Koleje Kajetánka - K1, K2

Radimova 35/12, Praha 6
tel.: +420 235 095 890 recepce blok K1, +420 233 095 112 recepce blok K2
web: https://kam.cuni.cz/KAM-303.html
e-mail: kolej.kajetanka@kam.cuni.cz
Základní přehled přístupnosti
Uživatelský popis objektu
Kolej je rozdělená na dva bloky K1 a K2 s vlastními vstupy i recepcemi. Součástí budovy K1 je menza a běžné ubytovací
jednotky, v budově K2 se nachází 4 bezbariérově upravené pokoje.
Vstup
Od autobusové zastávky Kajetánka vede k budově K1 asfaltový chodník s bezbariérově upraveným přechodem a
podélným sklonem do 8 %. Chodník pokračuje po levé straně budovy směrem k bloku K2. V tomto úseku už stoupá
ve výrazném sklonu až 15 %.
Budova K1 nemá bezbariérový přístup. Před hlavními vstupními dveřmi (šířka 2x 83 cm; zvonek výška 153 cm) je
schodiště (+10 schodů). Bariérový je i zadní vchod (přístupový chodník sklon až 14 %; +3 schody). Oba vstupy vedou
do společné haly s recepcí (pult výška 80 cm).
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Přístup do budovy K2 je řešený jednoramennou rampou (sklon 11 %, šířka 178 cm, délka 546 cm) s oboustranným
madlem (výška 91 cm). Betonový povrch rampy je zejména ve spodní části porušený. Manipulační plocha na spodní i
horní podestě je dostatečná. Rampa vede k vedlejšímu vstupu (dveře šířka 2x 87 cm, čipová čtečka výška 96 cm), který
je vlevo od bariérového hlavního vchodu (+4 schody, dveře šířka 2x 87 cm). Zvonková signalizace (výška 148 cm) je v
zádveří za hlavním vchodem. Oba vstupy vedou do společné haly s recepcí (pult výška 96 cm).
Interiér
Budova K2. Dvě bezbariérově upravené buňky se nacházejí vedle sebe ve 2. nadzemním podlaží v úrovni vstupu. Každá
buňka sestává ze dvou pokojů a společné koupeny (tj. 4 pokoje, 2 koupelny). Ze vstupní haly k nim vede široká chodba.
Všechny dveře a průchody v buňkách jsou široké min. 80 cm s prahem (výška max. 2 cm). Každý pokoj má vlastní
předsíň (manipulační plocha ? 120 cm) s kuchyňskou linkou (výška 76 cm, podjezd 60 cm).
Pokoje (manipulační plocha ? min. 130 cm) jsou vybavené jednolůžkem (výška 40 cm), pracovním stolem (výška 75
cm, podjezd 74 cm) a šatní skříní. Rozmístění nábytku lze podle potřeby upravovat.
Vstup do koupelny (dveře šířka 90 cm; místnost šířka 239 cm, hloubka 223 cm) s WC a upravenou sprchou je z předsíní
(koupelna má dvoje dveře naproti sobě). Jednokřídlé dveře koupelny se otevírají mechanicky směrem do předsíně. WC
mísa je umístěná na boční stěně koupelny. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 152 cm). Toaletní mísa
je vybavena dvěma sklopnými madly. Sprchový kout bez zvýšeného okraje je vybavený madlem a sprchovým sedátkem.
Pokoj č. 1 je vybavený vlastní pračkou.
V budově K2 jsou na každém patře k dispozici společenské místnosti (dveře šířka 80 cm, práh výška 2 cm).
Vstupní podlaží s bezbariérově upravenými buňkami je s dalšími patry propojené výtahem (viz Výtah).
Budova K1. V bloku není žádný bezbariérově upravený pokoj. Součástí budovy je ubytovací kancelář ve zvýšeném
přízemí, menza ve 2. nadzemím podlaží a prádelna v suterénu. Žádné podlaží není bezbariérově přístupné.
Patra budovy s výjimkou uliční úrovně propojuje výtah (viz Výtah). V úrovni 2. nadzemního podlaží od něj vede k menze
přístup přes -1 schod a dvoukřídlé dveře se zúženým hlavním křídlem (šířka 2x 76 cm).
Před vstupem do menzy je hygienické zázemí s upravenou kabinou (viz Hygienické zázemí).
Výtah
Výtah budovy K1 (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 112 cm, hloubka 210 cm) spojuje 1. podzemní
podlaží, zvýšené přízemí a všechna následující nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.
Výtah je vybavený zrcadlem (spodní hrana výška 108 cm) na čelní stěně, madly (výška 92 cm) po obvodu a sklopným
sedátkem v dosahu ovladače. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 129 cm, maximální výška ovladačů
uvnitř klece je 120 cm.
Výtah budovy K2 (mechanicky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 106 cm, hloubka 195 cm) spojuje 1. – 5.
nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je, s ohledem na otevírání dveří kabiny směrem ven, stísněný.
Výtah je vybavený zrcadlem (spodní hrana výška 98 cm) a madlem (výška 91 cm) na čelní stěně, sedátko v kabině není.
Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 135 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm.
Hygienické zázemí
V areálu je jedna bezbariérově upravená WC kabina pro veřejnost, a to u menzy v 2. nadzemním podlaží budovy K1,
které nemá bezbariérový přístup.
Kabina (dveře šířka 90 cm; kabiny šířka 175 cm, hloubka 173 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do kabiny jsou
označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 80 cm). Toaletní mísa je vybavená jedním sklopným a jedním pevným madlem.
Další upravené koupelny a WC jsou součástí ubytovacích buněk (viz Interiér).
Parkování
Před vstupem do budovy K2 jsou dvě vyhrazená parkovací místa.
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