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adresa: Celetná 20, Praha 1
koordinátor pro osoby se speciálními potřebami:
Centrum Carolina IPSC RUK, tel. 224 491 896
správa objektu: Ivan Bažant, tel. 224 491 704
vrátnice: tel. 224 491 201

Základní charakteristika objektu
Komplex historických budov s výukovými prostorami mezi Celetnou ulicí a Ovocným trhem je tvořen řadou historických
objektů, propojených v jeden funkční celek. Vedle rektorátních výukových prostor (Zelená a Modrá posluchárna) zde sídlí
také vybrané katedry Filozofické fakulty. V suterénu se nachází také bezbariérově přístupný Studentský klub Celetná.
Pro svou členitost představuje objekt poměrně komplikovaný terén, ve kterém je dosavadními opatřeními umožněna
přístupnost většiny, nikoliv však všech prostor. Na rozdíl od administrativních prostor je však většina místností určených
pro výuku přístupná. Budova disponuje několika bezbariérovými WC. Doprava mezi patry je možná výtahem.

Dostupnost a doprava
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1279.9794510038266!
2d14.423186302902229!3d50.08705632580198!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b94ebea25e0bf
%3A0x80aaac0158d67426!2zQ2VsZXRuw6EgMjAsIDExMCAwMCBTdGFyw6kgTcSbc3Rv!5e0!3m2!1scs!2scz!
4v1542377788263" width="550" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

MHD
Nedaleká hluboce založená stanice metra A i B Můstek disponuje bezbariérovým přístupem – vstup se nachází v dolní
části Václavského náměstí. Bezbariérové spojení je k dispozici tramvajemi (5, 8, 24, 26) i bus na Náměstí Republiky,
stanice metra je bez výtahu. Více na   www.dpp.cz .

Parkování
Parkování pro osoby se znevýhodněním
Po předchozím ohlášení se pracovnci Správy budov areálu Karolina Univerzity Karlovy nebo UK Pointu, je pro osoby
se znevýhodněním možné parkovat v jednom ze dvorů areálu Karolina. Vjezd je vraty na Ovocném trhu č. 5. Zde je
možno zazvonit na vrátnici, vrátný má také k dispozici kameru.
Email s jménem a přijmením řidiče, SPZ, telefonní kontakt na řidiče a datum s časem příchodu je potřebné poslat
s dostatečným předstihem na   nikola.szitaiova@ruk.cuni.cz  nebo referentce pro studenty s tělesným postižením 
simona.kostelanska@ruk.cuni.cz .

Po zaparkování se dá projít ze dvora do Karolina přes boční dveře, které vedou na rektorát UK nebo k bufetu. Jestli
se rozhodnete využít tohoto průchodu, berte prosím na vědomí, se zde nacházejí čtyři schody a teprve potom je cesta
do Velké auly zcela bezbariérová.
Na ulici Celetnou se dá projít skrz průchod Filozofické fakulty v Celetné 20. Vstup do UK POINTU a Centra Carolina je
z Celetné ulice 13, přístupový chodník tvoří rovná mozaiková dlažba. Za dvoukřídlou areálovou bránou (šířka 2x 200
cm) se nachází nádvoří s povrchem z rovné velkoformátové dlažby.

Vstup
Hlavní bezbariérový vstup je z Celetné ulice do domu č. 20. Těžká vrata pomohou otevřít kolemjdoucí (vstup je velmi
frekventovaný), případně lze zvonkem přivolat obsluhu přilehlé vrátnice. Další vstup je možný z Ovocného trhu 9. U
dveří je umístěn zvonek, který spravuje vrátnice budovy. V průchodu za vraty se nachází výtah, který je v provozu od
6 do 18 hodin.

Interiér
Pro osoby na vozíku jsou přístupna částečně všechna patra. V budově nejsou instalovány žádné prvky pro nevidomé
mimo akustických majáčků u hlavních vchodů do areálu Karolina (Ovocný trh 3, Celetná 20 a 13).
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Suterén: Studentský klub Celetná. Výtah umožní sjetí do suterénu s použitím klíče, který je k dispozici na vrátnici. Klub
je bezbariérový, část ramp ovšem nesplňuje normové požadavky.
Přízemí: Přístupné jsou jen vstupní prostory. Knihovna je přístupná po překonání vysokého prahu
1. patro: přístupné místnosti 101–104, 118–126, 131–133, 141–153
2. patro: přístupné místnosti 201–204, 224–228, 234–239
3. patro: přístupné místnosti 301-329, 332-333, 334-7 s omezením, 337–338
4. patro: přístupné místnosti celé mimo 401-413 a 423-431

Výtah
Výtah je naproti vrátnici.

Hygienické zázemí
Bezbariérové toalety:
Suterén: ve Studentském klubu Celetná u prostor ostatních WC. Klíč na baru klubu, popř. na vrátnici.
1. patro: naproti výtahu
2. patro: naproti výtahu

Zamykají se – klíč je k dispozici na vrátnici, při trvalé potřebě možnost klíč získat od Správy budov.

Fotogalerie


