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Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu

Kolej Jednota se nachází v centru města v blízkosti Hlavního nádraží Praha. V budově je k dispozici jedna bezbariérově
upravená buňka se dvěma pokoji, koupelnou a kuchyní.
Vstup

Přístupové chodníky mají převážně asfaltový povrch pouze s lehkými poruchami, přechody v okolí mají snížené
obrubníky.
Před hlavním vstupem je +1 schod (výška 14 cm, hloubka 40 cm), který překonává přímá roštová rampa (sklon 12,5 %,
šířka 140 cm, délka 106 cm) bez madla. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 110 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.
U dveří vpravo nad rampou je zvonková signalizace (výška 144 cm) a čipová čtečka (výška 125 cm). Ze zádveří (šířka
266 cm, hloubka 177 cm) vedou stejné dvoukřídlé dveře do vstupní haly s recepcí (pult výška 125 cm).
Interiér
Ze vstupní haly vedou dvoukřídlé dveře (2x 70 cm) do chodby k výtahu. Výtah s nedostatečnou hloubkou kabiny spojuje
všechna podlaží včetně mezaninu.
Bezbariérově upravená buňka č. 120/121 se nachází v 2. nadzemním podlaží. Všechny dveře a průchody v buňce jsou
široké min. 80 cm. Z předsíně (manipulační plocha ? min. 130 cm) se šatní skříní vede vlevo otevřený průchod do
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kuchyňského koutu (linka výška 76 cm, podjezd 64 cm) a do prostorné koupelny. Rovně a vpravo jsou vstupy do pokojů
(manipulační plocha ? min. 130 cm) vybavených jednolůžkem (výška 40 cm), pracovním stolem (výška 75 cm, podjezd
73 cm) a šatní skříní. Rozmístění nábytku lze podle potřeby upravovat.
Koupelna (dveře šířka 80 cm; místnost šířka 270 cm, hloubka 248 cm) s WC a upravenou sprchou je přístupná z
předsíně. 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 170 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma
sklopnými madly. Sprchový kout bez zvýšeného okraje je vybavený sprchovým sedátkem.

Studentská společná prádelna a kuchyň na podlaží není bezbariérově přístupná (+1 schod výška 12 cm). Součástí
společných prostor je dále studovna v 2. nadzemním podlaží (dveře šířka 86 cm, práh výška 3 cm), televizní místnost
ve 3. nadzemním podlaží (dveře šířka 90 cm, práh výška 2 cm).
Výtah
Výtah (mechanicky otevírané dveře šířka 75 cm; kabina šířka 123 cm, hloubka 98 cm) nemá dostatečné rozměry
kabiny. Spojuje 1. až 4. nadzemní podlaží včetně mezaninu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina
je vybavena madlem (výška 94 cm) a zrcadlem (spodní hrana výška 148 cm) na čelní stěně. Sklopné sedátko v kabině
chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 137 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm.

Hygienické zázemí

Ve společných prostorách koleje není hygienické zázemí s bezbariérovou úpravou. Upravená koupelna a WC je pouze
součástí pokoje (viz Interiér).

Parkování

U objektu není vyhrazené parkovací stání.


