby jsou 
jednokřídlé (šířka 100 cm). Jednokřídlé dveře 
do  WC jsou rovněž 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 94 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma 
sklopnými madly. 

Hygienické zázemí se nachází v  zadní části 
hlavního výstavního sálu. Částečně přístup-
ná toaleta (dveře šířka 75 cm; kabina šířka 
242 cm, hloubka 210 cm) je součástí oddělení 
WC ženy. Vstupní dveře na toalety jsou jedno-
křídlé (šířka 108 cm). Následuje předsíň (šířka 

100 cm, hloubka 611 cm). Jednokřídlé posuvné 
dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají 
se mechanicky do strany. Přístup k míse z po-
hledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šíř-
ka 102 cm). Toaletní mísa je vybavena dvě-
ma sklopnými madly.  V kabině je k dispozici 
sklopný přebalovací pult.

Parkování
K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání, 
umístěná na parkovišti u objektu.



Vstup
Chodník před objektem má kvalitní povrch ze 
zámkové dlažby.  Vstupní dveře objektu jsou 
dvoukřídlé (šířka 2x 90 cm) a otevírají se me-
chanicky směrem ven. Zvonková signalizace 
u dveří chybí. Ze zádveří (šířka 530 cm, hloub-
ka 530 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé 
dveře (šířka 2x 90 cm), které se otevírají me-
chanicky směrem ze zádveří. 

Interiér
Ve vstupní hale naproti dveřím je umístěná re-
cepce s pokladnou (pult výška 120 cm). Vpra-
vo je vstup do hlavní expozice. V dvoukřídlých 
dveřích (šířka 2x 90 cm) je turniket. Průchod 
vedle turniketu (šířka 91 cm) je dostatečný. 
Celý prostor hlavní expozice je bezbariérově 
přístupný.

Vstup na galerii v 1. patře a do suterénu s hy-
gienickým zázemím je možný osobním výta-
hem. Součástí objektu je kavárna Letecká 
kantýna s bezbariérovým přístupem na tera-
su v úrovni přízemí. Je vybavena stoly (výška 
74 cm, podjezd 72 cm) s židlemi, barem (pult 
výška 120 cm) a  malým venkovním hřištěm 
pro děti. Manipulační prostor je dostateč-
ný. Průchody v celém objektu jsou širší než 
80 cm. 

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
90 cm; klec šířka 111 cm, hloubka 210 cm) spo-
juje -1. až 1. patro. Manipulační prostor před 
výtahem je dostatečný. Klec je vybavena 
sklopným sedátkem, madlem (výška 90 cm) 
a  zrcadlem na  boční stěně. Ovladač na  ná-
stupních místech je ve výšce max. 98 cm, ma-
ximální výška ovladačů uvnitř klece je 114 cm.

Hygienické zázemí
Dvě přístupné toalety (dveře šířka 90 cm; kabi-
na šířka 219 cm, hloubka 197 cm) jsou umístě-
né v suterénu přístupném osobním výtahem. 
Samostatné kabiny WC ženy a WC muži mají 
stejný rozměr a zrcadlově řešenou dispozici. 
Dveře se otevírají směrem ven. Přístup k míse 
WC z pohledu od vstupu do kabiny je ve WC 
muži zprava / ve WC ženy zleva (šířka 84 cm). 
Mísa WC, opatřena dvěma sklopnými madly, 
je příliš odsazená od boční stěny (vzdálenost 
77 cm), přístup k zásobníku toaletního papíru 
je ztížený.

Parkování
K dispozici jsou 4 vyhrazená parkovací stání 
na parkovišti u objektu.

Regnerova 114, Mladá Boleslav, tel: 326 211 080
www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz, info@lmmv.cz 

Základní přehled přístupnosti

LETECKÉ MUZEUM 
METODĚJE VLACHA 



Vstup
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny pře-
vážně kvalitní dlažbou. Dvoukřídlé vstupní 
dveře (šířka 2x 84 cm) s prahem (výška 2 cm) 
se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonko-
vá signalizace není k dispozici. 

Interiér
Ve vstupním objektu se nachází kavárna s po-
kladnou (pult výška 90 cm) vybavená stoly 
s podjezdem (výška 72 cm). Vstup na terasu 
kavárny je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo 
šířka 84 cm, vedlejší křídlo šířka 63 cm). K dis-
pozici je upravená toaleta. Do venkovních pro-
stor Ekocentra vedou další dvoukřídlé dveře 
(šířka 2x 85 cm).

Venkovní prostory Ekocentra s voliérami, dvě-
ma skleníky a výběhy pro zvířata tvoří okružní 
komunikace, jejíž převážná část je z  kvalitní 
zámkové dlažby. Přístup do skleníků je jedno-
křídlými dveřmi (šířka 98 cm), levý skleník má 
za vstupem krátký strmý vyrovnávací nájezd 
(sklon 40 %, délka 15 cm). Povrch skleníků tvo-
ří rovná dlažba. V zadní části areálu směrem 
k altánku nejprve dlážděná komunikace lehce 
klesá (sklon 7 %, délka 5 m) a následně stoupá 
(sklon až 12 %, délka 3 m). Převýšení lze obejít 
z  druhé strany mlatovo-písčitou cestou (šíř-
ka 112 cm). V této části zahrady se nachází 
klidová zóna s herními prvky pro děti. Cesty 
na hřišti tvoří převážně přírodní povrchy.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 82 cm; kabina 
šířka 350 cm, hloubka 205 cm) je samostatná 
a  nachází se ve  vstupním objektu u  kavár-
ny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a  otevírají se mechanicky směrem ven. Pří-
stup k míse z pohledu od vstupu do  kabiny 
je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy 
je dostatečný (šířka 106 cm). Toaletní mísa je 
vybavena dvěma sklopnými madly. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání u  objektu není 
k  dispozici. Čtyři vyhrazená parkovací stání 
jsou součástí veřejného parkoviště na křížení 
ulic Palackého a  Jaselská cca 50 m od  ob-
jektu. Další vyhrazená parkovací stání jsou 
v  parkovacím domě na  křížení ulic Jaselská 
a Tovačovského cca 70 m od objektu.

Jaselská 1475, Mladá Boleslav, tel: +420 326 329 113
www.mb-eko.cz, zahrada@ddm-mb.cz

Základní přehled přístupnosti

EKOCENTRUM  
ZAHRADA  



Vstup
Areál volnočasových aktivit na  Staroměst-
ském náměstí se skládá z  nadzemní a  pod-
zemní části. Nadzemní část, navazující na zre-
konstruované náměstí, tvoří park s  herními 
a interaktivními prvky, lavičkami a zelení. Po-
vrch komunikací tvoří převážně kvalitní mozai-
ková dlažba, místy v mírném podélném sklonu 
(3 – 4 %).

Podzemní část tvoří vstupní objekt s přístu-
pem přes klesající přímou dvouramennou ram-
pu (oba úseky sklon 8 %, šířka 118 cm, délka 
900 cm) a  nepřístupný podzemní labyrint. 
Venkovní prostor před vstupem do  objektu 
má amfiteátrový charakter a umožnuje pořá-
dání menších akcí. Dvoukřídlé vstupní dveře 
(hlavní křídlo šířka 92 cm, vedlejší křídlo šířka 
55 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

Interiér
Interiér vstupního objektu zahrnuje víceúče-
lovou místnost (galerie, výstavní prostory), 
upravenou toaletu a  vstup do  bariérového 
podzemního labyrintu, kde jsou umístěny her-
ní prvky pro děti.

Vstupní objekt je rovněž propojen osobním 
výtahem se sousedním parkovacím domem.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) 
spojuje vstupní objekt s parkovacím domem. 
Manipulační prostor před výtahem je dosta-
tečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem 
na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozi-
ci. Ovladač na nástupních místech je ve výš-
ce max. 111 cm, maximální výška ovladačů 
uvnitř klece je 106 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 82 cm; kabina 
šířka 204 cm, hloubka 222 cm) je samostatná 
a nachází se ve vstupním objektu podzemní 
části Areálu volnočasových aktivit. 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 
130 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma 
sklopnými madly.

Parkování
K dispozici jsou 3 vyhrazená parkovací stání 
umístěná v sousedním parkovacím domě.

Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav,  
tel: +420 775 576 977

Základní přehled přístupnosti

AREÁL VOLNOČASOVÝCH 
AKTIVIT  



Vstup
Restaurace je součástí hotelu Trumf a nachází 
se v přízemí vedle recepce. Vstup do hotelu 
z ulice Jaselská je přes hotelové parkoviště 
s jedním vyhrazeným parkovacím místem. 
Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 
86 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) s prahem 
(výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem 
ven. Zvonková signalizace s obousměrnou ko-
munikací (výška 131 cm) se nachází u brány 
parkoviště.

Interiér
Vstup do restaurace z chodby hotelu je dvou-
křídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 86 cm, ved-
lejší křídlo šířka 40 cm). K dispozici jsou stoly s 
možností podjezdu (výška 64 cm). Manipulační 
prostor je dostatečný.

Výtah
Restaurace se nachází v přízemí.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 81 cm; kabina 
šířka 160 cm, hloubka 256 cm) je samostatná 
a nachází se u recepce. Jednokřídlé dveře do 
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 99 cm). Toalet-
ní mísa je vybavena jedním pevným a jedním 
sklopným madlem. 

Parkování
Vyhrazené parkovací místo je k dispozici na 
parkovišti hotelu u vstupu.

Českobratrské náměstí 122/13, Mladá Boleslav, tel: +420 775 144 858
www.theroyalmaharajamladaboleslav.eatbu.com, theroyalmahajara.mb@gmail.com

Základní přehled přístupnosti

RESTAURACE  
ROYAL MAHARAJA



Vstup
Chodník před objektem má povrch z hrubší mo-
zaikové dlažby a směrem z ulice 9. května ke 
vstupu do infocentra mírně klesá (sklon 6 %).  
Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 
82 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. 
Zvonková signalizace u dveří chybí. Převýšení 
v prostorném zádveří (šířka 517 cm, hloubka 
688 cm) je řešeno přímou jednoramennou ram-
pou (sklon 12,5 %, šířka 129 cm, délka 204 cm). 
Rampa je opatřena oboustranným madlem 
(výška 90 cm). Manipulační prostor nad ram-
pou je stísněný, ale řešení rampy neomezuje 
přístup do interiéru. Ze zádveří vede do prostor 
infocentra průchod (šířka 115 cm) v tloušťce 
zdi a dále dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 
80 cm, vedlejší křídlo šířka 55 cm), které se 
otevírají mechanicky směrem ze zádveří.

Interiér
Centrální část interiéru vyplňuje velký kruhový 
pult (výška 90 cm). V zadní části infocentra 
je k dispozici internetový stolek (výška 78 cm, 
podjezd 73 cm) s třemi místy a částečně pří-
stupná toaleta. 

Celý interiér infocentra se nachází v přízemí, 
manipulační prostor je dostatečný. Průchody 
v celém objektu, s výjimkou vstupních dveří na 
částečně přístupnou toaletu, jsou širší než 80 
cm.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 
cm; kabina šířka 191 cm, hloubka 210 cm) je 
sloučená. Od interiéru ji odděluje předsíň (šířka 
187 cm, hloubka 366 cm). Označené dveře do 
předsíně (šířka 71 cm) jsou zúžené madlem na 
vnitřní straně. Jednokřídlé dveře do kabiny WC 
již označené nejsou, 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 134 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a jedním 
pevným madlem.

Parkování
K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání, 
umístěná na malém parkovišti před objektem. 
U vyhrazených parkovacích stání chybí nájezd 
na chodník (obrubník výška 5 cm). Ke vstupu 
do infocentra vede chodník s hrubší mozaiko-
vou dlažbou a příčným sklonem (až 4 %).

Železná 107, Mladá Boleslav, tel: 326 109 402
infocentrum@kulturamb.eu

Základní přehled přístupnosti

INFOCENTRUM  
MLADÁ BOLESLAV



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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