FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO
6. ZŠ RATIBOŘICKÁ
VSTUP HLAVNÍ
Vyhrazené parkovací stání

ano / ne
lokalizace: počet: přístup od VPS ke vstupu do objektu: -

Přístup ke vstupu

obtížný povrch

ano / ne
typ povrchu: -

sklon podélný

ano / ne
lokalizace: přístupová komunikace
sklon: 7 %

sklon příčný

ano / ne
lokalizace: sklon: -

vodicí linie

přirozená / umělá / chybí

Přístupnost vstupu

bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č.
3)

Schody před vstupem

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: 3

Plocha před dveřmi

šířka: 150+ cm

Zvonek

pouze zvonění / interkom / chybí

hloubka: 150+ cm

výška: 147 cm
AOM (akustický orientační
majáček)

hloubka: -

odsazení od rohu: 49 cm

ano / ne
nad osou vstupních dveří: lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -

Dveře

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové
mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: 63 cm
šířka vedlejšího křídla: 71 cm
výška prahu: -

Zádveří

šířka: 284 cm

Dveře zádveří

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové

hloubka: 756 cm

mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: 79 cm
šířka vedlejšího křídla: 79 cm
výška prahu: Schody v zádveří

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: 9

hloubka: -

Kontrastní značení
prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí

Poznámky
Slovní popis úseku

Komunikace v okolí objektu je tvořena kvalitní zámkovou dlažbou v podélném sklonu
(až 7 %). Před hlavním vstupem jsou +3 schody bez možnosti kompenzace.
Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 147 cm) je umístěna nad
schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 63 cm, vedlejší křídlo šířka 71
cm) se otevírají mechanicky směrem ven. V zádveří je dalších +9 schodů, do interiéru
vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 79 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

VSTUP VEDLEJŠÍ
Lokalizace

Zadní strana budovy

Označení vstupu

vedlejší vstup vyznačen: ano / ne
informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne

Vyhrazené parkovací stání

ano / ne
lokalizace: počet: přístup od VPS ke vstupu do objektu: -

Přístup ke vstupu

obtížný povrch

ano / ne
typ povrchu: popraskaný asfalt, zámková dlažba

sklon podélný

ano / ne
lokalizace: sklon: -

sklon příčný

ano / ne
lokalizace: sklon: -

vodicí linie
Přístupnost vstupu

přirozená / umělá / chybí

volně přístupný / uzamčený

přístup zajistí: personál

bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č.
3)
Schody před vstupem

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: 3

Plocha před dveřmi

šířka: 150+ cm

Zvonek

pouze zvonění / interkom / chybí
výška: 140 cm

AOM (akustický orientační
majáček)

hloubka: -

hloubka: 150+ cm
odsazení od rohu: -

ano / ne
nad osou vstupních dveří: lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -

Dveře

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové
mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: 89 cm
šířka vedlejšího křídla: výška prahu: -

Zádveří

šířka: 500 cm

Dveře zádveří

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové

hloubka: 160 cm

mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: 86 cm
šířka vedlejšího křídla: výška prahu: -

Schody v zádveří

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: -

hloubka: -

Kontrastní značení
prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí

Poznámky
Slovní popis úseku

Vedlejší vstup do objektu je z druhé strany budovy a vede pouze k jídelně, která je od
zbytku budovy oddělena krčkem se schodištěm. Přístup je tvořen kombinací zámkové
dlažby a popraskaného asfaltu. Před vstupem jsou +3 schody, které vyrovnává přímá
rampa (sklon 4 %, šířka 313 cm, délka 986 cm) opatřená jednostranným madlem
(výška 106 cm). Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 140 cm) je
umístěna nad rampou. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 89 cm) se otevírají
mechanicky směrem ven. Ze zádveří (šířka 500 cm, hloubka 160 cm) vedou k jídelně
další jednokřídlé dveře (šířka 86 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

INTERIÉR
Schody v interiéru

ano / ne
jeden schod

výška: -

více schodů

počet: 5, 17

hloubka: -

lokalizace: spojovací krček mezi hlavní budovou a jídelnou
Schodiště v interiéru
(spojující patra budovy)

ano / ne
přímé / točité
šířka schodiště: 116 – 143 cm
zábradlí u schodiště: ano / ne

Zúžený průchod
(méně než 80 cm)

ano / ne
šířka: 60 cm
lokalizace: hlavní křídlo dvoukřídlých dveří u tělocvičny

Turnikety

ano / ne
lokalizace: -

Kontrastní značení
prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne

AOM (akustický orientační
majáček)

ano / ne

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí

nad osou vstupních dveří: lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -

Navigační systém pro osoby ano / ne
se zrakovým omezením
popis: Přístupnost interiéru

celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér

Poznámky
Slovní popis úseku

Třídy, pracovny a družiny jsou umístěny ve zvýšeném přízemí až 3. patře. Jednotlivá
patra mezi sebou nejsou propojena výtahem. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm,
manipulační prostor je dostatečný. Výjimku tvoří tělocvična v nepřístupném suterénu s
dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm). Školní jídelna se nachází v samostatné části
budovy, propojené se zvýšeným přízemím krčkem se schodišti (+5, -17 schodů). K
dispozici je pouze běžné WC.

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY
Rampa

před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru
lokalizace v interiéru: u vedlejšího vstupu
pevná / mobilní

přístup zajistí: -

přímá / zalomená / točitá
počet ramen (úseků): 1
1. rameno:

sklon: 4 %

šířka: 323 cm

délka: 986 cm

2. rameno:

sklon: -

šířka: -

délka: -

3. rameno:

sklon: -

šířka: -

délka: -

4. rameno:

sklon: -

šířka: -

délka: -

plocha nad rampou:

šířka: 150+ cm

hloubka: 150+ cm

plocha pod rampou:

šířka: 150+ cm

hloubka: 150+ cm

podesty:

šířka: -

hloubka: -

povrch: kvalitní dlažba

kluzký / nekluzký

madlo (zábradlí): ano / ne

jednostranné / oboustranné
výška: 106 cm

Ližiny

před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru
lokalizace v interiéru: pevné / mobilní
sklon: -

Poznámky
Slovní popis úseku

Viz. vstup vedlejší

délka: -

