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vrátnice: 221 900 536

Základní přehled přístupnosti

            

Základní charakteristika objektu
V čtyřpodlažní budově v historické zástavbě sídlí Katedra psychologie.

Dostupnost a doprava
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MHD
V blízkosti budovy se nachází tramvajové zastávky Myslíkova (tram 5) a Jiráskovo náměstí (tram 5 a 17). První z nich
je vzdálena cca 210 m, druhá potom přibližně 250 m. Více na   www.dpp.cz .

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Vstup
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Povrch přístupového chodníku tvoří rovná mozaiková dlažba, která ve vstupním prostoru přechází v hrubší kamennou
dlažbu s příčným skonem (max. 5 %).

Masivní dvoukřídlé vstupní dveře budovy (šířka 2x 110 cm) se sešikmeným kamenným prahem (sklon 36 %, délka
15 cm) a zvonkovou signalizací (výška 118 cm) se otevírají mechanicky směrem do domovního průchodu, ze kterého
vpravo vede krátké schodiště (+5 schodů) do zvýšeného přízemí. Přístup je řešen samoobslužnou šikmou schodišťovou
plošinou (nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 126 cm). Manipulační plochy na spodní i horní
schodišťové podestě jsou dostatečné.

Interiér
V budově školy v úrovni 1. nadzemního podlaží (zvýšeného přízemí) se nachází vrátnice (pult výška 115 cm) a vstup
do posluchárny č. M006 (dveře šířka 2x 77 cm) s částečně stupňovitým uspořádáním. Vyhrazená místa jsou v první
spodní řadě.

Zvýšené přízemí a všechna další podlaží, v nichž jsou rozmístěné ostatní učebny a pracovny, propojuje osobní výtah,
který se nachází na konci hlavní chodby. Manipulační prostor v interiéru celé budovy je dostatečný, další dveře a
průchody jsou široké min. 80 cm.

V nepřístupném suterénu (-17 schodů) je umístěn studentský klub.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 87 cm - zúžení madlem 82 cm, hloubka 119 cm) s
nedostatečnou šířkou spojuje zvýšené přízemí až 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.
Klec se sklopným sedátkem je dále vybavena madlem (výška 93 cm) na čelní a boční stěně a zrcadlem na čelní stěně.
Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 117 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 114 cm.

Hygienické zázemí
V budově jsou dvě upravené toalety.
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 140 cm) ve 4. nadzemním podlaží je
součástí hygienického zázemí (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 205 cm, hloubka 165 cm). Jednokřídlé dveře sloučené
kabiny 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 84 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním
pevným madlem.

Menší, rovněž částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 143 cm, hloubka 140 cm) v 2. nadzemním
podlaží je opět součástí hygienického zázemí (dveře šířka 83 cm; předsíň šířka 188 cm, hloubka 246 cm). Jednokřídlé
dveře sloučené kabiny 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 zúžený (šířka 73 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným
a jedním pevným madlem.
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