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Parkování Parkování obecné, nejbližší vyhrazené parkování před domem Grand, nebo 
na Wernerově nábřeží.  

Přístup Obtížný povrch - hrubá historická dlažba + drobná žulová kostka.   

Vstup přístupný  
Vstupní dveře o š. 1100mm (bez samozavírání, bez madla) otevírané 
dovnitř.  Dveře ze zádveří dvoukřídlé automatické.  

Interiér přístupný  
Krajská knihovna se skládá ze tří budov - č.p. 77, 78 a 79. Jednotlivá 
nadzemní podlaží jsou propojena dvěma výtahy. Výškové rozdíly v 
jednotlivých nadzemních podlažích jsou řešeny rampami. Při vstupu do 
knihovny mají imobilní klienti možnost domluvit se na dopomoci  
s pracovníkem knihovny při jejich pohybu v celé budově.   
Budova č.p.77 :  
1.NP:  Za vstupními dveřmi Šatna - pult v. 850mm, dále turniket na vstupu 
do části budovy č.p.77 -  šířka průchodu 900mm.   
Regionální studovna - dvoukřídlé dveře š. křídla 600mm (bez samozavírání, 
bez madla) -  stoly v. 630mm. Personál v případě potřeby otevře druhé 
křídlo dveří.  
Čítárna - vstup po rampě (sklon 5,7%, dl. 5m, š. 1180mm, bez madla) se 
zúžením průchodu do čítárny  na š. 880mm. Odtud průchozí do části  
budovy č.p.79.  
2.NP: Hlavní půjčovna - naučná literatura. Naproti výtahu Výpujční pult  
v. 800mm bez podjezdu - zde se klient s pracovníkem knihovny může 
domluvit na obsloužení (týká se především knih k vypůjčení, které jsou pro 
něho v nedosažitelné výšce).  
Samoobslužný skener (na chodbě) - v. 930mm s podjezdem v. 760mm, 
obrazovka v.1250 mm vzdálená od pevné překážky 600mm - v případě 
použití skeneru je zapotřebí dopomoc (poskytne pracovník knihovny).   
Všeobecná studovna - stoly v. 750mm.  
3.NP: Hlavní půjčovna beletrie - v. pultu 680mm.  
Hudební oddělení a univerzální sál - přístup :1. rampa - sklon 10%, 
š. 1820mm, dl. 2380mm, podesta š.1820mm a dl.1200mm s dvoukřídlými 
dveřmi š. obou křídel 1200mm (otevřené). 2.rampa - sklon 9%, š. 1700mm, 
dl. 2020mm.  
Univerzální sál - dveře š. 730mm (bez madla) otevírané do chodby.   
4.NP: Akviziční oddělení, Oddělení zpracování fondů 
Budova č.p. 79:  
1.NP: Za vstupem turnikety (š.900mm) a rampa do části budovy č.p.79 - 
sklon 11%, š. 1520mm a dl. 2950mm s madly po obou stranách v. 900mm - 
vstup do čítárny z druhé strany (průchozí).   
Recepce (budova č.p.78) - pult v. 780mm, Informační oddělení - pult  
v. 1060mm, Internet pro veřejnost - stůl v. 700mm.  
2.NP: Dětské oddělení - jedna výšková úroveň (zde k dispozici přebalovací 
pult). 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.NP: Vedení knihovny, Ekonomické oddělení. Dveře k výtahu š. 800mm 
(se samozavíráním, s madlem, které znemožňuje plné otevření dveří, pouze 
na průchozí š. 680mm).  
3.NP - 4.NP propojuje plošina.    
4.NP: Přístupné s dopomocí - zvonek (plošina). Oddělení RF a vzdělávání - 
PC učebna - dveře š. 800mm (bez madla, se samozavíráním), stoly v učebně 
v. 740mm.   

Výtah Výtah v budově č.p. 77 (propojuje 1.NP- 3.NP). 
Kabina výtahu š. 1000mm x hl. 1150mm, dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 800mm, prosklené dveře bez kontrastního značení. V kabině 
výtahu není zrcadlo, označení tlačítek bez Braillova písma.  
Výtah v budově č.p. 79 (propojuje 1.NP - 3.NP).  
Kabina výtahu š. 1070mm x hl. 1380mm, dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 800mm. V kabině výtahu není madlo a zrcadlo.  

Plošina Schodišťová plošina propojuje 3.NP - 4.NP:  
Parametry š. 790mm x hl. 1060mm, nosnost 250kg, nástup čelní.  Ve 3.NP 
u plošiny přivolávací zvonek s piktogramem v. 900mm (pro přivolání 
pracovníka knihovny). 
Ve 4.NP není přivolávací zvonek (pracovník obslouží návštěvníka – naproti 
plošině kancelář).  

WC Přístupné - závada (1.NP - budova č.p. 79). 
WC kabina š. 2000mm (zúžení na š. 1530mm) x hl. 1880mm. Odsazení WC 
mísy od zadní stěny 630mm. Prostor před mísou k umyvadlu dl. 280mm.  
U umyvadla není madlo. Na dveřích není odjistitelný zámek zvenčí.  
Přístupné - závada (2.NP - budova č.p. 77). 
Dveře k bezbariérovému WC o průjezdové š. 760mm (bez samozavírání, 
bez madla). WC uzamčené - klíče k vyzvednutí u výpůjčního pultu. Dveře 
do WC kabiny nejsou opatřeny madlem a odjistitelným zámkem zvenčí.  
WC kabina š.1350mm x hl. 1600mm. Prostor před WC mísou k umyvadlu 
400mm. Chybí háček na oděvy.   
Přístupné - závada (3.NP - budova č.p. 77).   
Bezbariérové WC - dveře vedoucí k WC š. 800mm, za dveřmi rampa k WC 
se sklonem 10,7%, š. 1870mm, dl.2960mm s madlem po jedné straně 
v.970mm. Dveře do WC kabiny nejsou opatřeny madlem a odjistitelným 
zámkem zvenčí. WC kabina š. 1350mm x hl. 1600mm. Výška WC mísy 
515mm. Prostor před WC mísou k umyvadlu 400mm. Chybí háček na 
oděvy.   
Ve všech 3 WC kabinách není signalizační systém nouzového volání.  

Přemapováno 12/2020 zpracoval: Shánělová  



 
 
 

Krajská knihovna - vstup 
 

 


