Slezské zemské muzeum Opava, Historická výstavní budova
Obsah:
Kategorizace přístupnosti ........................................................................................................................ 3
Doplňující piktogramy .............................................................................................................................. 3
Kontakty: .................................................................................................................................................. 4
Přístupnost objektu: ................................................................................................................................. 4
Vstup ........................................................................................................................................................ 4
Interiér...................................................................................................................................................... 5
Výtah ........................................................................................................................................................ 5
WC ........................................................................................................................................................... 6
Parkováni ................................................................................................................................................. 6
MHD ......................................................................................................................................................... 7
Poznámka ................................................................................................................................................ 7

Problematika bariér
Bezbariérové užívání všech staveb má pro některé z nás zvláštní podtext – představuje problematiku,
kterou podvědomě nechtějí znát, s tím, že nemá v jejich životě co dělat.
Přitom přístupné bezbariérové prostředí slouží všem lidem, ve všech situacích a etapách života.

Proč mapování
Výstupy slouží nejen osobám odkázaných na ortopedický vozík, ale i pohybově postiženým, seniorům
a rodičům s kočárky.
Je postupováno dle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, neboť hodnocení
bezbariérovosti dle stávající platné legislativy by většinu objektů zařadilo do skupiny nepřístupných,
ačkoliv mohou být pro některé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné.
Metodiku zpracovala Pražská organizace vozíčkářů.

Důležité
Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu
přístupnosti objektů.
V případě vytváření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických bariér je třeba
respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a související předpisů.
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Vysvětlení značení přístupnosti objektů
Kategorizace přístupnosti

Doplňující piktogramy

Podrobné informace k piktogramům
http://bariery.xf.cz/piktogramy.html
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Slezské zemské muzeum Opava, Historická výstavní budova

Kontakty:
Komenského 10, 746 01 Opava
tel.: +420 553 622 999; e-mail: szm@szm.cz; web: http://www.szm.cz/

Přístupnost objektu:

Vstup
Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Povrch tvoří
asfalt, který je v dobrém stavu. Ke vstupu vede devět
schodišťových

stupňů.

Po

pravé

straně

je

zřízena

zalomená/točitá rampa (1. rameno-nájezd – sklon 13,9%,
šířka 140 cm, délka 100 cm; 2. rameno-točité – sklon 10,1%,
šířka 140 cm, délka 707 cm; 3. rameno-přímé – sklon 10,3%,
šířka 140 cm, délka 232 cm; 4. rameno-přímé – sklon 11,9%,
šířka 140 cm, délka 290 cm). Rampa je opatřena
oboustranným madlem (ve výši 98 cm) a zarážkou proti
vyjetí. Povrch rampy je nekluzký. Manipulační prostor pod
i nad rampou je dostatečný. Do točité části rampy zasahují
větve stromů.
Na čelní fasádě v podloubí se nacházejí tři vstupy do objektu,
které

jsou

tvořené

dvoukřídlými

dveřmi.

Prostřední

dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky směrem
dovnitř (průjezdová šířka hlavního křídla 78 cm, výška prahu
2 cm, bez madla). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 174 cm,
hloubka 33,5 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří
(šířka 774 cm, hloubka 243 cm). Dveře zádveří jsou
dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem do zádveří
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(průjezdová šířka hlavního křídla 78 cm, bez prahu, bez
madla). Dveře zádveří jsou umístěny v nice (šířka 188 cm,
hloubka 28,5 cm).

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří
dlažba. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm.
Za vstupem do budovy se nachází informace s výškou pultu
110 cm a 88 cm. Odkládací pult je ve výšce 75 cm
s hloubkou podjezdu 10 cm. Výškový rozdíl podél informací
je zajištěn rampou (sklon 10,2 %, délka 200 cm). Za
informacemi je umístěn turniket (průjezdová šířka 79,5 cm).
V expozici jsou umístěny popisky k jednotlivým exponátům
(výška 119 - 165 cm), digitální informační panel (výška
122 cm) a jeskyně (vchod šířky 109 cm, výšky 150 cm).
Dveře spojující jednotlivé části expozice jsou dvoukřídlé
(průjezdová šířka hlavního křídla 88 cm, bez prahu). Dveře
do místností jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 90 cm).
Vertikální komunikaci mezi jednotlivými patry zajišťují výtahy
a schodiště.
V expozici „Encyklopedie Slezska“ (1. patro - 2NP) se
nachází dva „nájezdy“, které spojují sousední místnosti
(1. nájezd – sklon 14,8%, šířka 135 cm, délka 313 cm,
2. nájezd – sklon 15,1%, šířka 192 cm, délka 315 cm).
Nájezdy nejsou opatřeny madlem ani zarážkou proti vyjetí.
Manipulační prostor nad užším nájezdem je pro přímý pohyb
dostatečný. Nad širším nájezdem je plocha pro otočení o 90°
o něco menší (135 cm x 192 cm).

Výtah
Výtah je umístěn v zadní části muzea a spojuje všechna
podlaží budovy (1PP-3NP). Před vstupem je dostatečný
manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran
(průjezdová šířka 90 cm) a jsou umístěny v nice (šířka
110 cm, hloubka 72 cm). Ve výtahové kleci (šířka 107 cm,
hloubka 140 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška
90 cm, dosazení madla od stěny 8 cm). Výška ovladače na
nástupních místech je 102 cm, výška horního tlačítka uvnitř
klece je 116 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 43 cm),
ze kterého jsou ovladače výtahu v dosahu.
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WC
Upravené WC umístěné v oddělení WC ženy se nachází
v podzemním podlaží (šířka kabiny 153 cm, hloubka 220 cm)
a je přístupné přes předsíň s umyvadly (šířka 301 cm,
hloubka 490 cm, dveře 90 cm). Dveře samotné WC kabiny
(průjezdová šířka 90 cm) jsou mechanicky otevíratelné
směrem z kabiny a jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 82
cm). WC mísa (výška sedátka bez nadstavce 43 cm,
s nadstavcem 54 cm) je osazena na protější stěně od dveří.
Přístup zleva je dostatečný (97 cm). WC mísa je opatřena
pevným a sklopným madlem (výška cca 80 cm, délka 80 cm,
osová vzdálenost 61 cm). Splachování WC je umístěno
vzadu (výška 111 cm). Podjezd umývátka (výška 86 cm) je
dostatečný. Umývátko je opatřeno prodlouženou pákovou
baterií a pevným zrcadlem. V místnosti se nachází toaletní
papír, mýdelník i papírové utěrky v dosažitelné výšce.
Upravené WC umístěné v oddělení WC muži se nachází
v podzemním podlaží (šířka kabiny 164 cm, hloubka
170/158 cm) a je přístupné přes předsíň s umyvadly (šířka
227 cm, hloubka 490 cm, dveře 90 cm). Dveře samotné WC
kabiny

(průjezdová

šířka

90

cm)

jsou

mechanicky

otevíratelné směrem z kabiny a jsou opatřeny vnitřním
madlem (výška 83 cm). WC mísa (výška sedátka bez
nadstavce 43 cm, s nadstavcem 54 cm) je osazena na
protější stěně od dveří. Přístup zprava je dostatečný
(104 cm). WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem
(výška cca 80 cm, délka 80 cm, osová vzdálenost 61 cm).
Splachování WC je umístěno vzadu (výška 110 cm). Podjezd
umývátka (výška 83 cm) je dostatečný. Umývátko je
opatřeno pákovou baterií a pevným zrcadlem. V místnosti se
nachází

toaletní

papír,

mýdelník

i papírové

utěrky

v dosažitelné výšce.

Parkováni
Ve vzdálenosti 200 m od objektu se nachází dvě podélná
vyhrazení parkovací stání na přilehlém parkovišti u Zimního
stadionu a Slezského gymnázia. Povrch trasy z parkoviště
k objektu tvoří zámková dlažba a asfalt, které jsou v dobrém
stavu.
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MHD
V blízkosti objektu se nachází dvě autobusové/trolejbusové zastávky MHD.
Zastávka Zimní stadion je od objektu vzdálena do 100 m. Jedno nástupiště má šířku 385 cm, výšku
nástupní hrany 16 cm, povrch je proveden ze zámkové dlažby. Druhé nástupiště má šířku 430 cm,
výšku nástupní hrany 16 cm, povrch je proveden ze zámkové dlažby. Přístup k objektu je
bezproblémový a povrch tvoří zámková dlažba, dlažební kostky a asfalt.
Zastávka Praskova je od objektu vzdálena cca 200 m. Jedno nástupiště má šířku 385 cm (po sloup
přístřešku 197 cm), nástupní hranu tvoří bezbariérový obrubník (výška 20 cm). Povrch je proveden ze
zámkové dlažby. Druhé nástupiště má šířku 400 cm, nástupní hranu tvoří bezbariérový obrubník
(výška 20 cm). Povrch je proveden ze zámkové dlažby.
Přístup k objektu je bezproblémový a povrch tvoří zámková dlažba, dlažební kostky a asfalt.

Poznámka
Vzhledem ke stáří této budovy a k faktu, že se jedná o kulturní památku, je tato budova kromě vyšších
sklonů ramp velmi dobře přizpůsobena pro návštěvníky s tělesným postižením.
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