
 

 

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 
 
9. Úřad MČ Jívanská 635 
 

VSTUP HLAVNÍ  

Vyhrazené parkovací stání ano / ne 

lokalizace: před objektem 

počet: 2 

přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový 

Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 

typ povrchu: kvalitní dlažba 

sklon podélný ano / ne 

lokalizace: přístupová komunikace 

sklon: 4% 

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: - hloubka: - 

více schodů počet: - 

Plocha před dveřmi šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm                

Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 

výška: 146 cm                             odsazení od rohu: - 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

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: 72 cm 

šířka vedlejšího křídla: 78 cm 

výška prahu: - 

Zádveří šířka: 356 cm hloubka: 220 cm 

Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

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

průjezdová šířka hlavního křídla: 80 cm 

šířka vedlejšího křídla: 85 cm 

výška prahu: - 

Schody v zádveří jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: - 

Kontrastní značení 
prosklených ploch  

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

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 

Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: - 



Poznámky  

Slovní popis úseku 
Povrch komunikace v okolí objektu tvoří kvalitní dlažba v mírném podélném 
sklonu (max. 4 %). Vlevo od vstupu je ve venkovním prostoru umístěn infokiosek 

(spodní hrana výška 122 cm). 

Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo 
šířka 78 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace – 

interkom (výška 146 cm) je umístěna vlevo u dveří.  Ze zádveří (šířka 356 cm, 

hloubka 220 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 
cm, vedlejší křídlo šířka 85 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří. 

 
 

VSTUP VEDLEJŠÍ  

Lokalizace  

Označení vstupu vedlejší vstup vyznačen: - 

informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: - 

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: - 

sklon: - 

sklon příčný ano / ne 

lokalizace: - 

sklon: - 

vodicí linie přirozená / umělá / chybí 

Přístupnost vstupu volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: - 

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

Schody před vstupem jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: - 

Plocha před dveřmi šířka: - hloubka: -              

Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 

výška: -                            odsazení od rohu: - 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

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: - 

šířka vedlejšího křídla: - 

výška prahu: - 

Zádveří šířka: - hloubka: - 

Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

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



průjezdová šířka hlavního křídla: - 

šířka vedlejšího křídla: - 

výška prahu: - 

Schody v zádveří jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: - 

Kontrastní značení 
prosklených ploch 

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -  

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 

Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: - 

Poznámky  

Slovní popis úseku Vedlejší vstup není k dispozici. 

 
 

INTERIÉR  

Schody v interiéru ano / ne 

jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: 4 

lokalizace: 1. patro, mimoúrovňové propojení hlavní a vedlejší budovy 

Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 

ano / ne 

přímé / točité 

šířka schodiště: 116 cm 

zábradlí u schodiště: ano / ne 

Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 

ano / ne 

šířka: 72 cm 

lokalizace: hlavní křídlo vstupních dveří 

Turnikety ano / ne 

lokalizace: - 

Kontrastní značení 
prosklených ploch  

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

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 

Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

ano / ne 

nad osou vstupních dveří: - 

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

Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 

ano / ne 

popis: - 

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

Poznámky   

Slovní popis úseku 
Ve vstupní hale vpravo jsou umístěna recepce (pult výška 113 cm) s vyvolávacím 
systémem, vlevo je hygienické zázemí s částečně přístupnou kabinou. Úzká 
chodba vede dále k výtahu a schodišti. Jednotlivé odbory jsou umístěny v 1. a 2., 

které s přízemím propojuje osobní výtah s omezenou šířkou kabiny. 

V 1. patře je umístěn odbor Sociálních věcí a školství a dětský koutek. Hlavní 
budova ÚMČ ve v 1.  patře propojena mimoúrovňově (+4 schody) s budovou 
vedlejší, kde se nachází Odbor životního prostředí a dopravy. K Odboru 
hospodářské správy a investic vede další schodiště (+10, +1, +7 schodů).  
V suterénu je umístěna zasedací místnost (dveře šířka 81 cm), vybavená stoly 
(výška 76 cm, podjezd 71 cm) a židlemi. Součástí zasedací místnosti je barový pult 
(výška 111 cm). 

 
 
 



 

Příloha č. 1 VÝTAH  

Lokalizace výtahu  

Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí: - 

osobní / nákladní  výtah spojuje patra: -1. – 2. 

dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 

Nástupní plocha šířka: 150+ cm hloubka: 117 cm 

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): - 

Dveře šachetní: šířka: 80 cm                                   

otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 

 klecové: šířka: 80 cm                                   

 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 

Ovladače na nástupních 
místech 

výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 111 cm 

označení: reliéf: ryté / vystouplé 

ploché grafické / digitální (dotyk) 

Braille: ano / ne 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

ano / ne 

nad osou dveří: - 

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

hlášení: - 

Klec rozměry: šířka: 88 cm 

hloubka: 116 cm 

průchozí: ano / ne 

druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 

Ovladače uvnitř klece vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 67 cm 

výška horního tlačítka: 126 cm 

označení: reliéf: ryté / vystouplé 

ploché grafické / digitální (dotyk) 

Braille: ano / ne 

hlášení: akustické: ano / ne 

fonetické: ano / ne 

Vybavení klece madlo: ano / ne 

 čelní stěna / boční stěna / boční stěny 

zrcadlo: ano / ne 

čelní stěna / boční stěna / boční stěny 

výška spodní hrany: 108 cm 

sedátko: ano / ne 

funkční ve všech polohách: - 

ovladač v dosahu: -  

Poznámky  Nedostatečná nástupní plocha a nedostatečná šířka výtahu! 

Slovní popis úseku Rozměrově nedostatečný výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec 
šířka 88 cm, hloubka 116 cm) spojuje -1. až 2. patro. Manipulační prostor před 

výtahem je omezený (hloubka 117 cm). Klec je vybavena madlem a zrcadlem na 

čelní stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve 
výšce max. 111 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 126 cm.  

 

 

 
 

 



 

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC  (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 

Lokalizace WC V přízemí 

Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 

rozměry: šířka: -                                       

 hloubka: -                                       

dveře do předsíně: šířka: -                                      

 označení na dveřích: - 

Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 

rozměry: šířka: -                                        

 hloubka: -                                       

dveře do předsíně: šířka: -                                        

 označení na dveřích: - 

Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená 

samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  

Dveře upravené WC kabiny  šířka: 91 cm 

směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 

madlo: uvnitř / vně / chybí 

 označení na dveřích: ano / ne 

Vypínač ano / chybí / automat výška: 130 cm                             

Kabina šířka: 145 cm                                        

hloubka: 309 cm                                        

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 78 cm 

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 33 cm 

výška sedátka: 47 cm 

odsazení WC mísy od zadní stěny: 67 cm 

prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 

toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 

Splachování WC vzadu:  výška: 97 cm                             

z boku: výška: -                           

vzdálenost od rohu: -                      

automatické / mechanické v pořádku / obtížné 

Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 84 cm výška: 80 cm        

madlo vpravo: sklopné / pevné délka: - výška: - 

osová vzdálenost madel: - 

Dispozice kabiny DVEŘE 
 

 

WC MÍSA 
 

 

UMYVADLO 
 

 

Umyvadlo výška umístění umyvadla: 78 cm         

podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 

baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 

výška od podlahy: 123 cm 

madlo: ano / chybí typ: - 

výška: - délka: - 



Signalizační tlačítko ano / ne 

výška signalizace v horní úrovni: - výška signalizace ve spodní úrovni: - 

Přebalovací pult ano / ne 

sklopný / mobilní 

překáží při obsluze WC: -                  

Běžné WC v objektu ano / ne 

označení Braille: ano / ne 

Poznámky  

Slovní popis úseku 
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 145 cm, hloubka 309 

cm) je samostatná a nachází se v přízemí naproti recepci.  Jednokřídlé dveře do 
WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z 

pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je zúžený 
(šířka 78 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním sklopným madlem. 

 


