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Ruská 2411/87, Praha 10
tel.: +420 267 102 111
web:   www.lf3.cuni.cz
Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují
  kontaktní osoby .

Základní přehled přístupnosti

            

Uživatelský popis objektu
3. lékařská fakulta UK se nachází ve vinohradském zdravotnickém areálu, v šestipodlažní budově je kromě výukových
prostor sídlo děkanátu fakulty.

Vstup
Povrch přístupového chodníku z ulice Ruská tvoří asfalt. Chodník, který je přerušen v místech vjezdů na parkovací
plochy před vstupním prostorem do budovy, má sklopené obrubníky s výrazným sklonem (až 28 %). Na prostranství
před vstupem pak vedou z parkovacích ploch krátké kovové nájezdy (sklon 20 %, délka 30 cm).

Krátké schodiště před vstupem (+3 schody) je po levé straně opatřené jednoramennou rampou (sklon 10,5 %, šířka 170
cm, délka 400 cm) bez madla. Manipulační prostor na spodní i horní podestě je dostatečný.

Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Zvonková signalizace (výška
142 cm) je umístěna vlevo od vstupu, je obtížněji dostupná. V prostorné vstupní hale se nachází recepce (dveře šířka
80 cm).

Interiér

http://www.lf3.cuni.cz
CC-66.html
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Ze vstupní haly v 1. nadzemním podlaží vedou vstupy do tří stupňovitě uspořádaných poslucháren, Jonášovy, Burianovy
a Syllabovy, které se nachází v zadním traktu. Vyhrazený prostor v posluchárnách je vždy ve spodní části u dveří.
Ve stejném podlaží v západním traktu se nachází knihovna a naproti ní upravená toaleta s nevhodnou dispozicí. Součástí
prostorné vstupní haly je bufet (pult výška 100 cm) otevřený do prostoru.
Přízemí a všechna další podlaží propojuje výtah ve východním traktu, druhý výtah v západním traktu spojuje pouze 1.
– 5. nadzemní podlaží.
S výjimkou přízemí mají podlaží půdorysný tvar písmenu U s páteřní chodbou, ze které pak vedou vstupy do učeben
a dalších místností.
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm s výjimkou místností 302
(3. NP) a 523 (5. NP), které mají dvoukřídlé dveře se zúženou šířkou hlavního křídla (šířka 2x 70 cm).

Výtah
Výtah ve východním traktu (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 107 cm, hloubka 200 cm) spojuje
1. – 6. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena sklopným sedátkem,
zrcadlem (spodní hrana výška 110 cm) a madlem (výška 110 cm) na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou
ve výšce max. 105 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 118 cm.
Výtah v západním traktu (automaticky otevírané dveře šířka 120 cm; kabina šířka 164 cm, hloubka 156 cm) spojuje pouze
1. – 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena sklopným sedátkem,
zrcadlem (spodní hrana výška 117 cm) a madlem (výška 112 cm) na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou
ve výšce max. 140 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 131 cm.

Hygienické zázemí
V budově jsou dvě upravené toalety, žádná z nich však nemá optimální dispozici.

Toaleta v 1. nadzemním podlaží je uzamčená a nachází se v západním traktu u knihovny. Klíč je k dispozici ve vrátnici.
Kabina (dveře šířka 80; kabina šířka 162 cm, hloubka 192 cm) je samostatná. Neoznačené jednokřídlé dveře do WC se
otevírají mechanicky směrem ven. Kotvení WC mísy na čelní stěně naproti dveřím neumožňuje boční nástup, umyvadlo
je umístěné úhlopříčně na boční stěně. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Toaleta v 6. nadzemním podlaží je volně přístupná. Samostatná kabina (dveře šířka 80; kabina šířka 144 cm, hloubka
198 cm) má označené jednokřídlé dveře, které se otevírají mechanicky směrem ven. Do prostoru dveří však zasahuje
umyvadlo a zužuje šířku průjezdu (šířka 66 cm). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 89 cm). Toaletní mísy jsou vybaveny dvěma sklopnými madly.

Parkování
Před budovou jsou prostorné parkovací kapacity bez vyhrazeného parkovacího stání.

Nebližší zastávka autobusu je Bělocerkevská (pouze bus 175, ostatní linky staví dál od budovy). Příjezd není zdaleka
ideální (obrubníky, kratší jízda ve vozovce), Více na   www.dpp.cz .

Fotogalerie

http://www.dpp.cz

