
Příloha 1. Osnova polostrukturovaného rozhovoru 

 

1. Navštěvují vaší knihovnu fyzicky znevýhodnění lidé? 

 

a) ano 

b) ne 

 

2. Pokud ano, jsou to lidé  

 

a) na vozíčku 

b) o berlích  

c) s postižením zraku 

d) s postižením sluchu 

e) senioři 

f) rodiče s kočárky 

 

3. Jak často navštěvují vaší knihovnu lidé na vozíčku? 

 

a) několikrát týdně 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jednou za měsíc 

e) několikrát za rok 

f) jednou za rok 

g) nikdy 

 

4. Jak často navštěvují vaší knihovnu lidé chodící o berlích? 

 

a) několikrát týdně 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jednou za měsíc 

e) několikrát za rok 

f) jednou za rok 

g) nikdy 

 

 



5. Jak často navštěvují vaší knihovnu lidé s postižením zraku? 

 

a) několikrát týdně 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jednou za měsíc 

e) několikrát za rok 

f) jednou za rok 

g) nikdy 

 

6. Jak často navštěvují vaší knihovnu lidé s postižením sluchu? 

 

a) několikrát týdně 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jednou za měsíc 

e) několikrát za rok 

f) jednou za rok 

g) nikdy 

 

7. Jak často navštěvují vaší knihovnu senioři? 

 

a) několikrát týdně 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jednou za měsíc 

e) několikrát za rok 

f) jednou za rok 

g) nikdy 

 

 

8. Jak často navštěvují vaší knihovnu rodiče s kočárky? 

 

a) několikrát týdně 

b) jednou týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) jednou za měsíc 

e) několikrát za rok 

f) jednou za rok 

g) nikdy 

 

 

 

 



9. Domníváte se, že vaše knihovna je pro fyzicky znevýhodněné uživatele dobře přístupná? 

 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

 

10. Mají fyzicky znevýhodnění uživatelé ve vaší knihovně k dispozici nějaké technické pomůcky? 

Pokud ano, jaké? 

 

a) ano……………………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

 

11. Jaký pocit máte při setkání s fyzicky znevýhodněnými lidmi? (vyjma rodičů s kočárky) 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Jaký postoj má podle Vašich zkušeností společnost k fyzicky znevýhodněným osobám? 

(vyjma rodičů s kočárky) 

 

a) rozhodně pozitivní 

b) spíše pozitivní 

c) spíše negativní 

d) rozhodně negativní 

e) nedokážu posoudit 

 

13. Je pro Vás komunikace s fyzicky znevýhodněnými uživateli náročnější? 

 

a) ano 

b) ne 

c) nevidím rozdíl 

 

 

 



14. Slyšeli jste o projektu Bezbariérová knihovna a Standardu Handicap Friendly ? 

 

a) ano 

b) ne 

 

15. Zapojila se vaše knihovna do tohoto projektu, pokud ne, chystá se do něj zapojit?  

 

a) ano 

b) ne 

c) chystáme se zapojit 

 

16. Souhlasíte se zveřejněním výsledků mapování vaší knihovny na stránkách Pražské 

organizace vozíčkářů www.presbariery.cz ? 

 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presbariery.cz/


Příloha 2. Kategorizace přístupnosti 

 

Objekt přístupný 

 

 Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. 

Návštěva je možná bez předchozí domluvy. 

 Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 

metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je 

minimálně 110 cm. 

 Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo 

dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm. 

 Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry 

jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 

125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné. 

 Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – 

WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na 

přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky 

níže). 

 Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji 

nekomplikují pohyb na vozíku. 

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 

doplňujících piktogramů a textu.  

Objekt částečně přístupný 

 

 Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u 

objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu. 

 Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce 

do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných 

ramp je minimálně 110 cm. 

 Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm. 

 Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 

cm x hloubka 110 cm. 

 Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x 

hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu. 

 Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti 

prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně 

přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným. 

 Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.  



Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 

doplňujících piktogramů a textu.  

Objekt nepřístupný 

 

 Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů). 

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 

doplňujících piktogramů a textu.  

Doplňující piktogramy 

Obtížný povrch 

 

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. 

Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s 

hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu. 

Obtížný sklon 

 

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících 

nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu. 

Bezbariérový vstup hlavním vchodem 

 

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně 

přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). 

Bezbariérový vstup bočním vchodem 

 

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním 

vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a 

způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) 

uvádíme v doplňujícím textu. 

 



Schody 

 

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod 

dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez 

výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do 

dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: 

„schodiště”. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu 

jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít. 

Točité schodiště 

 

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové 

stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp. 

Výtah 

 

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu. 

Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale 

jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze 

všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich 

obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu. 

Ližiny nebo rampa 

 

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. 

Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké 

ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp. 

 

 

 

 



Úzké dveře nebo průjezdy 

 

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří. 

Přístupná toaleta - WC I. 

 

 Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna 

samostatně. 

 Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají 

směrem ven z kabiny. 

 Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m. 

 Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm. 

 U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse. 

 Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v 

kabině není omezený dalším zařízením toalety. 

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím 

textu.  

Částečně přístupná toaleta - WC II. 

 

 Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají 

směrem ven z kabiny. 

 Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor 

musí být umístěný proti dveřím. 

 Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm. 

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím 

textu.  

Nepřístupná toaleta - běžné WC 

 

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu. 

 

 

 

 



Vyhrazené parkovací místo 

 

Piktogram uvádíme jen u objektů, jejichž součástí je vyhrazené parkovací stání (pro držitele 

příslušného českého nebo mezinárodního průkazu). V případě, že vyhrazené parkovací stání 

není součástí objektu, ale v jeho blízkosti se nachází jiné vyhrazené parkovací stání, uvádíme 

podrobnější informace o jeho umístění a parametrech v doplňujícím textu. 

  © 2009 - 2013 Pražská organizace vozíčkářů, o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3. Evidenční tabulky PK  

 

Název objektu: Pedagogická knihovna J. A. Komenského 

Datum a jméno mapovače: 14. 10. 2013 Barbora Molíková 

 

Parkování  ne popis: parkování není vyhrazeno, po předchozí domluvě je možno 
parkovat na dvoře 

Obtížný povrch  ne popis: větší dlažební kostky 

Sklon  ne popis: 

Vstup hlavní počet schodů: 0 

rozměry schodu: šířka: mm hloubka: mm výška: mm 

převýšení (práh): ano / ne výška: mm 

zvonek: pouze zvonění  

výška: 1450 mm                    odsazení od rohu:               650 mm              

umístění: vlevo 

nika: ne 

šířka: mm hloubka: mm 

dveře: jednokřídlé  

otevírání mechanické  

dovnitř 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                  820 mm 

Průjezdová šířka vedlejšího křídla:                             2x 800 mm 

madlo:   ne vně / uvnitř výška: mm 

zádveří:  ne šířka: mm hloubka: mm 

dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé   

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné (lítací) 

otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla: mm 

Průjezdová šířka vedlejšího křídla: mm 

madlo: ano / ne vně / uvnitř výška: mm 

Vstup vedlejší vyznačen: ne 

počet schodů: (při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže) 

rozměry 1. schodu: šířka: mm hloubka: mm výška: mm 

rozměry 2. schodu: šířka: mm hloubka: mm výška: mm 

rozměry 3. schodu: šířka: mm hloubka: mm výška: mm 

převýšení (práh): ano / ne mm výška: mm 

zvonek: 
 

pouze zvonění / intercom / chybí 

výška: mm odsazení od rohu: mm 

umístění: vpravo / vlevo 

dveře: jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany  



průjezdová šířka hlavního křídla: mm 

průjezdovášířka vedlejšího křídla: mm 

madlo:  ne vně / uvnitř výška: mm 

zádveří: ne šířka: mm délka: mm 

dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla: mm 

průjezdovášířka vedlejšího křídla: mm 

madlo: ano / ne vně / uvnitř výška: mm 

 

Rampa ne 

plocha nad rampou: šířka: mm hloubka: mm 

plocha nad rampou: šířka: mm hloubka: mm 

podesty: ano / ne 

povrch: kluzký / drsný popis: 

šířka min.: mm délka šikmá: mm sklon: % 

madlo (zábradlí): ano / ne výška: mm 

zarážka proti vyjetí: ano / ne 

umístění rampy: 

Schody v interiéru ano  přímé 

popis: mezi půjčovnou a všeobecnou studovnou je 6 schodů 

Zúžený průchod ne  kde: 

popis: 

Poznámky  

 

 

 

 

 

 

 

  



Název objektu: Pedagogická knihovna J. A. Komenského 

Datum a jméno mapovače: 14. 10. 2013 Barbora Molíková 

 

Typ výtahu volně přístupný   

osobní  výtah spojuje patra: přízemí, 1. patro, 2. patro 

dojezd na hlavních podestách  

Nástupní plocha rozměry: šířka min. 1500 mm ano  

délka min. 1500 mm ano  

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):                          0 mm                               

Dveře šířka: šachetní:                                810 mm 

klec:                                800 mm 

otevírání:   

 

klec: automatické  

jednokřídlé 

Ovladače na nástupních 
místech 

výška horního tlačítka ve všech patrech max.:                              1060 mm 

označení: reliéf: vystouplé  

Braille: ano  

Klec rozměry: šířka:                              1100 mm 

hloubka:                              1390 mm 

průchozí: ne 

druhé dveře na čelní stěně / boční stěně                     ne 

Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 

uspořádání tlačítek na panelu: smíšené                            

vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:                                540 mm 

výška horního tlačítka:                              1060 mm 

označení: reliéf: vystouplé 

Braille: ano 

hlášení: akustické (zvuk): chybí 

fonetické (hlas): ano  

Vybavení klece madlo: ano výška:                                900 mm 

boční stěny 

odsazení madla od stěny (včetně madla):              450 mm 

zrcadlo: ano  naproti dveřím  

sedátko: ano  funkční ve všech polohách: ano  

výška:                                485 mm 

šířka:                                295 mm 

hloubka:                                410 mm 

ovladač v dosahu: ano  

Poznámky  



Název objektu: Pedagogická knihovna J. A. Komenského 

Datum a jméno mapovače: 14. 10. 2013 Barbora Molíková 

 

Lokalizace bb WC upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 1 

Typ kabiny volně přístupná   

samostatná, společná pro všechny uživatele 

Dveře kabiny WC šířka:                                         803 mm 

směr otevírání: z kabiny  

madlo: uvnitř  

označení na dveřích: chybí 

vnější zámek: západka  

vnitřní zámek: západka  

Vypínač ano  výška:           105 mm 

Kabina šířka:                                        1485 mm 

hloubka:                                        2100 mm 

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:                                          160 mm 

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:                                          935 mm 

vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:                                          700 mm 

výška sedátka:                                          480 mm 

toaletní papír v dosahu z mísy: ano 

Splachování WC vzadu:  výška:                                        1030 mm 

   

  

mechanické v pořádku  

Madla WC 1. madlo: pevné délka:                  780 mm výška:          840 mm 

2. madlo: sklopné  délka:                  820 mm výška:          840 mm 

osová vzdálenost madel:                                          620mm 

Umyvadlo výška umístění umyvadla: 860 mm 

výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla: 740 mm 

baterie: typ: páková 

výška od podlahy:                                          930 mm 

madlo: ano  typ: vodorovné 

výška:                  850 mm délka:               540 mm 

mýdelník: ano  výška:                        1000 mm 

ručník: ano  výška:                        1000 mm 

Doplňky věšák: ano  výška:                        1570 mm 

koš:                                                              ano  

zrcadlo:              ano   mm 

pevné (nakloněné) – výška spodní hrany:             1400 mm 



přebalovací pult:                              ne  

překáží při obsluze WC:                   ne sklopný / mobilní 

signalizační nouzové tlačítko: ne výška: mm 

Běžné WC v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC: ne 

Poznámky (madla jsou i na dveřích, výška 870 mm, šířka 400 mm), při vstupu do kabiny je krátký 
zúžený průchod (šířka 132 cm, hloubka 45 cm). 

 

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující: 

Předsíň 1 rozměry: šířka:                                  1060 mm      
mm 

hloubka:                                  1220 mm 

vstupní dveře: šířka                                    800 mm 

otevírání směr: dovnitř  

madlo: uvnitř  

označení na dveřích: chybí 

pozn. 
 
 

  
 

Předsíň 2 rozměry: šířka: mm 

hloubka: mm 

vstupní dveře: šířka: mm 

otevírání směr: dovnitř / ven / do stran 

madlo: uvnitř / vně / chybí 

označení na dveřích: ano / chybí 

pozn. 
 
 

 

 

 

 

 



Příloha 4. Evidenční tabulky KAŠ 

Název objektu: Knihovna Antonína Švehly 
(Ústavu zemědělské ekonomiky a informací) 
Datum a jméno mapovače: 21. 10. 2013 Barbora Molíková 

Parkování ne popis: u objektu není vyhrazeno parkování  

Obtížný povrch ne popis: před vstupem do budovy je dláždění drobnými kostkami 

Sklon ne popis: bez sklonu 

Vstup hlavní počet schodů: 1 

rozměry schodu: šířka:        1870 mm                 hloubka:    600 mm        výška:          130 mm             

převýšení (práh): ne výška:                               mm 

zvonek: pouze zvonění  

výška:                1630 mm                        odsazení od rohu:               210 mm               

umístění: vlevo 

nika: ano 

šířka:            1870 mm              hloubka:              600 mm            

dveře: dvoukřídlé 

otevírání mechanické 

otevírání dovnitř  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                  950 mm                          

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                  950 mm                                                   

madlo:   ne vně / uvnitř výška:                         mm 

zádveří: ano šířka:                        2310 mm                         hloubka:                        2520 mm                         

dveře zádveří dvoukřídlé   

otevírání automatické 

otevírání do stran  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                1000 mm                         

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                1000 mm                   

madlo: ne vně / uvnitř výška:                      mm 

Vstup vedlejší 

Vstup do knihovny 

vyznačen: ne 

počet schodů:    0                  (při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže) 

rozměry 1. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

rozměry 2. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

rozměry 3. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

převýšení (práh): ano / ne mm výška:                               mm 

zvonek: 
 

chybí 

výška:                         mm odsazení od rohu:                      mm 

umístění: vpravo / vlevo 

dveře: dvoukřídlé  

otevírání mechanické 

otevírání ven 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                   900 mm                      



průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                   900 mm                    

madlo:  ne vně / uvnitř výška:                        mm 

zádveří:  ne šířka:                                 mm délka:                                mm 

dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                         mm 

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo:  ne vně / uvnitř výška:                      mm 

 

 

  



Název objektu: Knihovna Antonína Švehly 
(Ústavu zemědělské ekonomiky a informací) 

 

Odchylky od vyhlášky č. 398/2009 jsou vyznačeny červeně kurzívou. 

Přístup k plošině bezproblémový 

popis: Plošina je umístěna v budově vlevo od recepce, před vlastní plošinou je 
dostatečný manipulační prostor, ale vchod do budovy je ztížen 1 
schodem, zvonkem umístěným vysoko a těžkými mechanickými dveřmi  

Typ plošiny svislá  ano otevřená 

šikmá ne na pravé straně schodiště / na levé straně schodiště     
(z pohledu zdola) 

volně přístupná  

přístup zajistí:  

výrobce a číslo:  Nebylo možno zjistit 

Nosnost plošiny                                                                                                                             250 kg 

Rozměry plošiny šířka (ze strany nástupu): 920 mm 

hloubka: 1400 mm 

průchozí: ano 

Dolní nástupní plocha, 

vstup a dojezd 

nástup čelní 

rozměry nástupní plochy: šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu) ano 

hloubka min. 1500 mm ano 

vstup na plošinu: zavírání (zábrana): ano 

šířka vstupu: 960 mm 

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm) ano 

výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: 90 mm 

Horní nástupní plocha, 

vstup a dojezd 

nástup čelní 

rozměry nástupní plochy: šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu) ano 

hloubka min. 1500 mm ano  

vstup na plošinu: zavírání (zábrana): ano 

šířka vstupu: 885 mm 

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm)  ano 

výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: 100 mm 

Umístění ovladačů uvnitř plošiny  

výška: 745 mm 

Převýšení  počet schodů: 10 

počet podlaží: Plošina vede z přízemí do 1. podlaží ke knihovně 

Dráha přímá 

Poznámka 

 

 

Pohyb plošiny se ovládá stálým držením ovladačů (jeden je pro jízdu nahoru, druhý 
pro jízdu dolů), zvonek pro přivolání pomoci je umístěn uvnitř plošiny ve výšce 745 
mm. Dolní ovladač pro přivolání plošiny je umístěn 700 mm vlevo od plošiny ve výšce 
900 mm od země, horní ovladač je ve výšce 900 mm od země, vzdálenost od levého 
okraje zdi (rohu) je 170 mm. 
 

 



Příloha 5. Evidenční tabulky Knihovny VŠUP 

 
Název objektu: Knihovna VŠ Uměleckoprůmyslové 
Datum a jméno mapovače: 23. 10. 2013 

Parkování ne popis: Parkování je možné pouze na placeném parkovišti na Alšově 
nábřeží 

Obtížný povrch  ne popis: drobná dlažba  

Sklon ano / ne popis: mírný sklon cca 5 % 

Vstup hlavní počet schodů: + 3 

rozměry schodu: šířka:       4500 mm                 hloubka:    350 mm          výška:          140 mm            

převýšení (práh): ne výška:                               mm 

zvonek: nebylo možno zjistit 

výška:                         mm odsazení od rohu:                      mm 

umístění: vpravo / vlevo 

nika: ano 

šířka:        4500 mm               hloubka:                     mm 

dveře: dvoukřídlé  

otevírání mechanické  

otevírání  dovnitř  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                  860 mm                             

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                1030 mm                     

madlo:                   ne vně / uvnitř výška:                         mm 

zádveří: ano šířka:                        6500 mm                 hloubka:                        6000 mm                       

dveře zádveří dvoukřídlé   

automatické  

do stran  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                  625 mm                               

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                  625 mm    

madlo:                   ne vně / uvnitř výška:                      mm 

Vstup vedlejší vyznačen: ano 

počet schodů:        1              (při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže) 

rozměry 1. schodu: šířka:        3500 mm             hloubka:    950 mm         výška:          215 mm         

rozměry 2. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

rozměry 3. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

převýšení (práh): ano / ne mm výška:                               mm 

zvonek: 
 

chybí 

výška:                         mm odsazení od rohu:                      mm 

umístění: vpravo / vlevo 

dveře: dvoukřídlé  

otevírání mechanické  

otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany  



průjezdová šířka hlavního křídla:                                   855 mm                                   

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                 1080 mm                    

madlo:  ano / ne vně / uvnitř výška:                        mm 

zádveří: ano / ne šířka:                                 mm délka:                                mm 

dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                         mm 

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo: ano / ne vně / uvnitř výška:                      mm 

 
  



Název objektu: Knihovna VŠ Uměleckoprůmyslové 
Datum a jméno mapovače: 23. 10. 2013 Barbora Molíková 
 

Typ výtahu volně přístupný  

nákladní  výtah spojuje patra:  0 - 4 

dojezd na hlavních podestách  

Nástupní plocha rozměry: šířka min. 1500 mm ano  

délka min. 1500 mm ano  

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):                 0 mm                                     

Dveře šířka: šachetní:                                mm 

klec:                       1110 mm                      

otevírání: šachetní: automatické / mechanické ven / 
mechanické dovnitř 

jednokřídlé / dvoukřídlé 

klec: automatické  

dvoukřídlé 

Ovladače na nástupních 

místech 

výška horního tlačítka ve všech patrech max.:                         945 mm                    

označení: reliéf: vystouplé  

Braille: ano 

Klec rozměry: šířka:                       1650 mm 

hloubka:                       1450 mm         

průchozí: ne 

 

Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1  

uspořádání tlačítek na panelu: smíšené                            

vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:                       3350 mm                      

výška horního tlačítka:                       1125 mm            

označení: reliéf: vystouplé 

Braille: ano 

hlášení: akustické (zvuk): chybí 

fonetické (hlas): chybí 

Vybavení klece madlo: Ano  2x výška:                         950 mm                

boční stěny 

odsazení madla od stěny (včetně madla):        80 mm            

zrcadlo: ne naproti dveřím  

sedátko: ano  funkční ve všech polohách: ano 

výška:                        465 mm                     

šířka:                         350 mm          

hloubka:                         380 mm         

ovladač v dosahu: ano  

 
  

  



Název objektu: Knihovna VŠ Uměleckoprůmyslové 
Datum a jméno mapovače: 23. 10. 2013 Barbora Molíková 

 

Lokalizace bb WC upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 

Typ kabiny volně přístupná / uzamčená klíče k dispozici u: 

v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná 

Dveře kabiny WC šířka:                                                 mm 

směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné  

madlo: uvnitř / vně / chybí 

označení na dveřích: ano / chybí 

vnější zámek: západka / klíč / mince 

vnitřní zámek: západka / klíč / mince 

Vypínač 
ano / chybí / automat výška:                  mm 

Kabina šířka:                                                 mm 

hloubka:                                                 mm 

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:                                                 mm 

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:                                                 mm 

vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:                                                 mm 

výška sedátka:                                                 mm 

toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 

Splachování WC vzadu:  výška:                                                 mm 

z boku: výška:                                                 mm 

vzdálenost od rohu:                                                 mm 

automatické / mechanické v pořádku / obtížné 

Madla WC 1. madlo: sklopné / pevné délka:                         mm výška:                 mm 

2. madlo: sklopné / pevné délka:                         mm výška:                 mm 

osová vzdálenost madel:                                                 mm 

Umyvadlo výška umístění umyvadla:                                                 mm 

výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:                      mm 

baterie: typ: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 

výška od podlahy:                                                 mm 

madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 

výška:                         mm délka:                      mm 

mýdelník: ano / chybí výška:                                 mm 

ručník: ano / chybí výška:                                 mm 

Doplňky věšák: ano / chybí výška:                                 mm 

koš:                                                              ano / chybí 

zrcadlo:              ano / chybí sklopné – výška páky zrcadla v horní 
poloze:   

                     mm 

pevné – výška spodní hrany:                      mm 

přebalovací pult:                              ano / ne  

překáží při obsluze WC:                   ano / ne sklopný / mobilní 

signalizační nouzové tlačítko: ano / ne výška:                      mm 



Běžné WC v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC: ano / ne 

Poznámky  



Příloha 6. Evidenční tabulky NLK 

 
Název objektu: Národní lékařská knihovna 
Datum a jméno mapovače: 14. 11. 2013 Barbora Molíková 

Parkování  ne popis: vyhrazené stání není k dispozici, ale je možné parkovat v 
průjezdu 

Obtížný povrch  ne popis: před vchodem je hladký asfalt, uvnitř objektu na chodbách 
velké dlaždice, v knihovně linoleum 

Sklon ano  popis: na chodbě mezi vrátnicí a výtahem je sklon - 

Vstup hlavní počet schodů: 1 

rozměry schodu: šířka:        1740 mm             hloubka:    480 mm     výška:          120 mm 

převýšení (práh): ano  výška:                         30 mm 

zvonek: pouze zvonění do vrátnice 

výška:                1440 mm odsazení od rohu:               225 mm 

umístění: vpravo  

nika: ne 

šířka:                     mm hloubka:                     mm 

dveře: dvoukřídlé  

otevírání mechanické  

otevírání dovnitř  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                  870 mm 

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                  930 mm 

madlo:                   ne vně / uvnitř výška:                         mm 

zádveří: ne šířka:                                 mm hloubka:                                 mm 

dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé   

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné (lítací) 

otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                         mm 

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo: ano / ne vně / uvnitř výška:                      mm 

Vstup vedlejší vyznačen: ne 

počet schodů:                      (při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže) 

rozměry 1. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

rozměry 2. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

rozměry 3. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

převýšení (práh): ano / ne mm výška:                               mm 

zvonek: 
 

pouze zvonění / intercom / chybí 

výška:                         mm odsazení od rohu:                      mm 

umístění: vpravo / vlevo 

dveře: jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                         mm 



průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo:  ano / ne vně / uvnitř výška:                        mm 

zádveří: ano / ne šířka:                                 mm délka:                                mm 

dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                         mm 

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo: ano / ne vně / uvnitř výška:                      mm 

 

  



Název objektu: Národní lékařská knihovna 
Datum a jméno mapovače: 14. 11. 2013 Barbora Molíková 

 

Typ výtahu volně přístupný  přístup do výtahu zajistí:  

osobní  výtah spojuje patra: 0, 1, 2, 3, 4 

dojezd v mezipatrech 

Nástupní plocha rozměry: šířka min. 1500 mm ne  

délka min. 1500 mm ano  

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):                          0 mm                                      

Dveře šířka: šachetní:                                       mm 

klec:                                  80 mm 

otevírání: šachetní: automatické / mechanické ven / mechanické 
dovnitř 

jednokřídlé / dvoukřídlé 

klec: automatické  

jednokřídlé 

Ovladače na 

nástupních místech 

výška horního tlačítka ve všech patrech max.:                              1090 mm 

označení: reliéf: vystouplé 

Braille: chybí 

Klec rozměry: šířka:                              1100 mm 

hloubka:                              1410 mm 

průchozí: ne 

druhé dveře na čelní stěně / boční stěně                     ne 

Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 

uspořádání tlačítek na panelu: smíšené                            

vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:                                335 mm                                      

výška horního tlačítka:                              1200 mm 

označení: reliéf: vystouplé  

Braille: chybí 

hlášení: akustické (zvuk): ano 

fonetické (hlas): chybí 

Vybavení klece madlo: ano výška:                                880 mm 

čelní stěna  

odsazení madla od stěny (včetně madla):                60 mm 

zrcadlo: ano naproti dveřím 

sedátko: ano funkční ve všech polohách: ano  

výška:                                440 mm 

šířka:                                310 mm 

hloubka:                                270 mm 

ovladač v dosahu: ano  

Poznámky  

 
  



Název objektu: Národní lékařská knihovna 
Datum a jméno mapovače: 14. 11. 2013 Barbora Molíková 

 

Lokalizace bb WC upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: není 

Typ kabiny volně přístupná / uzamčená klíče k dispozici u: 

v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná 

Dveře kabiny WC šířka:                                                 mm 

směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné  

madlo: uvnitř / vně / chybí 

označení na dveřích: ano / chybí 

vnější zámek: západka / klíč / mince 

vnitřní zámek: západka / klíč / mince 

Vypínač ano / chybí / automat výška:                  mm 

Kabina šířka:                                                 mm 

hloubka:                                                 mm 

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:                                                 mm 

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:                                                 mm 

vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:                                                 mm 

výška sedátka:                                                 mm 

toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 

Splachování WC vzadu:  výška:                                                 mm 

z boku: výška:                                                 mm 

vzdálenost od rohu:                                                 mm 

automatické / mechanické v pořádku / obtížné 

Madla WC 1. madlo: sklopné / pevné délka:                         mm výška:                 mm 

2. madlo: sklopné / pevné délka:                         mm výška:                 mm 

osová vzdálenost madel:                                                 mm 

Umyvadlo výška umístění umyvadla:                                                 mm 

výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:                      mm 

baterie: typ: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 

výška od podlahy:                                                 mm 

madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 

výška:                         mm délka:                      mm 

mýdelník: ano / chybí výška:                                 mm 

ručník: ano / chybí výška:                                 mm 

Doplňky věšák: ano / chybí výška:                                 mm 

koš:                                                              ano / chybí 

zrcadlo:              ano / chybí sklopné – výška páky zrcadla v horní 
poloze:   

                     mm 

pevné – výška spodní hrany:                      mm 

přebalovací pult:                              ano / ne  

překáží při obsluze WC:                   ano / ne sklopný / mobilní 

signalizační nouzové tlačítko: ano / ne výška:                      mm 

Běžné WC v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC: ano 



Poznámky  

 



Příloha 7. Evidenční tabulky Knihovna PedF UK 

 
Název objektu: Pedagogická fakulta UK 
Datum a jméno mapovače: 27. 11. 13 Barbora Molíková 

 

Parkování ne popis: vyhrazené stání není k dispozici 

Obtížný povrch ne popis: 

Sklon ano popis: před vchodem do budovy je sklon, povrchem je drobná dlažba 

Vstup hlavní počet schodů: 0 

rozměry schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

převýšení (práh): ne výška:                               mm 

zvonek: pouze zvonění  

výška:                1000 mm     odsazení od rohu:               550 mm             

umístění:  vpravo 

nika:  ne 

šířka:                     mm hloubka:                     mm 

dveře: dvoukřídlé  

otevírání mechanické 

otevírání dovnitř  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                1100 mm              

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                1100 mm         

madlo:  ne vně / uvnitř výška:                         mm 

zádveří: ano  šířka:        celé schodiště                          hloubka:                                 mm 

dveře zádveří jednokřídlé  

otevírání automatické 

do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                  960 mm                    

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo: ne vně / uvnitř výška:                      mm 

Vstup vedlejší vyznačen: ne 

počet schodů:                      (při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže) 

rozměry 1. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

rozměry 2. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

rozměry 3. schodu: šířka:                 mm hloubka:           mm výška:                 mm 

převýšení (práh): ano / ne mm výška:                               mm 

zvonek: 
 

pouze zvonění / intercom / chybí 

výška:                         mm odsazení od rohu:                      mm 

umístění: vpravo / vlevo 

dveře: jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany  

průjezdová šířka hlavního křídla:                                         mm 

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo:  ano / ne vně / uvnitř výška:                        mm 



zádveří: ne šířka:                                 mm délka:                                mm 

dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé 

otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla:                                         mm 

průjezdová šířka vedlejšího křídla:                                         mm 

madlo: ano / ne vně / uvnitř výška:                      mm 

 
  



Název objektu: Pedagogická fakulta UK 
Datum a jméno mapovače: 27. 11. 13 Barbora Molíková 

 

Odchylky od vyhlášky č. 398/2009 jsou vyznačeny červeně kurzívou. 

Přístup k plošině bezproblémový  

popis: Plošina je umístěna za vstupem 

Typ plošiny    otevřená  

šikmá ano / ne na levé straně schodiště     (z pohledu zdola) 

uzamčená 

přístup zajistí:  paní vrátná 

výrobce a číslo:  Altech, Omega SP 3604 

Nosnost plošiny 225 kg 

Rozměry plošiny šířka (ze strany nástupu): 780 mm 

hloubka: 895 mm 

průchozí: ano  

Dolní nástupní plocha, 
vstup a dojezd 

nástup čelní 

rozměry nástupní plochy: šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu) ano  

hloubka min. 1500 mm ano 

vstup na plošinu: zavírání (dvířka, zábrana): ano  

šířka vstupu: 875 mm 

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm) ano  

výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: 10 mm 

Horní nástupní plocha, 
vstup a dojezd 

nástup čelní 

rozměry nástupní plochy: šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu) ano 

hloubka min. 1500 mm ano 

vstup na plošinu: zavírání (dvířka, zábrana): ano  

šířka vstupu: 875 mm 

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm)  ne 

výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: 0 mm 

Umístění ovladačů ruční ovladač 

výška: 840 mm 

Převýšení  počet schodů: 12 

počet podlaží:  

Dráha přímá  

Poznámka 
 
 

 
Ovladač na přivolání vně plošiny: výška dolního tlačítka 920 mm, výška horního 
tlačítka 1030 mm. 
 

 
  



Název objektu: Pedagogická fakulta UK 
Datum a jméno mapovače: 27. 11. 2013 Barbora Molíková 

 

Typ výtahu volně přístupný   

osobní   výtah spojuje patra: 0-4 

dojezd na hlavních podestách  

Nástupní plocha rozměry: šířka min. 1500 mm ano  

délka min. 1500 mm ano  

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):                          0 mm                               

Dveře šířka: šachetní:                                       mm 

klec:                                800 mm        

otevírání: šachetní: automatické / mechanické ven / mechanické 
dovnitř 

jednokřídlé / dvoukřídlé 

klec: automatické  OTIS 

jednokřídlé 

Ovladače na nástupních 
místech 

výška horního tlačítka ve všech patrech max.:                              1140 mm                  

označení: reliéf: vystouplé  

Braille: chybí 

Klec rozměry: šířka:                              1090 mm                     

hloubka:                              1400 mm            

průchozí: ne 

 

Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině:                                           1 

uspořádání tlačítek na panelu: smíšené                            

vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:                                680 mm              

výška horního tlačítka:                              1260 mm            

označení: reliéf: vystouplé  

Braille: ano  

hlášení: akustické (zvuk): chybí 

fonetické (hlas): chybí 

Vybavení klece madlo: ne výška:                              1010 mm              

čelní stěna  

odsazení madla od stěny (včetně madla):               90 mm             

zrcadlo: ano naproti dveřím  

sedátko: ne funkční ve všech polohách: ano / ne 

výška:                                       mm 

šířka:                                       mm 

hloubka:                                       mm 

ovladač v dosahu: ano  

Poznámky  

 
  



Název objektu: Pedagogická fakulta UK 
Datum a jméno mapovače: 27. 11. 2013 Barbora Molíková 

 

Lokalizace bb WC I. upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: přízemí 

Typ kabiny uzamčená klíče k dispozici ve vrátnici  

samostatná 

Dveře kabiny WC šířka:                                          800 mm                 

směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné  

madlo: chybí 

označení na dveřích: ano 

vnější zámek: západka  

vnitřní zámek: západka  

Vypínač ano  výška:           870 mm            

Kabina šířka:                                        1700 mm                     

hloubka:                                        2500 mm            

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:                                          260 mm              

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:                                        1030 mm                

vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:                                          650 mm               

výška sedátka:                                          460 mm         

toaletní papír v dosahu z mísy: ano  

Splachování WC                                                                           

z boku: výška:                                          740 mm              

vzdálenost od rohu:                                            30 mm          

mechanické v pořádku  

Madla WC 1. madlo: sklopné délka:                 830 mm           výška:          800 mm             

2. madlo: pevné délka:                  880 mm           výška:          800 mm        

osová vzdálenost madel:                                          645 mm                   

Umyvadlo výška umístění umyvadla:                                          860 mm            

výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:               800 mm          

baterie: typ: páková  

výška od podlahy:                                        1270 mm                  

madlo: chybí typ: svislé / vodorovné 

výška:                         mm délka:                      mm 

mýdelník: ano  výška:                        1030 mm                  

ručník: ano / chybí výška:                                 mm 

Doplňky věšák: chybí výška:                                 mm 

koš:                                                              ano  

zrcadlo:               chybí sklopné – výška páky zrcadla v horní 
poloze:   

                     mm 

pevné – výška spodní hrany:                      mm 

přebalovací pult:                               ne  

překáží při obsluze WC:                    ne sklopný / mobilní 

signalizační nouzové tlačítko: ne výška:                      mm 

Běžné WC v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC: ano 



Poznámky (špatné ukotvení madel, vyviklané madlo apod.) 
 

 
  



Název objektu: Pedagogická fakulta UK 
Datum a jméno mapovače: 27. 11. 2013 Barbora Molíková 

 

Lokalizace bb WC  upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 4 

Typ kabiny volně přístupná   

v oddělení WC muži 

Dveře kabiny WC šířka:                                         800 mm                     

směr otevírání: do kabiny  

madlo: uvnitř i vně  

označení na dveřích: ano – vedle dveří 

vnější zámek: západka 

vnitřní zámek: západka  

Vypínač ano  výška:         1310 mm           

Kabina šířka:                                        1500 mm                 

hloubka:                                        2600 mm             

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:                                          480 mm            

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:                                          630 mm         

vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:                                          550 mm     

výška sedátka:                                          450 mm        

toaletní papír v dosahu z mísy: ano 

Splachování WC vzadu:  výška:                                        1000 mm               

 výška:                                                 mm 

vzdálenost od rohu:                                                 mm 

mechanické v pořádku 

Madla WC 1. madlo: sklopné délka:                  870 mm              výška:          795 mm          

2. madlo: pevné délka:                  565 mm        výška:          795 mm       

osová vzdálenost madel:                                          650 mm        

Umyvadlo výška umístění umyvadla:                                          770 mm        

výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:               690 mm       

baterie: typ: páková 

výška od podlahy:                                        1040 mm            

madlo:  chybí typ: svislé / vodorovné 

výška:                         mm délka:                      mm 

mýdelník: ano  výška:                        1030 mm             

ručník: chybí výška:                                 mm 

Doplňky věšák: ano výška:                        1580 mm         

koš:                                                              chybí 

zrcadlo:              chybí sklopné – výška páky zrcadla v horní 
poloze:   

                     mm 

pevné – výška spodní hrany:                      mm 

přebalovací pult:                              ne  

překáží při obsluze WC:                   ano / ne sklopný / mobilní 

signalizační nouzové tlačítko: ne výška:                      mm 

Běžné WC v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC: ano 



Poznámky vyviklané madlo  
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