
DESET NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH MÍST
POVEDENÉ OBJEVY



Profesionální mapování přístupnosti veřejného prostoru, 
kterému se s  vášní věnujeme už pěknou řadu let, nás 
často zavede do  schovaných, ale i  obecně známých, 
přesto turisticky nedoceněných budov, parků nebo zahrad, 
kde zůstaneme chvíli užasle stát, než vytáhneme měřáky, 
tužku, papír a  pustíme se do  práce. Opravdovou radost 
nám pak udělá promyšlený bezbariérový přístup, upravené 
hygienické zázemí nebo například rafinovaně řešený výtah.

V publikaci, kterou právě otvíráte, najdete deset takových 
objektů. Věříme, že brožura může být inspirací pro všechny, 
co hledají zajímavá bezbariérově přístupná místa v Praze 
i celém Česku. Výběr jsme připravili z kolekce článků, které 
jste pod titulem POVedený Objev mohli najít každé pondělí 
na našich stránkách Přesbariéry.cz. 

Inspirativní čtení přeje tým POV
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To, že má město Kutná Hora jedinečnou katedrálu, historického ducha a zápis na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO, každý ví už od základní školy, ale kdo se sem posledních deset let 
nevypravil, nemusí znát zrekonstruovaný objekt jezuitské koleje.  

Monumentální barokní stavba dotvářející panorama historického centra je úchvatným místem, 
které stojí za návštěvu samo o sobě. A co víc, celá budova je v zásadě bezbariérová, elegantně 
a nenásilně.

Galerie Středočeského kraje, zkráceně GASK, se zaměřuje především na výtvarné umění 20. 
a 21. století a svými rozsáhlými výstavními prostorami i depozitářem se řadí k největším galerij-
ním domům v České republice. Při tom všem v ní ale zůstává milá a přátelská atmosféra, a to 
i pro nejmladší návštěvníky, kterým je vyhrazené prakticky celé první patro severního křídla. 
V široké prosvětlené chodbě tu například můžete fixou kreslit po zdi, což se vám v barokní 
stavbě jen tak nepoštěstí. Obrovská herna pak nabízí originální „lezeckou stěnu“ v  podobě 
mondriánovského geometrizovaného obrazu s vystupujícími barevnými panely nebo různé po-
hyblivé instalace.

Rozsáhlým areálem můžete klidně procházet celý den a stále objevovat. Staré i nové. Překrás-
ný strop v barokním refektáři nebo nápaditě řešený průchod mezi pokladnou a designshopem.
Místnosti i páteřní chodby jsou vzdušné a prostorné, jednotlivá podlaží pohodlně propojují dva 
velké výtahy. Vedle nepodstatných detailů je slabinou bezbariérového konceptu pouze hrubá 
dlažba před hlavním vchodem na severní straně ve Smíškově ulici a přístup do přilehlé zahrady, 
což je ovšem důsledek jejího svažitého uspořádání. Horní venkovní areál lze ale navštívit ales-
poň odděleně, vstupem z Kremnické ulice. 

Barborská 51/51, Kutná Hora, www.gask.cz 

GALERIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE



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 
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 se mechanicky směrem ven. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 
min. 118 cm). Toaletní mísa je vždy vybavena 
dvěma 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-

Základní přehled přístupnosti



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.



Klášter u kostela sv. Jiljí s barokním refektářem na Starém Městě prošel v posledních letech ne-
obyčejně povedenou rekonstrukcí. Ta dokázala při zachování čisté duchovní atmosféry otevřít 
řeholní dům veřejnosti. Zpřístupnění místa v obecném smyslu dokonale podtrhuje bezbariérové 
řešení, které je funkční, přitom k historické budově velmi ohleduplné, což se bohužel u objektů 
tohoto typu často skloubit nepovede.

Autor projektu obnovy kláštera architekt Josef Pleskot umístil vstup pro veřejnost na náro-
ží Husovy a Jalovcové ulice. Lilkově fialová barva vrat, která se opakuje na dalších prvcích 
vstupní haly, může na někoho působit nečekaně výrazně, ale nám se rozhodně moc líbila. Foyer 
s recepcí i navazující schodiště jsou naopak barevně i materiálově střídmé a o další efekty se 
stará hlavně světlo pronikající oknem nad dveřmi a u schodů.

Překrásný barokní refektář, kde se příležitostně konají přednášky a koncerty, je ze vstupní haly 
zpřístupněný dvěma rampami, které v prostoru působí zcela nenásilně.

Doslova nás pak nadchl diskrétně umístěný výtah s neošizenými parametry. Propojuje patra 
klášterní budovy včetně ambitu, a  umožňuje tak bezproblémový přístup do  osmi rodinných 
pokojů se sdílenou bezbariérovou koupelnou ve druhém patře, které jsou v této lokalitě cenově 
velmi zajímavou ubytovací možností.

Skvěle provedená stavba by ale nemohla dostatečně vyznít bez laskavého a civilního přijetí 
dominikánů, jehož se nám dostalo.

Jilská 235/7, Praha 1, www.refektar.cz

BAROKNÍ REFEKTÁŘ DOMINIKÁNSKÉHO 
KLÁŠTERA SV. JILJÍ



Vstup
Barokní refektář je součástí Dominikánského 
kláštera sv. Jiljí. Vstup pro veřejnost je z uli-
ce Jalovcová. Povrch přístupového chodníku 
tvoří mozaiková dlažba, místy s výraznějším 
podélným sklonem (až 7 %). Za dvoukřídlými 
vraty (šířka 2x 110 cm) jsou jednokřídlé vstup-
ní dveře (šířka 106 cm) se zvonkovou signali-
zací (výška 122 cm). Dveře se otevírají mecha-
nicky směrem do vstupní haly, jejíž součástí 
je recepce (pult výška 125 cm). 

Interiér
Do refektáře vede přímo ze vstupní haly jed-
noramenná rampa (sklon 8,5 %, šířka 120 cm, 
délka 263 cm). Navazující jednokřídlé dveře 
(šířka 120 cm) se otevírají automaticky smě-
rem do strany. Za vstupem jsou +2 schody, 
které kompenzuje rampa vlevo (sklon 8 %, 
šířka 110 cm, délka 405 cm). Manipulační pro-
stor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou 
dále široké min. 80 cm. Sál je vybaven židlemi, 
uspořádání sedadel a  vyhrazených míst je 
variabilní.

Výtah
Průchozí výtah (automaticky otevírané dve-
ře šířka 90 cm; klec šířka 112 cm, hloubka 
140 cm) spojuje přízemí až 3. patro, včetně 
ambitu. Manipulační prostor před výtahem je 
dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 
92 cm) a  zrcadlem na  boční stěně. Sklopné 
sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních 
místech je ve výšce max. 109 cm, maximální 
výška ovladačů uvnitř klece je 110 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 89 cm; kabina 
šířka 363 cm, hloubka 275 cm) je samostatná 
a nachází se v 2. patře přístupném ze vstupní 
haly výtahem.  Jednokřídlé dveře do WC jsou 
označené a  otevírají se mechanicky smě-
rem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu 
do kabiny je zprava i zleva. Prostor pro vozík 
vedle WC mísy je dostatečný (šířka vpravo 
92 cm; šířka vlevo 125 cm). Toaletní mísa je 
vybavena dvěma sklopnými madly. Součástí 
kabiny je umyvadlo, sprchový kout bez zvýše-
ného okraje a vana.

Parkování
Vyhrazené parkovací je k  dispozici u  křížení 
ulic Jilská a Zlatá. Okolní dlažba je hrubá s šir-
šími spárami.

Základní přehled přístupnosti



Korunní pevnůstka, která kdysi byla součástí barokního bastionového opevnění města, je scho-
vaná v meandru Mlýnského potoka a obklopená pěknou botanickou zahradou. Je sídlem olo-
moucké Pevnosti poznání.

Tvůrčí myšlenka proměnila před pár lety původní dělostřelecký sklad v populárně naučné cent-
rum vědy pro všechny věkové kategorie, ale ponechala místu historický vzhled. 

Ke vstupní bráně pevnosti vede z ulice 17. listopadu asfaltová odbočka. Průjezd do areálu v cih-
lových hradbách po pravé straně je neokázalý až nenápadný. O to překvapivěji pak zapůsobí 
vzdušné prostranství se zářivě bílou budovou, které se za branou otevře. Pravda, prvotní dojmy 
vám může trochu zakalit hrubší štětová dlažba přístupové cesty, která asi vaši pozornost upou-
tá dřív než půvab rozlehlého areálu. A ano, ideální není ani mlatový povrch s jemným štěrkem 
ve dvoře a dlažba ve vstupní hale centra.  Ale to je asi tak vše, co lze Pevnosti v tomto ohledu 
vytknout. 

Třípodlažní historická budova s čtyřmi nápaditými expozicemi je vybavená prostorným výta-
hem a ukázkovým hygienickým zázemím. Nové prvky v původní architektuře jsou sice kontrast-
ní, ale určitě ne rušivé. Spolu s dalšími moderními detaily vytváří vkusný soulad s renovovanými 
dřevěnými krovy i ostatními zachovanými částmi. Celkovou harmonii stavby umocňuje zřetelná 
snaha členit velký prostor bývalého dělostřeleckého skladu jen minimálně a náznakově. Zkrát-
ka, Pevnost poznání by rozhodně stála za návštěvu i bez své zajímavé expozice. 

17. listopadu 939/7, Olomouc, www.pevnostpoznani.cz 

PEVNOST  
POZNÁNÍ



Vstup
Pevnost poznání je interaktivní muzeum popu-
larizace vědy. Sídlí v areálu Korunní pevnůst-
ky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. 
science center, poskytujících neformální pro-
středí pro hravé objevování přírodních a spo-
lečenských jevů.

Povrch přístupového chodníku do  pevnosti 
tvoří rovný asfalt, který v průjezdu za robust-
ní vstupní bránou střídá hrubá historická dlaž-
ba s výraznými spárami. Na nádvoří je mlato-
vý povrch s jemným štěrkem. 

Dvoukřídlé vstupní dveře muzea (šířka 2x 
142 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. 
Za  nimi následují dvoje automatické dveře, 
které se otevírají do stran. Šířka průjezdu je 
dostatečná.

Interiér
Ve vstupní hale s hrubou kamennou podlahou 
se nachází pokladna (dveře šířka 83 cm, pult 
výška 90 cm), šatna (dveře šířka 80 cm, pult 
výška 80 cm) a dvě upravené toalety. 

Jednotlivá patra muzea propojuje osobní vý-
tah. Přístup je možný do  expozic ve  všech 
podlažích, dílny ve 2. patře i Laudonova sálu 
v přízemí. Při vstupech do jednotlivých částí 
jsou turnikety s  širokou postranní brankou. 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. 

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
91 cm; klec šířka112 cm, hloubka 150 cm) spo-
juje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor 
před výtahem je dostatečný. Klec je vybave-
na madlem (výška 93 cm), zrcadlem na boční 
stěně a sklopným sedátkem. Ovladač na ná-
stupních místech je ve  výšce max. 102 cm, 
maximální výška ovladačů uvnitř klece je 
112 cm.

Hygienické zázemí
Dvě samostatné, zrcadlově řešené, přístup-
né toalety (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 
200 cm, hloubka 287 cm) se nacházejí v pří-
zemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a  otevírají se mechanicky směrem ven. Pří-
stup k míse z pohledu od vstupu do  kabiny 
je zleva i zprava. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je dostatečný (šířka min. 97 cm). Toa-
letní mísy jsou vybaveny dvěma sklopnými 
madly.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Základní přehled přístupnosti



Mubaso je zkratka pro Muzeum barokních soch, které vzniklo v citlivě zrekonstruovaných pro-
storách kostela sv. Josefa při areálu bývalého kapucínského kláštera v Chrudimi. Prezentuje 
výjimečné kamenné a dřevěné plastiky východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 
18. století, přičemž zapůjčené sochy před jejich vystavením nejprve restauruje. Exponáty jsou 
rozmístěné nejen v  hlavní lodi, ale i  veřejnosti přístupné sakristii. Malby jemně prostupující 
z bílých stěn a stropu kostela pak vytváří barokním dílům skvělý podklad.

Vložené moderní prvky, díky nimž se kromě jiných funkcí podařilo muzeum bezbariérově zpří-
stupnit, mají velmi jednoduché tvary, které atmosféru stavby nijak neruší. Kostel je vestavěný 
do městského příkopu, hlavní vchod s přístupovým schodištěm a decentní postranní rampou 
se nachází na Školním náměstí. Snížená úroveň je pak zpřístupněná nenáročnou obchozí tra-
sou kolem sousedící budovy základní školy. Široká trojramenná rampa klesá k bočnímu vstupu, 
za nímž najdete kryptu, ale i hygienické zázemí s upravenou kabinou. Pomocí ramp je řešený 
i přístup do klášterních zahrad.

Školní náměstí, Chrudim, www.mubaso.cz 

MUZEUM BAROKNÍCH 
SOCH CHRUDIM



Vstup
Muzeum sídlí v  kostele sv. Josefa při kapu-
cínském klášteru. Hlavní vstup do objektu se 
nachází na Školním náměstí. Po straně ven-
kovního schodiště před vchodem je k dispozi-
ci betonová rampa (sklon 12,5 %, šířka 118 cm, 
délka 490 cm) s jednostranným madlem (výš-
ka 91 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní kří-
dlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 95 cm) se 
zvonkovou signalizací (výška 111 cm) se oteví-
rají mechanicky směrem dovnitř. Z prostorné-
ho zádveří, v němž se nachází pokladna (pult 
výška 120 cm), vedou do hlavní lodi kostela 
prosklené dvoukřídlé dveře (šířka2x 80 cm).

Snížená (suterénní) úroveň budovy je pak 
zpřístupněná nenáročnou obchozí trasou ko-
lem sousedící budovy základní školy, za  níž 
klesá široká trojramenná rampa (sklon max. 
12,5 %) k  bočnímu vstupu. Dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šíř-
ka 95 cm) se zvonkovou signalizací (výška 
110 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.  

Interiér 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, 
dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm. 
Malý kinosál po levé straně chrámové lodi má 
přístup bez převýšení a volně vyhrazená mís-
ta před stupňovitě uspořádanými sedačkami. 
U  vstupu do  veřejnosti přístupné sakristie, 
která slouží jako další výstavní prostor, je 
prudší vyrovnávací nájezd (sklon 22 %, délka 
66 cm).

Přístup ke kryptě ve spodním podlaží je řeše-
ný interiérovou jednoramennou rampou (sklon 
10,5 %, šířka 125 cm, délka 133 cm).

Výtah
Výtah není k  dispozici, přístupnost suterén-
ních prostor je řešena terénní úpravou a ob-
chozí trasou (viz Vstup).

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 83 cm; kabina 
šířka 190 cm, hloubka 183 cm) je samostat-
ná a  nachází se ve  spodním podlaží vpravo 
za bočním vstupem. 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 105 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem. 

Parkování
Před objektem je malé parkoviště bez vyhra-
zeného parkovacího místa. Nejbližší vyhraze-
né parkovací stání se nachází před sousedící 
budovou základní školy ve  vzdálenosti cca 
50 m od hlavního vstupu do kostela.

Základní přehled přístupnosti



Budovu Národního zemědělského muzea leckterý Pražák zná, ale z nejasného důvodu často 
nepovažuje za dostatečně atraktivní výletní cíl. To je škoda, protože svým návštěvníkům umí 
nabídnout ojedinělý zážitek.

Národní zemědělské muzeum sekunduje o něco populárnějšímu Technickému na pražské Let-
né. Zajímavá funkcionalistická budova, která sice v 30. letech vznikla cíleně pro muzejní sbírky, 
ale po dobu své existence několikrát sloužila jiným záměrům, prošla v posledních letech gene-
rální rekonstrukcí, při níž se postupně otevíraly nové expozice. Bezbariérové prostory s dvojicí 
centrálně umístěných výtahů nabízejí ve čtyřech podlažích vtipně pojatou interaktivní zábavu, 
kterou si po svém mohou užít děti i jejich rodiče. Je to zkrátka jedno z mála muzeí, kam mohou 
přijít společně všechny generace, aniž by musela jedna věková skupina pro radost té druhé 
prošourat rozlehlé sály s předstíraným zájmem. 

Nečekaným bonusem je pak impozantní výhled na město z prostorné, částečně zatravněné 
střešní terasy, kam se můžeme pohodlně vyvézt výtahem. Pochvalu si zaslouží i průhledné 
provedení zábradlí, které neomezuje viditelnost ani člověku na vozíku. 

Kostelní 1300/44, Praha 7, www.nzm.cz

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
MUZEUM



Vstup 
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny pře-
vážně mozaikovou dlažbou. Schodiště před 
hlavním vstupem (+3, +7 schodů) překonává 
přímá čtyřramenná rampa (1. až 3. úsek sklon 
12 %, šířka 150 cm, délka 300 cm; 4. úsek 
sklon 10 %, šířka 150 cm, délka 220 cm) opat-
řená oboustranným madlem (výška 92 cm). 
Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (šířka 2x 
78 cm) se otevírají automaticky směrem ven. 
V zimní sezóně se otevírá pouze hlavní křídlo, 
v teplejších obdobích se otevírají dveře celé. 
Zvonková signalizace pro přivolání personálu 
k  otevření vedlejšího křídla není k  dispozici. 
Z prostorného zádveří vedou do vstupní haly 
ve  zvýšeném přízemí další dvoukřídlé dveře 
(šířka 2x 72 cm), otevírají se rovněž automa-
ticky směrem do zádveří.

Využít lze i  upravený vstup z  druhé strany 
budovy. Převýšení (+11 schodů) překonává 
svislá plošina (nosnost 260 kg; dveře šířka 
96 cm; rozměry přepravní plochy šířka 96 cm, 
hloubka 140 cm). Zvonková signalizace (výš-
ka 89 cm) pro přivolání obsluhy plošiny je 
k  dispozici. Dále do  vstupní haly pokračují 
dvoukřídlé dveře, otevírají se automaticky 
do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.
Interiér

VSTUPNÍ HALA
Ve  vstupní hale zvýšeného přízemí je umís-
těna pokladna (pult výška 120 cm) a  vstup 
do části expozic s přednáškovým sálem. Pří-
stup na podium sálu je přes +2 schody. V hale 
jsou k dispozici dvě upravené toalety. Prosto-
ry muzea se nachází v suterénu až 4. patře 
(zahrada na střeše). Jednotlivá patra propo-
jují dva totožné osobní výtahy, s  výjimkou 
střešní zahrady, kam vede pouze jeden.

1. PATRO
V 1. patře se nachází expozice rybářství a les-
nictví. Část výstavních prostor v  expozici 
rybářství je přístupná přes +9 schodů, které 
překonává šikmá schodišťová plošina (nos-
nost 250 kg; rozměry přepravní plochy šířka 
80 cm, hloubka 90 cm). Přístup do expozice 

myslivectví je vyrovnávacím nájezdem (sklon 
15,5 %, délka 80 cm). Manipulační prostor v in-
teriéru je dostatečný. Všechny průchody jsou 
širší než 80 cm.

2. PATRO
Ve 2. patře se nachází výstavní sál a  expo-
zice zemědělství, jejíž součástí je i  zvýšený 
ochoz s přístupem čtyřramennou zalomenou 
rampou (každý úsek sklon 12 %, šířka 201 cm, 
délka 300 cm). Manipulační prostor v interié-
ru je dostatečný. Všechny průchody jsou širší 
než 80 cm.

3. PATRO
Manipulační prostor v  interiéru 3. patra je 
dostatečný. Všechny průchody jsou širší než 
80 cm. Část expozice gastronomie využívaná 
pro kurzy vaření se nachází nad +2 schody, 
které kompenzuje přímá rampa (sklon 16 %, 
šířka 123 cm, délka 213 cm), u  rampy chybí 
madla i opatření proti sjetí vozíku.

4. PATRO
Na střeše muzea se nachází Živá zahrada vý-
hledů. Kromě točitého schodiště je zahrada 
přístupná jedním osobním výtahem. Přístup 
od  výtahu je dvoukřídlými dveřmi, které se 
otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu 
je dostatečná. Povrch komunikací tvoří pře-
vážně dřevěný rošt a zatravněná plocha.

SUTERÉN
V suterénu se nachází expozice traktorů. Pří-
stup od výtahu je šikmou částí chodby (sklon 
12 %, délka 9 m). Manipulační prostor v  inte-
riéru je dostatečný. Všechny průchody jsou 
širší než 80 cm.

Výtah
Jednotlivá patra muzea propojují dva totožné vý-
tahy (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; 
klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm). Manipulační 
prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vy-
bavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklop-
né sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních 
místech je ve výšce max. 96 cm, maximální výš-
ka ovladačů uvnitř klece je 122 cm.

Základní přehled přístupnosti



Hygienické zázemí
Ve  vstupní hale ve  zvýšeném přízemí jsou 
k dispozici dvě upravené toalety.

Přístupná toaleta (dveře šířka 89 cm; kabina 
šířka 222 cm, hloubka 198 cm) je samostatná 
a nachází se vlevo od pokladny. 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 100 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pev-
ným a jedním sklopným madlem. 

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
90 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 140 cm) 

je samostatná a nachází se vpravo od poklad-
ny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a  otevírají se mechanicky směrem ven. Pří-
stup k míse z pohledu od vstupu do  kabiny 
je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je 
dostatečný (šířka 109 cm). Toaletní mísa je 
vybavena jedním pevným a jedním sklopným 
madlem.

Parkování
K dispozici jsou 3 vyhrazená parkovací stání, 
nachází se před budovou vedlejšího Národní-
ho technického muzea.



Letecké muzeum Metoděje Vlacha stojí relativně daleko od  turistického centra na  rozlehlé 
pláni u mladoboleslavského letiště, což má ovšem své opodstatnění. Návštěvníkům totiž nabízí 
nejen tematickou výstavu s ukázkami historických strojů a dobovými exponáty, ale také po-
hled do živé aviatiky zahrnující technickou údržbu funkčních letadel i vyhlídkové lety. Program 
muzea zpestřují interaktivní trenažéry, modelářské workshopy nebo pondělní hudební večery.

Přitažlivá je ale i samotná architektura muzejní budovy, inspirovaná americkým bombardérem 
Stealth. Technický ráz stavby se projevuje také v interiéru přiznáním všech konstrukčních prv-
ků a rozvodů i ponecháním neupravovaného vzhledu betonových povrchů. Při tom všem působí 
celý objekt velmi přívětivě a pohodu výletního dne pocítíte zvlášť při posezení v prosvětlené 
kavárně s výhledem na letištní plochu, kde vzlétají a přistávají malé stroje.

Přímo až k muzeu jezdí v pravidelném intervalu městská linka nízkopodlažního autobusu, nástu-
piště zastávky má rovný povrch ze zámkové dlažby a optimální výšku nástupní hrany. Pro ty, 
co chtějí přijet autem, jsou na parkovišti před vstupem čtyři vyhrazená stání. Na bezbariérový 
vstup pak navazuje bezbariérový interiér, jehož patra propojuje prostorný výtah… zkrátka ta-
kové „hladké přistání“.

Regnerova 1306, Mladá Boleslav, www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz

LETECKÉ MUZEUM 
METODĚJE VLACHA



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 vstupním dveřím je 
umístěná recepce s  pokladnou (pult výška 
120 cm). Vpravo je vstup do hlavní expozice. 
V  dvoukřídlých dveřích (šířka 2x 90 cm) je 
umístěný turniket. Průchod vedle turniketu 
(šířka 91 cm) je dostatečný. Celý prostor hlav-
ní 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 restaurace s  bez-
bariérovým přístupem na  terasu v  úrovni 
přízemí. Restaurace 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 dostatečný.
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.

Základní přehled přístupnosti



Prostory pro unikátní sbírku zaměřenou na  prezentaci památek křesťanské kultury vznikly 
na Olomouckém hradě, který přešel koncem devadesátých let ze státní správy do rukou kato-
lické církve. 

Rekonstrukce a dostavba souboru staveb při Václavském náměstí je dalším zajímavým vstu-
pem moderní architektury do historického objektu. Zároveň je podnětem k úvaze, jak vyvážit 
přísnou památkovou péči a  přizpůsobení chráněných budov pro současné využití. Prestižní 
zakázku získal na základě architektonické soutěže pražský atelier HŠH, který se vydal cestou 
minimálních, zato jasně viditelných úprav hradního komplexu.
 
Architekti proložili historické prostory novými prvky, které jsou svým materiálovým i tvarovým 
pojetím ryze moderní. Prostředkem vstupní haly tak prochází výtahová konstrukce z nerezo-
vého černého plechu. Také upravená kabina WC za  šatnou v  přízemí má podobu „vložené 
krabice“ ze stejného kontrastního materiálu. Oba prvky, které by mimochodem mohly mít větší 
vnitřní rozměry, ale co naplat, vycházejí ze starších legislativních požadavků, určitě vyvolávají 
u návštěvníků protichůdné dojmy. A podobně může působit i propojení bývalého kapitulního 
děkanství s torzem Zdíkova paláce vloženou Novou síní přístupnou betonovými rampami.
 
My patříme k těm, které navrstvení soudobé funkční architektury na historický korpus oslovilo 
rozhodně pozitivně. Přestože přístupnost Arcidiecézního muzea není perfektní, což ze své pa-
mátkové podstaty asi ani být nemůže, je takto promyšlená snaha o bezbariérovost rozhodně 
chvályhodná. 

Václavské nám. 811/4, Olomouc, www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM 
OLOMOUC



Vstup
Muzeum sídlí v  bývalém románském paláci 
moravských biskupů u  baziliky sv. Václava 
na olomouckém Přemyslovském hradě. 

Prostranství před vstupem do areálu má po-
vrch z hrubé dlažby ve sklonu (až 8 %). Dvou-
křídlá vstupní brána (šířka 2x 137 cm) vede 
na prostorné nádvoří opět s hrubou dlažbou 
bez sklonu. Vstupní dveře muzea jsou dvou-
křídlé (hlavní křídlo šířka 58 cm, vedlejší křídlo 
šířka 60 cm) a otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. Zvonková signalizace s  obou-
směrnou komunikací (výška 118 cm) je vpravo 
u  dveří. S  ohledem na  její vhodné umístění 
je objekt hodnocen jako částečně přístupný, 
přestože šířka hlavního křídla vstupních dveří 
je nedostatečná.

Interiér 
Ve vstupní hale muzea se nachází pokladna 
(pult výška 100 cm). K šatně (pult výška 118) 
a dále do expozičních prostor přízemí i suteré-
nu vedou jednokřídlé dveře s vysokým kamen-
ným prahem (výška 10 cm), za nimiž následu-
je přímá jednoramenná rampa (sklon 12,5 %, 
šířka 105 cm, délka 240 cm) s jednostranným 
madlem (výška 90 cm).  Do muzejní prodejny 
pak vede další jednoramenná rampa (sklon 
16,5 %, šířka 120 cm, délka 525 cm) s  jedno-
stranným madlem (výška 90 cm).

Z  Kočárovny v  přízemí objektu je přístup 
do  Klenotnice jednokřídlým dveřmi (šířka 
105 cm) přes +1 schod (výška 10 cm). Suterén-
ní expoziční prostory propojuje s Kočárovnou 
čtyřramenná rampa (sklon 11,5 – 13,5 %, šířka 
118-120 cm, délka 4x 900 cm) s  jednostran-
ným madlem (výška 90 cm). Podesty jsou 
dostatečné.

Zdíkův palác je z  tohoto traktu budovy pří-
stupný pouze po schodišti. 

V  přízemí vlevo od  pokladny se nachází ga-
lerie pro krátkodobé výstavy, přístup je bez 
převýšení, průchody jsou široké min. 80 cm. 

V  1. patře, které s přízemím propojuje osob-
ní výtah, je pět sálů se stálou výstavou ob-
razů a  kaple sv. Barbory s přímým vstupem 
z úrovně patra jednokřídlými dveřmi (šířka 98 
cm). Sály oddělují dvoukřídlé dveře (šířka 2x 
70 cm) bez prahů. Toalety v 1. patře jsou pou-
ze běžné.

Výtah
Výtah (mechanicky otevírané dveře šířka 
79 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 110 cm) spo-
juje přízemí a  1. patro. Manipulační prostor 
před výtahem je dostatečný. Klec je vybave-
na sklopným sedátkem, zrcadlo a madlo není 
k dispozici. Ovladač na nástupních místech je 
ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovlada-
čů uvnitř klece je 105 cm. 

Hygienické zázemí
Upravená toaleta se odděleným vstupem 
z nádvoří (dveře šířka 2x 58) se nachází v pří-
zemí v těsné blízkosti hlavního vstupu, u kte-
rého je zvonková signalizace pro přivolání 
zaměstnance muzea. Částečně přístupná to-
aleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 145 cm, 
hloubka 157 cm) je samostatná. 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 81 
cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklop-
nými madly.

Parkování
Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.

Základní přehled přístupnosti



Potrpíte si na precizní řemeslnou práci? Zamiřte do Uměleckoprůmyslového musea na Starém 
Městě v Praze. Na téměř třech tisících metrech čtverečních výstavních ploch si pak určitě 
přijdete na své. 

Uměleckoprůmyslové museum se v  listopadu 2017 otevřelo po  několikaleté rekonstrukci. 
Do doby, než vznikne stálá expozice, tu můžete navštívit alespoň krátkodobé výstavy. Zážit-
kem je ale vidět i budovu samotnou. Zdařile restaurované interiéry vykazují vysokou řemeslnou 
kvalitu, což právě zde - v muzeu užitého umění - působí nanejvýš příhodně. 

Muzeum má boční bezbariérový přístup, který vede z ulice Široká přes půvabnou zahradu. Ta je 
mimochodem zpřístupněná veřejnosti poprvé. V přízemí je kromě informačního pultu a poklad-
ny i muzejní obchod, který kromě jiného nabízí velký výběr odborných knih o designu, repliky 
originálů předmětů zastoupených ve sbírkách UPM nebo originální autorskou módu a doplňky. 
Pěknou kavárnu najdete hned naproti obchodu, v teplých dnech je otevřená i do zahrady. 

Osmipatrová budova má tři výstavní podlaží, do kterých se dostanete dvojicí výtahů. Ty mají 
bohužel částečně omezenou hloubku, ale dostatečnou šířku. Než vstoupíte do výstavních sálů, 
nezapomeňte se rozhlédnout po historickém schodišti. Z podesty šestého patra uvidíte velko-
lepé nástěnné malby s vyobrazením řemesel a barevné okenní vitráže.

17. listopadu 2, Praha 1,  www.upm.cz

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
MUSEUM V PRAZE



Vstup
Hlavní vstup do budovy z ulice 17. listopadu 
je bariérový (+8 schodů). Vedlejší upravený 
vstup přes zahradu se nachází v  ulici Širo-
ká. Povrch přístupového chodníku tvoří rov-
ná mozaiková dlažba. Vstupní brána (šířka 
min. 150 cm) se otevírá automaticky. Zvon-
ková signalizace (výška 145 cm) je umístěná 
vpravo u brány. Zahradou musea vede cesta 
s  kvalitním mlatovým povrchem k  bočnímu 
vchodu. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 
92 cm, vedlejší křídlo šířka 98 cm) s  nízkým 
prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. Z prostorného zádveří vedou 
do vstupní haly automatické dvoukřídlé dveře 
(šířka min. 150 cm).

Interiér
Ve vstupní hale se nachází informační cent-
rum (pult výška 91 cm), pokladna (dveře šířka 
2x 74 cm) a  hygienické zázemí s  upravenou 
kabinou. Součástí přízemí je také kavárna 
s vlastním vstupem ze zahrady (dveře šířka 
2x 70 cm) s vyšším prahem (výška 4 cm) nebo 
průchodem ze vstupní haly. 

Hlavní chodba pak vede ze vstupní haly dvou-
křídlými dveřmi (šířka 2x 72 cm) ke dvojici vý-
tahů, které propojují přízemí se všemi podlaží-
mi přístupnými pro veřejnost (1., 3., 5. patro).
Ve výstavních sálech 3. patra je řešeno pře-
výšení dvojicí ramp (1. rampa: sklon 11 %, šířka 
145 cm, délka 109 cm; 2. rampa: sklon 11 %, šíř-
ka 145 cm, délka 53 cm). Přístup na galerii je 
možný pouze po schodišti (+18 schodů).

Expoziční prostory v ostatních podlažích jsou 
v rovině. 

Manipulační prostor v  interiéru je dostateč-
ný. Průchody v celé budově jsou široké min. 
70 cm. 

Výtah
Dvojice výtahů (automaticky otevírané dve-
ře šířka 100 cm; klec šířka 156 cm, hloubka 
100 cm) s  nedostatečnou hloubkou kabin 
spojuje přízemí až 7. patro. Manipulační pro-
stor před výtahy je dostatečný. Klece jsou 
vybaveny madlem (výška 89 cm) a zrcadlem 
na čelní stěně. Sklopné sedátko není součástí 
vybavení. Ovladač na nástupních místech je 
ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovla-
dačů uvnitř klece je 116 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 100 cm; kabina 
šířka 295 cm, hloubka 259 cm) je samostatná 
a  nachází se v  1. patře u  knihovny. Toaleta 
se uzamyká, klíč je k  dispozici u  pultu slu-
žeb. 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 112 cm). Toaletní mísa je 
vybavena jedním sklopným a jedním pevným 
madlem. Součástí vybavení kabiny je sklopný 
přebalovací pult.

Dvě zrcadlově řešené částečně přístupné to-
alety (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 155 cm, 
hloubka 150 cm) s  dostatečně prostornou 
předsíní jsou součástí hygienického zázemí 
v přízemí u pokladny. Přístup k míse z pohle-
du od vstupu do kabiny je zprava (WC muži) / 
zleva (WC ženy). Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je částečně omezený (šířka 77 cm). To-
aletní mísy jsou vybaveny jedním sklopným 
a  jedním pevným madlem. Sklopné přebalo-
vací pulty na  zadních stěnách kabin mohou 
překážet při použití WC.

Parkování
Dvě vyhrazená parkovací stání jsou k dispozi-
ci při křížení ulic Široká a Maiselova. 

Základní přehled přístupnosti



Žatec, který je proslulý pěstováním nejkvalitnějšího chmele, už řadu let usiluje o zapsání na se-
znam světového kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum, prohlášené v roce 1961 pa-
mátkovou rezervací, zahrnuje více než 500 významných staveb od románského slohu po se-
cesi. Z hlediska přístupnosti má ale historické jádro na mnoha místech nepříznivou valounovou 
dlažbu, která může do značné míry znepříjemnit objevování žateckých půvabů.

Velké naděje na POVedený Objev jsme vkládali do  nedávno postavené rozhledny Chmelový 
maják, která je součástí turistického areálu Chrám chmele a piva. Jenže panoramatický výtah 
ve čtyřicetimetrové vyhlídkové věži je už téměř rok mimo provoz.

Zaujal nás ale malý řemeslný pivovar Pioneer přímo pod věží. V budově, která v minulosti slou-
žila jako sklad chmele, uvařili první várku piva v září 2018. Jak se dočtete na stránkách samot-
ného pivovaru, tedy až čestným pioneerským potvrdíte svoji zletilost, sládek Michal Havrda „se 
nebojí dát na stůl něco nového a odvážného“. A to obsahem i formou. Zajímavá chuť svrchně 
kvašené, nefiltrované čtrnáctky UFO má na láhvi neméně zajímavou etiketu.

Větší část produkce se sice odváží do restaurací a pivních barů po celé České republice, sou-
částí minipivovaru je ale malá pivnice a venkovní zahrádka, kde můžete pivo ochutnat.

Vnější přístupnost pivnice komplikuje už zmíněná valounová dlažba, minimalisticky zařízený in-
teriér s jednoduchými pivními sety vedle varen je však prostorný, doplněný upravenou toaletou.

nám. Prokopa Velkého 303, Žatec, www.pioneerbeer.cz

PIONEER  
BEER



Vstup
Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamen-
nou dlažbou s výraznějšími spárami (šířka až 
2 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo 
šířka 120 cm, vedlejší křídlo šířka 122 cm) se 
otevírají mechanicky směrem ven. Ve vstupu 
je malé převýšení (výška 2 cm). 

Interiér 
Manipulační prostor v  interiéru je dostateč-
ný. K dispozici jsou pivní sety (výška 76 cm) 
s podjezdem (výška 73 cm).

Výtah
Prostory pivnice se nacházejí v  přízemí 
v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina 
šířka 160 cm, hloubka 195 cm) je samostat-
ná a nachází se v přízemí. 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 zprava. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je dostatečný (šířka 125 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a  jedním 
pevným madlem. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

Základní přehled přístupnosti



Svérázná pražská čtvrť Holešovice, která snoubí dynamickou moderní výstavbu a zřetelnou 
stopu industriální minulosti, nabízí celou řadu zajímavých míst a spoustu originálně pojatých 
kaváren. Vnitroblock je průchozí areál, sevřený mezi ulicemi Dělnická a  Tusarova. Původně 
sloužil jako výrobna pivních chladících zařízení, byly tu dílny a garáže.

Dnes patří mezi pražské projekty, které mění opuštěné továrny z první poloviny 20. století 
na multifunkční centra kavárenství a kultury, ale přitom jim ponechávají syrový ráz s neomít-
nutými cihlovými stěnami. Jak by někdo řekl, je zkrátka jedním z těch „hipsterských podniků“, 
kam chodí kreativci, milovníci designu a lidé s notebooky využívající zdejší prostor jako svou 
kancelář.

Po svém otevření v roce 2016 byl Vnitroblock i místem, kde jste se mohli v malých showroo-
mech umístěných vedle kavárenských stolků seznámit s lokální designovou tvorbou a koupit 
si originální kabelku od mladého českého výrobce. To už tu bohužel není, ale kavárna s dobrou 
kávou je tu pořád.

Pokud si navíc potrpíte na industriální interiéry s původními prvky, přiznané ocelové konstrukce 
a unikátní atmosféru, bude se vám ve Vnitroblocku moc líbit.

Snadnější přístup má areál automatickými dveřmi z  Tusarovy ulice, z  druhé strany musíte 
projít přes nezastřešený dvorek s porušeným betonovým povrchem, ale i to se dá zvládnout. 
Kavárna se nachází v centrálním prostoru v přízemí. Vedle baru je hygienické zázemí s částeč-
ně přístupnou kabinou. 

Tusarova 791/31, Praha 7, www.vnitroblock.cz

KAVÁRNA  
VNITROBLOCK



Vstup
Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny pře-
vážně mozaikovou dlažbou. Přístup z  ulice 
Tusarova je dvoukřídlými dveřmi, které se 
otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu 
je dostatečná.

Druhý přístup je z  ulice Dělnická přes vni-
troblok po  komunikaci s  hrubším asfaltem 
v  kombinaci se štěrkem. Dvoukřídlé vstupní 
dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka 
průjezdu je dostatečná.

Interiér
Prostory kavárny se nachází v  uliční úrovni 
v  bývalé průmyslové hale. Manipulační pro-
stor je dostatečný, všechny průjezdy jsou 
širší než 80 cm. Kavárna je vybavena několi-
ka druhy stolů s možností podjezdu (60 – 70 
cm).

Výtah
Výtah není k dispozici, všechny prostory ka-
várny se nachází v uliční úrovni.

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
80 cm; kabina šířka 203 cm, hloubka 140 cm) 
je součástí oddělení WC ženy. Jednokřídlé 
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 
126 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
pevným a  jedním sklopným madlem. Umy-
vadlo je umístěno ve  společném otevřeném 
předprostoru.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání je k dispozici před 
vstupem do  nedalekého objektu Městské 
knihovny.

Základní přehled přístupnosti



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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