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adresa: Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
web:   https://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/karlov.htm#f
vrátnice: 221 911 211, 775 431 915
Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují
  kontaktní osoby .

Základní přehled přístupnosti

            

Základní charakteristika objektu
Budova F MFF je součástí areálu Ke Karlovu. V objektu se nacházejí fyzikální katedry.

Dostupnost a doprava
MHD
Nejbližší zastávka MHD je zastávka autobusu č. 148 „Dětská nemocnice Karlov“. Případně lze využít bezbariérovou
stanici metra I. P. Pavlova. Více na www.dpp.cz.

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/troja.htm
CC-66.html
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Parkování
Dvě vyhrazená parkovací stání bez nájezdu na chodník jsou k dispozici u křížení ulic Ke Karlovu a Albertov.

Vstup
Povrch přístupového chodníku tvoří rovná mozaiková dlažba. Hlavní vstup do budovy je bariérový (+3 schody),
dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 91 cm, vedlejší křídlo šířka 93 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.
Zvonková signalizace (výška 130 cm) je umístěna vpravo u dveří nad schody. Ze zádveří (šířka 228 cm, hloubka 140
cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 68 cm).
Ze vstupní haly, kde se nachází vrátnice (pult výška 100 cm), vedou vlevo dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 60 cm) do
hlavní chodby v přízemí s výtahem. Bezprostředně za kyvnými dveřmi jsou +2 schody s nevyhovující dřevěnou rampou
(sklon 8 %, šířka 93 cm, délka 85 cm, převýšení mezi šikmou plochou a podlahou ve spodní části 5 cm).
Uzamčený vedlejší vchod umožňující méně bariérový přístup je k dispozici z ulice Albertov, která se směrem z ulice
ke Karlovu svažuje v podélném sklonu (až 9 %). Vstupní branka (šířka 91 cm) je opatřena zvonkovou signalizací s
kamerovým systémem (výška 138 cm). Navazující krátký chodník je zakončen vysokým obrubníkem (výška 15-17 cm).
Kolem zadní části budovy pak pokračuje komunikace s hrubým povrchem a místním sklonem (4-5 %) ke vstupní bráně
(vstup šířka 105 cm) do dvora s hrubou dlažbou a výraznějším sklonem (až 11 %), kde se nachází spodní stanice výtahu.
Bránu musí po předchozím ohlášení pomocí zvonkové signalizace u vstupu z ulice otevřít zřízenec.

Interiér
Úroveň dvora, přízemí a další dvě podlaží budovy propojuje osobní výtah.
Stupňovitě řešená posluchárna F1 (Č. Strouhala) je běžně přístupná ze schodišťové podesty mezi 2. a 3. nadzemním
podlažím (-19 schodu z 3. NP), po předchozí domluvě lze využít přístup do spodní části posluchárny z 2. NP průchodem
přes kancelář v severním traktu.
Další stupňovitě řešená posluchárna F2 (V. Dolejška) má běžný vstup do spodní části přímo z chodby 2. nadzemního
podlaží.
Omezený manipulační prostor je v zádveřích u kabinetů, ke kterým vedou z hlavních chodeb vždy dvoukřídlé dveře (šířka
2x 60 cm) se zúženým průchodem. Vstupy do jednotlivých kabinetů pak většinou tvoří jednokřídlé dveře (šířka 80 cm).

Výtah
Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 110 cm; klec šířka 141 cm, hloubka 158 cm) spojuje dvůr až 3.
nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec s protilehlými dveřmi není vybavena sklopným
sedátkem, zrcadlem ani madlem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 100 cm, maximální výška ovladačů
uvnitř klece je 123 cm.

Hygienické zázemí
Součástí budovy jsou pouze běžné toalety, které se nacházejí na každém podlaží.

Fotogalerie


