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Magdalény Rettigové 4, Praha 1
tel.: +420 221 900 111
web:   pedf.cuni.cz
e-mail:   podatelna@pedf.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
V hlavní budově Pedagogické fakulty sídlí děkanát, studijní oddělení, studijní proděkan, oddělení pro zahraniční a vnější
vztahy, knihovna, podatelna a většina kateder.

Vstup
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Povrch přístupového chodníku z ulice Lazarská, kde se nachází zastávka MHD, tvoří rovná mozaiková dlažba, která
přechází u široké vstupní brány v asfaltový povrch. Ke vstupu se zvedá úsek chodníku (sklon 6 %, délka cca 250 cm)
dlážděný opět mozaikou. Plocha před vstupními dveřmi je v rovině. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 105 cm,
vedlejší křídlo šířka 108 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 98 cm) je umístěna
vpravo u vstupu.
Od vstupu vede do vstupní haly s vrátnicí (pult výška 115 cm) ve zvýšeném přízemí (1. NP) schodiště (+12 schodů).
Přístup je řešen šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 300 kg; přepravní plocha šířka 80 cm, hloubka 90 cm). Ve
spodní stanici je možný pouze nástup z boku, manipulační plochy na horní schodišťové podestě je dostatečná. Plošinu
lze využívat jen za asistence personálu.

Interiér
Všechna podlaží budovy propojuje osobní výtah. V 5. až 2. nadzemním podlaží jsou místnosti přístupné z páteřních
chodeb, které mají vazbu na výtah. V 1. nadzemním podlaží nemá návaznost na výtah jižní část východního traktu s
učebnou č. R 016, která je přístupná přes venkovní dvůr (-/+ 6 schodů), ostatní prostory jsou opět přístupné z páteřní
chodby podlaží.
Vstup do auly (dveře šířka 2x 60 cm) ze schodišťové podesty (-8 schodů) spojuje se vstupní halou (1. NP) šikmá
schodišťová plošina (nosnost 300 kg; přepravní plocha šířka 75 cm, hloubka 81 cm). Na podestě je možný pouze boční
nástup / výstup. Manipulační plocha horní podesty je dostatečná.
Šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 300 kg; přepravní plocha šířka 75 cm, hloubka 81 cm) je také řešen přístup do
Velkého sálu v suterénu, do kterého také vede z páteřní chodby s výtahem schodiště (-6 schodů). Manipulační plochy
na spodní i horní schodišťové podestě jsou dostatečné.
Učebny č. 448, 450, 452, 454 a 456 v 5. nadzemním podlaží mají přístup z páteřní chodby přes +1 schod (výška 8 cm,
hloubka 60 cm), dveře (šířka 80 cm) s prahem (výška 2 cm) jsou pak jednokřídlé a otevírají se mechanicky směrem
dovnitř.
Další dveře učeben, pracoven a jiných místností ve všech podlažích jsou jednokřídlé (šířka min. 80 cm), nebo dvoukřídlé
(hlavní křídlo šířka min. 60 cm, vedlejší křídlo šířka min. 62 cm), bez schodu, ale často s prahem (výška 2-3 cm).
Výjimkou je vstup na studijní oddělení v 2. nadzemním podlaží, zde jsou dvoukřídlé dveře bez prahu, které se otevírají
automaticky do stran.
Bariérový přístup (+4 schody) má učebna č. R 112 v 2. nadzemním podlaží.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 112 cm, hloubka 139 cm) spojuje 1. podzemní až 5. nadzemní
podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec se sklopným sedátkem je dále vybavena madlem a
zrcadlem na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 105 cm, maximální výška ovladačů uvnitř
klece je 127 cm.

Hygienické zázemí
V budově jsou celkem 3 upravené toalety, použitelná je ale pouze kabina v 1. nadzemním podlaží. Samostatná přístupná
toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 233 cm, hloubka 265 cm) s prostornou předsíní má vstup přímo z páteřní chodby.
Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina se uzamyká na Euroklíč, který
je k dispozici ve vrátnici na stejném podlaží. Přístup k míse, kotvené na levé boční stěně, je z pohledu od vstupu do
kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 110 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným
a jedním pevným madlem.

Další upravená toaleta v suterénu se v době mapování (8/2019) využívala jako sklad čisticích prostředků. Třetí označená
kabina se nachází v 5. nadzemním podlaží, má však nedostatečné parametry, nevhodnou dispozici a nesprávný směr
otevírání dveří směrem dovnitř.

Parkování
Dvě vyhrazená parkovací stání se nachází při křížení ulic Magdaleny Rettigové a Lazarská. Přilehlý přechod má snížené
obrubníky na obou stranách.

MHD
Přímo do ulice M. D. Rettigové ústí bezbariérový výtahový vestibul stanice metra B Národní třída. Pouhých 100 m od
budovy se nachází bezbariérová tramvajová zastávka Lazarská linek 3, 5, 6, 9, 14, 24. Více na   www.dpp.cz .

Fotogalerie
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