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Základní přehled přístupnosti

            

  Legenda k ikonám

Základní charakteristika objektu
V budově v historické zástavbě sídlí Institut ekonomických studií.

Dostupnost a doprava
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2560.2225975135884!
2d14.429022015925568!3d50.08211912171683!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x470b94925585c233%3A0x716c3bfd0b655d3d!2sOpletalova+1606%2F26%2C+110+00+Nov%C3%A9+M
%C4%9Bsto!5e0!3m2!1sen!2scz!4v1539261197152" width="550" height="400" frameborder="0" style="border:0"
allowfullscreen></iframe>

MHD
V blízkosti budovy (cca 250 m) se nachází stanice metra Muzeum (trasa A+C), disponující bezbariérovým přístupem.
Lze využít rovněž tramvajové dopravy, nejbližšími zastávkami jsou Muzeum a Václavské náměstí. Obě jsou vzdáleny
přibližně 550 m. Více informací na   www.dpp.cz .

Parkování
Vyhrazené parkovací stání bez nájezdu na chodník je k dispozici cca 50 m od budovy směrem ke křížení ulic Opletalova
a Washingtonova.
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https://my.matterport.com/show/?m=m6fJwnt6Dt4
mailto:katerina.vovsova@fsv.cuni.cz
mailto:denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
CC-20.html
http://www.dpp.cz


Compiled Nov 16, 2021 2:10:32 PM by Document Globe ®   2

Vstup
Povrch přístupového chodníku tvoří rovná mozaiková dlažba. Hlavní vstup do budovy je bariérový (+3 schody),
dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.
Zvonková signalizace (výška 135 cm) je umístěna vpravo u dveří nad schody. Od vstupu vede do zvýšeného přízemí
schodiště (+11 schodů).

Uzamčený vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici vlevo od hlavního. Nízké jednokřídlé dveře
(šířka 104 cm, výška 163 cm) bez zvonkové signalizace vedou do prostoru, kde je umístěna svislá plošina (nosnost
225 kg; přepravní plocha šířka 82 cm, hloubka 123 cm). Manipulační plochy na spodní i horní schodišťové podestě jsou
dostatečné. Plošina spojuje uliční úroveň a snížené přízemí s výtahem.

Interiér
V budově školy v úrovni 1. nadzemního podlaží (zvýšeného přízemí) se nachází vrátnice (pult výška 90 cm), šatna,
vstup do spodní části stupňovitě řešené auly (dveře šířka 2x 80 cm) a seminární místnost č. 105 (dveře šířka 2x 60 cm).

Přístup do horní části auly (dveře šířka 2x 80 cm) je možný z 2. nadzemního podlaží.

Snížené přízemí s počítačovou laboratoří, internetovou a odpočinkovou místností, zvýšené přízemí a všechna další
patra budovy s výjimkou 6. nadzemního podlaží propojuje osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru celé budovy
je dostatečný. Vstupy do kabinetů ve 4. a 5. nadzemního podlaží tvoří dvoukřídlé dveře se zúženým hlavním křídlem
(šířka 2x 60 cm). Mírně zúžený je i průchod bezpečnostním rámem (šířka 75 cm) v knihovně ve 3. nadzemním podlaží.
Další dveře a průchody v budově jsou široké min. 80 cm.

V úrovni 3. nadzemního podlaží se nachází vstup do posluchárny č. 314 (dveře šířka 2x 80 cm) se stupňovitým
uspořádáním. Vyhrazená místa jsou v první spodní řadě u vstupu do posluchárny, katedra je vyvýšená (+3 schody).
Ulička bez podesty po levé straně posluchárny je ve sklonu 13 %.

Přístup do 6. nadzemního podlaží, kde se nacházejí jazykové učebny, je možný pouze po točitém schodišti.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje snížené přízemí až 5.
nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec bez sklopného sedátka je vybavena madlem
(výška 91 cm) a zrcadlem na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 111 cm, maximální výška
ovladačů uvnitř klece je 110 cm.

Hygienické zázemí
V budově jsou celkem tři upravené toalety.
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm – zúžený průchod 72 cm; kabina šířka 251 cm, hloubka 157 cm) ve
sníženém přízemí je samostatná. Jednokřídlé dveře kabiny jsou označené 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 132 cm).
Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Druhá částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm – zúžený průchod 74 cm; kabina šířka 168 cm, hloubka 182 cm)
v 2. nadzemním podlaží je součástí hygienického zázemí (dveře šířka 80 cm – zúžený průchod 74 cm; předsíň šířka
165 cm, hloubka 144 cm). Jednokřídlé dveře sloučené kabiny jsou označené 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 86 cm).
Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. Umyvadlo je umístěné v předsíni.

Třetí částečně přístupná toaleta (dveře šířka 81 cm – zúžený průchod 75 cm; kabina šířka 164 cm, hloubka 201 cm) v
3. nadzemním podlaží je součástí hygienického zázemí (dveře šířka 80 cm; 1. předsíň šířka 115 cm, hloubka 243 cm;
2. předsíň šířka 198 cm, hloubka 142 cm), oddělení WC muži. Jednokřídlé dveře kabiny jsou označené 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 je vybavena dvěma sklopnými madly.

Fotogalerie

Virtuální prohlídka
Prostředí této budovy si můžete prohlédnout také prostřednictvím viruální prohlídky, která je k dispozici na   stránkách
fakulty .

https://fsv.cuni.cz/fakulta/virtualni-prohlidka
https://fsv.cuni.cz/fakulta/virtualni-prohlidka

