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Parkování Vyhrazené není, pouze obecné  ve dvoře areálu z ulice Na Staré poště.   
 1.NP: Terapeutická dílna, Chráněná dílny   

2.NP: Terapeutické dílny  
Vstup 1. vstup nepřístupný. Před vstupem 2 schody. Vstupní dvoukřídlé dveře o 

š.otevíravého křídla 900mm a š. vedlejšího křídla 540mm (se 
samozavíráním, bez madla).  
2. vstup přístupný. Před vstupem z jedné strany  3 schody opatřené po 
jedné straně zábradlím ve v. 1100mm se spodní tyčí ve v. 560mm a z druhé 
strany rampa o sklonu 11% , o šířce 1110mm a délce 4,1m, opatřená po 
jedné straně zábradlím ve v. 1070mm. Vstupní dvoukřídlé dveře  o š. 
otevíravého křídla 900mm a vedlejšího o š. 700mm (bez samozavírání, s 
madlem), otevíravé ven. Dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. otevíravého 
křídla 900mm a vedlejšího o š. 600mm (bez samozavírání, s madlem), 
otevíravé do zádveří.  

Interiér přístupné 1. NP (2. vstup) 
V 1. NP se nachází terapeutická dílna a chráněná dílna. Vstupní dveře do 
chráněné dílny dvoukřídlé  o š. obou křídel  600mm  (bez samozavírání, bez 
madla), otevíravé do chodby.  Přístup k terapeutické dílně  je řešen pevnou 
rampou o  sklonu 12%, o šířce 1420mm a délce 1970mm. Rampa není 
opatřena madlem. Rovná plocha před vstupem do terapeutické dílny š. 
1420mm a hl. 920mm. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. obou křídel 600mm 
(bez madla, bez samozavírání), otevíravé do chodby.  
nepřístupné 2. NP  (1. vstup)  
 Ve 2. NP se nachází terapeutické dílny . Vstupní dveře v interiéru jsou 
přístupné  s dopomocí (dveře dvoukřídlé o š. křídla 600mm).  

Schodiště Za vstupem přímé schodiště o š. 1400mm opatřené po jedné straně madlem. 
WC přístupné – závada   

WC se nachází v 1. NP -  2. vstup. 
WC kabina š.1950mm x hl. 1410mm. Odsazení mísy od zadní stěny 
550mm.  Manipulační prostor vedle mísy š. 720mm.   

 1.vstup nepřístupný.  2.vstup přístupný.   
Interiér přístupné 1.NP. 
WC přístupné – závada.  
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