Budova T

adresa: V Holešovičkách 747/2, Praha 8
web: www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/troja.htm
vrátnice: 221 912 112, 221 912 113, 221 912 114
Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují
kontaktní osoby .
Základní přehled přístupnosti

Základní charakteristika objektu

Objekt poslucháren T, který má 2 nadzemní podlaží, je součástí rozlehlého kampusu v Troji. Komplex tvoří celkem pět
budov, v nichž sídlí kromě kateder fyzikální sekce dvě pobočky fakultní knihovny a Kabinet výuky jazyků.

Dostupnost a doprava
MHD

Přibližně 250 m od budovy se nachází autobusová zastávka Kuchyňka (bus 201). Autobus jede přes zastávku Nádraží
Holešovice, na kterou se lze dopravit metrem (trasa C). Více na www.dpp.cz .
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Parkování

Rozlehlá parkovací plocha bez vyhrazeného parkovacího stání je k dispozici u zadního vstupu budovy.

Vstup

Povrch přístupové komunikace z ulice V Holešovičkách, kde se nachází zastávka MHD, tvoří asfalt s táhlým podélným
skonem (6 – 12,5 %).
U hlavního vstupu do budovy ze západní strany (dveře šířka 100 cm) je schodiště (+9 schodů). Bezbariérový přístup do
objektu je možný zadním vchodem přes atrium, kde je k dispozici jednoramenná rampa (sklon 12,5 - 15 %, šířka 114
cm, délka 556 cm) bez madla, který překonává krátké schodiště (+5 schodů) do atria. Přístupový chodník k zadnímu
vstupu je asfaltový s lehkými nerovnostmi, povrch atria pak tvoří rovná velkoformátová dlažba. Dveře zadního vstupu
jsou jednokřídlé (šířka 100 cm) a otevírají se směrem ven. Za vstupem se nachází hlavní vstupní hala s centrální vrátnicí
(pult výška 75 cm).

Interiér

V 1. nadzemním podlaží (v úrovni hlavního i zadního vstupu) se nachází knihovna (dveře šířka 80 cm, pult výška 75
cm), dvě posluchárny, upravená toaleta a bufet (dveře šířka 2x 77 cm).
Podlaží budovy propojuje dvojice osobních výtahů v souvisejícím objektu A, který s budovou T komunikuje spojovacími
krčky v úrovni 1. i 2. nadzemní podlaží. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře učeben, pracoven a další
průchody jsou široké min. 80 cm.

Výtah

Dvojice výtahů (automaticky otevírané dveře šířka 89 cm; kabina šířka 150 cm, hloubka 150 cm) se nachází vedle
centrálního schodiště v souvisejícím objektu A. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Kabiny se sklopnými
sedátky jsou vybaveny madlem (výška 92 cm) a zrcadlem na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve
výšce max. 136 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 122 cm.

Hygienické zázemí

V budově je jedna upravená toaleta, umístěná v 1. nadzemním podlaží u Velké posluchárny. Rozměrově nedostatečná
kabina (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 170 cm, hloubka 129 cm) s předsíní (dveře šířka 83 cm; předsíň šířka 216
cm, hloubka 178 cm) je součástí oddělení WC ženy. Jednokřídlé dveře kabiny jsou označené a otevírají se mechanicky
směrem ven. Přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný
(šířka 88 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Fotogalerie
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