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Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu

Kolej Hvězda sestává ze tří bloků obytných budov. Každý blok má svůj samostatný vstup. V areálu je k dispozici jeden
bezbariérově upravený pokoj v bloku č. 3.
Vstup

Od autobusové zastávky Nad Markétou vede k hlavnímu vstupu bloku č. 3 ulicí Zvoníčkova chodník. Má porušený
asfaltový povrch a je přerušený vjezdem, u něhož chybí snížené obrubníky. Trasu lze projet po přilehlé nepříliš
frekventované vozovce, a to buď k hlavnímu vstupu, nebo ke vstupu vedlejšímu.
Před hlavním vstupem je schodiště (+8 schodů). Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm) se zvonkovou signalizací (výška
154 cm) a čipovou čtečkou (výška 134 cm) vedou do prostorné vstupní haly s recepcí.

Alternativní vstup z východní strany bloku je v úrovni sníženého přízemí. Z ulice Zvoníčkova k němu vede asfaltový
chodník, který se v délce 10 m svažuje (sklon 8-10,5 %). Plocha před vstupem je v rovině. Jednokřídlé dveře (šířka 82
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cm) se zvonkovou signalizací (výška 147 cm) a čipovou čtečkou (výška 132 cm) se otevírají mechanicky směrem ven
a vedou do schodišťové chodby s osobním výtahem.
Interiér
Bezbariérově upravený pokoj H3D109 se nachází v 2. nadzemním podlaží severního křídla bloku č. 3. Od vedlejšího
vstupu jede osobní výtah do 2. nadzemního podlaží jihovýchodního křídla bloku č. 3. Ve spojovacím krčku mezi
jihovýchodním a severním křídlem je schodiště (+9 schodů) se samoobslužnou šikmou schodišťovou plošinou (nosnost
250 kg; přepravní plocha šířka 82 cm, hloubka 106 cm; ovládací prvky výška max. 110 m). Manipulační plocha na spodní
podestě je omezená (šířka min. 150 cm, hloubka 110 cm), horní schodišťová podesta je dostatečně prostorná.
K pokoji vede široká páteřní chodba, na jejímž konci je odpočinková zóna.
Dveře pokoje (šířka 90 cm) se otevírají směrem do předsíně (manipulační plocha ? 150 cm), která je vybavená
kuchyňskou linkou (výška 87 cm, podjezd 70 cm) po levé straně. Vpravo se nachází botník s věšákem, vstup do koupelny
a lednice. Rovně jsou dveře (šířka 90 cm), které se otevírají směrem do pokoje (šířka 500 cm, hloubka 260 cm).
Pokoj je vybavený jednolůžkem (výška 48 cm), pracovním stolem (výška 83 cm, podjezd 80 cm), šatní skříní a
konferenčním stolkem.
Vstup do koupelny (dveře šířka 90 cm; místnost šířka 240 cm, hloubka 226 cm) s WC a upravenou sprchou je z předsíně.
Jednokřídlé dveře koupelny se otevírají mechanicky směrem do předsíně. Přístup k WC míse, která je umístěná v
pravém zadním rohu koupelny, je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný
(šířka 80 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Sprchový kout bez zvýšeného
okraje je vybavený madly a sprchovým sedátkem.

Studentská prádelna, ke které z recepce vede krátké schodiště (+3 schody), není bezbariérově přístupná.

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 123 cm, hloubka 203 cm) spojuje snížené přízemí až 5.
nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 92 cm) na čelní
stěně a sklopným sedátkem v dosahu ovladače. Zrcadlo v kabině chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce
max. 97 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 109 cm.

Hygienické zázemí

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

Parkování

Před každým z vchodů do jednotlivých bloků je vyhrazené parkovací stání. Nejblíže k vedlejšímu upravenému vchodu
je vyhrazené parkovací stání před vstupem do bloku č. 2.

Nachází se tady i výdejna jídel bez menzy.


