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ÚVOD
Město Písek získalo své jméno podle osady u břehů řeky Otavy, kde se rýžoval 
zlatý písek. Založil ho ve 13. století Otakar Přemysl II. jako královské město. 
Historický ráz města a  řada zachovalých památek lákají každoročně velký 
počet turistů. Těm na  vozíku sice starobylá dlažba bude ztěžovat pohyb, 
přesto návštěva stojí za to.

Zveme vás do Prácheňského muzea, které kromě expozic představujících 
dějiny regionu nabízí krátkodobé výstavy a kulturní akce. Zastavte se také 
v sousedním, zdařile zrekonstruovaném objektu Sladovny, kde čeká spousta 
interaktivní zábavy hlavně pro děti. V  recepci Sladovny naleznete také 
Turistické informační centrum.

K procházce svádí promenádní cesta kolem Otavy, při které můžete přejít 
Kamenný most, nejstarší dochovaný most u nás, navštívit Městský ostrov 
s atrakcemi pro děti, nebo se pokochat pískovými sochami.

Občerstvit se můžete na Velkém náměstí v Soho Café nebo na promenádě 
v Kozlovně U Plechandy.

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
Povrch přístupového chodníku tvoří mozaika, 
přilehlé Velké náměstí s parkovací plochou je 
však dlážděné hrubou historickou dlažbou. 

Prácheňské muzeum sídlí v  píseckém hrad-
ním komplexu, do něhož vede z náměstí širo-
ká dvoukřídlá brána s navazujícím průchodem 
(sklon až 11 %, hrubá dlažba). Vstup do přízemí 
muzea se nachází v pravém zadním rohu roz-
lehlého dvora, který má místy povrch z hrubé 
dlažby s širšími spárami (do 3 cm) a podélný 
sklon (až 7 %). 

Plocha před vstupem do muzea je už zpevně-
ná a rovná. Jednokřídlé dveře (šířka 95 cm) se 
otevírají mechanicky směrem do vstupní haly 
s recepcí/pokladnou (pult výška 100 cm).

Interiér
Hlavní expozice muzea jsou rozmístěné v  1. 
a 2. patře, která s přízemím propojuje osob-
ní výtah využitelný za  asistence personálu 
muzea. Výtah se nachází vpravo za vstupní 
halou a vede k němu krátká chodba s dvou-
metrovým úsekem ve sklonu (max. 11 %). 

Vstup do výstavních prostor v obou podlažích 
tvoří dvoukřídlé plně otevřené dveře (průchod 
šířka min. 100 cm). Další dveře a  průchody 
jsou široké min. 80 cm.

Z  hlavního expozičního prostoru v  1. patře 
vede krátké schodiště (+5 schodů) do histo-
rického Rytířského sálu. Sál jiný bezbariérový 
přístup nemá. V 2. patře je pak vstup do jed-

né z  místností opatřen prudkým vyrovnáva-
cím nájezdem (sklon 74 cm, délka 18 %).

Část stálé výstavy (Písecký venkov v  19. 
Století) je umístěná ve zvýšeném přízemí, pří-
stupném pouze po schodišti (+7 schodů) ze 
vstupní haly. Pouze po schodišti je také pří-
stupný suterén s expozicí živých ryb.

Galerie (dveře šířka 2x 72 cm) s  dočasnými 
výstavami ve 2. patře přístupná přímo z chod-
by od výtahu. Manipulační prostor v galerii je 
dostatečný. Pro nestálé výstavy se příleži-
tostně využívají další dvě místnosti v  příze-
mí. U  jejich společného vstupu (dveře šířka 
80 cm) je krátký vyrovnávací nájezd (sklon 
13 %, délka 25 cm).

Součástí muzea je i knihovna (dveře šířka 2x 
66 cm). Nachází se v 1. patře pod galerií.

Výtah
Průchozí výtah (automaticky otevírané dve-
ře šířka 82 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 
130 cm) spojuje snížené přízemí až 2. patro. 
Manipulační prostor před výtahem je do-
statečný. Klec je vybavena madlem (výška 
89 cm) a  zrcadlem na  boční stěně. Sklopné 
sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních 
místech je ve výšce max. 104 cm, maximální 
výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm. 

Velké náměstí 114/3, Písek, tel.: +420 382 201 111
www.prachenskemuzeum.cz, info@prachenskemuzeum.cz

Základní přehled přístupnosti

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM  
V PÍSKU



Hygienické zázemí
V budově muzea se nachází pouze běžné hy-
gienické zázemí. Upravená kabina je součástí 
veřejných toalet ve dvoře. Mají vlastní vstup 
(dveře šířka 90 cm), ke kterému vede dvoura-
menná zalomená rampa (1. úsek: sklon 9,5 %, 
šířka 144 cm, délka 544 cm;  2. úsek: sklon 7 %, 
šířka 142 cm, délka 426 cm) s  hrubším dláž-
děným povrchem a  oboustranným madlem 
(výška 88 cm).

Přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 177 cm, hloubka 163 cm) je součástí od-
dělení WC ženy. Prostor před vstupem do ka-
biny je dostatečný (šířka 150 cm, hloubka 200 
cm). Jednokřídlé dveře do  kabiny 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 98 cm). Toaletní 
mísa a je vybavena dvěma sklopnými madly. 

Parkování
Vyhrazená parkovací stání jsou k  dispozici 
na náměstí před muzeem.



Vstup
Povrch přístupového chodníku tvoří mozaika, 
přilehlé Velké náměstí s parkovací plochou je 
však dlážděné hrubou historickou dlažbou. 
Interaktivní galerie sídlí v  bývalé sladovně 
píseckého pivovaru, do které vede z náměstí 
široký průjezd.  Hlavní vstup do galerie se na-
chází na nádvoří. Krátká schodiště lze obejít 
po chodníku ve sklonu (max. 10 %). Povrch je 
převážně dlážděný hrubší mozaikou.

Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají 
automaticky do  stran. Šířka průjezdu je do-
statečná. 

Interiér
Ve vstupní hale se nachází pokladna s pultem 
(výška 89 cm). Součástí recepce je Turistické 
informační centrum.

Expozice jsou rozmístěné ve dvou traktech, le-
vém křídle a středové části. Přístup do levého 
křídla je od pokladny vlevo, čtyři podlaží trak-
tu včetně sníženého přízemí propojuje osobní 
průchozí výtah. Vstupy do výstavních prostor 
v  jednotlivých patrech tvoří dvoukřídlé dveře 
se zúženým průjezdem hlavního křídla (Hlavní 
křídlo šířka 76 cm, vedlejší křídlo šířka 85 cm). 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Středová část je ze vstupní haly přístupná 
po  schodišti. Alternativní uzamčený vstup 
(šířka min 80 cm) se nachází na nádvoří (v let-
ních měsících je zde v provozu kavárna), vede 
do Malé galerie v přízemí. Přístup zajistí po do-
mluvě v  pokladně personál. Patra středové 

části pak propojuje druhý osobní výtah. Ve 2. 
nadzemním podlaží, kde se nachází herna pro 
předškolní děti Pilařiště, je však výrazné zúžení 
v lomení přístupové chodby (šířka 90 cm). Dve-
ře jsou ve středové části široké min. 80 cm.

Výtah
Průchozí výtah v  levém křídle (automaticky 
otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 120 cm, 
hloubka 204 cm) spojuje snížené přízemí až 
3. patro Manipulační prostor před výtahem je 
dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 
92 cm) a zrcadlem na boční stěně. Sklopné se-
dátko je v dosahu ovládacího panelu. Ovladač 
na nástupních místech je ve výšce max. 96 cm, 
maximální výška ovladačů uvnitř klece je 112 cm. 

Druhý výtah ve středové části (Pilařiště, Malá 
galerie, Radek Pilař) má stejné parametry. 

Hygienické zázemí
Přístupná kabina (dveře šířka 89 cm; kabina 
šířka 160 cm, hloubka 261 cm) je samostatná 
a nachází se ve 3. patře. 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 95 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklop-
ným a jedním pevným madlem. 

Parkování
Vyhrazená parkovací stání jsou k  dispozici 
na  náměstí před Sladovnou. Jejich povrch 
tvoří hrubá dlažba.

Velké nám. 113/1, Písek, tel.: +420 387 999 997
www.sladovna.cz, info@sladovna.cz

Základní přehled přístupnosti

SLADOVNA





Popis
Most s  replikami barokních soch a kříže, po-
stavený v  gotickém slohu, překlenuje řeku 
Otavu. 

Napojení mostu na  pravý břeh (směrem 
do historického centra) je bez výrazného pře-
výšení. Vozovka začíná mírně stoupat (sklon 
5-7 %) za křížením s nábřežím 1. máje. Prostor 
za mostem na levém břehu je převážně v ro-
vině, stoupá naopak počáteční úsek mostu 

(sklon 7 %). Povrch mostu i navazujících ko-
munikací tvoří hrubá mozaika s většími kost-
kami. 

Při levém břehu se z mostu směrem na nábře-
ží stáčí zatočená rampa (sklon 11 %, šířka min. 
150 cm, délka cca 700 cm), která má povrch 
z  velkoformátové kamenné dlažby s  výraz-
nějšími spárami. Na nábřeží se stejným povr-
chem je výstava pískových soch.  

Základní přehled přístupnosti

KAMENNÝ MOST  
V PÍSKU



Popis
Městský ostrov, který leží na  řece Otavě, je 
přístupný pěší lávkou z  levého břehu řeky, 
kde most bez výraznějšího převýšení navazu-
je na  rovnou cyklistickou stezku s  kvalitním 
dlážděným povrchem. Povrch lávky tvoří dře-
věný rošt s pravidelnou spárou (šířka max. 2 
cm).

Na  ostrov z  mostu odbočuje rampa (sklon 
8-9 %, šířka min. 150 cm, délka cca 1500 cm), 
povrch tvoří opět dřevěný rošt. Na  rampu 
navazuje páteřní ostrovní komunikace s mla-
tovým povrchem. Vede kolem provozní budo-
vy a občerstvení s venkovní zahrádkou k re-
konstruovanému objektu s  restaurací. Vstup 
do restaurace je bariérový (+5 schodů). 

Východní část ostrova s  dětským hřištěm, 
přístupná průchodem pod lávkou, má rovněž 
mlatový povrch.

Hygienické zázemí
Upravená částečně přístupná kabina (dve-
ře šířka 80 cm; kabina šířka 153 cm, hloubka 
188 cm) se nachází v provozní budově u ob-
čerstvení. Jednokřídlé dveře kabiny jsou ozna-
čené 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 80 cm). Toaletní mísa není 
vybavena madly. V  době mapování (6/2019) 
byla kabina dočasně mimo provoz. 

MĚSTSKÝ 
OSTROV

Základní přehled přístupnosti



Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamen-
nou dlažbou s výraznějšími spárami (šířka až 
2 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají 
automaticky do stran. Šířka průjezdu je dosta-
tečná. 

Interiér 
Prostory restaurace se nacházejí v  přízemí 
v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interié-
ru je dostatečný. K dispozici jsou stolky (výška 
76 cm) s podjezdem (výška 72 cm).

Součástí interiéru je prostorný dětský koutek 
vpravo za vstupem.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; 
kabina šířka 167 cm, hloubka 190 cm) je samo-
statná a nachází se v přízemí. Toaleta se uza-
myká, klíč je k dispozici na baru. Jednokřídlé 
dveře do WC jsou označené a otevírají se me-
chanicky směrem ven. Přístup k míse z pohle-
du od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 87 
cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním 
sklopným madlem vpravo. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Vel-
kém náměstí cca 50 m od objektu. Má povrch 
z hrubé historické dlažby.  

Velké náměstí 2/22, Písek, tel: +420 776 685 902
https://cs-cz.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/SOHO-CAFE-383806048340492/

Základní přehled přístupnosti

SOHO  
CAFÉ



Vstup
Přístupový chodník má rovný povrch z velko-
formátové kamenné dlažby a  mozaiky. Před 
vstupem je dvojramenná rampa (1. úsek: sklon 
13 %, šířka 170 cm, délka 150 cm;  2. úsek: sklon 
15,5 %, šířka 170 cm, délka 130 cm) s vyhovu-
jící podestou a  jednostranným madlem. Ma-
nipulační prostor nad rampou je dostatečný. 
Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 83 cm) se 
otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér 
Prostory restaurace se nacházejí ve zvýšeném 
přízemí v  úrovni vstupu. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou stolky 
(výška 78 cm) s podjezdem (výška 74 cm).

Přístup na terasu je bez převýšení.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; 
kabina šířka 179 cm, hloubka 159 cm) je samo-
statná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dve-
ře 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 117 cm). 
Toaletní mísa je vybavena pouze jedním sklop-
ným madlem vlevo. 

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

Svatotrojická 164/5, Písek, tel: +420 604 333 444
www.kozlovnauplechandy.cz, info@kozlovnauplechandy.cz

Základní přehled přístupnosti

KOZLOVNA 
U PLECHANDY



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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