Šestka bez bariér

Atlas přístupnosti objektů na území městské části Praha 6

Rejstřík objektů
I. Úřady, sociální služby, školská zařízení
mapa str. II. Zdravotnické instituce, lékárny
Úřady
Lékařské odbornosti
1. Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 – Bubeneč 18 A1/33 B1 35 29. Medito cz, a.s., Vítězné nám. 817/9, Praha 6 – Bubeneč
2. Informační kancelář Bělohorská 1655/110, Praha 6 – Břevnov
24 A1 35 30. Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6 – Dejvice
3. Informační kancelář Petřiny, Čílova 304/9, Praha 6 – Veleslavín
22 A2 35 31. Bechyňova 257/3, Praha 6 – Dejvice
4. Informační kancelář Delta, Vlastina 888/34, Praha 6 – Ruzyně
12 C2 36 32. Vítězné nám. 817/9, Praha 6 – Bubeneč
5. Úřad práce hl. m. Prahy pobočka Praha 6,
23 B2 36 33. Vítězné nám. 829/10, Praha 6 – Bubeneč
Bělohorská 688/165, Praha 6 – Břevnov		
34. Na Dlouhém lánu 563/11, Praha 6 – Vokovice
6. Úřad práce hl. m. Prahy pobočka Praha 6,
9 C2/29 B1 36 35. Vlastina 888/4, Praha 6 – Liboc
Jugoslávských partyzánů 15/1089, Praha 6 – Dejvice		
36. Pod Marjánkou 1906/13, Praha 6 – Břevnov
7. Pelléova vila, Pelléova 10/91, Praha 6 – Bubeneč
18 B2 37 37. Stamicova 21/1968, Praha 6 – Břevnov
38. Zelená 1570/14, Praha 6 – Dejvice
Stavby sociálních služeb		
8. D omov pro seniory Elišky Purkyňové,
17 A2/32 B1 37 Lékárny
Šolínova 513/3, Praha 6 – Dejvice		
39. Dejvická 689/29, Praha 6 – Dejvice
9. Domov pro seniory Elišky Purkyňové,
17 A1/31 B1 37
40. Evropská 1726/55, Praha 6 – Dejvice
Thákurova 534/10, Praha 6 – Dejvice		
41. Vítězné nám. 817/9, Praha 6 – Bubeneč
10. Dům pro seniory – Nová Ořechovka,
16 C1 38
42. Vítězné nám. 997/13, Praha 6 – Bubeneč
Na Dračkách 1095/34, Praha 6 – Střešovice		
11. Dům s pečovatelskou službou,
9 C1/28 B2 39 43. Generála Píky 229/1, Praha 6 – Dejvice
44. Mařákova 252/2, Praha 6 – Dejvice
Šlejnická 2593/5, Praha 6 – Dejvice
45. Na Hutích 693/13, Praha 6 – Bubeneč
Školy a školská zařízení
46. Jugoslávských partyzánů 636/20, Praha 6 – Dejvice
Mateřské školy
47. Na Dlouhém lánu 563/11, Praha 6 – Vokovice
12. MŠ Fakultní se speciální péčí,
15 B2 39
48. K Lánu 503/7, Praha 6 – Vokovice
Arabská 681/20, Praha 6 – Vokovice
49. Krocínovská 801/3, Praha 6 – Dejvice
13. MŠ Waldorfská, Dusíkova 1946/3, Praha 6 – Petřiny
15 C1 40
50. Křenova 438/3, Praha 6 – Veleslavín
Základní školy
51. U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 – Břevnov
14. ZŠ Alžírská 26/680, Praha 6 – Vokovice
15 B1 40 52. Žukovského 887/2, Praha 6 – Liboc
15. Praktická škola – Lyceum (ZŠ Pod Marjánkou) 2/1900,
24 A2 40 53. Ruzyňská 733/43, Praha 6 – Liboc
Praha 6 – Břevnov (budova pavilonu)
54. K Letišti 1019/6, Praha 6 – Ruzyně
16. ZŠ Norbertov 126/1, Praha 6 – Střešovice
16 C2 41 55. Stamicova 1968/21, Praha 6 – Břevnov
56. Bělohorská 723/132, Praha 6 – Břevnov
Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
17. Základní škola praktická, Vokovická 3/32, Praha 6 – Vokovice
14 B2 41 57. Bělohorská 1655/54, Praha 6 – Břevnov
18. Základní škola speciální,
18 A1/30 C2 42 58. Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 – Břevnov
Rooseveltova 169/8, Praha 6 – Bubeneč
Zdravotnické potřeby
Střední a vyšší odborné školy
59. Papírenská 114/5, 113/1, 3, Praha 6 – Bubeneč
19. Gymnázium, Nad Alejí 1952/5, Praha 6 – Břevnov
22 A2 42 60. Jugoslávských partyzánů 738/38, Praha 6 – Dejvice
20. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6 – Hradčany
25 A1 42
21. Anglo-německá obchodní akademie, a.s., SOU obchodní, s.r.o.,
23 B2 43
Bělohorská 182/171, Praha 6 – Břevnov
22. Gymnázium, Arabská 682/14, Praha 6 – Vokovice
15 B2 43
23. Obchodní akademie, Krupkovo nám. 26/4, Praha 6 – Bubeneč
18 A2 44
24. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
17 B1/31 B1 44
Střední odborná pedagogická škola a Gymnázium,
Evropská 330/33, Praha 6 – Dejvice
Vysokoškolská ubytovací zařízení
25. Dejvická kolej, Zikova 538/19, Praha 6 – Dejvice
26. Areál Strahovských kolejí, Vaníčkova 315/7, Praha 6 – Břevnov
27. Kolej Kajetánka, Radimova 35/12, Praha 6 – Břevnov

17 A1/31 A2 44
25 B2 45
24 A1 46

Důležité instituce
28. Obvodní soud pro Prahu 6, Čkalova 478/18, Praha 6 – Bubeneč

18 B1/33 B1 46

mapa str.

17 A2/32 B2
9 C2/29 B1
9 C1/17 A1/28 C2
17 A2/32 B2
17 A2/32 B2
16 B1
12 C2
24 A1
15 C2
9 C2/29 B1

48
48
48
49
49
49
50
50
51
51

17 B2/32 C2
16 B1
17 A2/32 B2
17 A2/32 B2
17 B2/32 C1
18 B1/33 C2
17 B2/32 B2
17 A2/29 C2
16 B1
15 B2
16 A1
22 A2
15 C2
12 C2
21 A2
11 B2
15 C2
23 A2
24 A2
24 A1

51
52
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
56
56
56
56

10 C1/30 A1 57
9 C2/29 B2 57

Rejstřík objektů
III. Služby, obchodní centra
mapa
Pošty
61. Česká pošta, s.p., pobočka: Parléřova 681/8, Praha 6 – Střešovice
25 A1
62. Česká pošta, s.p., pobočka: Břevnovská 1692/6, Praha 6 – Břevnov
23 A2
63. Česká pošta, s.p., pobočka: Vaníčkova 2343/2, Praha 6 – Břevnov
25 B2
64. Česká pošta, s.p., pobočka: Kafkova 102/19, Praha 6 – Dejvice
17 B2/32 C2
65. Česká pošta, s.p., pobočka: Kladenská 538/18, Praha 6 – Vokovice
15 B2
66. Česká pošta, s.p., pobočka: Na Petřinách 302/42, Praha 6 – Veleslavín
15 C1
67. Česká pošta, s.p., pobočka: Aviatická 1048/12, Praha 6 – Ruzyně
11 A2
68. Česká pošta, s.p., pobočka: Vlastina 887/34, Praha 6 – Ruzyně
12 C2
Obchodní síť
69. Albert, Čs. armády 826/32, Praha 6 – Bubeneč
70. OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6 – Ruzyně
71. Albert, Matějská 2352/76, Praha 6 – Dejvice
72. Billa, 8. listopadu 228/1a, Praha 6 – Břevnov
73. Billa, Vlastina 887/34, Praha 6 – Ruzyně
74. Billa, Radimova 2322/40, Praha 6 – Břevnov
75. Billa, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice
76. Billa, Na Petřinách 1945/55, Praha 6 – Veleslavín
77. Billa, Evropská 695/73, Praha 6 – Vokovice
78. Billa, Aviatická 1092/8, Praha 6 – Ruzyně
79. Kaufland, Bělohorská 2426/205, Praha 6 – Břevnov

17 A2/32 B2
11 C2
8 B2
24 A1
12 C2
24 A1
17 A2/32 A1
22 A2
15 B2
11 A2
22 C2

str. IV. Volnočasové aktivity

Divadla
59 101. Divadlo Semafor, Dejvická 688/27, Praha 6 – Dejvice
59 102. Divadlo S+H, Dejvická 919/38, Praha 6 – Bubeneč
59 103. Dejvické divadlo, Zelená 1084/15a, Praha 6 – Dejvice
60
Volnočasové aktivity (sportovní střediska a kulturní zařízení)
60
104. Ladronka, Tomanova 1028/1, Praha 6 – Břevnov
60
105. Stadion Juliska, Na Julisce 28/2, Praha 6 – Dejvice
61
106. Koupaliště Petynka, Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice
61
107. Zimní stadion Hvězda, Na Rozdílu 752/1, Praha 6 – Vokovice
108. Stadion Markéta – plochá dráha, U Vojtěšky 11, Praha 6 – Břevnov
62 109. Strahov bazén USK, Vaníčkova 2343/2b, Praha 6 – Břevnov
62 110. Přírodní koupaliště Džbán, Praha 6 – Vokovice
63
Významné památky
63
111. Vila Františka Bílka, Mickiewiczova 233/1, Praha 6 – Hradčany
63
112. Písecká brána, K Brusce 208/5, Praha 6 – Hradčany
63
113. Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda 445, Praha 6 – Liboc
64
114. Břevnovský klášter, Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov
64
115. Městská knihovna v Praze – pobočka Praha 6,
64
Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice
65
65

Banky
80. Česká spořitelna pobočky: Vítězné nám. 817/9, Praha 6 – Bubeneč 17 A2/32 B2
81.
Křenova 438/7, Praha 6 – Veleslavín
22 A2
82.
Bělohorská 1655/110, Praha 6 – Břevnov
24 A1
83.
Evropská 695/73, Praha 6 – Vokovice
15 B2
84. Česká obchodní banka pobočky: Dejvická 36/40, Praha 6 – Bubeneč 17 B2/32 B2
85.
Bělohorská 233/95, Praha 6 – Břevnov 24 A1
86.
Aviatická 1048/12, Praha 6 – Ruzyně
11 A2
87. UniCredit Bank pobočky: Dejvická 268/30, Praha 6 – Dejvice
18 B1/33 C1
88.
Vítězné nám. 829/10, Praha 6 – Bubeneč 17 A2/32 B2
89. GE Money Bank pobočky: Bělohorská 262/35, Praha 6 – Břevnov
24 A2
90. Komerční banka pobočky: Fajtlova 1090/1, Praha 6 – Ruzyně
11 C2
91.
Bělohorská 210/131, Praha 6 – Břevnov
23 B2
92.
Křenova 439/19, Praha 6 – Veleslavín
22 A2
93.
Dejvická 189/5, Praha 6 – Dejvice
18 B1/33 C1
94.
Dejvická 574/33, Praha 6 – Dejvice
17 B2/32 B2
95.
Na Pískách 1363/97, Praha 6 – Dejvice
8 C2
96.
Aviatická 1092/8, Praha 6 – Ruzyně
11 A2

65
66
66
66
67
67
67
68
68
68
68
69
69
69
70
70
70

Veřejná bezbariérová WC
97. Podbabská x Koulova (zastávka Podbaba)
98. Na Petřinách (zastávka Větrník)
99. Bělohorská (zastávka Vypich)
100. Evropská (zastávka Divoká Šárka)

70
71
71
71

9 C2/29 A1
15 C1
22 B2
13 C2

mapa str.

17 B2/32 C2 73
18 B1/33 C1 73
9 C2/29 B1 74
23 B2
9 C1/28 A1
16 C2
15 B2
23 A1
25 B1
13 B2/14 B1

74
75
75
76
77
77
78

18 B2
18 B1
21 B2
23 A2
17 A2/28 C2

78
78
79
79
80

Slovo úvodem

Vážení občané,
člověk musí za svůj život překonat nejednu bariéru, přičemž většinu z nich si postaví do cesty sám, ať už
ve vztahu k jiným lidem, či k sobě samému. Jsou ale i překážky, které nám čas od času přichystá osud, nebo
nějaká jiná vyšší síla, tedy takové, které vznikají naprosto nezávisle na naší vůli a rozhodování. I tyto bariéry je
nutné překonávat. Každý z nás by si měl občas připustit myšlenku, že s přibývajícím věkem přijdou nevyhnutelně nové bariéry a jiné se někdy mohou objevit z vteřiny na vteřinu.
My na Praze 6 jsme si vědomi, že na našem území žijí hendikepovaní občané, kteří musí denně překonávat
mnohé bariéry. Jsou to bariéry omezených možností, bariéry zvědavých pohledů, bariéry společnosti, bariéry
stavební. Právě proto, kolik nesnází musí denně člověk žijící s nějakým hendikepem překonávat, si zaslouží
naši hlubokou úctu a ohled.
Praha 6 chce být přátelská a otevřená všem svým občanům bez výjimek a totéž samozřejmě platí i o jejím
městském úřadu. Proto neustále usilovně pracujeme na odstraňování nejrůznějších bariér, které mohou jakkoliv znevýhodněným občanům komplikovat život. I z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli vydat tuto
publikaci, která bude nápomocna našim spoluobčanům v překonávání každodenních bariér.
								

Vaše

Marie Kousalíková, starostka MČ Praha 6
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Šestka bez bariér
Publikace Šestka bez bariér přináší užitečné informace o míře přístupnosti vybraných objektů na území
Městské části Praha 6. Tyto údaje pomohou v plánování a návštěvě zpracovaných objektů nejen lidem s těžkým
tělesným postižením, ale i dalším skupinám obyvatel, které mohou mít pohyblivost sníženu jen krátkodobě,
rodičům s malými dětmi a v neposlední řadě seniorům.
Vybrané objekty mapovali specialisté Pražské organizace vozíčkářů, o.s., která se problematice mapování a
odstraňování architektonických bariér věnuje téměř dvacet let. Popsáním bariér však iniciativa Pražské organizace vozíčkářů nekončí. U jednotlivých objektů také navrhuje, jaké konkrétní úpravy lze provést, aby byla jeho
návštěva pro osoby s omezenou schopností pohybu příjemnější, či vůbec možná.
Výstupy mapování jsou zpracovány podle platné doporučené Metodiky mapování přístupnosti, která klade důraz především na potřeby samotných uživatelů. První, hlavní piktogram, rozděluje objekty na přístupné,
částečně přístupné a nepřístupné. Základní informaci o případných bariérách vám podá sada piktogramů informujících o stěžejních oblastech přístupnosti. Protože každý člověk s pohybovým omezením má jiné možnosti
a schopnosti, je v následujícím textu přístupnost popsána podrobněji, aby se každý mohl rozhodnout, zda je
pro něj objekt přístupný, nebo jakou míru dopomoci bude třeba při jeho návštěvě zajistit. Nedílnou součástí je i
mapa s vyznačením objektů, které použitím „semaforové“ barevnosti ihned napoví, do jaké kategorie přístupnosti objekt spadá.
Informace o přístupnosti mapovaných objektů jsou rozděleny tématicky do čtyř kapitol. První kapitola přibližuje přístupnost úřadů, objektů sociálních služeb a školských zařízení, včetně vysokoškolských kolejí. Druhá
kapitola popisuje přístupnost zdravotnických zařízení, lékáren a prodejen zdravotnických pomůcek. Ve třetí kapitole se dočtete o přístupnosti pošt, bank i obchodů a také zde naleznete informace o bezbariérových veřejných
toaletách. Čtvrtá kapitola pak nabízí přehled přístupnosti kulturních zařízení, divadel, stadionů a parků a také
významných památek. Seznam objektů vytvořili zástupci městské části na základě vašich požadavků a potřeb.
(V publikaci nejsou uvedeny objekty, u kterých probíhá nebo je v brzké době plánována rekonstrukce.)
Zmapovat a popsat přístupnost objektů je v dnešní době velmi složité. Objekty často mění majitele, rekonstruují se. Někdy o přístupnosti či nepřístupnosti rozhodují i takové maličkosti, jako je obsluha či personál a jejich
vstřícnost. Ačkoliv se tým autorů snažil o maximální přesnost a spolehlivost informací, nejsme schopni ovlivnit
četnost ani míru změn. Proto budeme velmi rádi, pokud upozorníte na neaktuální či nepřesný údaj. Vítáme také
veškeré připomínky a komentáře, případně návrhy, jaké další objekty, které využíváte, je třeba mapovat.

Vysvětlivky k použitým symbolům
Vysvětlivky k symbolům přinášíme jako doplněk legendy na vnitřní straně obálky. Legenda má sloužit
především pro rychlou orientaci v symbolech a usnadnit používání průvodce i lidem s jinou než českou
nebo anglickou jazykovou výbavou. Cílem následujících vysvětlivek je navíc přiblížit přesnější kritéria
přiřazením konkrétních symbolů ke konkrétním místům, a poskytnout vám tak co nejpřesnější
představu o přístupnosti popsaných míst.

Kategorie přístupnosti objektů

Objekt přístupný
• Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je
možná bez předchozí domluvy.
• 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.
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• Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří.
Výška prahů je maximálně 2 cm.
• Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici 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.
• 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).
• Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb
na vozíku.

Objekt částečně přístupný
• Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
• 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.
• Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.
• Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
• 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.
• Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části
objektů k objektům nepřístupným.
• Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

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.
Doplňující piktogramy
Obtížný povrch
  Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle
se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější
informace uvádíme v doplňujícím textu.
Obtížný sklon
  Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Bezbariérový vstup hlavním vchodem
  Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu).
Bezbariérový vstup bočním vchodem
  Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem
vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.
Schody
Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 =
3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě,
že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech

4

ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující
text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.

Točité schodiště
  Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně,
úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.
Výtah
  Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu
   Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich
použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme
v doplňujícím textu
Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba
počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.
Úzké dveře nebo průjezdy
  Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.
Přístupná toaleta - WC I.
• Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
• Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
• U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
• Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. 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.
• Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěný
proti dveřím.
• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.
Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.
Nepřístupná toaleta - běžné WC
  • Nepřístupná toaleta - běžné WC
Vyhrazené parkovací místo
  Piktogram uvádíme jen u objektů, jejichž součástí je vyhrazené parkovací stání (pro držitele příslušného
českého nebo mezinárodního průkazu). V případě, že vyhrazené parkovací stání není součástí objektu, ale v
jeho blízkosti se nachází jiné vyhrazené parkovací stání, uvádíme podrobnější informace o jeho umístění a parametrech v doplňujícím textu.
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I. Úřady, sociální služby, školská zařízení

1. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6

18 A1/33 B1

Čs. armády 601/23, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 220 189 111, Zelená linka: 800 800 001, podatelna@praha6.cz; www.praha6.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je umístěn ve výklenku vpravo a vlevo od hlavních vstupních karuselových dveří. Využívá se pravý vchod, u kterého
je umístěna zvonková signalizace (výška 98 cm, 43 cm od rohu) pro přivolání dopomoci a tlačítko na zpomalení karuselu. Boční dveře mají
mechanické otevírání směrem ven (šířka 91 cm), plocha před vstupem je stísněná (šířka 120 cm, hloubka 90 cm). Za vstupními dveřmi se
nalézá hala s recepcí s pultem (výška 120 cm), z haly je přístup k výtahům a do obou křídel zvýšeného přízemí s možností využití svislých
plošin. K přístupu do suterénu a vyšších pater lze využít celkem 4 výtahy, jeden výtah spojuje suterén až 6. patro a třetí suterén až 5. patro.
Dva výtahy jsou umístěny vlevo (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 111 cm, hloubka 141 cm), jeden výtah je vpravo (automaticky otevírané dveře šířka 101 cm, klec šířka 134 cm, hloubka 145 cm), další výtah je v levém zadním křídle (automaticky otevírané dveře
šířka 80 cm, klec šířka 100 cm, hloubka 126 cm). Do zvýšeného přízemí vpravo a vlevo nad halou se lze dostat plošinami (nosnost 340 kg,
přepravní plocha šířka 91 cm, hloubka 141 cm), které překonávají převýšení + 8 schodů. Každé podlaží má vlastní recepci (výška pultu
120 cm), odbavování klientů probíhá v jednacích místnostech (jednací stoly částečně s podjezdem). V 5. patře je umístěno občerstvení
(pult výška 93 cm), židle a stoly jsou mobilní (výška podjezdu 68 cm). Na terasu je přístup přes + 1 schod.

Hygienické zázemí

Bezbariérové toalety jsou umístěny v 1. až 5. patře v levém křídle budovy, přístup k nim je z chodby. Toalety (dveře šířka 81 cm, kabina
šířka 180 cm, hloubka 180 cm) jsou ve všech patrech rozměrově, dispozičně totožné. V kabinách je umístěn mobilní přebalovací pult, který
překáží v přístupu k míse WC.

Parking

Dvě stání jsou před budovou ÚMČ, na rohu ulic V. P. Čkalova a Čs. armády, stání nemají kvalitní přístup na chodník. Podzemní garáže
nelze využít. Přístup z úrovně garáží k výtahu v suterénu je možný pouze schodištěm.

2. INFORMAČNÍ KANCELÁŘ BĚLOHORSKÁ

24 A1

Bělohorská 1655/110, Praha 6 – Břevnov, tel.: 233 352 610, binfo@praha6.cz, www.praha6.cz (sekce „Kontakty“)

Vstup a interiér

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 70,3 cm, vedlejší křídlo šířka 49 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, následuje
zádveří (hloubka 163 cm). Dveře ze zádveří do provozovny jsou dvoukřídlé (šířka 2x 53 cm), vedlejší křídlo nelze otevřít (překážka pevný
koberec), otevírají se mechanicky směrem do zádveří. Interiér je vybaven mobilním nábytkem (stůl s podjezdem, židle). Část místnosti má
podlahu ve zvýšené úrovni + 17 cm (pracovní místo zaměstnance infocentra).

3. INFORMAČNÍ KANCELÁŘ PETŘINY

22 A2

Čílova 304/9, Praha 6 – Veleslavín, tel.: 235 350 828, cinfo@praha6.cz, www.praha6.cz (sekce „Kontakty“)

Vstup a interiér

Před vstupem jsou + 2 schody (výška 13 cm, délka 35 cm, šířka 166 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 79 cm), otevírají se
mechanicky směrem dovnitř. Vpravo od vstupních dveří nad schody je umístěna zvonková signalizace (výška 170 cm nad chodníkem),
další zvonková signalizace (výška 81 cm nad chodníkem) je vlevo od vstupních dveří (mimo provoz). Prostor pro veřejnost není vybaven
nábytkem.
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4. INFORMAČNÍ KANCELÁŘ DELTA	

12 C2

Vlastina 888/34, Praha 6 – Ruzyně, tel.: 233 312 225, delta@praha6.cz, www.praha6.cz (sekce „Kontakty“)

Vstup a interiér

Vstup je z východní strany komplexu Delta. Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř, za vstupem
v chodbě vlevo jsou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 78 cm), otevírají se mechanicky směrem do kanceláře infocentra. Prostor pro veřejnost není
vybaven nábytkem, menší přilehlá kancelář infocentra se nachází vlevo. Vstupní dveře (šířka 79,4 cm) se otevírají mechanicky směrem
do hlavního prostoru infocentra, v provozních hodinách jsou zajištěny v otevřené poloze.

5. ÚŘAD PRÁCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Pracoviště zprostředkování zaměstnání

23 B2

Bělohorská 688/165, Praha 6 – Břevnov, tel.: 950 178 111 (481, 488, 493)
www.praha-urad-prace.info/urad_prace_praha_6, e-mail: posta.aag@aa.mpsv.cz

Vstup a interiér

Vstup je řešen z průjezdu domu. Před vstupními vraty do průjezdu je třeba překonat nájezd směrem nahoru (sklon 17 % - 21 %, délka
40 cm). Vpravo od vrat - v úředních hodinách jsou vrata otevřena - je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 145 cm) do kanceláře úřadu. Za průjezdem ze dvora je přímý vstup do malé místnosti určené pro úřední jednání s klienty s omezenou schopností pohybu.
Přístup je přes vyrovnávací nájezd směrem nahoru (sklon 12 %, délka 50 cm), který vede ke vstupním jednokřídlým dveřím (šířka 95 cm),
otevírají se mechanicky směrem ven. Kancelář nemá počítačovou vybavenost.
Hlavní pracoviště úřadu je nepřístupné, je umístěno v 1. patře bez výtahu. Z podesty vpravo vedou do provozovny úřadu práce vstupní mechanicky otevírané dveře (šířka 90 cm). Vnitřní prostor se skládá z čekárny, židle jsou mobilní, stolky jsou nízké (výška 50 cm), bez
možnosti podjezdu, pulty naopak vysoké (120 cm). V čekárně se nachází zařízení s elektronickým objednávkovým vyvolávacím systémem
pro pořadí vstupu do jednotlivých kanceláří (dveře šířka 80 cm), ovládací prvky jsou dostupné (výška 100 cm). Z podesty vlevo je vstup
do podatelny (dveře šířka 90 cm), kancelář má dveře (šířka 80 cm) s prahem (výška 3 cm).

Hygienické zázemí

Toalety jsou součástí pracoviště v 1. patře, jsou pouze nepřístupné (běžné), průchod k nim je zúžený.

6. ÚŘAD PRÁCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Pracoviště státní sociální podpory, výplaty nepojistných dávek

9 C2/29 B1

Jugoslávských partyzánů 15/1089, Praha 6 – Dejvice, tel.: 950 178 (600 - 615, 946, 948 - 951)
posta.abf@aa.mpsv, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/kop/praha_6/kontakty

Vstup a interiér

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 84 cm), otevírají se mechanicky   směrem dovnitř, dveře jsou opatřeny oboustranným svislým madlem. Za vstupními dveřmi je schodiště + 9 schodů (výška schodu 16 cm) a vlevo do zvýšeného přízemí svislá plošina (nosnost
250 kg, dveře šířka 108 cm, přepravní plocha šířka 110 cm, hloubka 160 cm). Z podesty od schodiště a plošiny vedou dveře (šířka 140 cm)
do provozovny, otevírají se automaticky. Vlevo od dveří je umístěna zvonková signalizace do podatelny (výška 147 cm). Vnitřní prostor
provozovny je přístupný, skládá se z pultu podatelny, čekárny s hygienickým zázemím a dále z haly. Čekárna má vybavení s mobilními
i pevnými židlemi, stolky umožňují podjezd, elektronický vyvolávací systém je v dosahu (výška 110 cm), osoby se zdravotním postižením
mají přednost. Odbavení klientů probíhá v hale, do které vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 84 cm) otevírané mechanicky směrem do čekárny. Odbavovací místa jsou uspořádána do 21 kójí (přístupné jsou kóje 5 – 21, šířka kóje 86 cm, hloubka 89 cm, stolky umožňují podjezd,
výška podjezdu 70 cm).

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 251 cm, hloubka 178 cm) je ve zvýšeném přízemí s přístupem z čekárny,
klíč je třeba vyzvednout na recepci v podatelně nebo v hale úřadu. Běžné toalety jsou se zúženým průchodem.

Parking

Parkovací stání je umístěno před budovou úřadu, není vodorovně vyznačeno a chybí nájezd na chodník.
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7. PELLÉOVA VILA	

18 B2

Pelléova 10/91, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 224 326 189, 224 326 180, info@galerieanderle.cz, www.galerieanderle.cz

Vstup a interiér

Vstup do oploceného areálu je z ulice Pelléova vjezdem nebo levou brankou (šířka 68 cm, zvonek ve výšce 139 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř, cesta dále zahradou k vile je z nerovných větších kostek, podél stěny budovy pak z mozaiky. Hlavní vstup na úroveň
přízemí je bariérový (schodiště). Vedlejší upravený vstup je umístěn vpravo od hlavního vstupu, je řešený přístupem vnější zalomenou
rampou se sklonem dolů na úroveň suterénu (první část rampy sklon 10 %, délka 12 m, druhá část je zalomená vlevo sklon 5,2 %, délka
230 cm, šířka 160 cm). Vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka 80 cm). Zvonek na přivolání obsluhy je umístěn vlevo
od dveří (výška 106 cm). Svislá schodišťová plošina (dveře šířka 80 cm, přepravní plocha šířka 90 cm, hloubka 120 cm, nosnost 250 kg, pohyb
po uzavřené dráze) propojuje suterén až podkroví. V přízemí a v 1. patře komplikují přístup za sebou umístěné prahy (výška 2 cm). Přístup
na terasu je bariérový.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 240 cm, délka 248 cm) je umístěna v suterénu.

Parking

Možnost parkování uvnitř areálu, ale parkovací stání nejsou vyznačena.

8. DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

17 A2/32 B1

Šolínova 513/3, Praha 6 – Dejvice, tel.: 224 311 364, 224 317 329, info@dsepurkynove.cz, www.dsepurkynove.cz

Vstup a interiér

Celý objekt je tvořen třemi domy (s obdobnými vstupy), které jsou vnitřně propojeny. Přístup je prostřední budovou, před vstupem je
+ 1 schod (výška 11 cm, délka 41 cm). Vstupní dvoukřídlé těžké dveře (šířka 2x 75 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková
signalizace je umístěna vpravo v rohu a je mimo dosah (výška 165 cm). Za vstupními dveřmi je krátké zádveří (hloubka 138 cm), přístup
na úroveň hlavní části přízemí zajišťuje schodišťová plošina (nosnost 225 kg, rozměry přepravní plochy šířka 79 cm, hloubka 89 cm) překonávající + 8 schodů. K plošině je však obtížný přístup z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru na nástupních místech (v místě
dolního nástupu je třeba zajistit otevřené vstupní dveře). Vpravo nad schody je okénko vrátnice s pultem (výška 95 cm) a zvonková signalizace (výška 135 cm). Ze zádveří vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř hlavní provozní chodby.
Tímto způsobem je však přístupná pouze střední část vstupního podlaží (sociální oddělení, oddělení podávání žádostí, knihovna a kadeřnictví). Část podlaží směrem vlevo má zvýšenou úroveň podlahy a je přístupná přes vyrovnávací + 3 schody nebo strmější rampou směrem
nahoru (sklon 28 %, šířka 90 cm), přístup do pravé snížené části budovy je pouze přes vyrovnávací – 3 schody. Další přístup je možný dvěma
výtahy, větší výtah (mechanicky otevírané dveře šířka 79 cm, klec šířka 99 cm, hloubka 200 cm) je umístěný v levé části, menší výtah (mechanicky otevírané dveře šířka 70 cm, klec šířka 90,4 cm, hloubka 91 cm) v nepřístupné pravé části. V patrech je již výšková úroveň podlahy
mezi budovami propojena. Výtahy spojují tři patra, 4. patro je dostupné schodištěm (denní stacionář). Pokoje klientů mají běžné vstupní
dveře (šířka 80 cm) a jsou standardně zařízeny.
V průběhu roku 2012 se připravuje zprovoznění nového Domova Eliška v ulici Za Kajetánkou.

Hygienické zázemí

Pokoje nemají samostatné hygienické zázemí.  K dispozici je společné běžné hygienické zázemí v jednotlivých patrech.

9. DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

17 A1/31 B1

rehabilitace, odlehčovací péče
obytná část

Thákurova 534/10, Praha 6 – Dejvice, tel.: 224 311 364, 224 317 329, info@dsepurkynove.cz, www.ddpraha6.cz
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Vstup a interiér

Hlavní sledovanou částí při mapování byla obytná část objektu. Celý objekt je tvořen třemi domy, které jsou vnitřně propojeny. Objekt
má 4 patra. Hlavní vstup je z prostřední budovy číslo 10. Před dveřmi je krátký nájezd na převýšení 10 – 14 cm. Vstupní dvoukřídlé dveře
(šířka 2x 73 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vlevo zcela v rohu je obousměrná zvonková signalizace (výška 158 - 168 cm).
Za vstupními dveřmi je přístup do úrovně hlavního podlaží (přízemí) schodišťovou plošinou přes + 4 schody. Plošina (nosnost 225 kg,
přepravní plocha šířka 78 cm, hloubka 89 cm) je uzamčena, klíč je k dispozici nahoře na vrátnici. Okénko vrátnice (výška pultu 100 cm)
a zvonková signalizace (výška 130 - 140 cm) jsou vpravo. Zádveří má dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74 cm), otevírají se mechanicky směrem
dovnitř. Další přístup je možný třemi výtahy. Dva větší výtahy, které spojují suterén (nebo uliční úroveň) až 4. patro, mají stejné parametry
(automaticky otevírané dveře šířka 110 cm, klec šířka 120 cm, hloubka 210 cm). Malý výtah (dveře vnější mechanické otevírání, dveře vnitřní
shrnovací šířka 64 cm, klec šířka 92 cm, hloubka 77 cm) spojuje přízemí až 3. patro a je určen pro stojící osoby. V chodbách všech podlaží
jsou rampy (sklon 8,3 %, délka rozdílná 2,7 m – 7 m), které vyrovnávají výškové rozdíly úrovní podlahy.
V objektu se nalézá v suterénu rehabilitační oddělení včetně kompletního bezbariérového hygienického zázemí, v přízemí a ve 2. patře
jsou pokoje klientů se standardním režimem (vstupní dveře šířka 90 cm, zázemí pokojů tvoří běžné toalety) a bezbariérové koupelny s přístupem z chodby, v 1. a 3. patře jsou lůžka zvýšené péče, ve 4. patře je umístěno oddělení Odlehčovací péče s bezbariérovým hygienickým
zázemím. Možnost přístupu výtahem na úroveň dvora se zelení (dveře šířka 2x 80 cm s madly).

Hygienické zázemí

Rehabilitace je vybavena bezbariérově přístupnou toaletou (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 160 cm, hloubka 280 cm) se sprchou a vanou s bezbariérovým přístupem.
Obytná část má pouze nepřístupné (běžné) toalety, společné koupelny se sprchou a vanou mají bezbariérový přístup.
Oddělení Odlehčovací péče je vybaveno částečně přístupnou toaletou (posuvné dveře šířka 75 cm, rozměry kabiny šířka 176 cm, hloubka 165 cm) se sprchou a vanou s bezbariérovým přístupem.

Parking

Po dohodě možnost parkování uvnitř dvora areálu, ale stání nejsou vyznačena.

10. DŮM PRO SENIORY – NOVÁ OŘECHOVKA	

16 C1

Na Dračkách 1095/34, Praha 6 – Střešovice
ÚMČ Praha 6 - Odbor správy obecního majetku, Čs. armády 23/601, Praha 6, tel.: 220 189 711,
podatelna@praha6.cz, www.praha6.cz
Správa nemovitostí SNEO, s.r.o., tel.: 235 094 011, info@sneo.cz, www.sneo.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 86 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.  Zvonková signalizace (výška 118 - 130 cm,
odsazení od rohu 24 cm) je v zádveří (hloubka 179 cm) vlevo. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74,6 cm) ze zádveří do vstupní haly se otevírají
mechanicky směrem do zádveří. V hale jsou umístěny v dosahové vzdálenosti schránky. Vpravo za vstupními dveřmi je chodbou (šířka 112
cm) přístup k jedné bezbariérové bytové jednotce.  Vstupní dveře  (šířka 90 cm) se otevírají směrem dovnitř bytu, jsou z venkovní strany
opatřeny vodorovným madlem, vedou do předsíňky. Proti nim přímo jsou dveře (šířka 85 cm) do pokoje (rozměry šířka 6 m, délka 4,85
m) s kuchyňským koutem s linkou. Kuchyň je částečně upravená, pracovní deska je s podjezdem (výška pouze 62 cm), k dispozici lednice,
čtyřvařič. Elektrické jističe, domácí telefon jsou mimo dosah (výška 150 cm). Lodžie k bytu je bezbariérově přístupná (dveře šířka 90 cm,
hloubka lodžie 150 cm).
Podlaží v budově jsou zpřístupněna dvěma výtahy, větší výtah (automaticky otevírané dveře šířka 110 cm, klec šířka 141 cm, hloubka
241 cm) spojuje suterén až 2. patro, menší výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 141 cm) spojuje
suterén až 3. patro.
Obyvatelé domu mají možnost využít horní část zahrady přístupnou ze společné chodby domu, společná vybavenost domu chybí.
Dostupnost občanské vybavenosti je obtížná.

Hygienické zázemí

V bezbariérové bytové jednotce je z předsíně vlevo vstup (dveře šířka 90 cm) do kabiny WC se sprchou (rozměry šířka 260 cm, hloubka 144 cm u mísy WC, v části se sprchou a umyvadlem 225,5 cm). K dispozici je přenosná sprchová sedačka. Podlaha ve sprše je bez
převýšení.

Parking

Dvě vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením jsou před budovou, další dvě parkovací stání
jsou vyhrazena v prostorách garáží a jedno ve dvoře areálu.
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11. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

9 C1/28 B2

Šlejnická 2593/5, Praha 6 – Dejvice, tel.: 220 199 610,  zelena@pecovatelskasluzbap6.com, www.pecovatelskasluzbap6.com
Správa nemovitostí SNEO, s.r.o., tel.: 235 094 011, info@sneo.cz, www.sneo.cz

Vstup a interiér

Vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 92 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Vlevo je zvonková signalizace (výška
128 – 163 cm, 55 cm odsazení od rohu) na jednotlivé obyvatele. K dispozici je i zvonková signalizace na vrátnici a pečovatelku (umístění
v rohu, výška 145 cm). V zádveří vpravo jsou schránky (některé mimo dosah). Do haly vedou rozměrné dveře (šířka 122 cm). V hale je
vrátnice (výška pultu 92 cm). Hlavní výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm, klec šířka 119 cm, hloubka 263 cm) spojuje suterén až
7. patro. Menší výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje úroveň dvora (snížené přízemí)
až 6. patro. V objektu se nalézá v suterénu mycí centrum, prádelna, kadeřnictví, v přízemí až v 7. patře jsou umístěny bytové jednotky,
z nich je 9 označených jako bezbariérové. Nalézají se ve 3. až 6. patře. Upravené jednotky mají vstupní dveře (šířka 80 cm, kukátko výška
až 153 cm). U vstupu je signalizace na pečovatelku (výška 110 cm), vybavení předsíně tvoří standardní šatní skříně. Z předsíně vedou dveře
do částečně přístupného hygienického zázemí a dále dveře (šířka 90 cm) do pokoje (rozměry cca šířka 400 cm, délka 470 cm) s kuchyňským
koutem s linkou. Kuchyň je částečně upravená, pracovní deska je s podjezdem (výška pouze 62 cm), k dispozici je lednice, dvouvařič,
otevírání okna je v dosahu a elektrické jističe také. Ke každé jednotce je na patře komora (dveře šířka 80 cm, rozměry šířka 98 cm, délka
178 cm). Lodžie není přístupná (hloubka pouze 135 cm, bez průhledu). V 7. patře je k dispozici zimní zahrada (možnost přivolání personálu
zvonkovou signalizací) s částečně přístupnou terasou (dveře s prahem 3,5 cm). Možnost také využít zahradu s altánem, přístup cestou
s povrchem z jemného štěrku.

Hygienické zázemí

Bezbariérové bytové jednotky – hygienické zázemí s bezbariérově přístupnou toaletou a sprchovým koutem (dveře šířka 80 cm, kabina
šířka 208 cm, hloubka 125 cm). Sprchový kout je ohraničen zvýšeným soklem (výška 15 cm, šířka hrany soklu 15 cm), z tohoto důvodů není
objekt vyznačen jako bezbariérový.
Bezbariérově přístupné toalety se nacházejí v suterénu a v 7. patře. V suterénu je toaleta (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 229 cm, hloubka
206 cm) a prostorná šatna součástí mycího centra, v něm je k dispozici také koupelna s bezbariérově přístupnou sprchou se sklopným sedátkem a vanou s přístupem z čelní strany a z obou podélných stran. V 7. patře tvoří toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 375 cm, hloubka
192 cm) zázemí u zimní zahrady s terasou.

Parking

Možnost parkování uvnitř areálu, ale parkovací stání nejsou vyznačena.

12. FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍ PÉČÍ	

15 B2

Arabská 681/20, Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 350 410, skolka@email.cz, www.skolka.org

Vstup a interiér

Mateřská škola se skládá ze tří pavilonů, které jsou osazeny ve svahu v různých výškových úrovních. Hlavní a nejvýše položený vstup je
od ulice Tibetská dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 64 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vstup se využívá pro horní i prostřední
pavilon. Oba pavilony jsou propojeny v přízemí spojovací chodbou se čtyřmi vyrovnávacími rampami od hlavního vstupu směrem dolů
(sklon 11,9 %, délka 300 cm). Pavilony jsou jednopatrové, přístupy do patra jsou pouze schodištěm.
Podél Arabské ulice vedle prostředního pavilonu leží dolní, nejníže posazený tzv. hospodářský pavilon (je zde umístěno Mateřské centrum, Speciálně poradenské centrum), jehož horní podlaží je propojeno s přízemím prostředního pavilonu. Spodní podlaží hospodářského
pavilonu je přístupné z prostředního pavilonu kromě schodiště výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm, klec šířka 120 cm,
hloubka 101 cm). Hospodářský pavilon má vlastní přímý, částečně upravený přístup z ulice Arabská. Zde vstup do areálu vede dvoukřídlou
brankou (šířka 2x 74 cm), která se otevírá mechanicky směrem do svahu se sklonem 13 % v délce 7 m. Cesta odbočuje vlevo ke vstupním
dveřím (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř chodby hospodářského pavilonu. Hlavní cesta napříč zahradou areálu až
k hornímu pavilonu má dále sklon až 17,8 %. Z ulice Arabská vedou do spodních budov areálu další vstupy pouze přes schodiště.

Hygienické zázemí

Součástí zázemí hospodářského pavilonu je bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 185 cm, hloubka 165 cm).

Parking

Před vstupy z ulice Tibetská a Arabská.
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13. WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

15 C1

Dusíkova 1946/3, Praha 6 – Břevnov, tel.: 235 363 940, wmsdusikova@volny.cz, www.wmsdusikova.skolka.info

Vstup a interiér

Vstup do oploceného areálu školy je brankou (šířka 78 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř. Vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 137 cm), vstupní zámek je na kartu (výška 107 cm). Hlavní vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 78 cm) se otevírají mechanicky
směrem ven, vedle dveří je obousměrná zvonková signalizace (výška 137 cm), vstup na kartu (výška 130 cm). Za vstupními dveřmi vlevo
je vstup ke třídě (dveře šířka 80 cm), vlevo je zvonková signalizace (výška 158 cm). Částečně přístupné je pouze vstupní podlaží. Přístup
je zalomenou chodbou (šířka 102 cm, místy 85 cm) s rampou (sklon směrem nahoru 12,5 %, délka 87 cm). Následují vstupy (šířka 80 cm)
do šatny, WC a třídy. Část podlahy třídy je ve zvýšené úrovni s vyrovnávacím šikmým nájezdem (sklon 10 %, délka 100 cm). Další třídy se
nacházejí v 1. a ve 2. patře s přístupem pouze schodištěm.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze nepřístupné (běžné) toalety, v přízemí s přístupem přes + 1 schod (výška 14 cm).

14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERVENÝ VRCH

15 B1

Alžírská 26/680, Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 007 511, info.skola@zscvrch.cz, www.zscvrch.cz

Vstup a interiér

Vstup do oploceného areálu školy je z ulice Alžírská cestou přes školní pozemek (sklon směrem nahoru 4 – 6 %, délka 80 m), vpravo je
parkovací plocha, vlevo hřiště. Využíván je také malý sezonní vstup do areálu z protilehlé strany od ulice Nad Tratí. Před hlavním vstupem
do budovy je schodiště + 7 schodů, schody je možno zleva obejít zalomenou trasou v délce cca 60 m, v polovině délky v místě zatočení
cesty je úsek se sklonem směrem nahoru (sklon 12 % v šířce 90 cm, délka 2,5 m), u vnitřního okraje cesty je sklon výrazně prudší (až 21 %).
Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Jako vedlejší bezbariérový vstup je možno po dohodě
využívat přímý zadní vstup na úrovni suterénu (dveře šířka 2x 74 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. V přízemí za hlavním vstupem
je prostor šaten a další dvoukřídlé mechanicky otevírané dveře (šířka 2x 70 cm). Přístup dále je možný do všech hlavních podlaží výtahem
(automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) a šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 225 kg, rozměry
přepravní plochy šířka 82 cm, hloubka 100 cm), která zajišťuje přístup do tělocvičny. Učebny jsou přístupné. Venkovní sportoviště jsou
přístupná nebo částečně přístupná přes přírodní terén, přístup terénem k bazénu je upraven vedle vyrovnávacího schodiště (- 1 a + 7)
rampou. Venkovní bazén nemá u šaten bezbariérové hygienické zázemí a nemá řešený bezbariérový vstup do vody.

Hygienické zázemí

Bezbariérové WC se sprchou s lehátkem je umístěno v přízemí (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 240 cm, hloubka 170 cm, obtížnější manipulace s madly u mísy WC), v 1. patře (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 297 cm, hloubka 186 cm) a ve 2. patře (dveře šířka 90 cm, kabina
šířka 293 cm, hloubka 178 cm). Sprcha je řešená bez převýšení v podlaze. U kabin v 1. a ve 2. patře přístup k míse WC ztěžují svislé stojky
(podpěry) na madla.

Parking

Možnost parkování uvnitř areálu, ale parkovací stání nejsou vyznačena.

15. PRAKTICKÁ ŠKOLA – LYCEUM (ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD MARJÁNKOU)

24 A2

Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 – Břevnov, tel.: 724 219 335 (budova pavilonu),
praktickelyceum@seznam.cz, spcvertikala@seznam.cz

Vstup a interiér

Praktická škola – Lyceum je umístěna v samostatných prostorách ZŠ Pod Marjánkou v přízemním pavilonu. Vstup do oploceného komplexu ZŠ Pod Marjánkou je z ulice Skupova brankou (šířka 87 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř (též slouží jako vstup na venkovní
sportoviště areálu), vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 143 cm). Za brankou vede cesta s nekvalitním povrchem podél boční
stěny pavilonu praktické školy až ke vstupní brance (šířka 80 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř. Vedle branky vlevo je umístěna
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zvonková signalizace (výška 125 cm). Za brankou pokračuje cesta k pavilonu, hlavní vstup je vlevo se vstupní nájezdovou rampou se sklonem směrem nahoru (sklon 30,3 %, šířka i délka nájezdu 80 cm). Nájezd končí ve vstupních dveřích (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky
směrem ven. Vedlejší vstup vpravo (šířka 80 cm) je přes vyrovnávací + 3 schody (výška schodu 15 cm, délka 33 cm). Vnitřní prostor tvoří 2
učebny a běžné zázemí.

Hygienické zázemí

V objektu je pouze WC nepřístupné (běžné) a se zúženým průchodem.

16. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NORBERTOV

16 C2

Norbertov 126/1, Praha 6 – Střešovice, tel.: 224 312 050, karolina.cermakova@norbertov.cz, www.norbertov.cz

Vstup a interiér

Vstup do oploceného areálu školy je z ulice Sibeliova bránou s dvoukřídlými vraty (šířka 2x 140 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř (u vstupu nájezd se sklonem 12,5 % v délce 90 cm) a dále přes školní dvůr. Vstupní dvoukřídlé dveře (2x 70 cm) se otevírají mechanicky
směrem ven šířka a jsou z vnější strany opatřeny vodorovným madlem. Vpravo v rohu je zvonková signalizace (výška 140 cm). Za vstupními
dveřmi je zádveří (hloubka 204 cm), další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Vpravo se nalézá stará
budova, vlevo je přístavba s tělocvičnou a jídelnou. Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm)
propojuje suterén až 1. patro, tím je přístupná i základní vybavenost školy. Učebny jsou přístupné (šířka dveří min. 80 cm).

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 176 cm, hloubka 180 cm, chybí vybavenost madlem na dveřích, u umyvadla
a u mísy WC) je umístěna u jídelny v 1. patře, přístup z chodby je zúžený nábytkem.  
Hygienické zázemí tělocvičny má šatny řešené s částečně přístupnými sprchami (sprchová růžice napevno, sedátko pouze v oddělení
ženy), u sprch ani v tomto podlaží bezbariérově přístupná toaleta není. Podlaha ve sprchách je bez převýšení (pouze 1 cm).

Parking

Možnost parkování uvnitř areálu, vjezd z ulice Norbertov.

17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

14 B2

Vokovická 3/32, Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 358 074, 235 351 211, skola@zspvokovice.cz, www.zspvokovice.cz

Vstup a interiér

Základní škola praktická (s třídami pro děti s poruchami chování) je umístěna v přízemí a v 1. patře, ve 2. a 3. patře se nachází ZŠ umělecká – hudební. Hlavní vstup do oploceného areálu školy je z ulice Vokovická přes + 1 schod. Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) se
otevírají mechanicky směrem ven. Vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 150 cm).  Za vstupními dveřmi je schodiště + 5 schodů
a další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm).
Vedlejší vstup ze dvora má dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 78 cm, vedlejší křídlo 34 cm) s prahem (výška 4 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř a dále následují + 3 schody (výška 16,5 cm, 12 cm a 13 cm, délka 30 cm) bez zajištění bezbariérového přístupu
do hlavního podlaží. Další patra mají přístup pouze schodištěm. Prostory ZŠP a ZUŠ jsou od schodiště odděleny dvoukřídlými dveřmi (šířka
2x 60 cm). V přízemí ZŠP je základní vybavenost školy - třídy a družina (dveře šířka 90 cm), jídelna má dvoukřídlé dveře (šířka 2x 62 cm),
tělocvična dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm) s prahem (výška 4 cm), přístup na venkovní hřiště je přes – 1 schod.

Hygienické zázemí

V přízemí praktické školy je umístěna bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 100 cm, kabina šířka 155 cm, hloubka 215 cm).

Parking

Možnost parkování uvnitř areálu.
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18. ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ	

18 A1/30 C2

Rooseveltova 169/8, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 224 322 147, info@skolaroos.cz, www.skolaroos.cz    

Vstup a interiér

Budova má bariérový přístup. Vstup do oploceného areálu školy je brankou (šířka 138 cm) přes školní zahradu. Před vstupem je umístěna
obousměrná zvonková signalizace (výška 150 - 160 cm). Před vstupem je schodiště (+ 8 schodů, výška schodu 16 cm, délka 33 cm) na úroveň
zvýšeného přízemí. Vstupní trojkřídlé dveře (vstupní střední křídlo šířka 77 cm, boční křídla šířka 30 cm) se otevírají mechanicky směrem
dovnitř. Před vstupními dveřmi vpravo je zvonková signalizace (výška 150 cm). Do 1. patra a do podkroví je také přístup pouze schodištěm.
Šířka průchodu do učeben v přízemí a v 1. patře je dostatečná. V podkroví jsou další schody uvnitř prostoru, který je ovšem celkově stísněný.

Hygienické zázemí

K dispozici pouze nepřístupná (běžná) toaleta se zúženým průchodem (šířka 60 cm).

19. GYMNÁZIUM NAD ALEJÍ	

22 A2

Nad Alejí 1952/5, Praha 6 – Břevnov, tel.: 724 646 853, gymnasium@alej.cz, www.alej.cz

Vstup a interiér

Před hlavním vstupem do budovy má chodník šikmý příčný sklon směrem nahoru (sklon 8,33 %, délka 5 m). Před vstupními dveřmi
je již rovná plocha (hloubka plochy 2 m). Vstupní dveře (šířka 200 cm) se otevírají automaticky. Vpravo před vstupními dveřmi je v rohu
zvonková signalizace (výška 120 cm), dveře zádveří jsou totožné jako vstupní a za nimi navazuje prostor šaten. Vpravo je umístěno okénko
vrátnice (výška 110 cm). Vedlejší vstup je uzamčený, nachází se vlevo od hlavního vchodu, vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka
90 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm), otevírají se mechanicky. Učebny jsou přístupné, do tělocvičny vedou 2x za sebou dvoukřídlé dveře (šířka
2x 70 cm). Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) propojuje přízemí až 3. patro.
Venkovní sportoviště jsou částečně přístupná obchozí trasou vně školy, vnitřkem budovy pouze přes schody - 5 a - 1 schod.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 170 cm, hloubka 168 cm) je umístěna v přízemí.

20. GYMNÁZIUM JANA KEPLERA	

25 A1

Parléřova 118/2, Praha 6 – Hradčany, tel.: 233 352 546, ruzicka@gjk.cz, www.gjk.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup pro pedagogy je z ulice Parléřova s přístupem přes schody (+ 2 a + 7), nad schody je vpravo umístěna obousměrná
zvonková signalizace (výška 161 cm, od rohu 40 cm). Pro studenty je pak vstup z ulice Hládkov přes + 5 schodů a přes další bariéry
(dvoukřídlé dveře s šířkou hlavního křídla pouze 65 cm a s prahem 3 cm). Upravený vedlejší vstup je umístěn vpravo vedle hlavního vstupu v ulici Parléřova, přístup je vraty (2x 130 cm), otevírají se dovnitř oploceného areálu školy, vlevo za rohem jsou vstupní
dveře (šířka 86 cm, práh 5 cm, plocha před vstupem hloubka 104 – 135 cm), otevírají se směrem ven, jsou těžké na manipulaci.
Vpravo je zámek na kód (výška 145 cm). Tento vstup je na úrovni mezipatra. Uvnitř budovy je přístup do všech podlaží možný třemi
šikmými schodišťovými plošinami, které na sebe navazují a spojují přízemí až mezipatro, mezipatro až 3. patro, 3. patro až 4. patro.
(Parametry plošin nosnost 190 kg, rozměry přepravní plochy šířka 70 cm, hloubka 85 cm). Podlaha chodby mezi novou a starší budovou má rozdílnou výškovou úroveň vyrovnanou v každém podlaží šikmou rampou (sklon 6,6 % - 13,1 %, délka 4,3 – 5,7 m). Učebny
mají vstupní dveře dvoukřídlé (šířka 2x 65 cm) a s prahy (výška 4 - 6 cm). Některé učebny (3. patro) a knihovna mají prahy (výška
5 – 10 cm) a stoly neumožňující podjezd. Posluchárna má přístup přes – 1 schod a ke stolkům + 1 schod, také přístup na terasu je
ztížený (dveře šířka 2x 62 cm s prahem). Hala a tělocvična jsou přístupné, tělocvična Hládkov a šatna pouze schodištěm. Venkovní
sportoviště jsou přístupná rampou a průchodem přes parkoviště.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta je umístěna jako samostatná kabina v přízemí, v 1. a ve 3. patře v oddělení WC ženy a ve 2. patře v oddělení WC muži. Parametry kabin v jednotlivých podlažích: přízemí (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 226 cm, hloubka 174 cm), 1. patro (dveře
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předsíně a kabiny šířka 90 cm, kabina šířka 200 cm, hloubka 210 cm), 2. patro (dveře předsíně a kabiny šířka 90 cm, kabina šířka 164 cm,
hloubka 227 cm), 3. patro (dveře předsíně a kabiny šířka 90 cm, kabina šířka 213 cm, hloubka 214 cm).
Tělocvičny nemají bezbariérově řešené zázemí se sprchou.

Parking

Možnost pouze krátkodobého stání vozidla před vstupem v ulici Parléřova.

21. ANGLO – NĚMECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE, a.s.

23 B2

Bělohorská 182/171, Praha 6 – Břevnov, tel.: 277 775 611, info@anoa.cz, www.anoa.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je rampou se sklonem směrem nahoru (sklon 12,5 %, délka 5 m), před vstupními dveřmi dále + 3 schody, vstupní dvoukřídlé
dveře (šířka 2x 90 cm) mají vlevo obousměrnou zvonkovou signalizaci nad schodem (výška 147 - 157 cm), za vstupem následují vnitřní
schody (+ 6) a nad nimi vpravo zvonková signalizace (výška 147 - 157 cm). Upravený vedlejší vstup je vjezdem (šířka 2x 150 cm) z ulice
Bělohorská a dále přes školní dvůr zadním vchodem do budovy, sklon komunikace směrem nahoru je 6 %. Pro přivolání obsluhy z recepce pro otevření vrat se využívá kamerový systém. Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka hlavní křídlo 88 cm, vedlejší křídlo 45 cm) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 148 cm). Za zádveřím (hloubka 200 cm) jsou dvoukřídlé
dveře (hlavní křídlo šířka 79 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř objektu. V přízemí je v jedné z učeben
+ 1 schod a práh (výška 4 cm). Přístup do 1. patra, 2. patra a podkroví je schodištěm (do podkroví je schodiště točité) a výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 67 cm, klec šířka 100 cm, hloubka 85 cm). V patrech mají učebny vstupy s prahy (výška 2 - 4 cm), v podkroví směrem
od výtahu jsou výškové rozdíly podlahy s vyrovnávacími schody, další schody jsou i v rámci vnitřních komunikací. Zvonková signalizace
do kanceláří je mimo dosah. Škola nemá tělocvičnu ani hřiště. Zahrada školy nemá dořešený bezbariérový přístup.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze nepřístupné (běžné) toalety.

Parking

Možnost parkování uvnitř dvora areálu.

22. GYMNÁZIUM ARABSKÁ

15 B2

Arabská 14, Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 351 707, 235 351 708, gyarab@seznam.cz, www.gyarab.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je bariérový se schodištěm + 6. Vedlejší vstup je upravený a řešený ze školního dvora. Na úroveň přízemí vede šikmá rampa
se sklonem směrem nahoru (sklon 8,3 %, šířka 3,6 m, délka 9 m). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř
(hlavní křídlo šířka 101 cm, vedlejší křídlo 95 cm), na nich je umístěna zvonková signalizace (výška 168 cm) na školníka, který otevře vstupní
vnitřní zábranu. Druhý vedlejší vstup ze dvora je možný delší zalomenou rampou (sklon 8,33 %, šířka 140 cm), tři šikmé části rampy v délce
3x 9 m jsou mezi sebou přerušeny podestami a klesají až na úroveň suterénu. Vstupní dveře do šaten jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka
103 cm, vedlejší křídlo šířka 43 cm). Uvnitř budovy je přístup možný výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 110 cm,
hloubka 140 cm), který propojuje suterén až 3. patro. Ve vstupu do některých učeben, do knihovny (dveře šířka 73 cm) a v chodbách jsou
prahy (výška až 3 cm). Vstup do jídelny je dvoukřídlými dveřmi (2x 65 cm). Tělocvična je přístupná přes + 4 schody a dvoukřídlé dveře (2x
75 cm).

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 166 cm, hloubka 216 cm) je umístěna v přízemí.

Parking

Možnost uvnitř areálu, ale parkovací stání nejsou vyznačena.
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23. OBCHODNÍ AKADEMIE	

18 A2

Krupkovo náměstí 26/4, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 224 313 860, oakrupkovo@oakrupkovo.cz, www.oakrupkovo.cz

Vstup a interiér

Budova má bariérový přístup. Hlavní vstup je přes + 1 vyrovnávací schod (výška 15 cm, délka 40 cm). Vpravo od vstupu je umístěna
zvonková signalizace (výška 153 cm), dvoukřídlé dveře (šířka 2x 100 cm) jsou těžké, otevírají se obtížně směrem ven. Hlavní podlaží je
umístěno ve zvýšeném přízemí s přístupem pouze schodištěm + 13 (výška schodu 15 cm, délka 30 cm). Dále následují uzavřené dvoukřídlé
prosklené dveře (šířka 2x 54 cm) s elektrickým zámkem, otevírají se mechanicky směrem ke schodišti, jejich otevření je ovládáno z recepce,
obousměrná zvonková signalizace (výška 155 - 160 cm) na recepci je vpravo od dveří. Nad schodištěm vlevo jsou dveře do šaten (šířka
90 cm), kterými je také možno projít do vnitřních prostor školy. Suterén a dvě patra mají přístup pouze schodištěm. Učebny mají vstupní
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 60 cm) s prahy (výška 4 - 10 cm).

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze nepřístupné (běžné) toalety.

24. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM PRAHA

17 B1/31 B1

Evropská 330/33, Praha 6 – Dejvice, tel.: 233 091 265, 233 091 261, info.@pedevropska.cz, www.pedevropska.cz

Vstup a interiér

U vstupu do budovy je + 1 schod (výška 3 - 20 cm, délka 30 cm). Vstupní dvoukřídlé dveře se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 2x
72 cm), jsou celkem šestery, ale využívají se dveře vlevo, kde je největší převýšení u vstupu (výška schodu 20 cm, délka 46 cm). Za vstupními
dveřmi a zádveřím jsou další mechanicky otevírané dvoukřídlé dveře (šířka 2x 72 cm), otevírají se směrem dovnitř. Vlevo je vrátnice (výška
pultu 100 cm). Přístup do přízemí je pouze schodištěm + 6 a + 8 schodů (výška schodu 14 cm, délka 32 cm). Přízemí až 3. patro spojuje výtah
(mechanicky otevírané dveře šířka 58 cm, klec šířka 62 cm, hloubka 120 cm), který je umístěný v zrcadle schodiště. Do 4. patra vede pouze
schodiště. Učebny mají vysoké prahy (výška 4 - 6 cm), v učebnách je stupínek (výška 11 cm). Tělocvična má přístup dvoukřídlými dveřmi
(šířka 2x 70 cm, 2x 65 cm) přes schodiště - 9 a + 9.  Venkovní sportoviště je též přístupné pouze schodištěm.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze nepřístupné (běžné) toalety.

 25. DEJVICKÁ KOLEJ (pobočka Praha – Dejvice)

České vysoké učení technické v Praze - Správa účelových zařízení

17 A1/31 A2

Ubytovací buňka pro osoby s omezenou schopností pohybu

Zikova 538/19, Praha 6 – Dejvice, tel.: 224 310 583, 224 310 586, sinkule@suz.cvut.cz, www.suz.cvut.cz/k_dejvicka.html

Vstup a interiér

Hlavní sledovanou částí mapování byla ubytovací buňka pro osoby s omezenou schopností pohybu. Míra její přístupnosti je zohledněna i v mapové části. Vstupní dveře do budovy koleje jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 45 cm), otevírají se
mechanicky směrem ven. Za vstupními dveřmi je vpravo okénko vrátnice (výška pultu 95 cm). Chodba má dále rampový sklon dolů (sklon
10 %, délka 120 cm), následují další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 45 cm). Vpravo je přístup k buňce se
dvěma totožnými jednolůžkovými pokoji a upraveným společným hygienickým zázemím. Do buňky vedou mechanicky otevírané dveře
(šířka 90 cm, práh 3 cm) směrem dovnitř. Proti vstupu do buňky jsou z chodby vchody do obou pokojů. Dveře (šířka 80 cm, práh ze strany
od pokoje výška 3,5 cm) se otevírají směrem dovnitř pokoje. Oba pokoje (rozměry místnosti šířka 240 cm, délka 420 cm) jsou zařízeny. Podél
lůžka je volný průchozí prostor (šířka 150 cm). Vybavení je částečně přístupné (skříň, stůl se samonosnou deskou s možností podjezdu
výška 73 cm, židle, noční stolek, police výška 150 - 180 cm). Otevírání okna je mimo dosah (výška 140 cm). Chybí vybavení kuchyňkou, ale
k dispozici je dvouvařič. Do dalších podlaží objektu je bariérový vstup schodištěm, výtah spojuje pouze mezipatra (celkem 5 mezipater).

Hygienické zázemí

Společná koupelna se sprchou (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 260 cm, hloubka 166 cm, podlaha bez převýšení, sprcha vybavená
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sklopným sedátkem, umyvadlo) je umístěna vlevo od vstupu do buňky. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 269 cm,
hloubka 138 cm) je umístěna odděleně vpravo od vstupu do buňky.  Upravená toaleta je pouze součástí vybavení bezbariérové buňky,
jinak v objektu není bezbariérově přístupná toaleta k dispozici.

26. AREÁL STRAHOVSKÝCH KOLEJÍ	

25 B2

Ubytovací buňka pro osoby s omezenou schopností pohybu Blok 8

Vaníčkova 315/7, Praha 6 – Břevnov, tel.: 234 678 111, 257 216 270 (centrální recepce)
recepce@suz.cvut.cz, www.suz.cvut.cz/koleje/koleje-strahov

Vstup a interiér

Hlavní sledovanou částí mapování byla ubytovací buňka pro osoby s omezenou schopností pohybu. Míra její přístupnosti je zohledněna i v mapové části. Hlavní vstup do bloku 8 je bariérový, umístěný je v mezipatře, s přístupem přes + 10 schodů. Dveře hlavního vstupu
jsou dvoukřídlé (šířka 2x 71,3 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Následuje vrátnice (okénko výška 120 cm), ze které je mechanickými dvoukřídlými dveřmi (šířka 83,5 cm) s otevíráním směrem k vrátnici přístup pouze ke schodišti. Výtah (mechanicky otevírané šachetní
dveře, automaticky otevírané klecové dveře šířka 80 cm, klec šířka 132 cm, hloubka 100 cm) má nástupní místa v hlavních patrech.
Upravený vstup je řešený dvěma vedlejšími vstupy (pouze na úroveň přízemí), které jsou řešené rampami ze severní strany (od parkoviště) a z jižní strany (od menzy). Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou v bloku č. 8. v přízemí vyhrazeny dvě upravené
obytné buňky, každá buňka obsahuje dva dvoulůžkové pokoje a společné hygienické zázemí.
Rampa ze severní strany (šířka 150 cm, délka 900 cm) nemá šikmý sklon. Přístup z rampy do budovy je jednokřídlými dveřmi (šířka
100 cm, vodorovné madlo), otevírají se mechanicky směrem ven, před vstupem je umístěna zvonková signalizace (výška 72,2 - 87,2 cm).
Rampa z jižní strany (sklon 9,6 %, šířka 132,8 cm, délka 729,3 cm) překonává vyrovnávací schodiště (+ 3, + 1 schod). Přístup z rampy
do budovy je dveřmi o stejných parametrech jako ze strany severní.
Vstup do buňky je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř a jsou opatřeny vodorovným madlem.
Jednotlivá buňka se skládá z chodby (šířka 150 cm, hloubka 670 cm), ve které je v jejím konci umístěna kuchyňka (výška skříněk 115,3 - 176,6 cm,
pracovní deska výška 76,2 cm, podjezd 64,5 cm, hloubka 60 cm), součástí vybavení je dvouvařič a lednice. Na boční stěně chodby jsou věšáky
(mimo dosah) a nízká skříňka. Vypínače jsou v dosahu (výška 108,8 cm). V buňce po jedné straně chodby je umístěno běžné WC, komora, pokoj,
po straně druhé bezbariérově přístupná kabina WC se sprchou a pokoj. Všechny dveře se otevírají mechanicky směrem z chodby dovnitř místností,
dveře do komory a pokojů mají oboustranné madlo. Pokoje (dveře šířka 90 cm) mají dostatečný prostor vedle lůžka (rozměry pokojů šířka 398,4 cm,
délka 563,4 cm a šířka 417 cm, délka 414 cm). K dispozici je dále komora (dveře šířka 90 cm, šířka místnosti pouze 132 cm, hloubka 447,8 cm).

Hygienické zázemí

Ubytovací buňka v bloku 8 má bezbariérově přístupnou toaletu se sprchou, vstupní jednokřídlé dveře se otevírají mechanicky směrem ven (šířka
90 cm, kabina šířka 274 cm, hloubka 212,8 cm), podlaha sprchového koutu se sedátkem je bez převýšení v podlaze. Běžná toaleta má zúžený přístup.
Upravená toaleta je pouze součástí vybavení bezbariérové buňky, jinak v objektu není bezbariérově přístupná toaleta k dispozici.
Správa účelových zařízení

Vstup a interiér

Blok č. 1, ve kterém je umístěna Správa účelových zařízení ČVUT, je částečně přístupný. Ve zvýšeném přízemí se nachází hlavní recepce.
Pohyb po budově je možný do tří úrovní podlaží (snížené přízemí, přízemí, zvýšené přízemí) za pomoci svislé zdvihací plošiny (nosnost
250 kg, dveře mechanické šířka 75,9 cm, rozměry přepravní plochy šířka 78 cm, hloubka 140 cm).

Hygienické zázemí

Správa účelových zařízení ČVUT má bezbariérově přístupnou toaletu s předsíní (dveře předsíně a kabiny šířka 80 cm, kabina šířka
228 cm, délka 189 cm) ve sníženém přízemí, klíč je k dispozici na recepci. Přístup je možný za pomoci svislé zdvihací plošiny.
Menza

Jezdecká 1920, 16017, Praha 6 - Strahov, tel.: 234 678 361, strmen@suz.cvut.cz, www.suz.cvut.cz/menzy/menza-strahov

Parking:

K parkování je možné využít prostranství před kolejemi a hlídané parkoviště, vše bez vyhrazených stání.
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27. KOLEJ KAJETÁNKA	

24 A1

Kajetánka 1

Radimova 35/12, Praha 6 – Břevnov

Kajetánka 2 - Ubytovací buňka pro osoby s omezenou schopností pohybu

Na Petynce 2303/29, Praha 6 – Břevnov, tel.: 233 095 111, 233 095 103,
Kolej.Kajetanka@kam.cuni.cz, www.cuni.cz/UK-275.html

Vstup a interiér

Hlavní sledovanou částí mapování byla ubytovací buňka pro osoby s omezenou schopností pohybu. Míra její přístupnosti je zohledněna i v mapové části. Kolej VŠ UK Kajetánka je umístěna ve dvou sektorech - Kajetánka 1 a Kajetánka 2. V dolní části a dopravně dostupnější
je Kajetánka 1, tvoří ji dva bloky vysoké 15 pater a objekt menzy. Kajetánka 1 má vstup možný pouze schodištěm + 4, + 10. Objekt je nepřístupný a neslouží k ubytování osob s omezenou schopností pohybu. Kajetánka 2 je v horní části svahu, má 5 pater. Je zde pět bezbariérových buněk upravených pro potřeby ubytování osob s omezenou schopností pohybu. Kajetánka 2 má u hlavního vstupu + 4 schody, vedle
hlavních dveří je vedlejší vstup řešený vyrovnávací rampou (sklon 11,8 %, šířka 180 cm, délka 560 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka
2x 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, vstup se uzamyká, klíč mají ubytovaní k dispozici. V přízemí objektu je vrátnice (pult výška
64 cm), studovna, vpravo pak přístup k upraveným buňkám. Buňka má dva jednolůžkové pokoje, mezi nimi je umístěno společné upravené
průchozí hygienické zázemí. Do buňky jsou dva vstupy (ke každému pokoji) z chodby (dveře šířka 80 cm), otevírají se směrem do předsíňky
s kuchyňským koutem. Kuchyňský kout (výška desky 77,5 cm) má vybavení linkou s částečně sklopnými horními skříňkami, dvouvařičem,
lednicí. Vedle kuchyňky je vstup do společného hygienického zázemí. Z předsíně dále rovně vedou dveře (šířka 90 cm) s otevíráním směrem dovnitř do pokoje (rozměry šířka 285 cm, délka 495 cm). Místnost je vybavena standardně, podél lůžka je volný prostor (šířka 150 cm),
stůl umožňuje podjezd, výška podjezdu 72 cm. Přístup na lodžii je bariérový (dveře šířka 74 cm, práh výška 5 cm, hloubka lodžie 120 cm).
Přístup do dalších pater je možný výtahem (mechanicky otevírané dveře šířka 73 cm, klec šířka 104 cm, hloubka 216 cm). Prádelna a sušárna není přístupná (z přízemí pouze přes – 5, + 1, + 1).

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta se sprchou má průchozí dveře (šířka 90 cm, otevírají se směrem ven z kabiny, rozměry kabiny mají nepravidelný půdorys, šířka 200 - 290 cm, hloubka 220 cm), k míse WC a k umyvadlu je bezbariérový přístup, ke sprše je částečně omezený
přístup k sedátku, podlaha je v místě sprchy bez převýšení (schodu) v podlaze, sedátko ve sprše je sklopné.
Bezbariérově přístupná toaleta je pouze součástí vybavení buněk, v areálu Kajetánka 1 a Kajetánka 2 není bezbariérová toaleta jinak
k dispozici.

Parking:

Dvě vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením se nacházejí před objektem kolejí Kajetánka 2.

28. OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 6

18 B1/33 B1

V. P. Čkalova 478/18, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 224 321 272, posta@osoud.pha6justice.cz, www.obvodnisoud.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je schod (výška + 8 cm, délka 39 cm). Zvonková signalizace je před vstupem vpravo (výška 166 cm). Vstupní dvoukřídlé
dveře (šířka 2x 59 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Dále přístup komplikují + 3 schody (výška 15 cm, délka 32 cm). Vstup do provozovny tvoří opět mechanicky otevírané dvoukřídlé dveře (šířka 2x 66 cm). Průchod dále je možný pouze přes detekční rám či justiční
stráž. Po překonání výše popsaných bariér lze pro přístup do vyšších čtyř pater využít výtah (mechanicky otevírané dveře šířka 74 cm, klec
šířka 90 cm, hloubka 117 cm). Vstupy do jednacích místností a kanceláří jsou přístupné. Zvonková signalizace do kanceláří je mimo dosah.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze nepřístupné (běžné) toalety, jsou umístěny ve 4. patře.

Parking

Nejbližší stání jsou před ÚMČ v ulici V. P. Čkalova.
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II. Zdravotnické instituce, lékárny

29. MEDITO CZ

17 A2/32 B2

Vítězné náměstí 817/9, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 739 264 095, info@medito.cz, www.medito.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je bariérový přes vnější vyrovnávací schody + 4 a vnitřní schodiště + 11, + 3 na úroveň mezipatra k výtahu. Vedlejší upravený
vstup je umístěn vlevo od hlavního vchodu, je totožný pro přístup do lékárny. Vstupní dveře (šířka 116 cm) jsou jednokřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Za vstupními dveřmi vpravo směrem dolů vede šikmá rampa (sklon 5 %, délka 6 m) k výtahu.Výtah (automaticky
otevírané dveře šířka 80 cm, rozměry klece šířka 110 cm, hloubka 105 cm) je umístěn na konci rampy vlevo. Firma je umístěna v 1. patře a zprostředkovává zdravotní pojištění cizinců. Vstup je od výtahu vlevo, dveře (šířka 77,5 cm), otevírají se mechanicky směrem ke schodišti. Vpravo
je umístěna zvonková obousměrná signalizace (výška 145 – 155 cm). Za vstupem se nalézá chodba s recepcí (výška pultu 169 cm). Dveře (šířka
80 cm) vlevo za recepcí vedou do kanceláře pro odbavení klientů. Otevírají se směrem dovnitř místnosti. Hlavní jednací stůl neumožňuje
podjezd (výška 63 cm), vedlejší stůl je vyšší (podjezd 72 cm). V konci chodby je umístěna i realitní kancelář firmy MEDITO CZ.

Hygienické zázemí

V pobočce pouze nepřístupné (běžné) toalety se zúženým průchodem.

Parking

Možnost využít dvě stání v ulici Verdunská.

30. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, Jugoslávských partyzánů

9 C2/29 B1

Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6 – Dejvice, kontakty: různé (jednotlivé lékařské odbornosti)

Vstup a interiér

Vstup do budovy je přes + 1 schod (výška 13 cm, délka 44 cm), vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 81 cm) a otevírají se mechanicky
směrem dovnitř. Do zvýšeného přízemí k malému výtahu vede + 8 schodů (výška 13 cm, délka 27 cm). Výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře, automaticky otevírané (shrnovací) klecové dveře šířka 64 cm, klec šířka 84 cm, hloubka 108 cm, výškový rozdíl při dojezdu
až 2,5cm) spojuje suterén až 4. patro. Lékařské odbornosti jsou umístěny v 1. - 4. patře, dveře do ordinací a čekáren jsou jednokřídlé (šířka
nejméně 80 cm) a dvoukřídlé (šířka 2x 63 - 67 cm). Překážkou jsou prahy (výška 2,5 – 3 cm) téměř ve všech dveřích.

Hygienické zázemí

Toalety pouze nepřístupné (běžné) se zúženým průchodem.

31. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, Bechyňova

9 C1/17 A1/28 C2

Bechyňova 2571/3, Praha 6 - Dejvice, kontakty: různé (jednotlivé lékařské odbornosti)

Vstup a interiér

Lékařské odbornosti jsou umístěny ve 2. patře víceúčelové budovy. Vstup je přes + 2 vyrovnávací schody (výška 11 cm, délka 31 cm
a 16 cm, délka 101 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 74 cm), otevírají se obtížně mechanicky směrem ven do podesty nad předsazenými schody (před dveřmi hloubka plochy 101 cm). Další přístup do meziúrovně 2. patra je výtahem (dveře šířka 79 cm, vnější dveře
se otevírají mechanicky, vnitřní shrnovací dveře automaticky, klec šířka 134 cm, hloubka 105 cm). Na úroveň 2. patra hlavní části budovy
vede vyrovnávací schodiště + 6 (výška schodu 16 cm, délka 32 cm), vlevo je vstup na lékařská oddělení, dveře dvoukřídlé (šířka 2x 68 cm)
se otevírají mechanicky směrem do chodby se schodištěm. Dveře (šířka nejméně 80 cm) do ordinací jsou místy s prahy (výška až 3,5 cm).

Hygienické zázemí

K dispozici pouze nepřístupná (běžná) toaleta se zúženým průchodem.

Parking

Proti vstupu do objektu, na rohu ulic Bechyňova a Kolejní.
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32. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, Vítězné náměstí 817/9

17 A2/32 B2

Vítězné náměstí 817/9, Praha 6 - Bubeneč, kontakty: různé (jednotlivé lékařské odbornosti)

Vstup a interiér

Hlavní vstup je přes vnější vyrovnávací + 4 schody a vnitřní schodiště + 11, + 3 na úroveň mezipatra k výtahu. Vedlejší upravený vstup je
umístěn vlevo od hlavního vchodu, je totožný pro přístup do lékárny. Vstupní dveře (šířka 116 cm) jsou jednokřídlé, otevírají se mechanicky
směrem dovnitř. Za vstupními dveřmi vpravo směrem dolů vede šikmá rampa (sklon 5 %, délka 600 cm) k výtahu. Výtah (automaticky otevírané
dveře šířka 80 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 105 cm)  je umístěn na konci rampy vlevo. Lékařské odbornosti jsou umístěny v 1. až 3. patře. Vstup
je od výtahu rovně a v 1. a 3. patře též vpravo, dveře dvoukřídlé (šířka 2x 59 cm, práh výška 2,8 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř
oddělení. V čekárnách jsou většinou mobilní židle nebo lavice. Zvonkové signalizace na oddělení jsou mimo dosah (výška 122 – 150 cm).

Hygienické zázemí

Prostornější toaletu je možno využít ve 2. a 3. patře uvnitř lékařského oddělení proti výtahu. Kabina (dveře šířka 80 cm, otevírají se
směrem dovnitř kabiny, kabina šířka 160 cm, hloubka 200 cm) nemá bezbariérovou vybavenost (madla).

Parking

Možnost využít dvě stání v ulici Verdunská.

33. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, Vítězné náměstí 829/10

17 A2/32 B2

Vítězné náměstí 829/10, Praha 6 - Bubeneč, kontakty: různé (jednotlivé lékařské odbornosti)

Vstup a interiér

Přístup do objektu je z pasáže se vstupem ze strany od Vítězného náměstí. Za vstupními dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 96,5 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, je vstup do pasáže. Další přístup do zdravotnického zařízení je s omezením (schodiště, malý výtah). Výtah
(dveře automaticky otevírané šířka 70 cm, klec šířka 90 cm, hloubka 82 cm) je umístěn v pasáži vpravo. Lékařská oddělení jsou umístěna
v 1. - 4. patře. Dveře (šířka 80 cm) na oddělení mají zvonkovou signalizaci (výška 150 - 160 cm) mimo dosah.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze nepřístupné (běžné) toalety.

Parking

Možnost využít dvě stání v ulici Verdunská.

34. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Cordeus, a. s.

16 B1

Na Dlouhém lánu 563/11, Praha 6 - Vokovice, tel.: 251 097 311, info@cordeus.cz, www.cordeus.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup má předsazené + 2 vyrovnávací schody (výška schodu 10 cm a 15 cm, délka 34 cm),   před dveřmi je rovná plocha (hloubka
150 cm). Bezbariérový vstup je řešený boční rampou (sklon směrem nahoru 12,5 %, šířka 122 cm, délka 190 cm). Vstupní dveře se otevírají automaticky (šířka min. 98 cm, možnost otevření průchodu až na 150 cm). Před vstupem vpravo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška
140 – 147 cm, 26 cm od dveří). Přístup dále je možný výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 95 cm, hloubka 150 cm), který
spojuje suterén až 4. patro. V přízemí zdravotnického zařízení je umístěna optika, lékárna a různé lékařské odbornosti. Vpravo v přízemí má chodba rampový sklon směrem nahoru (sklon 8,33 %, délka 360 cm), ve 3. patře sklon se stejnými parametry směrem dolů. Ve 3. patře je umístěno
Centrum zdraví s recepcí a pultem (výška 110 cm). Vstupní dveře na lékařská oddělení v jednotlivých podlažích umožňují průchod (šířka nejméně
80 cm), v případě umístění dvoukřídlých dveří (šířka 2x 73 cm) v chodbách jsou trvale obě dveřní křídla otevřena a zajištěna. Čekárny jsou vybaveny mobilním nábytkem. Zvonková signalizace na lékařská oddělení je převážně umístěna mimo dosah (výška 138 - 150 cm).
Ve 4. patře je umístěna Balneoterapie a rehabilitace, před vstupem je recepce s pultem (výška 110 cm). Balneoterapie má vany bez zajištění bezbariérového přístupu do vody. Rehabilitačně relaxační bazén (šířka 3,5 m, délka 12 m) má bariérový přístup se zúženým vstupem
přes turnikety, od šaten k bazénu je třeba překonat + 10 schodů (výška 17,3 cm, délka 58,5 cm). Bezbariérový přístup do vody není řešen.
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Ve 4. patře je dále umístěn Cordeus restaurant s přístupem přes – 3 schody (výška 13 cm, délka 28,7 cm), nábytek je mobilní, stoly umožňují
podjezd (výška 73 cm).
Součástí zdravotnického zařízení je Medical Center Unicare se samostatným vstupem brankou (šířka 2x 96,5 cm) z ulice Za Lány, vstupní
dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 78,5 cm), otevírají se směrem ven.

Hygienické zázemí

Ve 3. patře zdravotnického zařízení Cordeus je k dispozici přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 160 cm, délka 181 cm). Ve 4.
patře s přístupem přes turnikety (šířka 55,5 cm) je umístěna v zázemí šaten pro ženy upravená toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka
256,5 cm, hloubka 159,5 cm) se sprchou (zvýšený okraj, výška 8 cm). V Medical Center Unicare je upravená toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina
šířka 191 cm, hloubka 158 cm). Překážku v přístupu tvoří nábytek (před dveřmi hloubka pouze 94 cm) a přebalovací pult uvnitř kabiny. Další
toalety v obou objektech jsou nepřístupné (běžné) se zúženým průchodem.

Parking

Možnost využít dvě stání před hlavním vstupem, nájezd na chodník v blízkosti stání není řešen.

35. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, Vlastina

12 C2

Vlastina 888/34, Praha – Ruzyně, kontakty: různé (jednotlivé lékařské odbornosti)

Vstup a interiér

Vstup do budovy je možný z jihu vstupem B z uliční úrovně (podle značení informačního systému to je úroveň 2. podlaží, podle hlášení
výtahu 2. patra budovy) vnitrobloku komplexu Delta jednokřídlými dveřmi (šířka 105 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, další dveře
jsou totožné, vedou do chodby k výtahu (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm, klec šířka 120 cm, hloubka 140 cm). Výtah je umístěn
v konci chodby vpravo ve výklenku (šířka 110 cm, hloubka 30 cm ve 3. patře až 70 cm), před dveřmi je manipulační plocha (hloubka 190 cm).
Výtah propojuje pět podlaží, lékařské odbornosti jsou umístěny ve 3. patře. Další možnost vstupu do budovy je od severu z ulice Pod
Cihelnou přes přístupovou rampu (sklon 6,6 %, šířka 240 cm, délka 2x 900 cm) vstupem B, na úroveň 3. patra. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé
(šířka 2x 80 cm) a otevírají se směrem ven (obtížná manipulace). Dveře zádveří jsou totožné. Následuje prostor chodby, využívá se jako
čekárna, židle jsou částečně mobilní. Dveře (šířka 80 cm) do ordinací jsou bez prahů. Podzemní garáže nejsou určeny pro běžnou veřejnost.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 186 cm, hloubka 177 cm) je umístěna ve 2. patře v oddělení běžných WC
muži, ženy. Přístup do kabiny je přes předsíň běžných toalet, vstupní dveře (šířka 80 cm) se otevírají směrem dovnitř (obtížná manipulace).
Toalety jsou uzamčeny, klíč je k dispozici u ošetřujících lékařů.

36. POLIKLINIKA Pod Marjánkou (Comitia Medical a.s.)

24 A1

Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov, kontakty: různé (jednotlivé lékařské odbornosti)
tel.: 220 518 080, info@poliklinika-marjanka.cz, www.poliklinikamarjanka.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do budovy je přes předsazené schody + 6 a + 1, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) se otevírají mechanicky směrem
ven. Vedlejší upravený vstup je vlevo a vede přes první lávku. Vstup je v úrovni přízemí, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 54 cm, oboustranné madlo) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Samostatné vedlejší vstupy vedou pouze na uzavřená speciální oddělení (druhá
a třetí lávka), dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 65 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Vstup v úrovni suterénu od ulice Patočkova je
přes předsazené schody + 11, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 63 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup dále do všech podlaží
budovy (suterén až 4. patro) je s omezením, pouze schodištěm, oběžným výtahem (pater - noster) nebo dvěma malými výtahy (dveře
mechanicky otevírané šířka 74 cm, klec šířka 80 cm, hloubka 100 cm). Lékařské odbornosti jsou s dveřmi s vyššími prahy (výška 2,5 až 4 cm).
Zvonková signalizace je převážně mimo dosah (výška 120 - 155 cm). Přízemní budova oddělení rehabilitace má samostatný vstup, přístup
rampou (sklon směrem nahoru 9,3 %, délka 750 cm), vpravo před vstupem je zvonková signalizace (výška 126 - 140 cm), vstupní jednokřídlé
dveře (šířka 89 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze zádveří dále na oddělení je přístup pomocí mobilních ližin (délka 150 cm)
přes + 2 strmé schody (výška 14 cm, 16 cm, délka 13 cm).
Připravuje se rekonstrukce celého zdravotnického komplexu Pod Marjánkou.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 88,6 cm, kabina šířka 248 cm, hloubka 160,5 cm) je umístěna v 1. patře. V kabině je prostor omezen uskladněným nábytkem, vedle mísy WC je prostor pro umístění vozíku zúžený na 67 cm. Madla vedle mísy jdou sklopit obtížně. Klíč
od toalety je k dispozici pouze v některých ordinacích lékařů v 1. a ve 4. patře.
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Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, kabina šířka 185,5 cm, hloubka 186 cm) je umístěna v oddělení rehabilitace. Madlo na stěně vedle mísy WC je nefunkční.

Parking

Možnost využít dvě stání vlevo od hlavního vstupu.

37. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DAM, s.r.o.

15 C2

Stamicova 1968/21, Praha 6 – Břevnov, tel.: 233 018 211, recepce@poliklinikadam.cz, www.poliklinikadam.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup z ulice Stamicova je přes + 10 schodů (výška 16 cm, délka 29 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 86 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, dveře ze zádveří jsou totožné. Vedlejší vstup je upravený ze zadní strany budovy, z ulice Brixiho přístup
na úroveň přízemí je přes + 6 schodů (výška 17,7 cm, délka 29,8 cm) nebo vyrovnávací rampou (sklon 11,3 %, délka 570 cm, šířka 157 cm).
Pro vstup do zdravotnického zařízení se využívají dveře vlevo (šířka 91 cm), nejsou ale vyznačeny, otevírají se mechanicky směrem dovnitř.
Před dveřmi je krátký nájezd směrem nahoru (sklon 10 %, délka 100 cm). Vstupní dveře vpravo (šířka 90 cm) vedou do občerstvení, otevírají
se mechanicky směrem dovnitř. Před dveřmi je také krátký prudší nájezd směrem nahoru (sklon 11,1 %, délka 89,5 cm). Z občerstvení je
možno projít dovnitř zdravotnického zařízení. V přízemí je zde umístěna lékárna, optika (zúžený průchod šířka 76 cm) a lékařské odbornosti, ty jsou i v dalších podlažích. Podlaží suterén až 2. patro jsou propojena výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka
140 cm, hloubka pouze 110 cm). Dveře (šířka 80 cm) do ordinací jsou místy s vyššími prahy (výška 2 - 4 cm). Vybavení čekáren a chodeb
tvoří převážně mobilní nábytek. Zvonková signalizace před hlavním vstupem do budovy a do ordinací je mimo dosah (výška 120 - 155 cm).

Hygienické zázemí

K dispozici pouze nepřístupná (běžná) toaleta, z tohoto důvodu je objekt zdravotnického zařízení vyznačen piktogramem  „nepřístupný objekt“.

Parking

Možnost využít tři stání před hlavním vstupem v ulici Stamicova.

38. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, Zelená

9 C2/29 B1

Zelená 1606/12, Praha 6 – Dejvice, kontakty: různé (jednotlivé lékařské odbornosti)

Vstup a interiér

Lékařské odbornosti jsou umístěny v přízemí obytné budovy. Vstup do objektu je z podloubí v místě nároží ulice Koulova a Zelená
dvěma průchody vlevo mezi sloupy podloubí. Hlavní vstup do budovy má před vstupními dveřmi + 1 schod (výška 11 cm, délka 53 cm).
Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 103 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Společná čekárna a jednotlivé lékařské odbornosti jsou
umístěny v přízemí. Dveře do ordinací jsou s dostatečným průchodem (šířka nejméně 80 cm), jedna ordinace má přístup pouze dveřmi
s úzkým průchodem (šířka 64 cm).

Hygienické zázemí

V objektu jsou pouze nepřístupná (běžná) WC.

39. LÉKÁRNA ARNIKA	

17 B2/32 C2

Dejvická 689/29, Praha 6 – Dejvice, tel.: 224 323 786, dejvickalekarnaarnika@iex.cz

Vstup a interiér

Lékárna je umístěna v nároží ulic Dejvická a Na Hutích, přilehlé přechody jsou bez úprav. Hlavní vstup je z ulice Dejvická. Dveře jsou
vsazené ve výklenku (šířka 86 cm, zužuje se na 76 cm před dveřmi, hloubka 47 cm). Vstupní dveře (šířka 76 cm, krátké madlo) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř. Boční vstup je z ulice Na Hutích a má širší průchod. Dveře jsou vsazené ve výklenku (šířka 90 cm, zužuje se
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na 82 cm před dveřmi, hloubka 63 cm). Vstupní dveře (šířka 82 cm, krátké madlo) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Pult je vyšší
(výška 98 cm).

40. LÉKÁRNA NA SEKYRCE	

16 B1

Evropská 1726/55, Praha 6 – Dejvice, tel.: 220 611 775, lekarna@nasekyrce.cz

Vstup a interiér

Vstup do lékárny je přes + 2 vsazené schody (výška 16,5 - 17,5 cm, délka 39 cm, šířka průchodu zúženého mříží 76,5 cm). Před vstupem
nad chodníkem vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 77 cm). Vstupní dveře (šířka 86 cm, oboustranné madlo) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Pult je nižší (výška 88 cm), vedle pultu je prostor pro přímou obsluhu (šířka 67 cm).

41. BENU – Praha 6, Vítězné náměstí

17 A2/32 B2

Vítězné náměstí 817/9, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 230 233 908, 731 638 108, praha.viteznenam@benu.cz, www.benu.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je z Vítězného náměstí a vedlejší vstup je z ulice Verdunská. Vstup z Vítězného náměstí je totožný pro přístup do zdravotnického zařízení, vstupní dveře (šířka 116 cm, oboustranné madlo) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Za vstupními dveřmi do budovy rovně je ze zádveří vstup do lékárny. Před dveřmi v rohu vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 111 cm). Dveře do lékárny jsou
jednokřídlé (šířka 90 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dále vedou vlevo – 4 schody dolů z menší podesty. Vedlejší vstup z ulice Verdunská je upravený, má dveře jednokřídlé (šířka 90 cm, oboustranné madlo), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před dveřmi
vpravo v rohu je umístěna zvonková signalizace (výška 109 cm). Dále za vstupem vpravo vedou vyrovnávací – 2 schody (výška 11 cm, délka
32 cm), přes polovinu jejich šířky je umístěna rampa (sklon 15 %, délka 150 cm, šířka 86 cm). Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 73 cm) pod schody
jsou kvůli instalované rampě trvale otevřeny. Vedle pultu (výška 99 cm) je volný prostor pro přímou obsluhu.

Parking

Možnost využít dvě stání před vstupem v ulici Verdunská.

42. LÉKÁRNA a prodejna zdravotnických potřeb, Vítězné náměstí

17 A2/32 B2

Vítězné náměstí 997/13, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 224 325 520, lekarna.berytos@tiscali.cz

Vstup a interiér

Před vstupními dveřmi je ve výklenku (šířka 170 cm, hloubka 45 cm) + 1 zapuštěný schod (výška 8 cm, délka 30 cm ke dveřím). Vstupní
dveře do lékárny jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 81,5 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před
vstupem vpravo je umístěna nad hranou schodu zvonková signalizace (výška nad chodníkem 156 - 158 cm). Obslužný pult je vyšší (výška
118 cm). Obsluha možná i vedle pultu.
Vlevo od vstupu do lékárny je umístěna prodejna zdravotnických potřeb se samostatným vstupem, před kterým je + 1 zapuštěný schod
(výška 11,6 cm, délka 32 cm, šířka 193,5 cm). Před dveřmi (šířka 89 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, je na šířku dveří práh (výška
6 cm). Obslužný pult je vyšší (výška 105,5 cm).

43. LÉKÁRNA ÚSTAVU LETECKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRAHA	

17B2/32 C1

Generála Píky 229/1, Praha 6 – Dejvice, tel.: 973 212 472, www.ulz.cz/sluzby/lecebne-preventivni-cast/ustavni-lekarna
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Vstup a interiér

Lékárna je umístěna v budově areálu Ústavu leteckého zdravotnictví. Přilehlé přechody jsou bez úprav. Vstup do areálu je brankou
(šířka 113,5 cm), která se otevírá směrem dovnitř. Před vstupními dveřmi je krátká rampa (sklon 10 % směrem nahoru, délka 60 cm). Vstupní
dveře se otevírají automaticky (šířka 117 cm). Další dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 64 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Lékárna
je umístěna vpravo na konci hlavní chodby. Dveře předsíně před lékárnou jsou dvoukřídlé (šířka 2x 79 cm) a otevírají se mechanicky směrem do předsíně. Vlastní vstup do lékárny je vpravo dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 74 cm), otevírají se mechanicky směrem do předsíně.
Pult lékárny je vyšší (výška 100 cm).

Hygienické zázemí

Součástí vybavení budovy Ústavu leteckého zdravotnictví je nepřístupná (běžná) toaleta.

44. LUSO, s.r.o. - LÉKÁRNA BRUSKA	

18 B1/33 C2

Mařákova 252/2, Praha 6 - Dejvice, tel.: 233 335 115, bruska@c-box.cz

Vstup a interiér

Lékárna je umístěna na rohu ulic Dejvická a Mařákova, přístup je přes přechody bez dostatečných úprav. Hlavní vstup je z ulice Dejvická,
využívá se pravý vstup, dveře vlevo (šířka 90 cm) jsou uzavřeny. Vstupní dveře vpravo jsou dvoukřídlé (šířka 2x 94 cm) s prahem do 2 cm,
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vpravo vedle dveří je umístěna zvonková signalizace (výška 135 - 145 cm). Dále vlevo za vstupem
jsou vnitřní jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ze zádveří do vnitřních prostor lékárny. Pult je vyšší (výška
110 cm). Obslužné okénko v zádveří proti vstupu se nevyužívá.

45. LUSO, s.r.o. - LÉKÁRNA U SŘÍBRNÉHO ORLA	

17 B2/32 B2

Na Hutích 693/13, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 224 320 521, holecko@volny.cz

Vstup a interiér

Lékárna je umístěna na nároží ulic Národní obrany a Na Hutích. Vstup do lékárny je z nároží přes + 1 zapuštěný schod (výška 9 cm, délka
20 - 33 cm, šířka 110 cm). Od vstupu vpravo v ulici Národní obrany je umístěna zvonková signalizace (výška 129 cm) na obsluhu (zvonek
není vyznačen) a výdejní okénko (výška 70 cm). Vstupní dveře jsou jednokřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř (šířka 109 cm). Pult
je vyšší (výška 120 cm).

46. IN.INVID, s.r.o. - LÉKÁRNA BUBENEČ

17 A2/29 C2

Jugoslávských partyzánů 636/20, Praha 6 – Dejvice, tel.: 225 379 685, lekarna.bubenec@volny.cz, www.lekarnabubenec.cz

Vstup a interiér

Vstup do lékárny je přes + 1 zapuštěný schod (výška 2 - 7 cm, šířka 86 cm, délka 60 cm). Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 77 cm, polokruhové oboustranné madlo výška 87 - 112 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Nad schodem je vlevo zvonková signalizace (výška
nad chodníkem 135 cm, od hrany schodu 10 cm). Pult je vyšší (výška 107 cm). Možnost obsluhy vedle pultu.

47. BENU – Praha 6, Na Dlouhém lánu

16 B1

Na Dlouhém lánu 563/11, Praha 6 – Vokovice, tel.: 230 233 934, 731 638 034, praha6.dlouhylan@benu.cz, www.benu.cz
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Vstup a interiér

Hlavní vstup do lékárny je s přístupem přes + 1 zapuštěný schod (výška 7 - 11 cm, délka 29 cm, šířka 105 cm). Dveře (šířka 100 cm,
vodorovné oboustranné madlo výška 80 cm) jsou jednokřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedlejší bezbariérový vstup je
řešený ze zdravotnického zařízení. Vstup do zdravotnického zařízení je rampou (sklon směrem nahoru 12,5 %, šířka 122 cm, délka 190 cm).
Vstupní dveře do objektu se otevírají automaticky (šířka min. 98 cm, možnost otevření průchodu až na 150 cm), za zádveřím vpravo vedou
do chodby směrem k vnitřnímu vstupu do lékárny dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 45 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří, detaily vstupu viz objekt Zdravotnické zařízení Cordeus. Vstupní dveře do lékárny (šířka 97,5 cm) se otevírají
automaticky. Provoz lékárny je samoobslužný a pultový (výška pultu 105 cm).

Hygienické zázemí

V budově zdravotnického zařízení je součástí vybavení bezbariérově přístupná toaleta ve 3. patře přístupném výtahem.

Parking

Možnost využít dvě stání před hlavním vstupem, nájezd na chodník v blízkosti stání není řešen.

48. LÉKÁRNA K LÁNU, s.r.o.

15 B2

K Lánu 503/7, Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 365 825, 220 610 013, lekarna-klanu@volny.cz, www.lekarnaklanu.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je + 1 předsazený schod (výška 9 cm, délka 30 cm, šířka 90 cm). Přístupové komunikace nemají dostatečně upravené
nájezdy. Vstupní dveře do lékárny jsou jednokřídlé (šířka 81 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vlevo před vstupem je umístěna
zvonková signalizace (výška 120 cm nad chodníkem). Obslužný pult je vyšší (výška 108 cm) a bez volného prostoru vedle pultu.

49. LÉKÁRNA HANSPAULKA – Ing. Jan Beránek

16 A1

Krocínovská 801/3, Praha 6 - Dejvice, tel.: 233 332 854, lekarna@hanspaulka.net

Vstup a interiér

Vstup do lékárny přes + 1 schod (výška 16,8 cm, délka 32,8 cm, šířka 90 cm). Schod je částečně předsazený do chodníku (délka 21 cm).
Vstupní dveře jsou jednokřídlé a otevírají se mechanicky směrem dovnitř (šířka 89,5 cm). Pult je vyšší (výška 112 cm).

50. HELA – CZ, s.r.o. - LÉKÁRNA HVĚZDA PETŘINY

22 A2

Křenova 438/3, Praha 6 - Veleslavín, tel.: 220 611 472, Info@lekarnapetriny.cz, www.hela-cz.cz

Vstup a interiér

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 75 cm, krátké zalomené madlo výška 89 - 114 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.
Přístupové komunikace jsou bez dostatečných úprav. Pult je vyšší (výška 100 cm).

51. LÉKÁRNA ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE	
U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 - Břevnov, tel.: 973 202 755, lekarna@uvn.cz, www.uvn.cz
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15 C2

Vstup a interiér

Lékárna je umístěna v pavilonu A. Vstup je možný od hlavního vstupu (vjezdu) do ÚVN z východní strany a z protilehlé západní strany
areálu. Vstup do pavilonu má za sebou dvoje automatické dveře (šířka 174 cm). Lékárna je umístěna v uzavřeném atriu, vlastní vstup má
automatické dveře (šířka 110 cm). Obslužný pult je vyšší (výška 116 cm). Konzultační místnost je přístupná z prostor lékárny jednokřídlými
dveřmi (šířka 85 cm) vpravo, otevírají se mechanicky dovnitř lékárny. Vnitřek místnosti je stísněný, vybavení tvoří nízký stolek a mobilní
židle.
Protilehle vstupu do lékárny je v atriu umístěna prodejna zdravotnických potřeb, vstupní automatické dveře (šířka 172 cm), pult obsluhy
je vyšší (výška 91 cm), možnost obsluhy vedle pultu (šířka 104 cm).

Hygienické zázemí

Součástí vybavení budovy je bezbariérově přístupná toaleta, kabina je umístěná v zádveří západního vstupu do pavilonu, euroklíč je
k dispozici u informací před lékárnou.

Parking

Možnost v areálu ÚVN za pavilonem A, u hlavního vjezdu do areálu nemocnice a z protilehlé strany vnitřního areálového dvora.

52. LÉKÁRNA HUBBELLOVÁ & PARTNER, s.r.o. – LÉKÁRNA NA DĚDINĚ

12 C2

Žukovského 887/2, Praha 6 – Ruzyně, tel.: 233 310 804, hubbell@volny.cz

Vstup a interiér

Vstup do lékárny je z vnitrobloku - náměstí komplexu Delta. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř
(šířka 2x 80 cm). Pult je vyšší (výška 118 cm). Možnost obsluhy vedle pultu (šířka 82 cm).

53. ALFA – LEK, s.r.o. - RUZYŇSKÁ LÉKÁRNA ALFA	

21 A2

Ruzyňská 530/43, Praha 6 – Ruzyně, tel.: 235 317 275, alfalek@seznam.cz

Vstup a interiér

Přístup ke zdravotnickému zařízení s lékárnou je bránou (šířka 160 cm), dále chodníkem přes + 3 schody (výška 15 cm, délka 30 cm,
na schodech položeny strmé ližiny). Vpravo nad těmito schody je umístěna zvonková signalizace (výška 116 cm, 42 cm od rohu). Před
vstupními dveřmi jsou dále + 4 předsazené schody (výška 15 cm, délka 30 cm, poslední schod délka 50 cm před vstupní dveře). Vstupní
dveře do budovy jsou dvoukřídlé (šířka 2x 66 cm, oboustranné svislé madlo), otevírají se mechanicky směrem ven. Dále navazuje vnitřní
schodiště + 4 schody (výška 15 cm, délka 30 cm), lékárna je umístěna ve zvýšeném přízemí vpravo. Dveře do lékárny jsou dvoukřídlé (šířka
2x 69 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Pult (výška 101 cm) je s malým prostorem pro obsluhu vedle pultu (šířka 55 cm). Vedlejší
vstup do budovy není dořešen.

54. Lékárna Letiště Ruzyně, Terminál 2 Sever, 1. patro, přístupná

11 B2

K Letišti 1019/6, Praha 6 – Ruzyně, tel.: 224 240 604, 722 301 052, lekarnaletiste@perfectus.cz, www.lekarnaletiste.cz

Vstup a interiér

Lékárna je umístěna v 1. patře terminálu 2 Sever. Vstupní dveře do budovy jsou v úrovni chodníku, jsou dvoukřídlé (šířka 2x 95 cm), otevírají se automaticky. Přístup do 1. patra je možný výtahem (dveře automatické otevírání šířka 110 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm).
Vstupní dveře do lékárny se otevírají automaticky (šířka až 330 cm), obsluha s pultem (výška 102 cm).

Parking

Možnost parkování v areálu.

55

55. LÉKÁRNA NA PETŘINÁCH

15 C2

Stamicova 1968/21, Praha 6 - Břevnov, tel.: 235 350 089, lekarna@napetrinach.cz, www.napetrinach.cz

Vstup a interiér

Lékárna je umístěna ve zvýšeném přízemí Zdravotnického zařízení DAM. Přilehlé přechody jsou bez dostatečných úprav. Hlavní vstup
z ulice Stamicova je bariérový (+ 10 schodů), vedlejší vstup ze zadní strany budovy z ulice Brixiho má upravený vstup s rampou (sklon
směrem nahoru 11,3 %, šířka 157 cm, délka 570 cm) na úroveň zvýšeného přízemí. Před vstupními dveřmi (šířka 91 cm) do objektu, které se
otevírají mechanicky směrem dovnitř, je nájezd (sklon směrem nahoru 10 %, délka 100 cm), detaily vstupu viz objekt Zdravotnické zařízení
Stamicova. Vstupní dveře (šířka 82,4 cm) do lékárny se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Pult obsluhy je vyšší (výška 109 cm).

Hygienické zázemí

Součástí zázemí zdravotnického zařízení jsou nepřístupné (běžné) toalety.

Parking

Možnost využít tři stání před hlavním vstupem do zdravotnického zařízení v ulici Stamicova.

56. BENE BOHEMIA, s.r.o. – LÉKÁRNA U KAŠTANU	

23 A2

Bělohorská 723/132, Praha 6 – Břevnov, tel.: 220 513 838, lekarnakastan@volny.cz, www.lekarny.zdravcentra.cz/ukastanu

Vstup a interiér

Vstup je přes + 1 schod (výška 18,8 cm, délka ke dveřím 16 cm, šířka 100 cm). Vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř
(šířka 85 cm, oboustranné krátké madlo), za dveřmi průchod (šířka 100 cm, délka 50 cm).  Před vstupem vpravo je obousměrná zvonková
signalizace (výška 127 - 140 cm). Pult je vyšší (výška 113 cm). Obsluha vedle pultu je možná.

57. BŘEVNOVSKÁ LÉKÁRNA	

24 A2

Bělohorská 1655/54, Praha 6 – Břevnov, tel.: 220 517 303, phar@volny.cz, www.lekarna.cz/brevnov

Vstup a interiér

Před vstupem je mírný nájezd (sklon nahoru 2 %, délka 30 cm). Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 78 cm, krátké madlo) s prahem (výška
2 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Obousměrná zvonková signalizace je umístěna vlevo (výška 107 - 119 cm). Po obou stranách
vstupu jsou umístěna svislá madla (výška 60 - 108 cm). Za dveřmi dále průchod (šířka 89 cm, délka 145 cm) do provozovny. Uvnitř lékárny  
jsou vyšší pulty (výška 105 cm), obsluha je možná i mimo pult.

58. BENU – Praha 6, Pod Marjánkou, spol. s.r.o.

24 A1

Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 – Břevnov, tel.: 233 350 902, praha.podmarjankou@benu.cz, www.benu.cz

Vstup a interiér

Lékárna je umístěna v suterénu Polikliniky Pod Marjánkou. Hlavní vstup do budovy vede na úroveň přízemí a je ze strany od ulice Pod
Marjánkou přes schodiště ( + 6 a + 1). Vedlejší upravený vstup je vlevo a vede přes první lávku. Před vstupními dveřmi je rampa nahoru
(sklon 10 - 11,1 %, délka 750 cm), vstupní dveře (šířka 2x 54 cm, oboustranné madlo) jsou dvoukřídlé a otevírají se mechanicky směrem
dovnitř. Přístup do suterénu je schodištěm nebo dvěma malými výtahy (dveře mechanicky otevírané šířka 74 cm, klec šířka 80 cm, hloubka
100 cm). Chodba k lékárně je přes dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74 cm). Lékárna má vstup z haly umístěné u bariérového zadního vstupu
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do polikliniky (ze severní strany budovy směrem od ulice Patočkova přístup přes + 11 schodů). Vstupní dveře (šířka 2x 75,4 cm, oboustranné
krátké madlo) jsou dvoukřídlé a otevírají se mechanicky směrem ven z lékárny. Pult má výšku 120 cm.
Připravuje se rekonstrukce celého zdravotnického komplexu Pod Marjánkou.

Hygienické zázemí

Součástí zázemí polikliniky je částečně přístupná toaleta v 1. patře.

Parking

Možnost využít dvě stání před vstupem z ulice Pod Marjánkou.

59. Ergon, a. s. - ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

10 C1/30 A1

Papírenská 113/1 a 114/5, Praha 6 – Bubeneč
Ergon: tel.: 234 123 111, info@ergon.cz, www.ergon.cz
Erilens, s.r.o. (v pronájmu): tel.: 234 123 456, info@erilens.cz, www.erilens.cz

Vstup a interiér

Areál se skládá z hlavní prodejny (Papírenská 1) a výrobny (Papírenská 3, 5). Prodejna Papírenská 1 má hlavní vstup na úrovni přízemí
s přístupem přes + 1 schod (výška 7 cm, délka 15 cm), s prudkým krátkým (délka 13 cm) nájezdovým klínem. Vstupní dveře jsou jednokřídlé
(šířka 96 cm, vodorovné oboustranné madlo), otevírají se mechanicky směrem ven. Před vstupem vlevo je nad schodem umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška nad chodníkem 158,5 až 161 cm). Vedlejší upravený vstup je řešený ze společného dvora s objektem
Papírenská 3, přístup do dvora je vpravo od prodejny. Dveře vedlejšího (zadního) vstupu do prodejny jsou na úrovni sníženého přízemí
a jsou dvoukřídlé (šířka křídla 2x 90 cm), mechanicky otevírané směrem dovnitř. Za vstupem do chodby sníženého přízemí je výtah (dveře
automaticky otevírané, šířka 89 cm, klec šířka 108 cm, hloubka 212 cm, průchozí klec), který spojuje snížené přízemí (úroveň dvora), přízemí
(uliční úroveň) a 1. patro. V 1. patře je objednávková kancelář a recepce s vyšším pultem (výška 103 cm), dveře (šířka 80 cm) do kanceláře
jsou s prahem (výška 3 cm).

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 171 cm, hloubka 236 cm) s přístupem přes předsíň (dveře šířka 80 cm) je
umístěna ve zvýšeném přízemí.

Parking

Možnost parkování uvnitř areálu.

60. ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY, Jugoslávských partyzánů

9 C2/29 B2

Jugoslávských partyzánů 738/38, Praha 6 – Bubeneč; tel.: 233 322 084, info@fobex.cz, www.fobex.cz

Vstup a interiér

Vstup do prodejny je přes + 1 schod (výška 13,3 cm až 14 cm, délka 26 cm). Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 102 cm) s prahem (výška 2 cm)
se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Pult má dvě výškové úrovně (výška 75 cm a 86,4 cm).
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III. Služby, obchodní centra

61. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Parléřova

25 A1

Parléřova 681/8, Praha 6 – Střešovice, tel.: 233 353 132, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu jsou + 3 schody (výška 20,4 cm, délka 30 cm; výška 16 cm, délka 30 cm a výška 15 cm, délka 105 cm). Nejnižší
předsazený schod je širší o 20,5 cm na každou stranu schodiště. Vlevo nad jeho boční hranou je umístěna vyznačená zvonková signalizace
(výška 129 cm nad chodníkem). Nad schody je bezpečnostní mříž, v době provozu vždy otevřená do stran. Před vstupními dveřmi leží rošt
(2x  šířka 95 cm, délka 45 cm) s podélnými mezerami 1,5 cm.
Vstupní dveře jsou vedle sebe dvoje jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven (odemčen pravý vstup). Za zádveřím
(hloubka 230 cm) následují další vedle sebe umístěné dvoje jednokřídlé dveře (šířka 90 cm). Otevírají se mechanicky směrem ven (do zádveří). Pulty dvou přepážek (výška 85,5 cm) neumožňují podjezd, k dispozici stolky s podjezdem (výška stolku 85,5 cm, podjezd 80 cm).
Další vybavení: schránky pro klienty mají 9 řad nad sebou (výška boxů 55 až 182 cm). Před vstupem do objektu vpravo je umístěna schránka
(výška vhazovacího otvoru 133 cm).

62. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Břevnovská

23 A2

Břevnovská 1692/6, Praha 6 - Břevnov, tel.: 233 358 897, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Vstup a interiér

Pošta je umístěna na nároží ulice Pod Marjánkou a svažité ulice Břevnovská. Před vstupem jsou + 2 schody (spodní schod výška
16,5 - 21,5 cm, délka 30 cm, horní schod výška 16,5 cm). Vpravo od vstupu z ulice Břevnovská je rovný roštový nájezd (šířka 134 cm, oka
roštu 3 x 3 cm) a je opatřený zábradlím (výška 90 cm, dolní tyč výška 20 cm). Nájezd ústí proti telefonní budce, průjezd mezi ní a nájezdem je 110 cm. Vedle nájezdu vpravo je venkovní schránka umístěná v terénu bez možnosti volného přístupu (výška vhazovacího otvoru
134,5 cm). Zvonková signalizace je umístěna vlevo vedle schodiště v ulici Pod Marjánkou (výška 95 cm, vzdálenost od schodiště 33 cm).
Před vstupními dveřmi je dostatečná plocha (šířka min. 170 cm, délka ve směru přístupu 200 cm). Přede dveřmi leží roštová rohož (šířka
90 cm, hloubka 45 cm, oka roštu 3 x 3 cm). Vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, celková šířka 165,5 cm)  se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Hlavní křídlo je vždy přístupné, druhé je možno otevřít na požádání.
Provozovna je umístěna ve zvýšeném přízemí (+ 8 schodů). Přístupnost podlaží je řešena šikmou schodišťovou plošinou (nosnost
225 kg, přepravní plocha šířka 73 cm, hloubka 88 cm). Pro použití šikmé schodišťové plošiny umístěné za vstupními dveřmi vlevo je nutno
otevřít vždy obě křídla vstupních dveří, protože plošina dosedá přesně do manipulačního prostoru mezi schodištěm a vstupními dveřmi
(hloubka 129,8 cm). K obsluze plošiny je vždy třeba přivolat pověřeného zaměstnance pošty, zvonková signalizace pro přivolání je umístěna v rohu za dveřmi vlevo (výška 91,7 cm). Plošina je buď samoobslužná (tlačítko je nutno držet po celou dobu jízdy), nebo ji obsluhuje
pověřený zaměstnanec pošty dálkově. Vstup dále do provozovny ve zvýšeném přízemí z podesty (šířka 328 cm, hloubka 250 cm), průchod
přes dvoukřídlé kyvné, tzv. lítací dveře (šířka křídla 67,6 cm), dveře by měly být zajištěné v otevřené poloze. Na obou křídlech je oboustranné svislé madlo. Ve zvýšeném přízemí jsou umístěny přepážky č. 1 – 3 (výška 95,6 cm, hloubka 20,4 cm, bez podjezdu) a přepážka pro
výdej balíků (výška 95,6 cm, hloubka 20,4 cm, bez podjezdu), dále pult na psaní (výška 108,7 cm, hloubka 32,5 cm). V přízemí jsou zajištěny
veškeré služby klientům s omezenou schopností pohybu.
Provozovna v 1. patře je přístupná pouze přes schody (od zvýšeného přízemí + 13, + 12), a dvoukřídlé kyvné, tzv. lítací dveře (šířka
křídla 68 cm). Na obou křídlech je oboustranné svislé madlo. V 1. patře jsou umístěny přepážky č. 4 – 7 o stejných rozměrech jako přepážky č. 1 - 3 v přízemí. Pult na psaní má rovněž stejné rozměry. Dále je zde umístěna přepážka pro doplňkový sortiment (výška 119,8 cm,
hloubka 21,7 cm).

63. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Vaníčkova

25 B2

Vaníčkova 1911/5, Praha 6 – Břevnov, tel.: 220 513 433, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Vstup a interiér

Vstup je přes předsazené velké schodiště, vlevo od něj je umístěn zvonek pro přivolání obsluhy. Zvonková signalizace (výška 60,1 cm)
je umístěna na stojanu dopisní schránky (výška vhazovacího otvoru 138 cm) a je vyznačena mezinárodním symbolem přístupnosti.
Schodiště před vstupem + 9 schodů (výška schodu 15,8 cm, délka 29,2 cm). Vstupní dveře jsou dvoje stejné vedle sebe. Pro přístup se
využívají dveře umístěné vpravo. Dveře (před nimi práh výška 7,5 cm) jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 74,2 cm, oboustranné svislé
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madlo), otevírají se mechanicky směrem ven. V zádveří následují další dveře o stejných rozměrech, ale pro přístup se v tomto případě
využívají dveře vlevo.
V provozovně je 6 přepážek se stejnými pulty (výška 90,7 cm, hloubka 46,4 cm) a hlavní pokladna (výška 113,8 cm).

64. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Kafkova

17 B2/32 C2

Kafkova 102/19, Praha 6 - Dejvice, tel.: 220 312 400, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Vstup a interiér

Pošta je umístěna na nároží ulic Kafkova a Svatovítská, provozovna je umístěna ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. Vstupní dveře (šířka
237,4 cm) se otevírají automaticky a jsou z ulice Kafkova. Následuje zádveří, které spojuje vstupní přízemí a zvýšené přízemí, ve kterém
je umístěn hlavní provoz pošty. V zádveří je + 5 schodů (výška 15,8 cm, délka 30 cm). Na schodech vlevo je umístěna šikmá schodišťová
plošina (nosnost 225 kg, přepravní plocha šířka 91,9 cm, hloubka 82,5 cm) a prudké ližiny. Plošina je volně přístupná, pro případ potřeby je
možné využít zvonkovou signalizaci (výška 113,7 cm, vzdálenost od rohu 23,6 cm) pro přivolání obsluhy. Následují druhé dveře do vlastní
provozovny pošty, v době provozu vždy zajištěné v otevřené poloze (šířka 148,9 cm). Od vrchní hrany schodů ke druhým dveřím je dostatečná manipulační plocha (šířka 419,1 cm, hloubka 213,7 cm).
Ve zvýšeném přízemí je jedenáct přepážek se stejnými pulty (výška 89,8 cm, hloubka 24,6 cm) a odkládací plocha pod přepážkou (výška 42,1 cm, hloubka 10,9 cm). Dále je zde ve volném prostoru umístěn pultík pro psaní (výška 103,6 cm, hloubka 27,6 cm, bez možnosti
podjezdu), psací stůl (výška 71,7 cm, podjezd 68,8 cm), dvě schránky (výška vhazovacího otvoru 127,2 cm) a mobilní zábrany „Přistupujte
jednotlivě“. Pro výdej balíků lze kromě přepážky v 1. patře využít i přepážku ve zvýšeném přízemí (č. 9).
Zvýšené přízemí s prvním patrem spojuje schodiště (+ 9, + 4, + 12 schodů, výška schodu 15,7 cm, délka 30 cm). V 1. patře je jedenáct
přepážek se stejnými pulty jako v přízemí, dva pultíky pro psaní a psací stůl. Je zde také umístěna kancelář Bankzóny ČS, dveře vstupu (šířka
87,3 cm) jsou jednokřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Část pobočky pro výdej zásilek a reklamace je přístupná vchodem bez
dveří (89,6 cm), chodbou (šířka 111,7 cm, hloubka 673,2 cm) a dalším vchodem bez dveří (šířka 90,2 cm). Čtyři přepážky pro výdej zásilek
mají totožné rozměry (výška 73,9 cm, hloubka 24,7 cm), v provozu jsou pouze dvě. V této části provozovny se také nachází pultík pro psaní (výška 109,6 cm, hloubka 32,8 cm, podjezd ano). Vedoucí pošty lze přivolat zvonkovou signalizací (výška 142 cm, dveře šířka 90,6 cm).
Oddělení reklamací se nachází v chodbě po levé straně (dveře šířka 80 cm).
Venkovní dopisní schránky jsou v ulici Kafkova vlevo od vstupu (výška vhazovacího otvoru 118,7 - 128,9 cm).

Parking

Možnost využít dvě stání před vstupem.

65. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Kladenská

15 B2

Kladenská 538/18, Praha 6 - Vokovice, tel.: 233 325 771, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Vstup a interiér

Pošta je umístěna v přízemí obytné budovy. Před vstupem do objektu jsou + 2 schody (výška schodu 22,5 cm, délka 37,8 cm), vpravo
od vstupu je umístěna dopisní schránka (vhazovací otvor výška 135 cm), vpravo od schránky je zvonková signalizace označená mezinárodním symbolem přístupnosti (výška 115,5 cm). Vstupní dveře do budovy jsou odsazené od hrany schodu (37,8 cm), jsou dvoukřídlé
(hlavní křídlo šířka 73 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveří (hloubka 179 cm) a dvoukřídlé kyvné, tzv. lítací dveře
do chodby (šířka křídla 101,5 cm). Na obou křídlech je oboustranné svislé madlo. Chodba je kolmo zalomená vpravo a vede ke dveřím
do vlastní provozovny. V místě zalomení je šířka 114 cm, dále se chodba rozšiřuje na 227,5 cm.
Dveře do vlastní provozovny jsou jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. V provozovně jsou 4 přepážky
se stejnými pulty (výška 93,5 cm, hloubka 40 cm, bez podjezdu). Příchod k přepážkám je regulován mobilními zábranami „Přistupujte
jednotlivě“ (obvyklá šířka nastavení je menší než 80 cm), dále je zde pult na psaní (výška 108 cm, hloubka 42,5 cm, podjezd výška 88 cm).

66. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Na Petřinách
Na Petřinách 302/42, Praha 6 - Veleslavín, tel.: 235 359 549, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz
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15 C1

Vstup a interiér

Vchod do pošty je uvnitř průchodu komplexu budov. Z ulice Na Petřinách na hraně průchodu je + 1 schod (výška schodu 12,5 cm), vlevo
od vstupu do průchodu je umístěna zvonková signalizace (výška 110 cm) na přivolání obsluhy. Je označená mezinárodním symbolem přístupnosti, ale je špatně viditelná a nevhodně umístěná (za okapním svodem). Z protilehlé strany průchodu z ulice Maříkova je přístup více
bariérový + 4 schody (výška 15,7 cm, délka 29,4 cm). Z ulice Na Petřinách je vchod do pošty umístěn v průchodu vlevo, vstupní dveře (šířka
87,5 cm) i další dveře (šířka 88,5 cm) zádveří (hloubka 165 cm) jsou jednokřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř.
Provozovna je umístěna ve dvou podlažích. V přízemí jsou umístěny přepážky č. 1 – 4 (výška 93 cm, hloubka 17,4 cm) s odkládacím pultem pod přepážkou (výška 57,5 cm, hloubka 10 cm) a přepážka pro výdej balíků (výška 80 cm), všechny přepážky bez možnosti podjezdu.
Součástí vybavení je psací stůl (výška 78 cm) s možností podjezdu.
Přízemí a 1. patro spojuje schodiště (+ 10, + 5, + 11, výška schodu 15, 9 cm, délka 30,8 cm). Šířka schodiště je 154,8 cm, do první poloviny
schodiště je zábradlí po obou stranách, v druhé polovině pouze vpravo. V 1. patře jsou umístěny přepážky č. 5 – 9 (výška 103 cm, hloubka 25 cm) s odkládacím pultem pod přepážkou (výška 81 cm, hloubka 16 cm) a hlavní pokladna s přístupem jednokřídlými dveřmi (šířka
90 cm). Pult na psaní je ve výšce 101 cm. V 1. patře je také umístěna Bankzóna ČP a kanceláře vedoucí.
Venkovní dopisní schránka (vhazovací otvor výška 118 cm) je umístěna v průchodu vlevo od vstupu do pošty.

67. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Aviatická

11 A2

Aviatická 1048/12, Praha 6 - Ruzyně, tel.: 222 241 180, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Vstup a interiér

Pobočka se nachází v 1. patře administrativní budovy naproti příletové části Terminálu 2. Vstup do objektu je ze severozápadní strany
dvěma dvoukřídlými automatickými dveřmi (šířka 230,2 cm). Přízemí a 1. patro spojuje pouze pevné schodiště a eskalátory. Pevné schodiště je po obou stranách eskalátorů (+ 8, + 8, + 8 schodů, výška schodu 15,4 cm, délka  30 cm).
Schodiště ústí naproti Informacím. Přístup do pobočky je dále chodbou vpravo od schodiště. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka
2x 62 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.
V pobočce jsou tři přepážky o stejných rozměrech (výška 95,8 cm, hloubka 24,8 cm, výška odkládacího pultu pod přepážkou 40,8 cm,
hloubka 16 cm). Před každou přepážkou jsou mobilní zábrany „Přistupujte jednotlivě“. V prostoru pobočky se dále nachází psací stolek
(výška 75,4 cm, podjezd 72 cm) a pult pro psaní (výška 121 cm, hloubka 30,7 cm).

Parking

Možnost parkování na parkovištích v areálu letiště.

68. ČESKÁ POŠTA, s. p., pobočka Vlastina

12 C2

Vlastina 888/34, Praha 6 - Ruzyně, tel.: 233 090 630, info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Vstup a interiér

Vstup je z vnitrobloku komplexu Delta. Vstupní dveře do budovy jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 73,8 cm) a otevírají se mechanicky
směrem ven. Volně otevíratelné křídlo je oboustranně opatřeno svislým madlem. Následuje prostorné zádveří. Od vstupu do budovy vlevo
jsou dveře do vlastní pošty (šířka 95 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Za vstupem vlevo jsou dva psací stolky (výška 79,7 cm, bez
možnosti podjezdu). Dále vlevo je automat na výdej čekacích lístků s tlačítkem pro osoby se zdravotním postižením (výška tlačítka 100 cm),  
dopisní schránka (vhazovací otvor výška 89,4 cm). Výška přepážek je jednotná (výška 103,4 cm, hloubka 31,6 cm), pod přepážkou je odkládací pult (výška 65,2 cm, hloubka 31,6 cm). Dále je zde přepážka pro výdej balíků (výška 65,4 cm, hloubka 31,6 cm). Všechny přepážky jsou
bez možnosti podjezdu. Další vybavení tvoří vyšší stolky (výška 121 cm) na psaní. Součástí provozovny je oddělená kancelář pro uzavírání
smluv. Dveře do kanceláře jsou mechanické s otevíráním dovnitř (šířka 78,4 cm).

Parking

Možnost parkování v ulici Ciolkovského.
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69. Albert, supermarket Praha Dejvice

17 A2/32 B2

Čs. armády 826/32, Praha 6 - Bubeneč, tel.: 234 004 111, info@ahold.cz, www.albert.cz

Vstup a interiér

Prodejna je umístěna v přízemí bytového domu. Do objektu je vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka 130 cm), otevírají se automaticky,
dveře zádveří jsou totožné. V zádveří je mírně vpravo lomená rampa sklon směrem dolů (sklon 11,7 %, délka 333 cm), šířka odpovídá šířce
vstupních dveří.
Pohyb v prodejně je možný průchodem (šířka není menší než 80 cm) proti dveřím zádveří. V tomto prostoru jsou také umístěny košíky.
Pokladna je opatřena pultem (výška pásu pro odběr zboží a odkládacího prostoru 85,1 cm), přístroj na placení kartou je přenosný. Nejužší
průjezd mezi přepážkami pokladny je 71,7 cm, širší pokladna má průchod 88,9 cm, speciální pokladna pro osoby s omezenou schopností
pohybu je úplně vpravo, šířka průjezdu je 109,5 cm. K nákupu je možné použít pouze košík.

Parking

Možnost využít dvě stání v ulici Verdunská.

70. Obchodní centrum Šestka

11 C2

Fajtlova 1090/1, Praha 6 - Ruzyně, tel.: 225 023 100, info@ocsestka.cz, www.oc-sestka.cz

Vstup a interiér

Obchodní centrum je řešeno jako samostatná budova s částečně zapuštěným vstupním podlažím (snížené přízemí), vstup do OC je
z ulice Fajtlova.
Hlavní podlaží je ve sníženém přízemí, převýšení řešeno – 18 schody (výška 15,4 cm, délka 31,7 cm) a výtahem (dveře šířka 91 cm, klec
šířka 139 cm, hloubka 151 cm).
Vstup do vlastního OC je karuselovými dveřmi. Vpravo a vlevo od karuselu jsou mechanické dveře (šířka 128 cm), které jsou stále
uzamčeny (únikový východ, neslouží pro vstup do objektu). Vlevo od karuselu je na fasádě domu umístěna služební obousměrná zvonková signalizace (výška 146 - 165,5 cm, vzdálenost od rohu 10 cm). Obchodní jednotky jsou umístěny na úrovni sníženého přízemí a v 1. patře
budovy. Všechna patra spojují travelátory a 2 větší výtahy (dveře šířka 110 cm, klec šířka 180 cm, hloubka 190 cm). Pro přístup do mezaninu
je možné využít výtah, který spojuje snížené přízemí, mezanin (mezipatro) a 1. patro.
Ve sníženém přízemí je umístěna prodejna Albert, průjezd mezi přepážkami je široký 183 cm, výška přepážek je 89,8 cm, dále Komerční
banka. Obchodní jednotky jsou přístupné, výjimku tvoří prodejna Sport a Pompo, mají vložená mezipatra s omezeným přístupem. V 1. patře je umístěna restaurace, řešení stolů s podjezdem, židle jsou přenosné. Vybavení bankomaty ČS (maximální výška manipulačních prvků
116 cm) a GE Money (maximální výška manipulačních prvků 120 cm). Objekt byl zařazen mezi částečně přístupné, přestože naplňuje parametry přístupného objektu. Překážku tvoří vstup dveřmi karuselového provedení bez možnosti vstupu vedlejšími otevíravými dveřmi.

Hygienické zázemí

Mezanin – mezipatro: bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, rozměry kabiny šířka 157 cm, hloubka 176,7 cm) je umístěna
v oddělení WC ženy a v oddělení WC muži (řešené zrcadlově jako WC ženy). Přebalovací pult v samostatné kabině proti běžným toaletám
(dveře šířka 85 cm, otevírají se směrem ven, pult výška 86,7 cm s podjezdem výška 84,3 cm, umyvadlo).
1. patro: bezbariérově přístupná toaleta (samostatná kabina, dveře automatické otevírání na dotekové čidlo, výška vně kabiny 116 cm,
uvnitř 107,7 cm, dveře šířka 93,8 cm, rozměry kabiny šířka 256,3 cm, hloubka 193 cm), přebalovací pult v samostatné kabině vedle běžných
toalet (dveře šířka 80 cm, pult bez možnosti podjezdu).

Parking

K parkování je možné využít parkoviště obchodního centra s bezbariérovým přístupem.
Krytá parkovací stání jsou umístěna na úrovni 1. patra objektu v blízkosti vstupu, vyhrazeno je celkem 14 stání.
Venkovní parkovací stání jsou umístěna na úrovni 2. patra (na střeše objektu), zde je vyhrazeno 17 stání. Stání jsou umístěna v blízkosti
výtahu. Parkování je zdarma.
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71. Albert, supermarket Praha Fišerka

8 B2

Matějská 2352/76, Praha 6 - Dejvice, tel.: 234 004 111, info@ahold.cz, www.albert.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu supermarketu jsou + 4 schody, vlevo od vstupu + 2 schody. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu
je vlevo od vstupu do objektu krátkou obchozí trasou (cca 15 metrů). Vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka 136,2 cm), otevírají se automaticky. Dveře ze zádveří do prodejny jsou totožné. Běžné pokladny jsou opatřeny pultem (výška pásu pro odběr zboží a odkládacího prostoru
91,8 cm), přístroj na placení kartou je přenosný. Část pokladen má úzký průchod (šířka 69,6 cm), část pokladen má průchod širší (šířka
75,9 cm). Speciální pokladna pro osoby s omezenou schopností pohybu je společná s Informacemi, je umístěna vlevo při pohledu zevnitř
prodejny (pult výška 93,6 cm a průchod 90 cm) a je vyznačena mezinárodním symbolem přístupnosti.
K nákupu je možno využít nákupní vozíky i košíky.

72. Billa, supermarket Břevnov

24 A1

8. listopadu 228/1a, Praha 6 - Břevnov, tel.: 233 352 883, info@billa.cz, www.billa.cz

Vstup a interiér

Vstup do objektu je z ulice Bělohorská dvoukřídlými dveřmi (šířka 185 cm), otevírají se automaticky. Pohyb v prodejně je dále možný průchodem samozavírací brankou na bezdotekové čidlo (šířka 91 cm). Pokladny mají pás pro odběr zboží a odkládací prostor (výška
84,2 cm), přístroj na placení kartou je přenosný. Část pokladen má užší průjezd mezi pokladními přepážkami (šířka 60,7 cm), část pokladen
má průjezd širší (šířka 92,9 cm). Speciální pokladna pro osoby s omezenou schopností pohybu není vyznačena. K nákupu možno na zboží
použít košík i nákupní vozík.

73. Billa, supermarket Dědina

12 C2

Vlastina 887/34, Praha 6 - Ruzyně, tel.: 233 313 481, info@billa.cz, www.billa.cz

Vstup a interiér

Vstup do prodejny je ze západní strany komplexu Delta z ulice Žukovského. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 170 cm), otevírají
se automaticky. Za dveřmi následuje chodba, která vede ke vstupu do vnitřních prostor prodejny. Vstup je samozavírací brankou (šířka
190 cm) na bezdotekové čidlo. Pokladny mají pulty jednotně řešené (výška 99,3 cm). Průjezd mezi pokladními přepážkami (šířka 90,4 cm,
širší průjezd 101,6 cm) je umožněn. Přístroj pro placení kartou je přenosný. Speciální pokladna pro osoby s omezenou schopností pohybu
není vyznačena. K nákupu možno na zboží použít malý košík nebo běžný nákupní vozík.

74. Billa, supermarket Markéta

24 A1

Radimova 2322/40, Praha 6 - Břevnov, tel.: 233 352 772, info@billa.cz, www.billa.cz

Vstup a interiér

Provozovna je umístěna ve zvýšeném přízemí objektu a je přístupná rampou (sklon 9,5 %, délka rampy 10,8 m). Vstup do provozovny
je dvoukřídlými dveřmi (šířka 105,7 cm), otevírají se automaticky. Pohyb po prodejně je dále možný jen po průchodu karuselem (šířka
54,6 cm) nebo po dohodě podél pokladny č. 1. Pokladny mají pás pro odběr zboží a odkládací prostor (výška 85,7 cm), přístroj na placení
kartou je přenosný. Část pokladen má užší průjezd mezi pokladními přepážkami (šířka 60 – 68,5 cm). Speciální pokladna pro osoby s omezenou schopností pohybu je vyznačena (výška 95,5 cm, průjezd 98 cm). K nákupu možno na zboží použít košík i nákupní vozík.
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Parking

Možnost za prodejnou (s přístupem z ulice Ve Střešovičkách rampou sklon 8,3 %, délka 588 cm, šířka 189 cm).

75. Billa, supermarket Menza

17 A2/32 A1

Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6 - Dejvice, tel.: 233 322 793, info@billa.cz, www.billa.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do objektu, který slouží i jako technická menza, je z ulice Jugoslávských partyzánů dvoukřídlými dveřmi (šířka 175,5 cm),
otevírají se automaticky, následují totožné dveře ze zádveří do prodejny. Před vstupem vpravo je přístřešek s nákupními vozíky.
Vedlejší vstup je ze zadní strany prodejny, z parkoviště rovnoběžného s ulicí Jugoslávských partyzánů. Vstup je dvěma dvoukřídlými
automatickými dveřmi stejných rozměrů (šířka 175,5 cm).
Pohyb v prodejně je možný průchodem (šířka 89,4 cm) vpravo od vstupních dveří hlavního i vedlejšího vstupu a v tomto prostoru jsou
také umístěny košíky. Pokladna je opatřena pultem (výška pásu pro odběr zboží a odkládacího prostoru 95,6 cm), přístroj na placení kartou
je přenosný. Nejužší průjezd mezi přepážkami pokladny je 68,8 cm, širší pokladna má průchod 131,3 cm, speciální pokladna pro osoby
s omezenou schopností pohybu není vyznačena.

Parking

Možnost využít dvě stání na parkovišti za objektem Billa.

76. Billa, supermarket Petřiny

22 A2

Na Petřinách 1945/55, Praha 6 - Veleslavín, tel.: 235 350 761, info@billa.cz, www.billa.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do objektu je z ulice Na Petřinách dvoukřídlými dveřmi (šířka 155 cm), otevírají se automaticky. Následuje vstupní hala,
ve které jsou nalevo dvoukřídlé dveře pro vstup do vlastní prodejny Billa (šířka 158 cm), otevírají se automaticky.
Pohyb v prodejně je možný průchodem samozavírací brankou na bezdotekové čidlo (šířka 185,6 cm) vpravo od vstupních dveří.
Pokladna je opatřena pultem (výška pásu pro odběr zboží a odkládacího prostoru 85 cm), přístroj na placení kartou je přenosný. Část pokladen má užší průjezd (šířka 70,8 cm), část pokladen má průchod širší (šířka 174,8 cm, číslo 6, 7), speciální pokladna pro osoby s omezenou
schopností pohybu není vyznačena. Celkový počet přepážek je 10. K nákupu je možné použít vozík i nákupní košík.

Parking

Možnost využít stání v ulici Brunclíkova a Bubeníčkova, stání nemají upravený nájezd na chodník.

77. Billa, supermarket Šárka

15 B2

Evropská 695/73, Praha 6 - Vokovice, tel.: 235 351 550, info@billa.cz, www.billa.cz

Vstup a interiér

Prodejna je umístěna v 1. patře obchodního centra. Hlavní vstup do centra je z ulice Evropská dvoukřídlými dveřmi (šířka 182,4 cm),
otevírají se automaticky. Vedlejší vchod je z boční strany budovy vpravo, dveře jednokřídlé (šířka 90,7 cm), otevírají se mechanicky směrem
dovnitř, před vchodem je + 1 schod (výška 11 cm). Za oběma vchody následuje chodba, ve které jsou umístěny další prodejny. V přízemí
centra je výtah (automaticky otevírané dveře šířka 130 cm, klec šířka 160 cm, hloubka 230 cm), který spojuje podlaží přízemí a 1. patro. Do 1.
patra kromě pevného schodiště jsou v provozu také eskalátory (šířka 112 cm).
V 1. patře vpravo od výtahu je vstup do prodejny. Dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 91 cm), otevírají se mechanicky směrem ven z prodejny, v době mapování v otevřené poloze. Pohyb v prodejně je dále možný jen po průchodu otočným karuselem šířka 57 cm, z tohoto
důvodu je prodejna označena symbolem nepřístupný objekt. Výška pultu je 86,7 cm, přístroj na placení kartou je přenosný. Šířka mezi
přepážkami není užší než 80 cm. Na nákup jsou k dispozici košíky a před vstupem do prodejny vozíky.

Parking

Možnost využít stání u objektu (příjezd vozidlem z ulice Ve Střešovičkách).
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78. Billa, supermarket Ruzyně

11 A2

Aviatická 1092/8, Praha 6 – Ruzyně, tel.: 233 313 770, info@billa.cz, www.billa.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je přímo z uliční úrovně a vlastní prodejna je umístěna v přízemí v pasáži proti vstupu. Dveře do budovy (šířka 130 cm)
se otevírají automaticky. Vstup je přímo z pasáže samozavírací brankou na čidlo (šířka 191,4 cm). Pokladny mají pás pro odběr zboží a odkládací prostor (výška 96,7 cm), přístroj na placení kartou je přenosný. Část pokladen má užší průjezd mezi pokladními přepážkami (šířka
84,9 cm), část pokladen má průjezd širší (šířka 175,4 cm). Speciální pokladna pro osoby s omezenou schopností pohybu není vyznačena.
K nákupu možno na zboží použít košík i nákupní vozík.

Parking

Možnost parkování na parkovištích letiště Ruzyně.

79. Kaufland, prodejna Vypich

22 C2

Bělohorská 2426/205, Praha 6 - Břevnov, tel.: 233 352 765, www.kaufland.cz

Vstup a interiér

Prodejna Kaufland je umístěna v přízemí objektu společně s dalšími obchodními jednotkami, které jsou zde v nájmu. Přístup za sebou dvojími dvoukřídlými dveřmi (šířka 149,7 cm), otevírají se automaticky. Manipulační prostor zádveří je dostatečný, po levé straně je
umístěn výkup lahví, po pravé straně tři výtahy (dveře šířka 140 cm, klec šířka 154 cm, hloubka 261,4 cm) do garáží a vstup do chodby, kde
je umístěno hygienické zázemí. Přístup ke Kauflandu a k ostatním obchodním jednotkám ze zádveří je dalšími dvojími za sebou umístěnými dvoukřídlými dveřmi (šířka 149,7 cm), otevírají se automaticky. Vstup přímo do prodejny Kauflandu je vlevo dvěma samozavíracími
brankami na bezdotekové čidlo (šířka 106,3 cm). Proti těmto dveřím jsou rovněž Informace s vysokým pultem (výška 115,5 cm). Přednostní
pokladna pro osoby s omezenou schopností pohybu má číslo 16 a má totožné parametry přístupnosti jako další pokladny. (Minimální šířka
průjezdu mezi pokladnami 86,4 cm, maximální 92 cm, výška pásu pro odběr zboží a odkládacího prostoru je 90,5 cm, přístroj na placení
kartou je nepřenosný ve výšce 107,8 cm).
Všechny prodejny v komplexu Kauflandu jsou řešeny jako přístupné. K dispozici je bankomat ČSOB zabudovaný ve zdi a umístěný vně
budovy vlevo od vstupních dveří (výška manipulačních prvků 95 - 132 cm).

Hygienické zázemí

V přízemí jsou samostatné bezbariérově přístupné toalety (dveře šířka 101 cm, kabina šířka 242,8 cm, hloubka 182,7 cm) odděleně pro
muže a ženy, kabiny jsou identické, pouze zrcadlově řešené.

Parking

K dispozici venkovní odstavné plochy, kde je 6 stání a podzemní parking, který poskytuje 19 stání. Přístup do podzemního parkingu je
třemi výtahy (dveře automatické otevírání šířka 140 cm, kabina šířka 154,5 cm, hloubka 216,4 cm).

80. Česká spořitelna, a. s., obchodní místo Vítězné náměstí 9

17 A2/32 B2

Vítězné nám. 817/9, Praha 6 - Bubeneč, tel.: 956 723 200, csas@csas.cz, www.csas.cz

Vstup a interiér

Objekt se nachází na nároží ulice Verdunská a Vítězného náměstí. Z těchto ulic vedou dva vstupy, jeden z ulice Verdunská a druhý
z Vítězného náměstí. Z ulice Verdunská je před vstupem + 1 schod (výška 8,6 cm, délka 67,5 cm), vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo
šířka 85 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, jsou opatřeny oboustranným madlem (výška 102 cm). Vpravo vedle vstupních dveří
v rohu je umístěna zvonková signalizace (výška 102 cm nad schodem). Z Vítězného náměstí je před vstupem + 1 schod (výška 12 cm, délka
68,7 cm), vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 72,7 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, jsou opatřeny oboustranným
madlem. Zádveří má nepravidelný tvar, umožňuje průjezd s dopomocí. Ze zádveří do vlastní pobočky vedou dvoukřídlé dveře (hlavní
křídlo šířka 75,4 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.
Pobočka je umístěna v přízemí a v 1. patře. Přízemí a 1. patro spojuje podchozí schodiště (+ 17 schodů, výška schodu 17 cm).
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V prostoru přízemí pobočky se nachází 6 přepážek o stejných rozměrech (výška 107,4 cm, hloubka 50 cm, výška odkládacího pultu
62,4 cm, hloubka 23,7 cm). Služby přepážek v prvním patře jsou totožné se službami přepážek v přízemí. Dále se zde nachází psací stolek
(výška 75,6 cm, podjezd 73,2 cm) a automat na výdej čekacích lístků (horní hrana tlačítek výška 117,5 cm, otvor pro lístek 95 cm). Bankomat
je zabudovaný vně pobočky vlevo od vstupu z ulice Verdunská. Bankomat má manipulační prvky umístěné vysoko (výška max. 148,5 cm).

Parking

Možnost využít dvě stání v ulici Verdunská.

81. ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s., obchodní místo Křenova

22 A2

Křenova 438/7, Praha 6 - Veleslavín, tel.: 956 723 400, csas@csas.cz, www.csas.cz

Vstup a interiér

Vstup do objektu je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 78,5 cm, obě křídla šířka 160 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř,
zádveří má dostatečnou hloubku, vstup do pobočky ze zádveří je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 78,5 cm, obě křídla šířka 160 cm),
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Provozovna je rozdělena na dvě části průchodem (šířka 147,6 cm) s + 1 schodem (výška 19,4 cm).
V nižší části je umístěn automat pro výdej lístků (horní hrana tlačítek 116,5 cm, spodní 109,9 cm, tlačítko pro osoby se zdravotním postižením 107,5 cm, otvor pro výdej lístků 94,6 cm), tři přepážky v podobě kulatých stolků o stejných rozměrech (výška 76,5 cm) a dvě hotovostní
přepážky (výška 103,8 cm). Dále jsou zde umístěny stolky pro psaní (výška 74,7 cm) a pult pro psaní (výška 89,5 cm). Ve vyšší části jsou další
přepážky o stejných rozměrech. Služby těchto přepážek jsou totožné jako služby přepážek v nižší části. Bankomat je umístěn vně objektu
vlevo od vstupních dveří, je zabudován ve zdi. Bankomat má manipulační prvky umístěné vysoko (výška max. 145,5 cm).

82. ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s., obchodní místo Bělohorská

24 A1

Bělohorská 1655/110, Praha 6 - Břevnov, tel.: 956 723 380, csas@csas.cz, www.csas.cz

Vstup a interiér

Spořitelna se vstupem z ulice Bělohorská, před vstupem do objektu je + 1 schod (výška 16,6 cm, hloubka ke dveřím 46,9 cm). Vstup je
dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 81,2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Madlo je u prvních dveří oboustranné svislé,
u druhých chybí. Ze zádveří (hloubka 161,3 cm) do provozovny vedou dveře stejných rozměrů jako vstupní dveře. Vnitřní prostor provozovny je rozdělen schodem (výška 14 cm) na dvě části. Spodní část je určena pro běžnou veřejnost. Zde je umístěn automat vyvolávacího
systému pořadí (horní hrana tlačítek výška 103,4 cm, spodní 97,5 cm, tlačítko pro osoby se zdravotním postižením výška 96 cm, otvor pro
výdej lístků výška 82 cm) a tři přepážky v podobě kulatých stolků o stejných rozměrech (výška 64,2 cm) – přístup k jedné z nich je také přes
+ 1 schod (výška 14 cm). Dále je zde přepážka hlavní pokladny (výška 111,9 cm, hloubka 28,5 cm, odkládací plocha pod přepážkou výška
62,8 cm, hloubka 14 cm), která je ale v případě potřeby řešena i u jedné ze dvou přístupných přepážek. V horní části jsou speciální přepážky
osobních a finančních bankéřů (o stejných rozměrech jako v části spodní). Bankomat je umístěn vně pobočky vlevo od vstupních dveří, je
zabudován ve zdi. Bankomat má manipulační prvky umístěné vysoko (výška max. 151,5 cm).

83. ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s., obchodní místo Červený Vrch

15 B2

Evropská 695/73, Praha 6 - Vokovice, tel.: 956 723 420, csas@csas.cz, www.csas.cz

Vstup a interiér

Vstup do provozovny je z ulice Evropská jednokřídlými mechanickými dveřmi (šířka 89 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.
Přede dveřmi je velmi mírný nájezd. Dveře jsou oboustranně opatřeny vodorovným madlem (výška 109 cm, délka 74 cm). Následuje zádveří (šířka 328,6 cm, hloubka 275,2 cm). Bankomat je umístěn v zádveří vpravo. Ze zádveří vedou jednokřídlé dveře (šířka 89,4 cm) do vlastní
provozovny, otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře jsou oboustranně opatřeny vodorovným madlem. Automat vyvolávacího systému pořadí je umístěn vpravo ode dveří (horní hrana tlačítek výška 114,7 cm, otvor pro lístek 94,3 cm). Proti dveřím je hotovostní přepážka
(označena číslem 2, výška 105,8 cm, bez možnosti podjezdu). Ostatní přepážky pro bezhotovostní operace se nacházejí v pravé části prodejny a skládají se z kulatého stolku s nohou uprostřed (výška 75,9 cm, podjezd 74,4 cm) a mobilní židle. Bankomat (výška manipulačních
prvků až 135,2 cm) je v zádveří zabudovaný do zdi.
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84. Československá obchodní banka, pobočka Dejvická

17 B2/32 B2

Dejvická 36/40, Praha 6 - Bubeneč, tel.: 233 084 611, info.pra-dejvicka@csob.cz, www.csob.cz

Vstup a interiér

Do provozovny je vstup automaticky otevíranými dveřmi (šířka 98,4 cm), následuje zádveří (šířka 338,3 cm, hloubka 172 cm). Ze zádveří
je vstup do provozovny dalšími automaticky otevíranými dveřmi (šířka 92,1 cm). Provozovna je umístěna v přízemí a s částečným provozem
v 1. patře. V přízemí je umístěn automat vyvolávacího systému pořadí (horní tlačítko výška 122,5 cm, spodní tlačítko výška 110,9 cm, otvor
pro výdej lístků výška 74,2 cm). Přepážky se skládají z vyvýšeného pultu (výška 105,7 cm) s odkládacím pultíkem pro tašky (výška 72,3 cm)
vlevo a vpravo ze stolku (výška 76 cm, podjezd 73 cm), za kterým sedí pracovník ČSOB. Přízemí a 1. patro spojuje schodiště (+ 11, + 11 schodů, výška schodu 18,9 cm, délka 27,4 cm). Ke schodišti se vchází dveřmi v přízemí (šířka 90 cm). V 1. patře v prostoru nad schody je umístěn
stolek (výška 73 cm, podjezd výška 70,4 cm), jsou zde umístěny jednotlivé kanceláře firemních a osobních bankéřů (šířka dveří není menší
než 80 cm). Bankomat (výška manipulačních prvků až 137 cm) je umístěn uvnitř zádveří vlevo.

85. Československá obchodní banka, pobočka Bělohorská

24 A1

Bělohorská 233/95, Praha 6 - Břevnov, tel.: 224 390 911, info.pra-belohorska@csob.cz, www.csob.cz

Vstup a interiér

Pobočka ČSOB je umístěna v přízemí a v 1. patře bytového domu, vstup do provozovny banky je dveřmi vpravo, levý vstup je do samostatné místnosti s bankomatem. Vstupní dveře do provozovny jsou jednokřídlé (šířka 90,5 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř a jsou z obou stran opatřeny vodorovným madlem (výška 77,5 cm). Následuje zádveří (šířka 174,2 cm, hloubka 205,6 cm), ze zádveří
do vlastní provozovny vedou další jednokřídlé dveře (šířka 86,4 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř pobočky. Provozovna je umístěna v přízemí a v 1. patře, podlaží spojuje výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm). K němu je
přístup dveřmi vlevo od hlavního vchodu (šířka 92 cm), dveře jsou za běžného provozu zamčeny, na požádání je odemkne ostraha. Přízemí
a 1. patro spojuje přímé a v jeho druhé části zatočené schodiště (+ 10, + 10, výška schodu 17,2 cm, délka 28,4 cm).
Jednotlivé přepážky jsou jednotné a skládají se ze zvýšeného pultu (výška 105,7 cm) s odkládacím pultíkem pro tašky (výška 72,3 cm)
vlevo a vpravo ze stolku (výška 76 cm, podjezd 73 cm). Automat vyvolávacího systému pořadí je řešen horizontálně a od přední části se
mírně vyvyšuje k zadní (nejbližší tlačítko výška 96,3 cm, nejvzdálenější 101,9 cm), podjezd 81,8 cm. V přízemí provozovny je dále umístěn
pult na psaní (výška 100,6 cm, podjezd 98,6 cm).
Bankomat (v provozu 24 hod. denně) je umístěn mimo pobočku, vlevo od vstupních dveří do banky v samostatné místnosti. Přístup
je přes platební kartu, otvor na kartu (výška 123 cm) je vpravo od dveří (odsazení od dveří 20 cm) do místnosti s bankomatem.  Dveře
do místnosti (rozměry šířka 270 cm, hloubka 254 cm) jsou jednokřídlé (šířka 83,5 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Bankomat
má manipulační prvky ve snížené výšce (výška max. 128,5 cm).

86. Československá obchodní banka, pobočka Aviatická

11 A2

Aviatická 1048/12, Praha 6 - Ruzyně, tel.: 220 113 548, info.pra-aviaticka@csob.cz, www.csob.cz

Vstup a interiér

Pobočka se nachází v 1. patře administrativní budovy naproti příletové části Terminálu 2. Vstup do objektu je ze severozápadní strany
dvěma dvoukřídlými dveřmi (šířka 230,2 cm), otevírají se automaticky. Přízemí a 1. patro spojuje pevné schodiště a eskalátory. Pevné schodiště je po obou stranách eskalátorů (+ 8, + 8, + 8, výška schodu 15,4 cm, délka 30 cm). Eskalátory jsou uprostřed (šířka 103 cm). Schodiště
ústí naproti Informacím. Přístup do pobočky je vpravo od Informací. Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 106,6 cm) se otevírají automaticky. V provozovně jsou dvě přepážky o stejných rozměrech (výška 76,5 cm, hloubka 23,6 cm), hlavní pokladna (výška 103,7 cm, hloubka
29,3 cm), přepážka pro informační a hotovostní služby (výška 114,9 cm) a pult pro psaní (výška 103,4 cm).
Bankomat je umístěn v 1. patře vpravo od vstupních dveří do banky (za rohem) v chodbě, která zároveň vede k pobočce České pošty, je
zabudován ve zdi. Bankomat má manipulační prvky ve snížené výšce (výška max. 127,6 cm).
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87. UniCredit Bank, pobočka Dejvická

18 B1/33 C1

Dejvická 268/30, Praha 6 - Bubeneč, tel.: 955 959 853, info@unicreditgroup.cz, www.unicreditbank.cz

Vstup a interiér

Vstupní dveře (šířka 135 cm) se otevírají automaticky. Před vstupními dveřmi je nájezd (sklon 10,5 %, délka 143 cm, výška 15 cm). Jednací
pulty jsou vysoké (výška 135 cm). Část pobočky (služba pro firmy, bankéři) ve zvýšené úrovni přízemí má přístup pouze přes + 2 schody
(výška schodu 19 cm), v případě potřeby bude klient obsloužen v přístupné části přízemí.
Bankomat je zabudovaný z vnější strany budovy, vpravo od vstupu do pobočky, je umístěný ve zdi na soklu (výška soklu 69,5 cm, odsazení 20,5 cm). Bankomat má manipulační prvky ve snížené výšce (výška max. 128 cm).

88. UniCredit Bank, pobočka Vítězné náměstí

17 A2/32 B2

Vítězné nám. 829/10, Praha 6 - Bubeneč, tel.: 955 959 852, info@unicreditgroup.cz, www.unicreditbank.cz

Vstup a interiér

Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 89,5 cm, svislé madlo) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Odbavování běžné veřejnosti je v přízemí. Pulty přepážek jsou vysoké (výška 119 cm) a opatřené mezipultem (výška 72 cm, šířka 62 cm, hloubka 5 cm). Možnost přístupu mimo
pult. Přístup do 1. patra (služba pro firmy, bankéři) je pouze schodištěm (+ 3, + 9, + 5, výška schodu 18 cm), v případě potřeby bude klient
obsloužen v přízemí. V prostoru provozovny je dále stolek s podjezdem (výška 70 cm), vpravo za vstupními dveřmi je bankomat (bez
možnosti podjezdu). Bankomat (v provozu 24 hod. denně) je volně stojící. Mimo provozní hodiny banky je prostor s bankomatem oddělen
skleněnou příčkou od přepážek. Při vstupu vlevo je otvor na kartu (výška 135 cm), při odchodu se dveře otevírají tlačítkem umístěným
vpravo od dveří (výška 121 cm, odsazení od rohu 45 cm). Bankomat má manipulační prvky ve snížené výšce (výška max. 132 cm).

89. GE Money Bank, pobočka Bělohorská

24 A2

Bělohorská 262/35, Praha 6 - Břevnov, tel.: 233 081 770, www.gemoney.cz

Vstup a interiér

Banka je umístěna v přízemí bytového domu. Před vstupními dveřmi do objektu je + 1 schod (výška 7 – 11 cm, délka schodu 47,5 cm).
Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 86 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Za zádveřím (hloubka 135 cm) jsou dvoje dveře,
vpravo jsou dveře (šířka 86 cm) určené pro vchod, otevírají se mechanicky směrem dovnitř pobočky a jsou opatřeny klikou pouze z vnější
strany, dveře vlevo (šířka 86 cm) slouží jen pro východ, otevírají se mechanicky směrem ven z pobočky a jsou opatřeny klikou pouze z vnitřní strany. Pobočka má vybavení s nižšími jednacími pulty (výška 73 cm, podjezd v délce 30 cm).  Pokladny mají vysoký pult (výška 110 cm),
je opatřen mezipultem s částečným podjezdem (výška 88 cm, hloubka 22 cm).
Bankomat je obtížně přístupný, je umístěn vně pobočky ve zdi vlevo od vstupu ve výklenku nad + 2 schody (1x výška 6 cm, délka 35 cm,
1x výška 16 cm, délka 20 cm, šířka schodů 80 cm). Bankomat má manipulační prvky umístěné vysoko (výška max. 141 cm).

OC Šestka
90. Komerční banka, pobočka Fajtlova
Fajtlova 1090/1, Praha 6 - Ruzyně, tel.: 955 540 541, mojebanka@kb.cz, www.kb.cz
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11 C2

Vstup a interiér

Pobočka KB je umístěna vlevo od hlavního vstupu do OC Šestka ve sníženém přízemí (vstupní podlaží), viz popis objektu s OC Šestka.
Vstup do provozovny je dvoukřídlými otočnými automatickými dveřmi (obě křídla šířka 124,9 cm) s otevíráním směrem dovnitř. Dveře jsou
z obou stran opatřeny vodorovným madlem (výška 86,5 cm). Přepážky jsou v podobě kulatých stolků (výška 73 cm) a pultu (výška 111 cm,
výška pultu pro odkládání tašek 84,5 cm, hloubka 20,4 cm). V provozovně je také umístěn samoobslužný box ke zpracování dokumentů
(výška 120 cm, manipulační prvky výška 85 - 87 cm). Bankomat je umístěn vně pobočky, vlevo od vstupních dveří a zabudován ve zdi.
Bankomat má manipulační prvky umístěné vysoko (max. 136,6 cm).

Hygienické zázemí
viz OC Šestka.

Parking

viz OC Šestka

91. KOMERČNÍ BANKA, pobočka Bělohorská

23 B2

Bělohorská 210/131, Praha 6 - Břevnov, tel.: 955 540 361, mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu jsou + 2 schody (výška 14 cm, délka 29 cm a 19 cm, délka pouze 2 cm ke dveřím). Vstupní dveře jsou jednokřídlé
(šířka 86,5 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, z této vnější strany nejsou opatřeny klikou. Následuje zádveří, dveře (šířka 135 cm)
ze zádveří do provozovny se otevírají automaticky. Pulty přepážek jsou nízké (výška 74 cm), pokladna má pult vysoký (výška 100 cm). Před
vstupem do prodejny je umístěn vpravo od schodů (15 cm) vstup na kartu (výška 112 cm) a dále (15 cm) vpravo obousměrná zvonková
signalizace (výška 105 až 115 cm).
Bankomat (v provozu 24 hod. denně) je volně stojící v zádveří vlevo. Bankomat má manipulační prvky ve snížené výšce (výška max.
120 cm).

92. Komerční banka, pobočka Křenova

22 A2

Křenova 439/19, Praha 6 - Veleslavín, tel.: 955 540 381, mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Vstup a interiér

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 79 cm, obě křídla šířka 160 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje
zádveří (šířka 267,5 cm s bankomatem, který ho zužuje na šířku 165,4 cm). Druhé vstupní dveře (šířka 109,4 cm) ze zádveří jsou jednokřídlé
a otevírají se automaticky. Přepážky jsou v provozovně dvě, nižší v podobě oválného stolku (výška cca 70 cm), vyšší v podobě pultu (výška
cca 120 cm), dveře do kanceláře vedoucí pobočky nejsou užší než 80 cm. Bankomat je volně stojící v zádveří vlevo od vstupních dveří.
Bankomat má manipulační prvky umístěné ve snížené výšce (výška max. 128,8 cm).

93. Komerční banka, pobočka Dejvická 189/5

18 B1/33 C1

Dejvická 189/5, Praha 6 - Dejvice, tel.: 955 540 301, mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Vstup a interiér

Vstupní dveře a dveře zádveří (šířka 150 cm) se otevírají automaticky. Jednací pulty běžných přepážek jsou řešeny snížené (výška 72 cm
s možností podjezdu výška 66 cm). Pokladny mají vysoký pult (výška 103 cm) s mezipultem (výška 71 cm, šířka 76 cm a hloubka 16 cm).
Bankomat je umístěn v prostorném zádveří (šířka 300 cm, hloubka 420 cm) vpravo, je zabudován ve zdi, (v provozu je 24 hod. denně).
Pro přístup k bankomatu mimo pracovní dobu pobočky lze využít vstup na kartu (vlevo od vstupních dveří, výška 119,6 cm). Bankomat má
vyšší manipulační prvky (výška max. 135 cm).
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94. Komerční banka, pobočka Dejvická 574/33

17 B2/32 B2

Dejvická 574/33, Praha 6 - Dejvice, tel.: 955 540 371, mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Vstup a interiér

Vstup do objektu je dveřmi (šířka 93 cm), otevírají se automaticky a jsou vsazeny ve výklenku (dveřní prostor šířka 94,5 cm, hloubka
68,7 cm), vlevo v dveřním prostoru je vstup na kartu (otvor výška 114 cm, od vnější fasády 53 cm). Před dveřmi je mírný nájezd nahoru.
Za vstupem ze zádveří jsou vpravo automaticky otevírané dveře (šířka 95 cm) do vlastní pobočky s nízkým stolkem (výška 74 cm) s obsluhou a vysokým pultem (výška 100 cm).
Bankomat (v provozu 24 hod. denně) je umístěn v zádveří šikmo, vlevo proti vstupu. Prostor před bankomatem je dostatečný (šířka
300 cm, hloubka 180 cm). Bankomat má manipulační prvky ve snížené výšce (výška max. 127 cm).

95. Komerční banka, pobočka Na Pískách

8 C2

Na Pískách 1363/97, Praha 6 - Dejvice, tel.: 955 540 401, mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu je zvýšený práh (výška 3 cm, hloubka 16,7 cm). Vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 88,7 cm,
oboustranné madlo), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveří nepravidelného tvaru, které umožňuje pohyb na vozíku
s dopomocí. Další vstupní dvoukřídlé dveře (šířka hlavního křídla 68,3 cm) jsou z důvodu bezpečnosti zvenčí uzamčeny, vstup zajistí ostraha objektu, která v případě potřeby poskytne dopomoc.
Přepážky jsou v provozovně dvojího typu – v podobě stolků o stejných rozměrech (výška 73,5 cm) a v podobě zvýšeného pultu (výška
107,7 cm, hloubka 27,9 cm).
Bankomat je zabudován ve zdi, umístěn vně pobočky vlevo od vstupních dveří. Bankomat má manipulační prvky umístěné vysoko
(výška max. 142,1 cm).

96. Komerční banka, pobočka Aviatická

11 A2

Aviatická 1092/8, Praha 6 - Ruzyně, tel.: 955 540 561, mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je přímo z uliční úrovně, pobočka je umístěna v přízemí v pasáži vpravo. Dveře do budovy se otevírají automaticky
(šířka 130 cm). Vstup do pobočky je přímo z pasáže dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 90 cm), otevírají se mechanicky směrem
dovnitř. Dveře jsou oboustranně opatřeny vodorovným madlem (výška 90,7 cm). V pobočce jsou dvě přepážky. Jedna v podobě kulatého
stolku (výška 72,3 cm, podjezd 70 cm), druhá v podobě zvýšeného pultu (výška 110 cm, bez podjezdu). V prostoru pobočky je dále umístěn
nízký stolek a pult na psaní (výška 110 cm, bez podjezdu).
Bankomat je umístěn vně provozovny v pasáži vpravo od vstupních dveří a je zabudován ve zdi. Bankomat má vyšší manipulační prvky
(výška 133,6 cm).

Parking

Možnost parkování na parkovištích v areálu letiště.

97. VEŘEJNÉ BEZBARIÉROVÉ WC PODBABA	

Vstup a interiér

9 C2/29 A1

Kabina WC sousedí s prodejnou novin (trafiky) ve společné buňce. Kabina WC je umístěna vlevo od okénka trafiky. Přístup ke kabině WC
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je šikmou pravotočivou rampou se sklonem směrem nahoru (sklon 8,33 %, šířka 150 cm, délka rampy 350 cm, výška 30 cm), zábradlí (výška
93 cm, zarážka 5 - 6 cm) se zarážkou (dolní trubka zábradlí výška 27 - 32,5 cm). Rampa má velký příčný sklon (2 - 5,5 %). Povrch rampy tvoří
betonová zámková dlažba. Rovná plocha před vstupními dveřmi má dostatečné rozměry (šířka 150 cm, hloubka 157 cm). Před vstupními
dveřmi do kabiny WC je automat na mince (výška 100 cm, tlačítko výška 108 cm, vracení mincí výška 100 cm). Vstupní dveře (šířka 80 cm)
do kabiny WC jsou jednokřídlé, otevírají se mechanicky směrem ven, jsou bez kliky, pouze opatřené koulí. Kabina (dveře šířka 80 cm, kabina
šířka 232 cm, hloubka 160 cm) má typizované vybavení. Toaleta v době mapování (květen 2012) mimo provoz.

98. VEŘEJNÉ BEZBARIÉROVÉ WC VĚTRNÍK

15 C1

Vstup a interiér

Kabina WC sousedí s prodejnou novin (trafiky) ve společné buňce. Kabina WC je umístěna vlevo od okénka trafiky. Přístup ke kabině WC
je pravotočivou rampou se sklonem směrem nahoru (sklon 9 %, šířka 150 cm, délka rampy 440 cm, výška 40 cm), zábradlí je oboustranné
(výška 94 cm, zarážka 5 – 6 cm a dolní trubka zábradlí 32 cm), spodní konec rampy v délce 80 cm je bez zábradlí. Povrch rampy tvoří betonová zámková dlažba. Rovná plocha před vstupními dveřmi má dostatečné rozměry (šířka 150 cm, hloubka 190 cm). Vedle vstupních dveří
do kabiny WC je vpravo automat na mince (výška 117 cm, tlačítko výška 110 cm, vracení mincí výška 106 cm). Vstupní dveře do kabiny WC
jsou jednokřídlé (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, jsou bez kliky, pouze opatřené koulí. Kabina (dveře šířka 80 cm, kabina
šířka 232 cm, hloubka 160 cm) má typizované vybavení.

99. VEŘEJNÉ BEZBARIÉROVÉ WC VYPICH

22 B2

Vstup a interiér

Kabina WC sousedí s prodejnou novin (trafiky) ve společné buňce. Kabina WC je umístěna vlevo od okénka trafiky. Přístup ke kabině WC
je přímou rampou se sklonem nahoru (sklon 8,33 %,  šířka 150 cm, délka rampy 350 cm, výška 30 cm), zábradlí je oboustranné (výška 93 cm,
zarážka 5 – 6 cm a dolní trubka zábradlí 27 – 32,5 cm). Povrch rampy tvoří betonová zámková dlažba. Rovná plocha před vstupními dveřmi
má dostatečné rozměry (šířka 150 cm x hloubka 157 cm). Vedle vstupních dveří do kabiny WC je vpravo automat na mince (výška 100 cm,
tlačítko výška 108 cm, vracení mincí výška 100 cm). Vstupní dveře do kabiny WC jsou jednokřídlé, mechanické otevírání směrem ven (šířka
80 cm), jsou bez kliky, pouze opatřené koulí. Kabina (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 232 cm, hloubka 160 cm) má typizované vybavení.
Toaleta v době mapování (květen 2012) mimo provoz.

100. VEŘEJNÉ BEZBARIÉROVÉ WC DIVOKÁ ŠÁRKA	

13 C2

Vstup a interiér

Kabina WC sousedí s prodejnou novin (trafiky) ve společné buňce. Kabina WC je umístěna vlevo od okénka trafiky. Přístup ke kabině WC
je šikmou pravotočivou rampou se sklonem směrem nahoru (sklon 6 %, šířka 150 cm, délka rampy (střední délka) cca 4,5 m, výška  26 cm),
zábradlí (výška 93 cm, zarážka 5 – 6 cm a dolní trubka zábradlí 27 – 32,5 cm), spodní část rampy je v délce 120 cm bez zábradlí. Povrch
rampy tvoří betonová zámková dlažba. Rovná plocha před vstupními dveřmi má dostatečné rozměry (šířka 150 cm, hloubka 200 cm).
Před vstupními dveřmi do kabiny WC je automat na mince (výška 105 cm, tlačítko výška 100 cm, vracení mincí výčka 95 cm). Vstupní dveře
do kabiny WC jsou jednokřídlé (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 232 cm, hloubka
160 cm) má typizované vybavení.
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IV. Volnočasové aktivity

101. DIVADLO SEMAFOR, o.p.s.

17 B2/32 C2

Dejvická 688/27, Praha 6 – Dejvice, tel.: 233 901 384, www.semafor.cz, svoboda@semafor.cz

Vstup a interiér

Divadlo je umístěno v přízemí a ve dvou podzemních podlažích bytového domu. Divadlo má kapacitu sálu 200 sedadel. Za určitých
podmínek (otevřené přístupové dveře) lze v 1. podzemním podlaží (proti šatně) využít celkem dvě místa pro diváky na vozíku. Místa jsou
s přístupem zezadu, čelem k jevišti (nikoliv bokem). Jedno místo je vlevo (šířka 187 cm, hloubka 89,3 - 137,2 cm) a jedno místo vpravo (šířka
96 cm, hloubka 98 cm), uprostřed mezi nimi je zúžený průchod (šířka 206 cm, hloubka 88 – 89 cm), zezadu je zčásti přístup posuvnými
dveřmi (šířka dveří při maximálním otevření vlevo 187 cm, vpravo 96 cm).
Vstup do divadla je umístěn v podloubí vlevo. Dveře vstupu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 88 cm), otevírají se mechanicky směrem ven,
k otevření je třeba překonat větší odpor, za vstupem je umístěna vstupní hala. Vlevo od vstupních dveří v rohu je umístěna nad schránkou
obtížně přístupná zvonková signalizace (výška 153 cm) na personál divadla. Vpravo ve stěně kolmé na vstupní dveře, na straně rovnoběžné
s uliční fasádou, je vstup do prodejny „Klokočí“, kde je nově umístěna pokladna divadla. Přístup do prodejny je dvoukřídlými dveřmi (šířka
2x 87 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Výška pultu nové pokladny je 110 cm.
V přízemí ve vstupní hale divadla se nachází výtah (dveře automatické otevírání šířka 81 cm, klec šířka 91,2 cm, hloubka 125,6 cm), který
spojuje (stejně jako přilehlé točité schodiště) přízemí až 2. podzemní podlaží.
V 1. podzemním podlaží je vstup do foyer, dveře dvoukřídlé (šířka 2x 57,7 cm), otevírají se mechanicky směrem k výtahu. Ve foyer je
umístěna šatna, proti šatně (vlevo od kabiny technického zázemí) se nacházejí vyhrazená místa pro osoby na vozíku.
Balkony divadla jsou přístupné pouze schodištěm. Z patra je oboustranný přístup přes – 5 schodů na spodní výškovou úroveň balkonu
(vytvořeny 2 řady) a bočního balkonu (zde pouze 1 řada).
Ve 2. podzemním podlaží se nachází divadelní kavárna, dolní hlediště (8 řad) a jeviště. Do kavárny je přístup od výtahu dvoukřídlými
dveřmi (šířka 2x 120 cm, z vnitřní strany panikové kování), otevírají se mechanicky směrem k výtahu. V kavárně jsou k dispozici stolky (výška
99 cm nebo 110 cm) s podjezdem a barový pult (výška 120 cm).

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 80,4 cm, kabina šířka 201,6 cm, hloubka 148 – 188 cm) je umístěna v 1. podzemním podlaží vlevo od výtahu. Přístup k WC je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 57,7 cm, z vnitřní strany panikové kování), otevírají se mechanicky
směrem k výtahu. WC je za dveřmi vlevo, manipulační prostor pro vstup je ztížený menší manipulační plochou před toaletou (šířka 138
- 112 cm, hloubka 138 - 153,6 cm).  

102. DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

18 B1/33 C1

Dejvická 919/38, Praha 6 – Bubeneč, tel.: 224 316 784, pokladna@spejbl-hurvinek.cz, www.spejbl-hurvinek.cz

Vstup a interiér

Divadlo S + H je umístěno v přízemí a suterénu bytového domu. Kapacita sálu je 278 osob. Pro diváky na vozíku jsou vyhrazena min. dvě
místa v 1. řadě, která vzniknou po vyjmutí dvojice sedadel (šířka 227 cm, hloubka 133,7 cm).
Rezervaci představení s možností využití vedlejšího vchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu je třeba hlásit vždy předem, aby
prostor pro vozík nebyl obsazen jako běžné divácké místo. Po nahlášení příchodu před začátkem představení (časová rezerva cca 30 min.)
personál zajistí potřebnou asistenci (bez dopomoci není přístup možný) od vstupu až na místo do sálu.
Hlavní vstup do budovy je z ulice Dejvická přes + 1 schod nebo vpravo podél fasády, kde je proveden šikmý rampový chodník (sklon
6 %). Z vnější strany rampy je umístěno zábradlí (madlo výška 99,5 cm), které je přerušeno proti vstupním dveřím na šířku 232,8 cm. Vstupní
dveře jsou jednokřídlé (šířka 125 cm, z vnější strany panikové kování), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Ve vstupní hale hlavního
vchodu proti dveřím je umístěna pokladna (výška 102 cm, podjezd 17,2 cm, hloubka 59,5 – 60 cm).
Vpravo od pokladny jsou vstupní automaticky otevírané dveře (šířka 220 cm) ke schodišti do sálu v suterénu (– 14, – 4, – 5 schodů). Pro
osoby s omezenou schopností pohybu do vnitřních prostor divadla se využívá vedlejší (provozní) vstup umístěný vpravo od hlavního
vstupu. Vede přes průjezd dvoukřídlými vraty (šířka 263,8 cm), otevírají se mechanicky směrem ven z průjezdu, jdou ztěžka otevírat, dále
z průjezdu do dvora přes příčný práh opět dvoukřídlými vraty (šířka 263,8 cm). V průjezdu je vpravo vedle vrat do dvora umístěna zvonková
signalizace (výška 150 cm) pro přivolání obsluhy výtahu. Výtah (dveře automatické otevírání šířka 190 cm, klec šířka 200 cm, hloubka 207,5
- 519,7 cm) je pro veřejnost uzamčen.
V suterénu je foyer se šatnou a občerstvením (výška pultu 100,5 – 120,4 cm). V prostoru foyer jsou dále umístěny stolky (podjezd 73,8 cm,
židle mobilní). Z foyer je přístup do sálu zleva a zprava dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavní křídlo 111,1 cm, panikové kování) jednotných rozměrů, otevírají se mechanicky dovnitř foyer. V chodbě vpravo je šikmá podlaha (sklon 16,3 %, délka 200 cm), přístup ústí na úrovni 1. řady.
V chodbě vlevo jsou + 4 schody, přístup tedy ústí na úrovni 5. a 6. řady hlediště a je bariérový.

Hygienické zázemí

V suterénu (proti šatně) je umístěno bezbariérově přístupné hygienické zázemí jako součást běžných WC ženy, WC muži. Do předsíně
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obou běžných toalet vedou vstupní dveře (šířka 79,8 cm), upravená kabina muži (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 149, cm, hloubka 177,5 cm)
a kabina ženy (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 147,7 cm, hloubka 165,5 cm) patří svými rozměry do kategorie částečně přístupné toalety.

103. DEJVICKÉ DIVADLO, o.p.s.

9 C2/29 B1

Zelená 1084/15a, Praha 6 - Dejvice, tel.: 233 332 430, rezervace@dejvickedivadlo.cz, www.dejvickedivadlo.cz

Vstup a interiér

Dejvické divadlo je umístěno v přízemí, sníženém přízemí a suterénu bytového domu. Počet diváckých míst je 125, místa vyhrazená pro
diváky na vozíku se upravují vyjmutím běžných sedaček v 1. a 2. řadě vlevo, kde ústí bezbariérový přístup. Vzhledem ke stávajícím prostorovým
podmínkám a k hygienickému zázemí se uvažuje o využití prostor pro dva vozíky (rozměry míst – šířka variabilní podle počtu odebraných
sedaček, uvažovaná min. šířka 100 cm, hloubka 174,4 cm).  Rezervaci představení s možností využití vedlejšího vchodu pro osoby s omezenou
schopností pohybu je třeba hlásit vždy předem, aby prostor pro vozík nebyl obsazen jako běžné divácké místo. Po nahlášení příchodu před
začátkem představení (časová rezerva cca 30 min.) personál zajistí potřebnou asistenci (bez dopomoci není přístup možný) od vstupu až
na místo do sálu.
Hlavní vstup do objektu je z ulice Zelená jednokřídlými dveřmi (šířka 120 cm, svislé madlo, obtížná manipulace), otevírají se mechanicky
směrem dovnitř. Vlevo od hlavních vstupních dveří jsou dveře nouzového východu (šířka 107,3 cm). Vlevo od dveří nouzového východu
je umístěn zvonek na provoz divadla (výška 132 - 146 cm, vzdálenost od rohu 23,3 cm). Hlavními vstupními dveřmi je vstup do prostoru
horního foyer (uliční úroveň), ve kterém je umístěna šatna (výška pultu 90 cm, podjezd 80,2 cm) a pokladna (výška pultu 90 cm, hloubka
30 – 45 cm, podjezd není). V prostoru jsou dále umístěny stolky (výška 70,2 cm, podjezd 61,2 cm) a volně přenosné židle.
Vedlejší upravený vstup je umístěn vlevo od hlavního vstupu do divadla (blíže k ulici Jugoslávských partyzánů) – adresa vchodu je
Zelená 1084/15. Vstup je průchodem bytového domu, vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 127 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, dveře z průchodu do dvora jsou také dvoukřídlé (šířka 2x 108,2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. V prostoru dvora vpravo
je umístěna svislá zdvihací plošina (nosnost 630 kg,  přepravní plocha šířka 90 cm, hloubka 126,5 cm, zábradlí výška 100 cm) na překonání
převýšení schodiště dolů (– 7 schodů). Ovladač plošiny je umístěn na panelu vlevo od plošiny pod schodištěm (výška 119 cm) a obsluhuje
ho zaměstnanec divadla. Ze snížené úrovně dvora je vedlejší provozní vstup do objektu divadla. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní
křídlo šířka 84,7 cm, vedlejší křídlo šířka 36,5 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Za vstupem vlevo následuje chodba k sálu (nejmenší šířka průchodu 94,9 cm, největší 154 cm), dále jednokřídlé dveře do sálu (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven z chodby.
Hlediště sálu má 11 řad, nejnižší 1. a 2. řada je v jedné výškové úrovni s úrovní bezbariérového přístupu (stejná výšková úroveň jako snížený
foyer), další řady jsou řešeny stupňovitě nahoru (výška stupňů je jednotná 24,4 cm).
Balkony mají přístup pouze schodištěm, na balkon vlevo vede ze sálu zatočené schodiště (+ 13 schodů), na balkon vpravo přímé schodiště
(+ 12 schodů). Divadelní kavárna v suterénu není bezbariérově přístupná, personál divadla zajistí obsluhu na místo v sále. Horní foyer v přízemí a foyer ve sníženém přízemí (na nejnižší úrovni sálu) spojuje schodiště (– 14 schodů), v prostoru foyer ve sníženém přízemí jsou umístěny
stolky (výška 70,2 cm, podjezd 61,2 cm) se židlemi a vede odtud vstup do sálu (viz výše popis sálu). Foyer ve sníženém přízemí a suterén
spojuje otevřené schodiště (– 5 schodů), v suterénu je umístěn bar, dále jsou zde běžná WC. Pro osoby s omezenou schopností pohybu personál zajistí obsluhu z baru na jejich místo v sále, po představení je po uvolnění přední řady možnost přístupu do foyer pouze ve sníženém
přízemí. Divadelní kavárna (vstup vedlejší objekt vlevo vedle divadla) také nemá bezbariérový přístup a bezbariérové hygienické zázemí.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 90,3 cm, kabina šířka 141,9 cm, hloubka 230,4 cm) je umístěna ve sníženém přízemí vpravo
za vedlejším vstupem.

Parking:

V případě nutnosti lze k parkování využít jedno vyhrazené stání pro Dejvické divadlo (stání je kolmé a má parametry běžného parkovacího místa). Je třeba se předem domluvit o možnosti jeho využití.  

104. USEDLOST LADRONKA	

23 B2

Tomanova 1028/1, Praha 6 - Břevnov, tel.: 725 666 756, management@ladronka.com, www.ladronka.com

Vstup a interiér

Usedlost Ladronka se nachází v břevnovském parku mezi Vypichem a Strahovem, areál poskytuje bohaté sportovní a kulturně – společenské vyžití, nabízí atraktivní výhledy na Prahu. V usedlosti je k dispozici občerstvení, dále je zde půjčovna bruslí a jiných sportovních potřeb.
Usedlost Ladronka je přístupná třemi vchody, všechny jsou bezbariérové. Současný (i původní) hlavní vstup do objektu je ze severní strany
(od Břevnova) branou, ta se skládá ze širší části vlevo (vjezd pro auta šířka 300 cm) a z užší části vpravo (pro pěší). Dveře pro pěší jsou jednokřídlé
otočné (šířka 80 cm – průjezd nastavitelný, madlo svislé). Za dveřmi vpravo na fasádě domu jsou umístěny zvonky na půjčovnu bruslí (výška
147,7 cm), občerstvení (výška 145,5 cm), kuchyň (výška 140 cm) a neoznačený zvonek (výška 159 cm, odsazení od rohu délka 10 cm).
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Další vedlejší vstupy do objektu jsou ze západní strany přes občerstvení (viz popis občerstvení) a z východní strany (vjezd) vraty (mechanická dvoukřídlá s otevíráním dovnitř, šířka obou křídel 325 cm, před vraty vpravo na fasádě objektu je neoznačený zvonek, výška
129,8 cm). Propojení dvorem se využívá.
Uvnitř objektu se nachází občerstvení (Catering), Bowling, Barbecue garden a zimní zahrada, Gourmet Restaurant a vinný sklep.
Občerstvení (Catering) má vstupní dveře dvoukřídlé (šířka 2x 165,8 cm, svislé madlo), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Protilehlé
dveře vedoucí do dvora jsou stejných rozměrů, otevírají se mechanicky směrem ven, obslužný pult je vyšší (výška 110 cm). Sezení je pouze
venkovní (před západní stranou objektu), dřevěné stoly napevno spojené s lavicemi, bez podjezdu. Bowling má vstup vlevo vedle pultu
občerstvení průchodem a dále chodbou (šířka 125 cm) za zimní zahradou. Výška pultu 110 cm, křesla a pohovky, stolky buď velmi nízké bez
podjezdu, nebo klasické (výška 75,8 cm, podjezd 72,7 cm), vše mobilní, bowlingová dráha 4x, přístupná, dráhy jsou umístěny v jižním křídle
komplexu dvora. Barbecue garden a zimní zahrada mají přístup směrem na bowling. Podlaha je vyvýšená, přístup je řešený nájezdem
(sklon 22,8 %, délka 92 cm, šířka 110 cm). Vstup je možný také přímo ze dvora v případě otevřených posuvných stěn nebo dvěma dvoukřídlými dveřmi přímo (šířka jednoho křídla 165,8 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, madla svislá, přístup ze dvora je přes + 1 schod
(výška 23 cm). Stolky výška 75,8 cm, podjezd 72,7 cm. Část stolků je také umístěna v prostranství dvora.
Půjčovna in-line bruslí a jiných sportovních pomůcek je ze severní strany vpravo od hlavního vstupu. Dveře jsou jednokřídlé (šířka
114,4 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, madlo svislé, práh 5 cm. Výška pultu 75 cm (obsluha i mimo pult). Průchozí dveře k toaletám a do dvora se nevyužívají. Zcela nepřístupný je pouze Gourmet Restaurant a vinný sklep (přístup po schodech). Okolí usedlosti je
přístupné.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 144,5 cm, hloubka 154 cm) se nachází v přízemí objektu. Je umístěna vlevo za občerstvením, přístup chodbou (šířka min. 107,6 cm). Přebalovací sklopný pult je umístěn na běžných toaletách v oddělení WC ženy.

105. STADION JULISKA, atletický a fotbalový stadion

9 C1/28 A1

Prostory pro diváckou veřejnost

Na Julisce 28/2, Praha 6 - Dejvice, tel.: 973 203 866, alena@dukla.cz, www.dukla.cz

Vstup a interiér

Kompletní údaje je možno zaznamenat až po dokončení celkové rekonstrukce areálu a budovy Lázní Juliska. Částečně přístupný pro
diváckou veřejnost je stadion Juliska, v západní tribuně (přístup z nároží ulic Na Šťáhlavce a Na Julisce) možno využít řadu kolem „hlasatelny“ s přístupem přes + 1 schod (výška 8 cm) bez vyhrazených míst pro diváky na vozíku. Nad východní tribunou (přístup hlavním vchodem
a vjezdem) je možnost využít prostor ochozu, místa také nejsou vyhrazena a jsou bez zajištění dobré viditelnosti (za diváckými místy
k stání). Pro sportující veřejnost s omezenou schopností pohybu chybí kompletní zázemí (šatny, hygienické zázemí) a přístup na plochu
je možný pouze s doprovodem.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupné toalety jsou pouze u východní tribuny v přízemí objektu. Vstup přes lávku je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x
90 cm, práh výška 4 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Za vstupem vpravo a vlevo jsou zrcadlově stejné samostatné kabiny
(dveře šířka 80 cm, kabina šířka 196 cm, hloubka 197,7 cm).

Parking

Možnost parkování uvnitř areálu, ale stání nejsou vyznačena.

106. SNEO, a.s., KOUPALIŠTĚ PETYNKA	

16 C2

Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice, tel.: 233 355 027, 608 492 624, vsala@sneo.cz, www.koupalistepetynka.cz

Vstup a interiér

Areál koupaliště Petynka ve Střešovicích nabízí bazén 50 x 21 m a další sportovní vyžití.
Hlavní vstup je dvěma dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 85,5 cm, madlo oboustranné), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Za vstupem
se ocitneme na mezipodestě dvouramenného schodiště, levé rameno vede dolů přes – 7 schodů do sníženého přízemí (dolní pokladna),
pravé rameno přes + 14 schodů do zvýšeného přízemí (horní pokladna). Zpřístupnění všech úrovní umožňuje šikmá schodišťová plošina
(nosnost 225 kg, přepravní plocha šířka 90,7 cm, hloubka 80 cm). Vlevo za vchodovými dveřmi na boční stěně (před schodišťovým ramenem)
je zvonková signalizace (výška 120 cm, vzdálenost od hrany schodiště 54,5 cm) na přivolání personálu k odemčení a zprovoznění plošiny.
Přístup k bazénu doporučujeme přes zvýšené přízemí (+ 14 schodů), kde je umístěna pokladna, běžná a bezbariérově přístupná toaleta,
občerstvovací automat. V čistém provozu bazénu je šatna se sprchami a upravenou bezbariérovou kabinou (se sprchou a WC) s následným
přístupem k bazénu. Pokladna (horní) je v době provozu koupaliště vždy otevřená (výška okénka 96 cm), na rozdíl od pokladny ve sníženém
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přízemí (dolní). Vedle pokladny vlevo se nacházejí tři otočné turnikety a branka (šířka 97,6 cm), kterou lze na požádání recepční odemknout
pro bezbariérový průchod směrem do chodby k šatnám. Před šatnami jsou umístěny schránky trezorů, čtečka pro odhlášení a kontrolu čipů.
Dále se vstupuje do čisté chodby (průchod podél přezouvací lavičky). Z čisté chodby je přístup do šaten s hygienickým zázemím (vlevo muži,
vpravo ženy, obě oddělení mají stejné rozměry, složeny jsou ze sekcí označených písmeny A, B, C). Vstup do šaten je jednokřídlými dveřmi
(šířka 86 cm), otevírají se mechanicky směrem do chodby. V každé ze šaten se nachází uzavřená prostorná převlékací kabina (šířka vstupu 2x
56,5 cm) a vysoké úzké skříňky, z hlediska přístupu doporučujeme využívat čtyři krajní skříňky. Průchod mezi lavičkami, skříňkami má šířku
min. 150 cm. Šatny jsou průchozí do sprch (nejmenší šířka průchodu 88 cm, převýšení v podlaze 2 cm). Do prostoru koupaliště je přístup
jednokřídlými dveřmi (šířka 86 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.
Snížené přízemí má přístup schodištěm nebo šikmou schodišťovou plošinou, pokladna je otevřena pouze za zvýšeného provozu koupaliště a má stejné parametry jako pokladna ve zvýšeném přízemí. Za turnikety přímo se nacházejí letní šatny bez hygienického zázemí,
které jsou stejně jako pokladna otevřeny pouze za zvýšeného provozu koupaliště a nemají bezbariérový přístup k bazénu (brodítko).
Od letního vchodu je přístup k brodítku a na travnatou plochu dvěma rampami se sklonem nahoru. První část je mírnější (sklon 4,3 %,
délka 7 m), druhá část mírně zatočená (sklon 8 %, délka 16 m). Přístup k bazénu je následně pouze přes hluboké brodítko nebo přes schody
(+ 11, + 2) a hluboké brodítko. Od letních šaten je přístup k bazénu přes schodiště (+ 10, + 9, + 2 schody) vedoucí podél zdi objektu nebo
rampou (sklon 9,4 %, délka 7,5 m), která navazuje na první rampu za letním vchodem.
Rozměry bazénu jsou šířka 21 m, délka 50 m, hloubka 1,2 – 1,8 m. U bazénu je k dispozici hydraulický zvedák. Rozměry brouzdaliště šířka
8 m, délka 10 m, hloubka 0,12 – 0,38 m.
U bazénu se nachází občerstvení bez posezení (výška pultu 120 cm), buňka první pomoci a stanoviště plavčíka (zajistí po domluvě chod
zvedáku) a schodiště na střešní pláž (+ 9, + 9, + 9 schodů).  Venkovní restaurace s posezením nemá bezbariérový přístup.

Hygienické zázemí

Ve zvýšeném přízemí je umístěna samostatná částečně přístupná toaleta (dveře šířka 79,4 cm, kabina šířka 158,3 cm, hloubka 199,5 cm).
Hygienické zázemí WC se sprchou je ve zvýšeném přízemí v oddělení šaten muži, ženy (dveře posuvné šířka 78,8 cm, kabina šířka
240,8 cm, délka 174,4 cm, sprcha se sklopným sedátkem).

Parking:

K dispozici je jedno parkovací stání, je umístěno před objektem koupaliště.

107. ZIMNÍ STADION HVĚZDA	

15 B2

Prostory pro diváckou a sportující veřejnost

Na Rozdílu 752/1, Praha 6 - Vokovice, tel.: 235 352 759, novakmil@centrum.cz, www.hokejhvezda.cz

Vstup a interiér

ZS Hvězda má ledovou plochu s rozměry 60 x 30 m, divácká kapacita je 800 míst. ZS nabízí veřejné bruslení, v areálu je také fitnesscentrum, spinning, restaurace s výhledem na ledovou plochu, bar a prodejna sportovních potřeb.
Bezbariérový přístup k objektu je od hlavního vstupu zprava z ulice Na Dlouhém lánu, vedle vyrovnávacích + 3 schodů je zřízena šikmá
rampa (sklon 17,5 %, délka 220 cm, šířka 150 cm). Z ulice Na Rozdílu zleva je přístup bariérový pouze přes schodiště + 6 schodů.
Hlavní vstupní dveře (šířka 217,5 cm) se otevírají automaticky. Vpravo za vstupem je okénko vrátnice (recepce) s pultem (výška 86 cm)
a dále dveře (šířka 80 cm, oboustranné madlo) do občerstvení HC Baru, otevírají se mechanicky směrem ven.
Vlevo jsou dveře (šířka 81 cm) k vnitřnímu dvouramennému schodišti (+ 12, + 12 schodů) do 1. patra, dveře se otevírají mechanicky směrem ke schodišti. Chodba vlevo vede na běžná WC, a dále dveře (šířka 80 cm, krátké madlo) do prodejny JB Sport, otevírají se mechanicky
směrem dovnitř.
Proti vchodovým dveřím rovně jsou dvoje dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 103 cm) směrem do zádveří a vlastních hlavních prostor
stadionu. Dveře se otevírají mechanicky, dveře vlevo směrem k vrátnici, dveře vpravo do zádveří (hloubka 330 cm). Dveře ze zádveří jsou
opět dvoje dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 93 cm, oboustranné madlo). Dveře vlevo se otevírají směrem k ledové ploše, dveře vpravo směrem do zádveří.
Vnitřní prostor ZS pro veřejnost – tribuny (k sezení 400 míst) mají od hlavního vstupu vlevo bariérový přístup. Tribuny jsou umístěny
v podélné jižní straně stadionu (směrem k ulici Na Rozdílu), přístup k nim je pouze přes schody a zúženým průchodem. Na úroveň 1. řady
vede + 6 schodů, na úroveň 3. řady (poslední) + 12 schodů.
Ochoz podél plochy (šířka 165 cm), vstupní dveře ze střídačky pouze šířka 75,2 cm s převýšením na výškovou úroveň ledu (výška
34,5 cm), pro bezbariérový přístup je třeba použít vstupní bránu (šířka 2x 140 cm) ze severní strany (pro rolbu), přístup bočními šikmými
rampami (sklon 15 - 18 %, délka 210 - 250 cm) z ochozu směrem dolů.
Vnitřní prostory ZS pro hráče  (od hlavního vstupu vpravo) nejsou řešené s bezbariérovým zázemím a přístupem na plochu. Pro hostující
hráče je k dispozici 5 šaten standardního vybavení, další šatny slouží jako oddílová rezervace.
V 1. patře (přístup pouze vnitřním nebo vnějším schodištěm) je restaurace Kanada s terasou a výhledem na plochu, běžné toalety
a klubová místnost.
V pronájmu je v areálu umístěno fitness (přístup přes – 4 schody) a ubytovna (přístup travnatým terénem nebo přes + 5, + 2 schody),
pokoje jsou bez úprav, hygienické zázemí je pouze běžné.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze běžné (nepřístupné) toalety.
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108. AUTO KLUB MARKÉTA PŘI PSK OLYMP PRAHA	

23 A1

U Vojtěšky 11, Praha 6 – Břevnov, tel.: 233 358 487, sekretariat@speedway-prague.cz, www.speedway-prague.cz

Vstup a interiér

Vstup je ze severní strany hlavní branou přes turnikety, pro osoby na vozíku je třeba použít vlevo od turniketů branku (šířka 90 cm),
otevírá se směrem dovnitř. Vlevo od branky je umístěna zvonková signalizace (výška 155,7 cm). Dále je přístup možný branou (vjezd pro
auta šířka 400 cm), otevírá se automaticky. Pohyb po areálu je většinou možný po zpevněných plochách. Na západní straně stadionu je
tribuna (kapacita 5000 míst) s provozním objektem.
Místa vyhrazená pro osoby na vozíku se nacházejí v západní části tribun na úrovni osmé řady v sektoru J 4. Jejich součástí nejsou
vyhrazená místa pro doprovod. Přístup k místům je rampou (1. část sklon 7,8 %, délka 600 cm, 2. část sklon 5 %, délka 210 cm), která překonává schodiště (+ 5 schodů) a vede přímo k vyhrazeným místům. Pro osoby na vozíku jsou vyhrazena tři místa (šířka 100 cm, hloubka
190 - 200 cm).
Součástí areálu je provozní objekt u západní tribuny. Do objektu je vstup ze severní strany dvěma za sebou umístěnými dvoukřídlými
dveřmi o stejných rozměrech (šířka 2x 77 cm, malé madlo), otevírají se mechanicky směrem ven (zádveří hloubka 241 cm). Proti vstupním
dveřím je schodiště vedoucí do vyšších pater (+ 13, + 13 schodů). Vlevo od schodiště se vchází dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 79,4 cm),
otevírají se mechanicky směrem ke schodišti do hlavních prostor přízemí. Je zde umístěn výtah (dveře automatické otevírání šířka 79,5 cm,
klec šířka 109,9 cm, hloubka 125,3 cm), který spojuje přízemí a dvě patra. Dále běžná WC, Medical centrum (dveře šířka 80 cm), stanice
antidopingu (dveře šířka 90 cm) a šatny (dveře šířka 90 cm).
V 1. patře je umístěno technické zázemí, kam nemá běžná veřejnost přístup. Ve 2. patře se nachází klubová místnost, ze které je jednokřídlými mechanicky otevíranými dveřmi (šířka 80 cm, práh výška 10 cm) přístup na terasu přes + 2 schody. Barový pult je vysoký (výška
122 cm, výška stolků 66,6 cm).

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 100 cm, kabina šířka 256,6 cm, hloubka 168,3 cm) se nachází v provozním objektu na úrovni
přízemí, má samostatný přímý vstup z terénu.

109. PLAVECKÝ BAZÉN USK STRAHOV

25 B1

Vaníčkova 2343/2b, Praha 6 – Břevnov; info na recepci relaxclubu Squashcentra Strahov, tel.: 233 014 113,
www.squashstrahov.cz/squash, info@squashstrahov.cz

Vstup a interiér

Plavecký bazén 16,5 m x 25 m je umístěn ve východní tribuně Strahovského stadionu. Vstup je z ulice Vaníčkova dvoukřídlými dveřmi
(šířka 2x 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Ze zádveří (hloubka 128,9 cm) je vstup dalšími dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm),
otevírají se mechanicky směrem ven. Za vstupními dveřmi vlevo je umístěna pokladna (pult výška 103 cm). Proti vstupním dveřím jsou
dveře vlevo do dámských a vpravo do pánských šaten, oboje stejných parametrů – jednokřídlé kyvné (s otevíráním dovnitř i ven, šířka
85 cm, vodorovné oboustranné madlo výška 96,6 cm).
Dámské šatny a hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou vybaveny uzavíratelnou samostatnou upravenou
kabinou WC se sprchou (šířka dveří 91 cm). Další částečně upravené sprchy jsou umístěny za brodítkem vlevo a jsou celkem tři, podlaha
je mírně vyspádovaná bez výškového schodu v podlaze. Dámské a pánské šatny mají stejné skříňky. V pánských sprchách není k dispozici
samostatná bezbariérová kabina WC se sprchou. Je možno využít pouze běžná WC. Celkový počet částečně upravených sprch je pět a jsou
umístěny za brodítkem vpravo, podlaha je mírně vyspádovaná bez výškového schodu v podlaze. Vstupní dveře do bazénu jsou kyvné
jednokřídlé (šířka 85 cm, vodorovné oboustranné madlo). Bazén má parametry: šířka 16,5 m, délka 25 m, hloubka 1,4 - 1,9 m, 6 plaveckých
drah, na šířku bazénu je provedený zvýšený okraj výška 25 cm, hloubka 40 cm, šířku bazénu přesahuje do stran o 55 cm. Hladina vody
v bazénu je v úrovni podlahy. Na podélné straně je řešený přepadový žlábek výška přepadu 5 cm. Průchod kolem bazénu má nejmenší
šířku 165,5 cm.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm, kabina šířka 159 cm, hloubka 303,2 cm, sprcha se sklopným sedátkem) je pouze součástí zázemí dámských šaten.

Parking

Možnost parkování na ploše Strahovského stadionu u východní tribuny, za vjezdem na plochu vlevo, k dispozici celkem 10 stání, z toho
pouze jedno má vyhovující rozměry.
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110. PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ DŽBÁN	

13 B2/14 B1

Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 358 022, 774 203 728, podatelna@hygpraha.cz

Vstup a interiér

Koupaliště Džbán je vybudováno na Litovicko – Šáreckém potoku. Přístup na běžnou pláž je řešený ze strany severovýchodní (od parkoviště před autocampem) a na nudistickou pláž ze západní strany od hráze vodní nádrže.
Vstup ze severovýchodní strany je dvojí dvoukřídlou mechanickou branou s otevíráním dovnitř areálu (šířka 2x 110 cm). V provozu je pouze
pravá brána. Dále lze do areálu vstoupit vjezdem pro auta vpravo (šířka 320 cm). Za vstupní branou se nachází pokladna (výška pultu 102 cm).
Vstup ze západní strany je rovněž branami a vjezdem pro auta. Pokladna se nachází dále za branou (bez pultu, okénko výška 114,4 cm).
Oba vchody jsou propojeny cestou z nekvalitního asfaltu, s nerovnostmi. V prostoru koupaliště se nacházejí tři stejné objekty, ve kterých
je umístěno občerstvení a hygienická zázemí. Jsou označeny písmeny C, B, A (od hlavního vstupu na koupaliště). V objektu C je umístěna
ošetřovna, vstupní dveře (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Pohyb v areálu koupaliště je většinou po nezpevněných
plochách, stejně jako přístup k vodě. Uvnitř areálu koupaliště není zbudováno bezbariérové hygienické zázemí a areál je celkově v nevyhovujícím a zanedbaném stavu.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze běžné (nepřístupné) toalety se sprchami s přístupem většinou zúženým průchodem a přes schod.
Mezi objektem B a A je samostatný objekt s toaletami.

Parking

Možnost parkování na parkovišti areálu (před autocampem).

111. VILA FRANTIŠKA BÍLKA	

18 B2

Mickiewiczova 233/1, Praha 6 – Hradčany, tel.: 233 323 631, www.ghmp.cz

Vstup a interiér

Pro veřejnost je hlavní vstup jednokřídlou brankou (šířka 111 cm), otevírá se směrem dovnitř. Vlevo od branky na sloupku nad trávníkem odděleným od cesty obrubníkem je umístěna zvonková signalizace na přivolání personálu (výška 96,2 - 103,2 cm). Další přístup je
venkovním hlavním schodištěm na vstupní terasu. Schodiště k hlavním vstupním dveřím + 10 schodů (výška schodu 16 cm) z podesty
zalomení doleva a dále + 3 schody (výška schodů 10 cm, 9 cm, 15 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 66,4 cm), otevírají
se mechanicky směrem dovnitř. Osobám s omezenou schopností pohybu doporučujeme řešit přístup s doprovodem dvoukřídlou branou
s mechanickým otevíráním směrem dovnitř (šířka obou křídel 350 cm) a dále vjezdovou svažitou cestou (dlážděna štípaným kamenem)
směrem k jihozápadnímu rohu objektu k vyrovnávacímu bočnímu schodišti na jižní terasu budovy a dále k vedlejšímu vstupu. Cesta má
sklon 18,2 %. Vedlejší vstup je přístupný přes vyrovnávací + 3 schody (výška schodu 14 cm) na jižní ochoz. Ke vstupu se využívají ližiny, které
položí obsluha přes schody. Vstupní dveře vedlejšího vstupu jsou jednokřídlé (šířka 86,6 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před
vchodem je + 1 schod (výška 13 cm), u vstupu do galerie je práh (výška 4 cm).
Z bočního vstupu je přímý vstup do bývalého ateliéru, nyní galerie. Ližiny lze po dohodě s personálem použít i uvnitř budovy v přízemí
na vyrovnání výškového rozdílu úrovní podlahy (schod 15 cm) mezi výstavním sálem, pokladnou a dalšími dvěma obytnými místnostmi
(jídelna, pracovna). 1. patro, kde jsou umístěny pokoje, je přístupné pouze zatočeným schodištěm (+ 25 schodů). V podkroví s přístupem
přímým schodištěm (+ 13 schodů) je projekční místnost.

Hygienické zázemí

K dispozici jsou pouze běžné toalety v suterénu (- 19 schodů).

112. PÍSECKÁ BRÁNA	

18 B1

K Brusce 208/5, Praha 6 – Hradčany, tel.: 720 139 431, 233 321 313, info@piseckabrana.cz, www.piseckabrana.cz

Vstup a interiér

Do objektu Písecké brány je přístup možný dvěma vstupy, ze severní strany od ulice Na Valech a z jižní strany od letohrádku z ulice
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K Brusce. Vstup je z obou stran jednokřídlými dveřmi (šířka 117 cm, práh 3 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vlevo od dveří
je hlavní dvoukřídlá brána (šířka 370 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř a využívá se v době konání některých akcí. Za vstupem
do brány z ulice K Brusce vede vpravo vstup do kavárny/restaurace. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 84 cm, obě křídla šířka
116,5 cm),  otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Stoly jsou s nízkým podjezdem (65 cm), dále je zde barový pult. V prostoru dvorany jsou
volně umístěny stoly patřící ke kavárně/restauraci s obsluhou (výška 73,5 cm, podjezd 64 cm, židle mobilní).

Hygienické zázemí

V provozovně restaurace je běžná (nepřístupná) toaleta, za vstupem do brány z ulice K Brusce jsou vpravo umístěny běžné toalety WC muži
a ženy se vstupem na minci, v každém oddělení je bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 101 cm, kabina šířka 166 cm, hloubka 222 cm).

113. LETOHRÁDEK HVĚZDA	

21 B3

Obora Hvězda 445, Praha 6 - Liboc, tel.: 220 612 230, 235 357 938, 731 448 562,
kerekanic@pamatnik-np.cz, www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Vstup a interiér

Přístup je přes dvoukřídlou bránu (šířka křídla 105 cm) s kovovým rámem, který tvoří vyšší práh (výška 7 cm). Brána včetně rámu je
v návštěvních hodinách otevřená. Vpravo před vstupem je umístěna zvonková obousměrná signalizace na personál (2x zvonek výška 152
- 165 cm, 30 cm od rohu brány). Chodník za branou tvoří nepravidelná nerovná dlažba z kamenů. Za branou vpravo je domek, kde je umístěna pokladna a suvenýry, občerstvení a hygienické zázemí, za branou vlevo je provozní budova s kancelářemi. Pokladna má prosklenou
čelní stěnu, u vstupu + 1 schod (výška 16 cm), vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 69 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Otevřít
je možné z pohledu vstupující osoby pouze levé křídlo, pravé je zahrazeno pultem pokladny (výška 75 cm + nástavec 35 cm). Obsluha je
možná i mimo pult. Personál pokladny vidí bokem na příchozí osoby a v případě potřeby obsluhuje mimo pokladnu. Podél budovy s pokladnou je přístup opět nerovnou dlažbou z kamenů nebo přes trávník. Hlavní vstup do letohrádku je přes + 2 schody (+ 1 schod výška
13 cm, délka 61 cm, + 1 schod výška 13 cm, délka 257 cm) k vstupním dveřím, schody jsou půdorysně do tvaru kruhové výseče. Přístup
do přízemí se řeší mobilní rampou (sklon 14,5 %, šířka 91 cm, délka 180 cm) s dopomocí personálu.
Vstupní vrata do letohrádku jsou s prahem (výška 6 cm), dvoukřídlá (šířka 2x 64,5 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Přidružené
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 55 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Za vstupními dveřmi je hlubší zádveří, podlaha je opatřena
kobercem, dvoukřídlé dveře ze zádveří (šířka 155 cm) se otevírají mechanicky směrem ze zádveří do výstavních prostor.
Přízemí není děleno příčkami, prostory jsou průchozí, v části s videoprodukcí jsou mobilní židle. Podlaha je z hladké mramorové dlažby.
Další podlaží, suterén a dvě patra jsou přístupná pouze schodištěm.

Hygienické zázemí

V suterénu letohrádku jsou pouze běžná WC.
Částečně přístupná toaleta je za budovou s pokladnou za občerstvením, cesta k toaletě je z nerovné dlažby. Vstup je přes předsíň (dveře
do předsíně šířka 100 cm, otevírají se směrem ven, velmi ztěžka, předsíň šířka 103 cm, hloubka 158 cm), vpravo je kabina (dveře šířka 90 cm, rozměry kabiny šířka 148 cm, hloubka 152 cm, prostor pro umístění vozíku šířka 58 cm). Kabina je uzamčená, klíč je třeba vyžádat u personálu pokladny.

114. Areál BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

23 A2

Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov, tel.: 220 406 111, klaster@brevnov.cz, www.brevnov.cz

Vstup a interiér

Do areálu Břevnovského kláštera se vstupuje branou od ulice Patočkova a Bělohorská. Část areálu kláštera je otevřená a o víkendech
je možnost pravidelných prohlídek. Pro veřejnost zcela nepřístupným prostorem je konvent. Pro osoby s omezenou schopností pohybu
je v rámci prohlídky kláštera, ale pouze po dohodě ve fortně, umožněn přístup s doprovodem do kostela sv. Markéty a zahrady směrem
ke studánce Vojtěška. Dále je v areálu přístupná restaurace Břevnovský šenk s hygienickým zázemím. Část terasovitých zahrad včetně
oranžerie se skleníkem je přístupná buď přes terénní schody, nebo svažitým terénem, ke kapli sv. Josefky vede nezpevněná cesta.
Fortna je přístupná přes + 1 schod (výška 16,4 cm, délka 33,3 cm), vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 615 cm), otevírají
se mechanicky směrem dovnitř. Vlevo nad schodem je umístěna obousměrná zvonková signalizace (zvonek výška 140 - 150,5 cm) pro
přivolání personálu. Vlevo za vstupem je umístěno okénko vrátnice (výška 113 cm). Přístup (pouze v rámci prohlídky nebo při významných
událostech) dále do prostor prelatury je bariérový, pouze přes schody (+ 1, + 2), vlevo dvoukřídlé dveře (šířka 2x 66,5 cm), do 1. patra schodiště + 14, + 6, + 15, dvoukřídlé dveře do Tereziánského sálu (šířka 2x 71,9 cm), otevírají se dovnitř sálu a salonků.
Krypta (vstup vlevo od fortny) má bariérový vstup přes + 4 schody (výška schodu 16 cm, délka 33 cm), dveře (šířka 110 cm) se otevírají
mechanicky směrem dovnitř a přístup dále do podzemí pouze úzkým (min. šířka 60 cm), místy točitým schodištěm (- 5, - 9, - 12 schodů).
Kostel sv. Markéty má hlavní vstup ze západní strany, ale nevyužívá se. Přístup přes schody nahoru + 3, vstupní dveře dvoukřídlé (šířka 2x 135 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, další dvoukřídlé dveře obdobné šířky + mříž, otevírají se mechanicky směrem
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do zádveří. Vedlejší vstup z jižní strany je také přes + 3 schody (výška 6 cm, délka 40 cm, výška 2 cm, délka 40 cm, výška 11 cm, délka 190 cm)
a + 1 schod (výška 13 cm, délka 64 cm), vstupní dveře dvoukřídlé (šířka 2x 131 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, další dvoje
dveře (šířka 106 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.
Vedlejší vstup s částečným přístupem vede mlatovou cestou přes zahradu, dvoukřídlá mřížová vrata do zahrady (šířka 2x 120 cm). Vstup
přes klauzurní část přes lávku (šířka 230 cm, délka 300 cm). Vstupní dveře do klauzury jsou jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky
směrem dovnitř a mají práh (výška 2,7 cm). Vpravo je průchod ke kostelu přes mříž s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm), vlastní vstup
do kostela dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 68 cm), otevírají se mechanicky směrem do chodby (ven z kostela), další dvoukřídlé dveře (šířka
2x 90 cm) se otevírají směrem ven z kostela.
Letohrádek Vojtěška má bariérový přístup k prameni Brusnice, vstupní střední dvoukřídlé dveře (šířka 2x 120 cm, práh výška 3 - 5 cm)
jsou umístěny v ose portálu, otevírají se mechanicky směrem ven. Dále vede dolů schodiště (– 5, – 5 schodů). Boční vchod vlevo je přes
+ 1 schod (výška 17 cm, délka 29 cm), vstupní dveře dvoukřídlé (šířka křídla 58 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, z chodby vlevo
je přístup do klubovny v přízemí, dveře (šířka 105 cm) s prahem (výška 3 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dále je zde schodiště
do sálu v 1. patře, stejně jako ze vstupu vpravo. Prostory jsou určeny zejména pro činnost farnosti. Do sálu v 1. patře, kromě postranních
vchodů se schodišti, vede také přístupnější zadní vchod, přístup je stoupavou cestou směrem k horní klášterní zahradě, podél zadní fasády
letohrádku je  možnost pohybu pouze přes trávník. Zadní vchod vede přes – 3 schody (výška 20 cm, délka 36 cm), vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 58 cm) s prahem (výška 4 - 6 cm) jsou troje těsně spřažené za sebou.
Naproti jižnímu boku kostela se rozkládá tzv. Sartoriův konvent, nyní zde funguje hotel Adalbert.
Klášterní šenk

tel.: 220 406 294, senk@intercatering.cz, www.catering-praha.com/cz/restaurant.php

Vstup a interiér

Hlavní vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 87,4 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vnitřní prostor je vybaven volně umístěným nábytkem s možností podjezdu (v letním období funguje předzahrádka s židlemi napevno). Uvnitř restaurace vpravo jednokřídlé
dveře (šířka 92,4 cm), otevírají se mechanicky směrem ven ze šenku do chodby, zde jsou vlevo umístěny běžné toalety a dále bezbariérově
přístupná toaleta. K toaletám vede dále přímý vstup z venkovního areálu (za branou vpravo), jednokřídlé dveře (šířka 90 cm, práh 4 cm),
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Kabina bezbariérového WC je umístěna proti tomuto přímému vstupu.

Hygienické zázemí

K dispozici je bezbariérově přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 178,7 cm, hloubka 158,6 cm) s přístupem z restaurace nebo
z areálu. Kabina je vybavena přebalovacím sklopným pultem.

Parking

Možnost parkování před areálem.

115. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE - pobočka Praha – Dejvice

17 A2/28 C2

Technická 2710/6, Praha 6 - Dejvice, tel.: 222 537 005, knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz

Vstup a interiér

Pobočka MK je umístěna v parteru budovy Národní technické knihovny. Vstupy do NTK jsou čtyři (z každé světové strany), pro přístup
do MK se nejvíce využívají vstupy z ulic Technická a Studentská. Vstupní dveře jsou těžké, dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 78,5 cm, z venkovní
strany svislé madlo, z vnitřní strany vodorovné madlo), otevírají se mechanicky nebo na dotekové čidlo směrem ven. Vnější čidlo je umístěno
vpravo u vstupu na sloupku (výška 89 cm), otevírá jak dveře vstupní, tak totožné dveře zádveří s časovou prodlevou nastavenou na bezpečný průchod obojími dveřmi. Vnitřní stejně řešené čidlo se stejnou funkcí je umístěno u dveří uvnitř haly NTK. Vlastní pobočka MK má dva
vstupy, z ulice Studentská zevnitř zádveří a dále ze vstupní haly NTK. Vstupní těžké dveře jsou jednokřídlé (šířka 74 cm – zúžení v místě kování
na 68 cm),  otevírají se mechanicky (v době provozu knihovny zůstávají otevřeny), dále je průchod přes bezpečnostní rám (šířka 88 cm).
Přístup do 1. patra je řešený svislou schodišťovou plošinou (nosnost 400 kg, dveře šířka 93 cm, rozměry přepravní plochy šířka 102 cm, hloubka 148,5 cm) nebo schody (+ 5 a + 16). V 1. patře jsou k dispozici počítače se stoly s podjezdem (výška 67,5 cm). Pulty obsluhy výška 75 cm.

Hygienické zázemí

Bezbariérově přístupné toalety v úrovni přízemí (dveře šířka 93 cm kabina šířka 160 cm, hloubka 210 cm, oddělení ženy, muži) jsou
součástí zázemí NTK.

Parking

Možnost využít stání před objektem v ulici Studentská a 12 stání v garážích objektu s přístupem výtahem (automaticky otevírané dveře
šířka 93 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm).
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Rejstřík ulic
8. listopadu
23 B2 + 24 B1
17. listopadu
18 C2
Adamova
15 B1
Africká
15 B1, B2
Albánská
9 C2 + 29 B2
Alej Českých exulantů
21 B2, C2
Alšovo nábřeží
26 A2
Alžírská
15 B1
Anastázova
23 A2
Anenská
26 A2
Anenské náměstí
26 A2
Angolská
15 B2
Anhaltova
21 C2
Ankarská
22 B2 + 23 A1
Antonína Čermáka
9 C2 + 30 B1
Arabská
15 B2
Arbesovo náměstí
26 C1
Atletická
24 B2 + 25 B1
Badeniho
18 B1
Bachmačské náměstí
17 B2 + 33 C1
Banskobystrická
17 A2 + 32 B1
Bechyňova
9 C1 + 28 B2
Bělocká
21 B2, C2
Bělohorská
21 C2 + 22 C1 + 23 B1, B2 + 24 A1, A 2
Berkovská
8 C2
Besední
26 B1
Betlémská
26 B2
Běžecká
24 B2
Bílá
17 A1 + 28 C1
Bolívarova
22 C1
Boršov
26 A2
Boučkova
22 A2
Božkova
9 C1 + 28 B1
Braškovská
13 C2
Brdlíkova
23 C1
Brixiho
15 C1
Brodecká
21 A2
Brunclíkova
22 A2
Břehová
18 C2
Břetislavova
26 A1
Břevnovská
23 A2
Březovského
9 C2 + 29 A2
Bubenečská
18 A1, B1 + 33 B2, C2
Bubeníčkova
22 A2
Bubnova
21 C2
Buštěhradská
17 B1 + 31 C2
Buzulucká
17 B2 + 32 C1
Cihelná
26 A2
Ciolkovského
20 A2
Coriových
15 B1
Cukrovarnická
16 C1, C2 + 17 C1
Cvičebná
24 A1
Častavina
12 C2
Černínská
17 C1
Černohorského
15 C2
České družiny
16 B2

Českomalínská
18 A1 + 30 C2
Československé armády
17 A2 + 32 B2
Čílova
14 C2 + 22 A2
Čínská
9 C1, C2 + 28 A2 + 29 A1, A 2
Čistovická
20 C2 + 21 C1, C2
Dědinská
12 C1
Dejvická
17 B2 + 18 B1 + 32 B2 + 33 C1, C2
Dělostřelecká
16 B2 + 17 B1
Dienzen-hoferovy sady
26 C2
Diskařská
25 A1, B1
Dittrichova
26 C2
Divadelní
26 B2
Divoká Šárka
13 A2, B1, C1 + 14 A1, B2
Dlabačov
25 A1
Do Horoměřic
12 A1
Do Vozovny
14 C1
Dobnerova
21 C1
Dobrovízská
21 B1
Dolanská
13 C2
Doubravínova
21 C1
Dr. Zikmunda Wintra
18 A1 + 33 B2
Dražického
26 A1
Dražického náměstí
26 A1
Drnovská
12 C1 + 20 A2, C2
Drtinova
26 C1
Družicová
12 C1, C2
Duchcovská
21 B2
Duchoslávka
16 A1
Dusíkova
15 C1
Dvořákovo nábřeží
18 C2
Dvořeckého
23 B2
Egyptská
15 B1
Eliášova
18 A1, B1 + 33 B2, C1
Elišky Peškové
26 C1
Erbenova
25 C1
Etiopská
15 B1
Evropská
12 C1 + 13 C1 + 14 C2 + 15 B1, B2 +
+ 16 B1 + 17 B1 + 31 B1
Fabiánská
21 A2
Fajmanové
22 A2
Fajtlova
11 C2
Falcká
22 C1
Farní
16 C2
Fastrova
24 A2
Fetrovská
8 C2 + 16 A2
Filipíny Welserové
21 C2
Finkovská
16 A2
Flemingovo náměstí
17 A2 + 28 C2
Fragnerova
9 A1
Gastonova
10 B1
Generála Píky
17 B2 + 32 C1
Gensovská
8 C1 + 16 A1
Glinkova
16 B2 + 17 B1
Goetheho
10 C1 + 30 B2
Gogolova
18 B2
Gorazdova
26 C2

Gotthardská
Grafická
Gymnasijní
Gymnastická
Haberfeldova
Hamsíkova
Hanzelkova
Harantova
Havlovská
Heineho
Heinemannova
Heleny Malířové
Hellichova
Hennerova
Hermelínská
Heyrovského náměstí
Hiršlova
Hládkov
Hodčina
Holečkova
Holubická
Horoměřická
Hořelická
Hořovského
Hostouňská
Hošťálkova
Hradčanské náměstí
Hroznová
Huberova
Chaloupeckého
Charlese de Gaulla
Chittussiho
Chodecká
Chomutovská
Chotkova
Chrášťanská
Churáňovská
Chýňská
Irská
Janáčkovo nábřeží
Janákova
Janouškova
Jánská
Jánský vršek
Jarní
Jaselská
Jednořadá
Jelení
Jemenská
Jenečská
Jenštejnská
Jeřabinová
Jezdecká
Jezerní
Jilemnického
Jílkova

18 A2
25 C2
17 B1 + 31 B1
24 A2
21 C2
23 C1
9 C1
26 A1
8 C2
18 A1 + 30 C2
9 B2
24 B2
26 A1
23 C1
8 C2
22 A2
22 A2
25 A1
12 C2
25 C1, C2 + 26 B1, C1
21 C2
15 A1, A 2
20 B2
20 C2 + 21 C1
13 C1
23 B1, B2 + 24 B1
17 C2
26 A2
21 B1
25 B2
18 A1 + 30 C1
10 C1 + 30 B1
25 B1
21 B1
18 C1, C2
21 B2
24 C1
21 C1
15 B1
26 B2, C2
9 A1
15 C1
25 A2
25 A2
9 B1
18 B1 + 33 C1, C2
9 C2 + 10 C1 + 30 A1
17 C1, C2
15 B2
13 C1, C2
26 C2
23 C2
25 B2
24 C2
18 B1 + 33 B1
24 A2
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Jinočanská
21 B1
Jiráskovo náměstí
26 C2
Jiráskův most
26 C2
Jírova
16 B2
Jiřího Červeného
26 A2
Jiřího Jandy
10 A2
Jiřská
18 C1
José Martího
13 C2 + 14 C1
Josefská
26 A1
Juárezova
10 C1 + 30 B2
Jugoslávských partyzánů
9 C2 + 29 B1
Junácká
24 A1
K Bateriím
16 C1
K Bohnicím
10 A2
K Brusce
18 B1
K Červenému vrchu
14 B2 + 15 B1
K Lánu
15 B2
K Letišti
11 B2
K Matěji
8 B2 + 9 B1
K Mohyle
21 C1
K Mostku
20 C1
K Motolu
21 C2
K Starému Bubenči
18 A2
Kadeřávkovská
17 A1 + 28 C1
Kafkova
17 B1, B2 + 31 C2 + 32 C1, C2
Kamerunská
15 B2
Kanadská
16 B2
Kanovnická
17 C2
Kapucínská
17 C2
Karasovská
8 C2
Karlova
26 A2
Karlovarská
19 C2 + 20 C2 + 21 C1
Karlův most
26 A2
Karmelitská
26 A1
Karoliny Světlé
26 A2, B2
Kartouzská
26 C1
Ke Dvoru
14 B2
Ke Džbánu
13 C1
Ke Hradu
25 A2
Ke Kostelu
21 A2
Ke Kulturnímu domu
21 C1
Keplerova
17 C1
Kladenská
15 B1, B2 + 16 B1
Klárov
18 C2
Klidná
16 B2
Klimčina
12 C2
Kmochova
25 C2
Kněževeská
21 A2
Kobrova
25 C2
Kocourova
24 B1
Kochanova
24 A1
Kolátorova
24 A1
Kolejní
9 C2 + 17 A1 + 28 B2, C1 + 31 A1
Komorní
16 B2
Komornická
16 A2, B1
Konecchlumského
23 B2
Konviktská
26 B2
Konžská
15 B1
Kopeckého
24 B1
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Korunovační
18 A2
Kořenského
26 C1
Kosárkovo nábřeží
18 C2
Kotěrova
9 C2 + 29 A1
Koulova
9 C2 + 29 B1
Kozlova
23 B2
Kozlovská
17 A1
Kpt. Nálepky
17 B1
Krajní
13 C2
Kralupská
21 B1
Krásného
14 C2
Krátký lán
15 B2
Kratochvílova
22 A2
Krocínova
26 B2
Krocínovská
16 A1
Kroftova
26 C1
Krohova
8 B2
Krolmusova
20 C2 + 21 C1
Krupkovo náměstí
18 A1
Krušovická
21 B1
Křenova
14 C2
Křižovnická
26 A2
Křižovnické náměstí
26 A2
Kukulova
22 B2, C2
Kulhánkovská
8 C1
Kusá
23 A2
Kutnauerovo náměstí
24 B1
Kyjevská
17 B2 + 33 C1
Lázeňská
26 A1
Ledecká
21 A1
Lékařská
23 C2
Lesnická
26 C2
Letecká
12 C1
Letenská
18 C1
Liberijská
15 B2
Libínská
24 C2
Libocká
13 C2 + 21 A2 + 22 A1
Liborova
24 B2
Libovická
21 C2
Lindleyova
9 B1, B2
Lipská
11 A2
Lišanská
20 C2
Litovická
13 C2
Lomená
16 B2, C2
Loretánská
25 A2
Loretánské náměstí
25 A2
Lotyšská
17 A2 + 29 C2
Lounská
21 B1
Lužná
14 A2
M. J. Lermontova
9 C2 + 29 A2
Maďarská
10 C1 + 17 A2 + 29 C2 + 30 B1
Mahulenina
22 A2
Macharovo náměstí
16 C2
Malá
17 B1
Malá
31 C1
Malátova
26 C1
Malobřevnovská
21 C2
Malostranské nábřeží
26 B2
Malostranské náměstí
26 A1

Maltézské náměstí
Mánesův most
Manská zahrada
Maratónská
Mariánské hradby
Markétská
Mařákova
Maříkova
Masarykovo nábřeží
Máslova
Maštěřovského
Matějská
Matoušova
Mělnická
Menšíkovská
Meziškolská
Mickiewiczova
Míčova
Michalovicova
Milady Horákové
Míšeňská
Mladčina
Mládeže
Mladotická
Mlýnská
Mongolská
Moravanů
Morstadtova
most Legií
Mostecká
Mošnova
Motolská
Motoristická
Mozambická
Možného
Muchova
Mydlářka
Mylnerovka
Myslbekova
Myslivečkova
N. A. Někrasova
Na Petřinách
Na Babě
Na Bartoňce
Na Baště sv. Jiří
Na Baště sv. Ludmily
Na Baště sv. Tomáše
Na Bateriích
Na Bečvářce
Na Bělohorské pláni
Na Beránce
Na Břevnovské pláni
Na Císařce
Na Čečeličce
Na Černé hoře
Na Čihadle
Na Dělostřílnách
Na Dionysce
Na Dlouhém lánu

26 A1
18 C2
20 B2
24 B2
18 C1
23 A2, B2
18 B1 + 33 C2
15 C1
26 B2
9 B2
24 B1
9 B1
26 C1
26 B1
8 C1
24 A1
18 B1
23 A1
23 B2
17 C2 + 18 B2
26 A2
13 C1
24 A1
21 A2
10 C1 + 30 A2
18 A1 + 30 C1
21 B2 + 22 C1
25 A1
26 B2
26 A1
25 C1
23 C1
25 B1
15 B2
20 C2
18 B1
17 A1
9 C1
25 A1
15 C1
17 A2 + 29 C2
15 C1
9 B1
16 A1
18 B1
18 B1
18 B2
16 C1 + 24 A1
16 A1
21 C1
16 A1
21 C2
23 C2
25 C2
15 A2
8 C2 + 16 A2
16 C1
9 C1 + 28 B2
15 B2, C2 + 16 B1

Na Dračkách
Na Dyrince
Na Džbánu
Na Fišerce
Na Hanspaulce
Na Hradním vodovodu
Na Hřebenkách
Na Hubálce
Na Hůrce
Na Hutích
Na Jivinách
Na Julisce
Na Kampě
Na Karlovce
Na Klášterním
Na Klimentce
Na Klínku
Na Kocínce
Na Kocourkách
Na Kodymce
Na Kotlářce
Na Krutci
Na Křídle
Na Kuthence
Na Kvintusce
Na Ladách
Na Loukoti
Na Luzích
Na Lužci
Na Malovance
Na Markvartce
Na Marně
Na Míčánce
Na Náspu
Na Okraji
Na Opyši
Na Ořechovce
Na Ostrohu
Na Padesátníku I
Na Padesátníku II
Na Padesátníku III
Na Padesátníku IV
Na Padesátníku V
Na Pahoubce
Na Pastvinách
Na Pěkné vyhlídce
Na Pernikářce
Na Petřinách
Na Petynce
Na Pískách
Na Průseku
Na Rejdišti
Na Rovni
Na Rozdílu
Na Salabce
Na Sekyrce
Na Seníku
Na Souvrati
Na Struze

16 C1, C2
8 C2
13 C2
9 B1, C1
16 A2
15 C1
24 C2 + 25 C1
17 C1
19 C2
17 B2 + 32 B2
20 C1
9 C1 + 28 A1
26 A2
16 A2
22 B2
8 C2
16 B2
17 A1 + 28 C1
16 C1
8 B2, C2
9 C1 + 17 A1 + 28 C1
15 A1, B1
15 A1
16 A1
9 C1 + 28 B1
8 C1
14 B2
14 B2
14 B2
24 A2
9 C1 + 28 A1
10 C1 + 18 A1 + 30 C1
8 C2 + 9 B1, C1
17 C1
14 C2 + 15 C1 + 22 A1
18 C1
16 B2 + 17 B1
9 B1
12 A1
11 A2
11 A2
12 A1
12 A1
16 A1
14 A2
16 C2
16 A1, B1
15 C1 + 16 C1 + 22 A2
24 A1, A 2
8 C2 + 16 A1, B1
16 C1
18 C2
22 A1, A 2
15 B2 + 16 B1
10 A2
16 B1
18 A2
22 A2
26 B2

Na Stupních
16 B1
Na Špejcharu
18 B2
Na Špitálce
8 C2 + 9 C1
Na Šťáhlavce
9 B1, C1 + 28 A1
Na Šumavě
24 C2
Na Valech
18 B1
Na Větrníku
15 C1 + 23 A1
Na Větru
15 C1
Na Viničce
24 A1
Na Viničních horách
16 A1, A 2
Na Višňovce
21 C1
Na Vlčovce
16 B2 + 17 A1
Na Volánové
14 B2
Na Vršku
24 C1, C2
Na Vypichu
22 A2, B2
Na Zábradlí
26 A2
Na Zástřelu
16 C1 + 24 A1
Na Zátorce
18 A2, B2
Na Zavadilce
8 C2
Naardenská
13 C2
nábřeží Edvarda Beneše
18 C2
Nábřežní
26 C2
Nad Alejí
22 A2
Nad Bořislavkou
15 C2 + 16 B1
Nad Hradním potokem
15 C1
Nad Hradním vodojemem
16 C1 + 16 C2
Nad Jenerálkou
15 A1
Nad Kajetánkou
24 A1, A 2
Nad Kaplankou
8 B1
Nad Klamovkou
24 C2
Nad Klikovkou
24 C1, C2
Nad Komornickou
16 A2
Nad Lávkou
14 B2
Nad Lesíkem
8 B2
Nad Manovkou
21 B1
Nad Mlynářkou
25 C1
Nad Motolskou nemocnicí
23 C1
Nad Octárnou
17 C1
Nad Palatou
24 C2
Nad Panenskou
25 A1
Nad Paťankou
9 B1
Nad Petynkou
16 C1
Nad Stanicí
14 C2
Nad Strakovkou
17 A1
Nad Šafránkou
22 C2 + 23 C1
Nad Šárkou
8 C2 + 15 A2 + 16 A1, B1
Nad Tejnkou
24 B1, B2
Nad Tratí
15 B2
Nad Višňovkou
21 B1, C1
Nad Vojenským hřbitovem
17 C1
Nad Výšinkou
25 C1
Nad Zahradnictvím
15 C2
Nad Závěrkou
24 B2
Nad Zlatnicí
15 A2
Nádvorní
10 A2
nám. Bořislavka
16 B1
náměstí 14. října
26 C1
náměstí Českého povstání
21 B1
náměstí Interbrigády
9 C2 + 29 C2

náměstí Jana Palacha
náměstí Kinských
náměstí Na Santince
náměstí Pod Kaštany
náměstí Před Bateriemi
náměstí Svobody
náměstí U Svatého Jiří
Náplavní
Náprstkova
Národní
Národní obrany
Natanaelka
Navigátorů
Nebovidská
Neherovská
Nechanského
Nepálská
Nerudova
Netřebská
Nigerijská
Nikoly Tesly
Nobelova
Norbertov
Nosticova
Nová Šárka
Novotného lávka
Nový lesík
Nový Svět
Oddělená
Olympijská
Opuková
Osamocená
Ostrovní
Otevřená
Oválová
Ovocná
Palackého most
Palackého náměstí
Palouky
Papírenská
Parašutistů
park Willyho Brandta
Parléřova
Paťanka
Patočkova
Pavla Švandy ze Semčic
Pavlovská
Pecháčkova
Pelclova
Pelikánova
Pelléova
Pěší
Peštukova
Pětidomí
Pětipeského
Petřínská
Pevnostní
Pilotů
Pláničkova

26 A2
26 B1
9 C1 + 28 B1
18 A2
16 C1
18 A1 + 33 B1
18 C1
26 C2
26 A2
26 B2
17 A2 + 32 A2, B2
8 C2
12 C2
26 A1
9 C1
15 B2
15 B1
26 A1
20 B1, B2
15 B2
17 A2 + 29 C1
15 B1
16 C2
26 A1
13 C1
26 A2
16 C1
17 C2
24 B1
25 B2
21 C1
14 C1
26 B2
17 C1
14 A2
21 C1
26 C2
26 C2
19 B1
9 B2 + 10 C1
12 C1
18 A1 + 30 C1
25 A1
9 B1
17 C1 + 23 A2 + 24 A2
26 C1
21 A2
26 C2
26 A1
21 A2
18 A1, B1
25 C1
14 C2
18 A2
23 B2
26 B1
17 B1 + 31 C1
12 C1
22 A2
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Plaská
Platnéřská
Plojharova
Pod Marjánkou
Pod Věží
Pod Andělkou
Pod Aritmou
Pod Baštami
Pod Bateriemi
Pod Beránkou
Pod Bruskou
Pod Cihelnou
Pod Císařkou
Pod Domky
Pod Drinopolem
Pod Dvorem
Pod Fialkou
Pod Hájem
Pod Hradbami
Pod Hrachovkou
Pod Hřbitovem
Pod Hvězdou
Pod Hybšmankou
Pod Juliskou
Pod Karlovarskou silnicí
Pod Kaštany
Pod Kladenskou silnicí
Pod Kostelem
Pod Královkou
Pod Lipkami
Pod Marjánkou
Pod Mlýnkem
Pod Mohylou
Pod Novým lesem
Pod Okrajem
Pod Ořechovkou
Pod Palatou
Pod Palírkou
Pod Paťankou
Pod Petřinami
Pod Rybničnou
Pod Salabkou
Pod Skalkou
Pod Sklenářkou
Pod Spiritkou
Pod Stadiony
Pod Stadiony
Pod Valy
Pod Vyhlídkou
Podbabská
Podbělohorská
Podkrkonošských tkalců
Podlešínská
Pohořelec
Pokojná
Polní
Potoční
Povltavská
Pozdeňská
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26 B1
26 A2
22 A2
24 A1
24 B1
16 C2
14 B2
18 B1
16 C1
15 A2, B2
18 C2
12 C2
24 C1
22 A1
24 A1
15 C1
24 C2
24 C2
17 B2
10 A1
20 B2
22 A1
24 C2
9 C2 + 28 A2
20 C1
18 A2, B1
15 B2
16 C2
24 A2
24 C2
24 A2
8 C2
21 B1
15 C1, C2 + 16 C1
14 C2
16 B2
25 C1
10 A1
9 B2
14 C2
13 C2
10 A2
24 C1
10 A1
24 C2
24 C2
25 C1
18 B1
16 C2
9 A2, B2
23 B1 + 24 C1
21 C1
21 C2
25 A1
8 B1
22 A1
15 C1
10 B2
22 C1

Pražákovská
Pražský okruh
Prefátova
Preslova
Proboštská
Prokopská
Průhledová
Průmyslová
Přední
Předvoje
Přílepská
Pštrossova
Půlkruhová
Puškinovo náměstí
Račická
Radčina
Radimova
Radistů
Radlická
Radnické schody
Radúzova
Raisova
Rakovnická
Rašínovo nábřeží
Reinerova
Rejchova
Resslova
Roentgenova
Romaina Rollanda
Ronalda Reagana
Rooseveltova
Rošických
Rozdělovská
Rozýnova
Rubličova
Ruzyňská
Ruzyňské schody
Rybničná
Rybova
Rychtářská
Řečického
Řepská
Řetězokovářů
Říčanova
Říční
Sadová
Salabova
Sartoriova
Saská
Sbíhavá I
Sbíhavá II
Selských baterií
Seminární
Senegalská
Sestupná
Schwaigrova
Schwankova
Sibeliova
Sibeliova

16 A1
11 B2 + 19 B2
21 C1
26 C1
16 B2
26 A1
9 B1
19 B1
13 C2
22 A2
21 A1
26 B2
14 B2
18 A1 + 33 A2
21 B1
13 C1
23 A2 + 24 A1, A 2
12 C1
26 C1
25 A2
22 A2
18 A1 + 33 A2
21 A1
26 C2
20 C2
15 C2
26 C2
23 C1
18 A2
18 A1 + 33 B2
17 A2 + 18 A1 + 30 C1 + 32 A2
26 B1
21 C2
24 B1
12 C1
21 A1, A 2
21 B1
13 C2
15 C2
9 C1 + 28 A1
23 B2
21 C1
21 C2
23 B1, B2
26 B1
21 C1
17 A1 + 31 A1
23 A2
26 A1
22 A1
22 A1
21 C1
17 A1 + 31 A1
15 B1
22 A1
18 A2
10 A2
16 C2
17 C1

Sibiřské náměstí
Skokanská
Skotská
Skupova
Slánská
Slavická
Slavíčkova
Slavníkova
Slezanů
Slovanský ostrov
Slunná
Smetanovo nábřeží
Smiřického
Smrčinská
Sněmovní
Sobínská
Soborská
Sojkovská
Spiritka
Spojená
Spojka
Srbská
Stamicova
Staré náměstí
Staré zámecké schody
Starého
Starodejvická
Starostřešovická
Statenická
Stavitelská
Stochovská
Strahovská
Strahovské nádvoří
Strahovský tunel
Strmá
Střední
Střelecký ostrov
Střešovická
Stříbrná
Studentská
Súdánská
Suchardova
Sukova
Sušická
Suttnerové
Svatavina
Svatovítská
Svojsíkova
Synkovská
Syrská
Šafránecká
Šantrochova
Šárecká
Šermířská
Šeříková
Šestidomí
Šítkova
Šlejnická
Šlikova

18 A1 + 30 C2
24 B2
15 B1
24 A2
20 C2
23 C2
18 B2
24 A1
22 C1
26 B2, C2
17 B1, C1 + 31 C1
26 B2
24 B2
24 C1
18 C1 + 26 A1
21 A1
8 C1
16 A1
24 B1, C1
16 B2
21 C2
18 B1
15 C2
20 B2
18 C1
8 B2
16 B1
16 C2
21 B1
9 C2 + 29 B1
20 B2 + 21 A1, A 2
25 A1
25 A1
25 B1
17 C1
14 C2 + 15 C1
26 B2
15 C2 + 16 C1, C2 + 17 C1
26 A2
17 A1 + 31 A2, B2
15 B2
18 B2
18 A1 + 33 B1
16 A2
15 B1
13 C1
17 B2 + 32 C2
24 A1
8 C1
15 B2
23 C1
23 A1
8 C2 + 17 A1 + 31 B1
25 B2
26 B1
9 C2
26 B2
9 C1 + 28 B2
24 A2, B2

12 C1
Šmolíkova
Šolínova
17 A2 + 32 A1
Špálova
17 B1, C1
Šporkova
25 A2
Špotzova
13 C2
Štefánikova
26 C1
Štefkova
23 B1
Štiplova
9 C1
Štolbova
22 A1
Štursova
18 A1 + 30 C2
Šultysova
23 B2 + 24 B1
Šumberova
14 C2
Švédská
25 C1, C2
Talichova
23 A2
Technická
17 A2 + 31 A2
Tejnka
24 A1
Terronská
9 C2 + 17 A2 + 29 B2 + 33 A1
Thákurova
17 A1 + 28 C2 + 31 A2, B1
Thunovská
26 A1
Thurnova
21 C2
Tibetská
15 B1
Tichá
25 C2
Tobrucká
15 A2
Tomanova
23 B1, B2 + 24 B2
Tomášská
26 A1
Toulovská
8 C2
Trojanova
26 C2
Trojská
10 A2
Tržiště
26 A1
Třanovského
21 C1
Třebonická
21 A1
Třístoličná
24 C2
Tuniská
15 B1
Turistická
25 C1
Turkovská
16 A2
Tychonova
18 B1
Tylišovská
16 A1
U Kaštanu
23 B2
U Ladronky
23 B2 + 24 B1
U První baterie
24 A1
U Andělky
16 C2
U Beránky
16 A1
U Boroviček
21 C2
U Bruských kasáren
18 C2
U Brusnice
17 C2
U Čtvrté baterie
15 C2
U Dejvického rybníčku
16 B1
U Dělnického cvičiště
24 A1
U Dobřenských
26 A2
U Dráhy
16 B1, B2
U Druhé baterie
16 C1
U Dvora
24 B2
U Hadovky
16 A2
U Homolky
23 C1
U Hvězdy
22 A2
U Kaménky
20 C1
U Kasáren
17 C2
U Klikovky
24 C1
U Kolejí
13 C2

U Laboratoře
U Lanové dráhy
U Letiště
U Letohrádku královny Anny
U Lužického semináře
U Matěje
U Nesypky
U Okrouhlíku
U Palaty
U Paliárky
U Páté baterie
U Pernikářky
U Petřin
U Písecké brány
U Plátenice
U Plovárny
U Podchodu
U Prašného mostu
U Prioru
U První baterie
U Přechodu
U Sadu
U Silnice
U Sovových mlýnů
U Sparty
U Stanice
U Střešovických hřišť
U Světličky
U Šesté baterie
U Trojského zámku
U Třetí baterie
U Valu
U Větrníku
U Vizerky
U Vojenské nemocnice
U Vojtěšky
U Vokovické školy
U Vorlíků
U Zámečku
U Zeměpisného ústavu
U Zlaté studně
U Zvoničky
U Železné lávky
Újezd
Ulrychova
Únětická
Unhošťská
Uralská
Úvoz
Úzká
V Botanice
V Domcích
V Jirchářích
V Kruhu
V Lesíčku
V Nových Vokovicích
V Průhledu
V Předním Veleslavíně
V Sadech

17 B1, C1
26 B1
11 A2
18 C1
26 A2
8 B2
25 C1, C2
24 C2
25 C1
25 C2
16 C1
24 C2 + 25 C1
22 A2
18 B1
25 C1
18 C2
16 B1
17 C2
20 A2 + 21 A2
16 C1
16 B2
14 C2
13 C1, C2
26 A2, B2
18 A2
13 C2
16 C2
21 B2
16 C1
10 B2
15 C2 + 16 C1
20 A2
23 A1
15 A1
15 C2
23 A1
14 B2
18 A2, B2
15 C1
18 A1 + 30 C1
18 C1
15 C1
18 C2
26 B1
22 A2
21 A2
20 B2
18 A1 + 33 A1
25 A2
22 A1
26 C1
21 A2 + 22 A1
26 B2
14 B2
26 B1
14 B2
16 C1
15 C1
18 A2

V Středu
14 B2
V Šáreckém údolí
8 B2 + 9 A1 + 15 A2
V Tišině
18 A2
V Úvalu
22 C2
V. P. Čkalova
18 A1, B1 + 33 B1, C1
Václavkova
17 B2
Valdštejnská
18 C2
Valdštejnské náměstí
18 C1
Vaníčkova
25 A1, B1
Ve Střešovičkách
24 A1
Ve Skalkách
21 C1
Ve Struhách
9 C2 + 10 C1 + 30 A1
Ve Střešovičkách
16 C2
Ve Višňovce
21 C1
Veleslavínova
26 A2
Veleslavínská
15 B1, C1
Velflíkova
17 A2 + 29 C1
Velkopřevorské náměstí
26 A1
Velvarská
16 B2 + 17 B1
Verdunská
17 A2 + 18 A1 + 32 A2 + 33 A1
Vidlicová
9 B1
Vietnamská
9 C2 + 29 B2
Vikářská
18 C1
Viktora Huga
26 C1
Vilímovská
16 B1
Vítězná
26 B1
Vítězné náměstí
17 A2 + 32 B2
Vlastina
13 C1 + 20 A2
Vlašská
25 A2 + 26 A1
Vodňanského
24 B1
Vodní
26 B1
Vojtěšská
26 B2
Vokovická
14 A2, B2 + 15 B1
Volavkova
22 A2
Voříškova
23 A1
Vostrovská
16 A1, B1
Všehrdova
26 B1
Východní
16 B2 + 17 C1
Výtvarná
20 C2
Weberova
23 C1
Wolfova
23 C1
Wolkerova
18 A2
Wuchterlova
17 B2 + 32 C2
Za Kajetánkou
24 A1
Za Císařským mlýnem
10 C1
Za Elektrárnou
10 C2
Za Hanspaulkou
8 C2
Za Hládkovem
25 A1
Za Humny
20 B2
Za Lány
15 B2 + 16 B1
Za Oborou
22 C1
Za Pohořelcem
25 A1
Za Průsekem
16 C1
Za Strahovem
24 A2, B1, B2
Za Teplárnou
11 A2, B2
Za Vokovickou vozovnou
13 C2
Za Zahradou
23 A1
Záhořanského
26 C2
Zahradní
21 B1

Zámecká
Zámecké schody
Západní
Zapova
Zátopkova
Zavadilova
Závěrka
Zbečenská
Zborovská
Zbrojnická
Zbuzanská
Zdíkovská
Zelená
Zemědělská
Zengrova
Zeyerova alej
Zikova
Zlatá
Zlatá ulička u Daliborky
Zlatnice
Zličínská
Ztracená
Zubatého
Zúžená
Zvonická
Zvoníčkova
Žalanského
Želivka
Žukovského

26 A1
18 C1
16 B2, C2
25 C1
25 B1
16 B1, B2
24 B2
21 C1
26 B1, C1, C2
17 B1
20 C1
24 C1, C2
9 C1, C2 + 28 B2 + 29 B1
9 C2 + 28 A2
9 C1 + 28 A1
22 A2
17 A1 + 31 A2
26 A2
18 C1
16 A1
21 C2
20 B2
26 C1
24 B1
16 A1
23 B1
20 C2
15 A1
12 C2
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