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adresa: Viničná 1594/7, Praha 2
web:    www.natur.cuni.cz
virtuální prohlídka:    zde
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D., tel. 221 951 397,   dana.fialova@natur.cuni.cz

Základní přehled přístupnosti

            

  Legenda k ikonám

Základní charakteristika objektu
V budově v historické zástavbě sídlí biologická sekce Přírodovědné fakulty UK a Hrdličkovo muzeum člověka.

Dostupnost a doprava
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2560.7481070246554!
2d14.422130015717687!3d50.07227887942491!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x470b948ae7448855%3A0x991760edb9987f19!
2zVmluacSNbsOhIDE1OTQvNywgMTI4IDAwIE5vdsOpIE3Em3N0bw!5e0!3m2!1sen!2scz!4v1539266503112"
width="550" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

MHD
Přibližně 200 m od budovy se nachází autobusová zastávka Větrov (bus 148). Více na   www.dpp.cz .

Parkování
Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu není k dispozici.

http://www.natur.cuni.cz
https://prirodovedcem.cz/o-fakulte/virtualni-prohlidka-kampusu
mailto:dana.fialova@natur.cuni.cz
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Vstup
Chodník před objektem má místy nerovný povrch z mozaikové dlažby a mírný podélný sklon (až 5 %).
Hlavní vstup do budovy je bariérový (+4, +10 schodů). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 110
cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 146 cm) je umístěna vpravo u dveří nad
schodištěm. Ve vstupní hale se nachází recepce (pult výška 110 cm), od níž vede dále do budovy další schodiště (+10
schodů).

Neoznačený vedlejší vstup, který umožňuje bezbariérový přístup, je k dispozici vpravo od vstupu hlavního. Dvoukřídlé
(hlavní křídlo šířka 64 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) bez zvonkové signalizace se otevírají mechanicky směrem dovnitř.
Vchod je z vnitřní i vnější strany opatřen čipovou čtečkou (výška 130 cm). Za vstupem se nachází nevhodně řešená
rampa (sklon 16 %, šířka 170 cm, délka 630 cm) s oboustranným madlem (výška 112 cm). Manipulační prostor nad
rampou je dostatečný. Přístup do 1. podzemního podlaží k centrálnímu výtahu je současně řešen šikmou plošinou
(nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 77 cm, hloubka 89 cm). Dráha šikmé plošiny kopíruje rampu.

Interiér
V dispozičně komplikované budově přiléhá k páteřním chodbám s centrálním výtahem několik mimoúrovňově
napojených bariérových částí – Katedra parazitologie (-5 schodů) v 1. podzemním podlaží, dále místnosti č. 206 -230
Katedry zoologie (-4 schody) ve 3. nadzemním podlaží a půdní prostory (+4 schody) ve 4. nadzemním podlaží.

Ostatní prostory jsou přístupné od výtahu bez převýšení, nebo přes +1 schod či práh (max. výška 7 cm).

Přístup do přiléhajících traktů, učeben a kabinetů je buď jednokřídlými dveřmi (šířka 80 – 90 cm) nebo dvoukřídlými
dveřmi (šířka 2x 60 cm), které jsou často osazeny vyšším prahem (výška 2-4 cm). Manipulační prostor v interiéru celé
budovy je dostatečný.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 100 cm) spojuje 2. podzemní až 4. nadzemní
podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 90 cm), zrcadlem na čelní
stěně a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 103 cm, maximální výška ovladačů uvnitř
klece je 119 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 164 cm, hloubka 178 cm) je samostatná a nachází se ve 4. nadzemním
podlaží. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od
vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 99 cm). Toaletní mísa je vybavena
jedním sklopným a jedním pevným madlem.
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