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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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Národní památník II. světové války 

 

Kontakty: 

tel.: +420 553 775 091; e-mail: pamatnik-valky@szm.cz  

web:http://www.szm.cz/rubrika/25/expozicni-arealy/pamatnik-ii-svetove-valky-hrabyne.html 

Přístupnost objektu: 

              

Vstup 

Před vstupem je šest schodišťových stupňů. Vlevo je 

umístěna přímá dvouramenná rampa (1. rameno-délka 585 

cm, sklon 7,5 %, podesta šířka 162 cm, hloubka 160 cm, 

2. rameno-délka 564 cm, sklon 9,4 %, průjezdová šířka 

162 cm, bez madla). Pod i nad rampou je dostatečný 

manipulační prostor. Před vstupními dveřmi je dostatečný 

manipulační prostor. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají 

mechanicky směrem ven (průjezdová šířka hlavního křídla 

80 cm, bez prahu, bez madla). Za dveřmi se nachází 

venkovní prostor (šířka 400 cm, hloubka 179 cm). Hlavní 

vstupní dveře budovy se otevírají automaticky do stran 

(průjezdová šířka 170 cm, bez prahu). Za vstupními dveřmi 

se nachází zádveří (šířka 400 cm, hloubka 314 cm). Dveře 

zádveří se automaticky otevírají do stran (průjezdová šířka 

176 cm, bez prahu). 

Interiér 

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří 

dlažba. V expozici se nachází dvoukřídlé dveře (průjezdová 

šířka 152 cm, 160 cm) a dva průchody (šířka 118 cm, práh 

řešen nájezdem – délka 33 cm, sklon 18,5 %). Výška popisků 
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u vitrín expozice je 107-145 cm. V expozici se nachází 

několik informačních panelů (výška 119-134 cm). 

 Vertikální komunikaci mezi jednotlivými patry zajišťuje výtah, 

schodiště a dvě rampy. Rampy se nachází ve spodní části 

expozice. Tříramenná přímá rampa na levé straně expozice 

(1. rameno-délka 1013 cm, sklon 12,3%, 2. rameno-délka 

988 cm, sklon 10,7 %, 3. rameno-délka 973 cm, sklon 

11,8 %) má průjezdovou šířku 201 cm a dvě podesty 

(1. podesta-šířka 221 cm, hloubka 147 cm, 2. podesta-šířka 

256 cm, hloubka 150 cm). Tříramenná přímá rampa na pravé 

straně expozice (1. rameno-délka 1019 cm, sklon 11,6 %, 

2. rameno-délka 983 cm, sklon 11,7 %, 3. rameno-délka 

984 cm, sklon 12,5 %) má průjezdovou šířku 186 cm a dvě 

podesty (1. podesta-šířka 227 cm, hloubka 154 cm, 

2. podesta-šířka 227 cm, hloubka 137 cm). 

Výtah  

Výtah je umístěn u kanceláře a dětského koutku a spojuje 

přízemí s druhým patrem. Před vstupem je dostatečný 

manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran 

(průjezdová šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 108 cm, 

hloubka 133 cm) je na čelní straně umístěno madlo (výška 

90 cm, odsazení madla od stěny 7 cm). Výška ovladače na 

nástupních místech je 122 cm, výška horního tlačítka uvnitř 

klece je 116 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 54 cm), 

ze kterého jsou ovladače výtahu v dosahu. 

WC 

V přízemí budovy se nachází volně přístupná samostatná WC 

kabina (šířka 183 cm, hloubka 144 cm). Dveře WC kabiny 

(průjezdová šířka 75 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou 

opatřeny madlem (výška 89 cm). WC mísa (výška sedátka 48 

cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup 

zprava je dostatečný (81 cm). WC mísa je opatřena pevným 

(délka 55 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (délka 82 

cm, výška 80 cm, osová vzdálenost madel 60 cm). 

Splachování WC je umístěno vzadu (výška 84 cm). Podjezd 

umyvadla (výška 85 cm) je dostatečný (73 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem 

a sklopným zrcadlem (výška páky v horní poloze 130 cm).   
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Návštěvnické centrum - Národní památník II. světové války  

 

Kontakty: 

tel.: +420 553 775 091; e-mail: pamatnik-valky@szm.cz  

web:http://www.szm.cz/rubrika/25/expozicni-arealy/pamatnik-ii-svetove-valky-hrabyne.html 

Přístupnost objektu: 

              

Vstup 

Přístupová komunikace před objektem je ze zámkové dlažby. 

Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor v 

mírně příčném sklonu 4,7%. Vstupní dvoukřídlé dveře se 

nachází v nice (šířka 500 cm, hloubka 62 cm) a otevírají se 

automaticky do stran (průjezdová šířka 122 cm, bez prahu). 

Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 493 cm, 

hloubka 194 cm). Dveře zádveří se automaticky otevírají do 

stran (průjezdová šířka 119 cm, bez prahu). 

Interiér 

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří 

dlažba. Na chodbě se nachází dvoukřídlé a stále otevřené 

dveře (průjezdová šířka 172 cm) bez prahu. Dveře do 

místností (šířka 80 cm) jsou také bez prahu.  

Výška pultu pokladny je 111 cm (podjezd výška 102 cm, 

hloubka 16,5 cm). Výška popisků vitrín je 129 cm, 137 cm. 

Výška vitrínových stolů je 83 cm (podjezd výška 76 cm, 

hloubka 23,5 cm, šířka 52,5 cm). 
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Výtah  

Celý prostor návštěvnického centra se nachází v úrovni 

přilehlého terénu. 

WC 

V budově se nachází volně přístupná samostatná WC kabina 

(šířka 156 cm, hloubka 136 cm). Dveře WC kabiny (průjezdová 

šířka 90 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny 

vnitřním madlem (výška 90 cm). WC mísa (výška sedátka 51 

cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup 

zleva je dostatečný (87 cm). WC mísa je opatřena pevným 

(délka 80 cm, výška 79 cm) a sklopným madlem (délka 82 cm, 

výška 79 cm, osová vzdálenost madel 63 cm). Splachování 

WC je umístěno vzadu (výška 118 cm). Podjezd umyvadla 

(výška 81 cm) je nedostatečný (44 cm). Umyvadlo je opatřeno 

pákovou baterií,  mýdelníkem a sklopným zrcadlem (výška 

páky v horní poloze 130 cm).   

Parkováni 

Na parkovišti u areálu se nachází dvě vyhrazená parkovací 

stání. Od parkovacího stání je přístup ke vstupu 

bezproblémový přes snížený obrubník. 

Poznámka 

U areálu se nachází restaurace U Památníku.  
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