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ÚVOD
Vděčným cílem pro výletníky, které lákají kulturní památky, muzea, divadla 
a  poznávání, je Plzeň. Západočeská metropole nabízí nespočet možností 
a  zážitků a právem byla Evropským městem kultury 2015. Tato publikace 
přináší informace o  přístupnosti několika turistických atraktivit Plzně. 
První z  nich je Katedrála sv. Bartoloměje, gotický chrám, který najdete 
na plzeňském náměstí Republiky a který se pyšní nejvyšší kostelní věží u nás. 

Budete-li v  Plzni, nevynechejte návštěvu dvou tamních světoznámých 
rodáků, totiž Spejbla a Hurvínka. Najdete je v Muzeu loutek. A nejen je. Čeká 
tady řada dalších loutek, které si můžete prohlédnout, ale také si s  nimi 
zahrát divadlo. Milovníkům divadla je přístupná Nová scéna Divadla Josefa 
Kajetána Tyla. Za poznáním se můžete vypravit do Techmanie (Techmania 
Science Center), kde na vás čeká řada interaktivních expozic, 3D planetárium, 
laboratoře, programy pro školy i veřejnost, zajímavé dokumenty a možnost 
„osahat si“ různé vědecké oblasti. 

Pro chvíle odpočinku a doplnění energie můžete využít přístupnou restauraci 
v  areálu Techmanie nebo restauraci Za  oponou. O  dění a  akcích se více 
dozvíte v  Turistickém informačním centru města Plzně a  na  webovém 
portálu www.visitplzen.eu.

Návštěvníci s  omezenou schopností pohybu mohou čerpat základní 
informace také z webových stránek Plzně, konkrétně ze sekce Plzeň bez 
bariér. Informace o přístupnosti objektů nejsou zpracovány metodicky a údaje 
jsou jen rámcové, nicméně pro základní orientaci jistě poslouží. Naleznete je 
zde: https://www.plzen.eu/doprava-1/plzen-bez-barier/plzen-bez-barier.aspx.

Chcete-li konzultovat přístupnost dalších objektů, můžete se obrátit 
na organizaci Vozíčkáři Plzeňska: http://www.vozickari.estranky.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
Katedrála se nachází v  centru náměstí Re-
publiky. Povrch náměstí tvoří převážně hrubší 
dlažba. Před hlavním vstupem s  pokladnou 
(pult výška 100 cm) jsou +2 schody. Zvonko-
vá signalizace není k dispozici. Přístup do ka-
tedrály je možný také vedlejším vstupem 
na západní straně dvoukřídlými dveřmi (šířka 
2x 94 cm). Za dveřmi se nachází dvoukřídlé 
zamčené dveře do  interiéru katedrály (šířka 
2x 80 cm) a zamčená mříž (šířka 2x 110 cm). 
Obojí odemkne na požádání personál.

Interiér
Manipulační prostor v katedrále je dostateč-
ný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. 
Interiér je vybaven pevnými lavicemi. Prostor 
oltáře se nachází nad +3 schody.

Výtah
Všechny prostory se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

Parkování
K dispozici je několik vyhrazených parkovacích 
stání umístěných na náměstí Republiky.

náměstí Republiky, Plzeň, tel: +420 377 226 098
www.nove.katedralaplzen.org, farnost.plzenkatedrala@bip.cz

Základní přehled přístupnosti

KATEDRÁLA  
SV. BARTOLOMĚJE



Vstup
Povrch komunikací v  okolí objektu tvoří pře-
vážně kvalitní dlažba. Před hlavním vstupem 
je +1 schod (výška 12 cm). Dvoukřídlé vstupní 
dveře (šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. Vedlejší uzamčený upravený 
vstup se nachází cca 5 m vlevo od hlavního. 
K  dispozici je zvonková signalizace (výška 
118 cm) pro přivolání personálu. Dvoukřídlé 
dveře (šířka 2x 80 cm) s kamenným prahem 
(výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem 
dovnitř. Převýšení za  vstupem vyrovnává 
část chodby v  podélném sklonu (sklon 8 %, 
šířka 150 cm, délka 277 cm).

Interiér
V  přízemí se nachází pokladna (pult výška 
113 cm) a  průchod na  dvůr muzea. Průchod 
tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm), ote-
vření vedlejšího křídla zajistí pracovník poklad-
ny. Ze dvora je možný přístup na upravenou 
toaletu a  do  osobního výtahu spojujícího 
všechna patra muzea. 

Výstavní prostory muzea jsou umístěny 
v prvním a druhém patře. Manipulační prostor 
je dostatečný, všechny průchody jsou širší 
než 80 cm.

Výtah
Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře 
šířka 81 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 135 cm) 
spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační pro-
stor před výtahem je dostatečný. Klec je 
vybavena madlem na  čelní stěně. Sklopné 
sedátko je k  dispozici. Zrcadlo v  kleci chybí. 
Ovladač na  nástupních místech je ve  výšce 
max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř 
klece je 120 cm.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; 
kabina šířka 161 cm, hloubka 140 cm) je samo-
statná a nachází se v přízemí s přístupem ze 
dvora. 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 107 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
pevným a jedním sklopným madlem. 

Parkování
K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání 
umístěná na náměstí před vstupem.

náměstí Republiky 137/23, Plzeň, tel: +420 378 370 801
www.muzeum-mloutek.cz, muzeumloutek@zcm.cz

Základní přehled přístupnosti

MUZEUM  
LOUTEK



Vstup
Hlavní vstup do divadla z Palackého náměstí 
tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm), oteví-
rají se mechanicky směrem ven. Z prostorné-
ho zádveří vedou do interiéru další dvoukřídlé 
dveře (šířka 2x 80 cm), otevírají se mechanic-
ky směrem do zádveří. 

Interiér
Za vstupem je k dispozici pokladna (pult výš-
ka 110 cm) a  šatna (pult výška 90 cm). Toa-
lety, včetně dvou upravených kabin, se na-
chází v prvním patře, vstup do hlavního sálu 
a kavárna ve druhém patře. Jednotlivá patra 
propojují dva totožné osobní výtahy. Vstup 
do  sálu tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 85 
cm). Uspořádání sálu je stupňovité se vstu-
pem v  horní části sálu. Celkem 4 místa pro 
diváky na  vozíku jsou vyhrazena v  nejvyšší 
řadě (ulička šířka 194 cm). 

Výtah
Dva totožné průchozí výtahy (automatic-
ky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 
134 cm, hloubka 145 cm) spojují přízemí až 2. 
patro. Manipulační prostor před výtahem je 
dostatečný. Klec je vybavena madlem a  zr-
cadlem na  boční stěně. Sklopné sedátko je 
k dispozici. Ovladač na nástupních místech je 
ve výšce max. 96 cm, maximální výška ovla-
dačů uvnitř klece je 107 cm.

Hygienické zázemí
Dvě přístupné toalety (dveře šířka 80 cm; ka-
bina šířka 253 cm, hloubka 184 cm) se nachází 
v prvním patře v mužském i ženském oddě-
lení v zrcadlově otočeném provedení. Jedno-
křídlé dveře do WC jsou označené a otevírají 
se mechanicky směrem ven. Přístup k míse 
z pohledu od vstupu do kabiny je v mužském 
oddělení zprava, v ženském zleva. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 122 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pev-
ným a jedním sklopným madlem. 

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

Palackého náměstí 2971/30, Plzeň,  
tel: +420 378 038 015, www.djkt.eu

Základní přehled přístupnosti

NOVÁ SCÉNA  
DIVADLA J. K. TYLA



Vstup
Prostory restaurace se nachází v přízemí nové 
budovy Divadla J. K. Tyla s vlastním vstupem 
dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 90 cm), které se 
otevírají mechanicky směrem ven. V prostor-
ném zádveří je k dispozici upravená toaleta. 
Ze zádveří vedou do interiéru restaurace další 
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74 cm), otevírají se 
mechanicky směrem do zádveří.

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
K  dispozici jsou stoly s  možností podjezdu 
(výška 73 cm).

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina 
šířka 180 cm, hloubka 243 cm) je samostatná 
a nachází se v zádveří restaurace. Jednokříd-
lé dveře do 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 116 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
pevným a  jedním sklopným madlem. Toaleta 
je uzamčená na euroklíč. 

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

Palackého náměstí 2971/30, Plzeň, tel: +420 739 754 935
www.restauracezaoponou.cz, info@restauracezaoponou.cz

Základní přehled přístupnosti

RESTAURACE A KAVÁRNA 
ZA OPONOU



Vstup
Hlavní prostory expozic Techmania Science 
Center se nachází ve dvoupatrové hale s pří-
stupem lávkou v podélném sklonu (max. sklon 
8 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) 
se otevírají automaticky směrem ven. Z  pro-
storného zádveří vedou do interiéru další dvou-
křídlé dveře, otevírají se automaticky do stran. 
Šířka průjezdu je dostatečná.

Interiér
V  přízemí za  vstupem se nachází recepce 
opatřená pultem (výška 110 cm), upravená toa-
leta a restaurace se stoly s možností podjezdu 
(výška 75 cm). Všechny interaktivní expozice 
jsou umístěny v  úrovni -1. patra, které je se 
vstupními prostory propojeno dvěma totožný-
mi osobními výtahy. Manipulační prostor v čás-
ti expozic je dostatečný, všechny průchody 
jsou širší než 80 cm. V centru haly je umístěno 
stupňovitě uspořádané hlediště pro poslucha-
če přednášek. Vyhrazená místa pro poslucha-
če na vozíku jsou součástí přední řady. Další 
místa jsou v nejvyšší řadě s přístupem přímou 
dvouramennou rampou (oba úseky sklon 12 %, 
šířka 183 cm, délka 900 cm) opatřenou obou-
stranným madlem (výška 100 cm). V -1. patře je 
k dispozici druhá upravená toaleta.

Výtah
Dva totožné průchozí výtahy (automatic-
ky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šíř-
ka 110 cm, hloubka 140 cm) spojují přízemí  
a  -1. patro. Manipulační prostor před výta-
hem je dostatečný. Klec je vybavena madlem 
na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozi-
ci. Zrcadlo v kleci chybí. Ovladač na nástup-
ních místech je ve výšce max. 99 cm, maxi-
mální výška ovladačů uvnitř klece je 101 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 204 cm, hloubka 239 cm) je samostatná 
a nachází se v přízemí u pokladen. Jednokříd-
lé dveře do 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 (šířka 
143 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
pevným a jedním sklopným madlem. Částečně 
přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 150 cm, hloubka 195 cm) je samostatná 
a nachází se v -1. patře u expozic. 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 
93 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pev-
ným a jedním sklopným madlem.

Parkování
K dispozici je 7 vyhrazených parkovacích stá-
ní umístěných na parkovišti u objektu.

U Planetária 2969/1, Plzeň, tel: +420 737 247 581
www.techmania.cz, info@techmania.cz

Základní přehled přístupnosti

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER – EXPOZICE



Vstup
Planetárium se nachází naproti hlavní budově 
Techmania Science Center s přístupem dvou-
křídlými dveřmi, které se otevírají automatic-
ky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Interiér
Prostory planetária se nachází v  suterénu, 
v  přízemí a  v  1. patře. Jednotlivá patra mezi 
sebou propojuje osobní výtah. Manipulační pro-
stor v interiéru je dostatečný, všechny průcho-
dy jsou širší než 80 cm. Za vstupem v přízemí 
je umístěna upravená toaleta a přístup do sálu 
planetária se stupňovitým uspořádáním. Pro-
stor pro návštěvníky na  vozíku je v  nejnižší 
úrovni. V prvním patře se nachází část expo-
zic, v suterénu je umístěn interaktivní sál Sci-
ence On a Sphere.

Výtah
Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře 
šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) 
spojuje suterén až 1. patro. Manipulační pro-
stor před výtahem je dostatečný. Klec je 
vybavena madlem na  boční stěně. Sklopné 
sedátko je k  dispozici. Zrcadlo v  kleci chybí. 
Ovladač na  nástupních místech je ve  výšce 
max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř 
klece je 105 cm.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; 
kabina šířka 155 cm, hloubka 154 cm) je samo-
statná a  nachází se v  1. patře. Jednokřídlé 
dveře do WC jsou označené a otevírají se me-
chanicky směrem ven. Přístup k míse z pohle-
du od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 92 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným 
a jedním sklopným madlem.

Parkování
K dispozici je 7 vyhrazených parkovacích stání 
umístěných na parkovišti u objektu.

U Planetária 2969/1, Plzeň, tel: +420 737 247 581
www.techmania.cz, info@techmania.cz

Základní přehled přístupnosti

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER – PLANETÁRIUM



Vstup
Povrch okolních komunikací tvoří převážně 
kvalitní dlažba. Před vstupem do  informační-
ho centra je krátký vyrovnávací nájezd (sklon 
16 %, délka 40 cm). K  dispozici je zvonková 
signalizace (výška 89 cm). Dvoukřídlé vstupní 
dveře (šířka 2x 74 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř.

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Informační pult je ve výšce 110 cm.

Výtah
Všechny prostory se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

Parkování
K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání 
umístěná před vstupem do budovy.

náměstí Republiky 290/41, Plzeň, tel: +420 378 035 330
www.plzen.eu/turista, info@visitplzen.eu

Základní přehled přístupnosti

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM MĚSTA PLZNĚ



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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