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Metodika mapování
polyfunkčních budov
rekapitulace – schůzka v POV březen 2012
 sportovní stavby
 stavby pro kulturu
 školy
 zdravotnictví
 ubytovací zařízení
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Systém hodnocení

Jednotlivě samostatné funkční části budovy
Dělení na tři základní kategorie přístupnosti
včetně dělení WC zůstává + kritéria navíc.
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Ubytovací zařízení přístupné
Musí mít přístupný nejméně 1 pokoj kategorie I.
a 2 lůžka.
Přístupný pokoj – I.
Dveře a průchody v chodbě jsou široké minimálně 80 cm.
Výška prahů je maximálně 2 cm.
Minimální manipulační prostor u dveří z vnitřní strany
pokoje je 120 cm x 120 cm, minimálně u jedné z postelí 150
cm x 150 cm.

Přístupné hygienické zařízení – I.
Je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, je to
uvedeno v poznámce.
Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké
minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
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Ubytovací zařízení přístupné
Přístupné hygienické zařízení – I.
Výška prahů i převýšení ve sprchovém koutě jsou
maximálně 2 cm.
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.
Sprchovací kout musí mít rozměry minimálně 90 cm x 90
cm.
Sprchovací kout musí být vybaven madly, sedátko nebo
sprchovací židle musí být volně přístupné z volného
prostoru o šířce minimálně 80 cm, ruční sprcha musí být
umístěná na stěně kolmé k sedátku.
V případě, kdy je použita vana, musí mít úpravy pro
přesun nebo být vybavena zařízením pro přesun a musí
být dostatečný manipulační prostor pro jeho použití.
Baterie a madla musí být v dosahu osoby sedící ve vaně.
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Ubytovací zařízení částečně přístupné
Musí mít přístupný nejméně 1 pokoj kategorie II.
Částečně přístupný pokoj – II.
Dveře a průchody v chodbě jsou široké minimálně 70 cm.
Výška prahů je maximálně 7 cm.
Min. manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje je
120 cm x 120 cm, min. u jedné z postelí 120 cm x 120 cm.

Částečně přístupné hygienické zařízení – II.
Je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, je to
uvedeno v poznámce
Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou
minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
Výška prahů i převýšení ve sprchovém koutě jsou
maximálně 7 cm.
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Ubytovací zařízení částečně přístupné
Částečně přístupné hygienické zařízení – II.
Přístup k míse WC z boku (boční přístup k míse) má šířku
minimálně 70 cm.
Sprchovací kout musí mít rozměry minimálně 80 cm x 80
cm.
Sprchovací kout musí mít sedátko nebo sprchovací židli
volně přístupné z volného prostoru o šířce minimálně 70
cm, ruční sprcha musí být umístěná na stěně kolmé k
sedátku.
V případě, kdy je použita vana, musí mít úpravy pro
přesun nebo být vybavena zařízením pro přesun a musí
být dostatečný manipulační prostor pro jeho použití.
Baterie musí být v dosahu osoby sedící ve vaně.
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Ubytovací zařízení
Do doplňujícího textu se doporučuje uvádět:
 výšku mísy WC
 výška sedátka ve sprše
 informace o detailech úpravy vany, zvedáku
 výška lůžka v pokoji
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Děkujeme za pozornost.

Jednání PS pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace
přístupnosti prostředí
Praha ČVUT FA, 21. června 2016
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