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Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
tel.: +420 222 112 111
web:    fsv.cuni.cz
virtální prohlídka:     zde
e-mail:   info@fsv.cuni.cz
Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují
  kontaktní osoby .

Základní přehled přístupnosti

            

  Legenda k ikonám

Uživatelský popis objektu
Budova fakulty je sídlem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Centra vědeckých informací, Centra pro mediální
studia a Centra jazykové přípravy. Objekt má čtyři podlaží.

Vstup
Hlavní vstup do budovy ze Smetanova nábřeží je bariérový. Od dvoukřídlých vstupních dveří (hlavní křídlo šířka 82
cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) s obtížně dostupnou zvonkovou signalizací (výška 156 cm) vede do zvýšeného přízemí
schodiště (+6 schodů).
Vedlejší upravený vchod je k dispozici z ulice Divadelní. Povrch úzkého přístupového chodníku tvoří asfalt s nerovnostmi.
Jednokřídlé dveře (šířka 88 cm) ve vratech se otevírají mechanicky směrem dovnitř, ve dveřích je prahová lišta (výška
2-3 cm). Zvonková signalizace (výška 135 cm) je umístěna vpravo u dveří v rohu nad kamenným soklem, je obtížně
přístupná.
Na vstup navazuje průchod do vnitřního dvora a dále do budovy. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 83 cm, vedlejší
křídlo šířka 47 cm) s prahem (výška 3 cm) vedou do schodišťové chodby s výtahem v úrovni -1. patra (1. PP).

Interiér
Hlavní vstup do budovy ze Smetanova nábřeží je bariérový. Od dvoukřídlých vstupních dveří (hlavní křídlo šířka 82
cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) s obtížně dostupnou zvonkovou signalizací (výška 156 cm) vede do zvýšeného přízemí
schodiště (+6 schodů).
Vedlejší upravený vchod je k dispozici z ulice Divadelní. Povrch úzkého přístupového chodníku tvoří asfalt s nerovnostmi.
Jednokřídlé dveře (šířka 88 cm) ve vratech se otevírají mechanicky směrem dovnitř, ve dveřích je prahová lišta (výška
2-3 cm). Zvonková signalizace (výška 135 cm) je umístěna vpravo u dveří v rohu nad kamenným soklem, je obtížně
přístupná.
Na vstup navazuje průchod do vnitřního dvora a dále do budovy. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 83 cm, vedlejší
křídlo šířka 47 cm) s prahem (výška 3 cm) vedou do schodišťové chodby s výtahem v úrovni -1. patra (1. PP).
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Všechna podlaží budovy propojuje osobní výtah. Učebny a kanceláře jsou vždy přístupné úrovňově z páteřních chodeb
s vazbou na výtah. V úrovni 1. nadzemního podlaží (zvýšeného přízemí) se nachází vrátnice (pult výška 97 cm), opět
s vazbou na alternativní vstup a výtah.
Průchody do traktů ze schodišťových chodeb (od výtahu) tvoří dvoukřídlé dveře se zúženou šířkou hlavního křídla (dveře
šířka 2x 60 cm). Správa budovy zajistí po domluvě otevření vedlejších křídel.
Dveře učeben jsou většinou jednokřídlé (šířka min. 80 cm) s prahy (výška max. 3 cm). Dvoukřídlé dveře se zúženou
šířkou hlavního křídla mají učebny č. 14, 112, 115 a 216. Učebny č. 115 a 216 mají navíc omezený prostor za vstupem,
mezi dveřmi a řadou sedaček kotvených k podlaze je výrazně zúžená ulička (šířka min. 52 cm).
Manipulační prostor v interiéru je dále dostatečný.
Knihovna má samostatný vstup ze dvora. Jednokřídlé dveře (šířka 95 cm) se zvonkovou signalizací (výška 126 cm) se
otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Výtah
Výtah s nedostatečnou hloubkou kabiny (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 123 cm, hloubka 94 cm)
spojuje 1. podzemní až 3. nadzemní podlaží budovy. Kabina je vybavena madlem na boční stěně a zrcadlem na čelní
stěně. Sklopné sedátko není v dosahu ovladače. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 114 cm, maximální
výška ovladačů uvnitř kabiny je 143 cm.

Hygienické zázemí
V budově jsou celkem 2 upravené toalety. Samostatná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 153 cm, hloubka 134
cm) s nedostatečnou hloubkou se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Jednokřídlé dveře do kabiny WC 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 omezený (šířka 72 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly s nedostatečnou délkou (délka
67 cm). Kabina se uzamyká na Euroklíč, je k dispozici ve vrátnici.

Druhá upravená toaleta se nachází ve 3. nadzemním podlaží. Má shodné parametry, na právě boční stěně je však navíc
upevněný sklopný přebalovací pult, který zužuje funkční šířku kabiny (šířka 141 cm) a prostoru vedle WC mísy (šířka
62 cm). Uspořádání zařizovacích prvků a další vybavení je pak stejné.

Parkování
U zadního vstupu do budovy v ulici divadelní jsou dvě vyhrazená parkovací stání.

MHD
Bezbariérové spojení je k dispozici přímo k budově tram č. 17 a 18 zastávka Národní divadlo (jen směr ke Staroměstské).
Výstup je na ostrůvek se sníženým nájezdem. Dále je možno využít obousměrné bezbariérové zastávky Národní divadlo
na Národní třídě tram č. 6, 9, 18 a 22. Více na   www.dpp.cz .

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

Fotogalerie
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