
Příloha č. 1 – Metodika posuzování přístupnosti objektů 

 

 

Objekt přístupný  

 

1. Přístupný je celý objekt, nebo jeho větší část, alespoň s jedním bezbariérovým 

vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.  

2. Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 

metrů maximálně 12, 5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8%. Šířka pevných ramp 

je minimálně 110 cm.  

3. Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo 

dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.  

4. Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici je samoobslužný výtah a jeho 

rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x 

hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.  

5. Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta 

– WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na 

přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky 

níže).  

6. Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji 

nekomplikují pohyb na vozíku.  

 

Ubytování 

Dveře šířka 80 cm, průchody v chodbě široké minimálně 90 cm, výška prahů do 2 

cm. 

Minimální manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje 120 cm x 120 cm a u 

alespoň jedné z postelí 150 cm x 150 cm 

Zázemí je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, je to uvedeno v 

poznámce. 



Vstupní dveře a všechny přístupy jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem 

ven. 

Výškové rozdíly – prahy i převýšení ve sprchovém koutě jsou max. 2 cm. 

Přístup k míse z boku má šířku min. 80 cm. 

U mísy jsou madla. 

Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku/horní hrana 75-80cm/. 

Manipulační prostor není omezený dalším zařízením. 

Sprchovací kout musí mít rozměry min. 90 cm x 90 cm, vedle něj alespoň z jedné 

strany musí být volný prostor s šířkou min. 80 cm. 

Sprchovací kout musí být vybaven madly, sedátko musí být přístupné z volného 

prostoru a ruční sprcha umístěná na stěně kolmé k sedátku. 

Vana musí být vybavená zařízením pro přesun (nebo mít jiné úpravy) a dostatečným 

manipulačním prostorem pro jeho použití. 

Baterie musí být v dosahu osoby sedící ve vaně. Madla. 

 

 

Kulturní stavby 

V hledišti min. 2 přístupná místa s výhledem (rozměry šířka 100 cm x hloubka 120 

cm) 

 

 

Bazén 

Zázemí musí být řešeno odděleně pro muže a ženy. 

Šatna s manipulačním prostorem min. 150 cm x 150 cm (před skříňkou). 

Přístupné hygienické zázemí WC I. rozšířené a většinou spojené se sprchovým 

koutem. 

Vstupní dveře a všechny přístupy jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem 

ven. 

Výškové rozdíly – prahy i převýšení ve sprchovém koutě jsou max. 2 cm. 

Přístup k míse z boku má šířku min. 80 cm. 

U mísy jsou madla. 



Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor není 

omezený 

dalším zařízením. 

Sprchovací kout musí mít rozměry min. 90 cm x 90 cm, vedle něj alespoň z jedné 

strany musí být volný prostor s šířkou min. 80 cm. 

Sprchovací kout musí být vybaven madly, sedátko musí být přístupné z volného 

prostoru.  

Přístup do bazénu zajištěn zvedákem. 

 

 

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány 

pomocí doplňujících piktogramů a textu.  

 

 

 

Objekt částečně přístupný   

 

1. Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků 

uvedených u objektu přístupného.  

2. Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce 

do 3 metrů maximálně 16, 5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 % . Šířka 

pevných ramp je minimálně 110 cm.  

3. Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.  

4. Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 

cm x hloubka 110 cm.  

5. Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm 

x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.  

6. Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem k stávající přístupnosti 

prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně 

přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.  

7. Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.  



 

Ubytování 

Dveře šířka 70 cm a průchody v chodbě široké minimálně 90 cm, výška prahů do 2 

cm 

Minimální manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje 120 cm x 120 cm a u 

alespoň jedné z postelí 120 cm x 120 cm. 

Zázemí je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, je to uvedeno v 

poznámce. 

Vstupní dveře a všechny přístupy jsou široké min.70 cm. Dveře se otevírají směrem 

ven. 

Výškové rozdíly – prahy i převýšení ve sprchovém koutě jsou max. 7 cm. 

Přístup k míse z boku má šířku min. 70 cm 

U mísy jsou madla. 

Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku/horní hrana 75-80cm/. 

Manipulační prostor není omezený dalším zařízením. 

Sprchovací kout musí mít rozměry min. 80 cm x 80 cm, vedle něj alespoň z jedné 

strany musí být volný prostor s šířkou min. 70 cm. 

Sprchovací kout musí být vybaven madly, sedátko musí být přístupné z volného 

prostoru a ruční sprcha umístěná na stěně kolmé k sedátku. 

Vana musí být vybavená zařízením pro přesun (nebo mít jiné úpravy) a dostatečným 

manipulačním prostorem pro jeho použití. 

Baterie musí být v dosahu osoby sedící ve vaně. Madla. 

 

Kulturní stavby  

V hledišti min. 1 přístupné místo s výhledem (rozměry šířka 90 cm x hloubka 120 

cm). 

 

Bazén  

Sociální zázemí jako přístupný bazén. Přístup do bazénu zajištěn zvednutým okrajem 

bazénu. 

 



Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány 

pomocí doplňujících piktogramů a textu.  

 

Objekt nepřístupný   

 

Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).  

 

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány 

pomocí doplňujících piktogramů a textu.  

 

Přístupná toaleta - WC I.  

1. Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je 

umístěna samostatně.  

2. Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se 

otevírají směrem ven z kabiny.  

3. Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1, 6 m.  

4. Přístup k míse zboku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.  

5. U mísy jsou madla. 

6. Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku/horní hrana 75-80cm/. 

Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.  

 

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v 

doplňujícím textu.  

 

Částečně přístupná toaleta - WC II.  

1. Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna 

samostatně.  

2. Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se 

otevírají směrem ven z kabiny.  

3. Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1, 4 m x hloubka 1, 4 m. Manipulační 

prostor musí být umístěný proti dveřím.  



4. Přístup k míse zboku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.  

 

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v 

doplňujícím textu. 

 


