
AT LAS

P R A H A 1
PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI



  Rejstřík  objektů

I. ÚŘADY 16

1.  Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1 – Nové Město 14 A2 17

2.  Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 730/9, Praha 1 – Nové Město 14 A2 18

3.  Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 700/32, Praha 1 – Nové Město 15 A1 18

4.  Úřad MČ Praha 1, Karolíny Světlé 1018/7, Praha 1 – Nové Město 14 A1 18

5.  Úřad MČ Praha 1, Navrátilova 1559/9, Praha 1 – Nové Město 14 B2 19

6.  Úřad MČ Praha 1, Jungmannova 19/7, Praha 1 – Nové Město 14 A2 19

7.  Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město 10 C2 20

8.  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 – Nové Město 14 A2 20

9.   Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravně správních činností - Jungmanno-
va 35/29, Praha 1 – Nové Město

14 A2 21

10.  Staroměstská radnice – obřadní síň, Staroměstské náměstí 1/3, Praha 
1 – Staré Město

10 C2 22

11.  Úřad práce pro Prahu 1 a 2, Bělehradská 214/86, Praha 2 – Vinohrady 15 C2 22

12.  Úřad práce pro Prahu 1 a 2, Šafaříkova 557/14, Praha 2 – Vinohrady 15 C2 23

13.  Finanční úřad pro Prahu 1, Štěpánská 619/28, Praha 1 – Nové Město 15 A1 23

II. INFORMAČNÍ KANCELÁŘE ÚŘADU MČ PRAHA 1 25

14.  Informační kancelář, Vodičkova 681/18, Praha 1 – Nové Město 14 A2 26

15.  Informační kancelář, Malostranské náměstí 36/22, Praha 1 – Malá 
Strana

9 B2 26

III. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 27

16.  Středisko sociálních služeb, Dlouhá 736/23, Praha 1 – Staré Město 11 B1 28

17.  Dům s pečovatelskou službou, Dlouhá 736/23, Praha 1 – Staré Město 10 B2 28

18.  Bytový dům s pečovatelskou službou, Benediktská 1100/13, Praha 
1 – Nové Město

11 B1 28

19.  Dům s pečovatelskou službou, Týnská 622/17, Praha 1 – Staré Město 10 B2 29

20.  Dům s pečovatelskou službou, Pštrossova 190/18, Praha 1 – Nové 
Město

14 B1 30

21.  Dům s pečovatelskou službou, U Zlaté studně 169/1, Praha 1 – Malá 
Strana

9 B1 30

22.  Denní stacionář, Týnská 622/17, Praha 1 – Staré Město 10 B2 31

23.  Systém tísňové péče, Palackého 720/5 (budova polikliniky), Praha 
1 – Nové Město

14 A2 31

24.  3P o.s., Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město 11 B1 32

25.  Bona o.p.s.  chráněná textilní dílna, Žitná 610/23, Praha 1 – Nové 
Město

15 B1 32

26.  Český červený kříž - oblastní spolek Praha 1, Hellichova 632/11b, Praha 
1 – Malá strana

9 C1 33

27.  Česká unie neslyšících, Dlouhá 729/37, Praha 1 – Staré Město 11 B1 33

28.  Diakonie CČE – Středisko celostátních programů a služeb – Služby pro 
zrakově postižené, Klimentská 1211/18, Praha 1 – Nové Město

11 A1 33

29.  Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 344/25, Praha 1 – Malá 
Strana

8 C2 34

30.  Home Senior, s.r.o. - Revoluční 1502/30, Praha 1 – Nové Město 11 A1 34

31.  Maltézská pomoc, o.p.s.  Centrum Praha - Lázeňská 485/2, Praha 
1 – Malá Strana

9 C2 35

32.  Kavárna Vesmírna – Máme otevřeno?, o.s. - Ve Smečkách 604/5, Praha 
1 – Nové Město

15 B1 35

33.  Občanská poradna Praha 1 - Jakubská 676/3, Praha 1 – Staré Město 11 B1 35

34.  Občanské sdružení Za důstojné stáří - Senovážné náměstí 1565/16, 
Praha 1 – Nové Město

11 C2 36

35.  Dílny tvořivosti, o.s. - Podskalská 1252/24, Praha 1 – Nové Město 14 C1 36

36.  Pražská organizace vozíčkářů, o.s. 11 B1

       a)  Centrum samostatného života - Benediktská 688/6, Praha 1 – Staré 
Město

11 B1 37

       b)  Středisko přístupného vzdělávání - Haštalská 754/13 (vstup z ulice 
Za Haštalem), Praha 1 – Staré Město

11 B1 37

37.  Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, o.s. - Kliment-
ská 1236/9, Praha 1 – Nové Město

11 A1 37

38.  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. - Krakovská 
1695/21, Praha 1 – Nové Město

15 A1 38

39.  Studio OÁZA, o.s. - Říční 440/6, Praha 1 – Malá Strana 13 A2 38

40.  Tyfl oCentrum Praha, o.p.s. - Krakovská 1695/21, Praha 1 – Nové Město 15 A1 39

41.  Tyfl oservis, o.p.s. - Krakovská 1695/21, Praha 1 – Nové Město 15 A1 39

42.  Židovská obec v Praze - Maiselova 250/18, Praha 1 – Josefov 10 B2 40

43.  Život 90, o.s. - Karoliny Světlé 286/18, Praha 1 – Staré Město 10 C1 40

44.  Klub seniorů Haštalská 7 - Haštalská 792/7, Praha 1 – Staré Město 10 B2 41

45.  Sdružení TEREZA, o.s. - Haštalská 756/17, Praha 1 – Staré Město 11 B1 41

IV. OSTATNÍ VYBRANÉ INSTITUCE 43

46.  Obvodní soud pro Prahu 1 - Ovocný trh 587/14, Praha 1 – Staré Město 11 C1 44

47.  Česká správa sociálního zabezpečení (územní pracoviště Praha 1) - 
Biskupská 1752/7, Praha 1 – Nové Město

11 B2 44

48.  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - Na Perštýně 359/6, 
Praha 1 – Staré Město

14 A2 45

49.  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a staveb-
nictví - Na příkopě 860/24, Praha 1 – Nové Město

11 C1 45

V. NEMOCNICE, POLIKLINIKY, POHOTOVOST 46

50.  Nemocnice Na Františku - Na Františku 847/8, Praha 1 – Staré Město 10 A2 47

51.  Poliklinika Palackého (detašované ambulantní pracoviště Rehabilitační 
kliniky Malvazinky Praha) - Palackého 720/5, Praha 1 - Nové Město

14 A2 49

52.  OG Medical Centre - Vodičkova 699/30, Praha 1 – Nové Město 15 A1 51

53.  Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze - Vlašská 
336/36, Praha 1 – Malá Strana

8 C2 51

54.  Městská poliklinika a lékařská služba první pomoci - Spálená 78/12, 
Praha 1 – Nové Město

14 A2 53

55.  Poliklinika Na Národní - Národní 1010/9, Praha 1 – Staré Město 14 A1 54

56.  Lékařský dům v Mezibranské - Mezibranská 1367/21, Praha 1 – Nové 
Město

15 A1 55

57.  Poliklinika Revoluční, Revoluční 765/19, Praha 1 – Staré Město 11 B1 55

58.  K-centrum - Poliklinika – Senovážné náměstí 978/23, Praha 1 – Nové 
Město

11 C2 57

59.  Staroměstská poliklinika - Dlouhá 741/11, Praha 1 – Staré Město 10 B2 58

VI. LÉKÁRNY 59

60.  Lékárna Černá růže - Panská 894/4, Praha 1 – Nové Město 11 C1 60

61.  Lékárna Dr. Kunčického - Dlouhá 743/9, Praha 1 – Staré Město 10 B2 60

62.  Lékárna Gloria - Národní 339/11, Praha 1 – Staré Město 14 A1 60

63.  Lékárna Jungmannova -  Jungmannova 23/11, Praha 1 – Nové Město 14 A2 60

64.  Lékárna Opletalova - Opletalova 1535/4, Praha 1 – Nové Město 15 A1 61

65.  Nemocnice Na Františku - Lékárna Palackého - Palackého 720/5, Praha 
1 – Nové Město

14 A2 61

66.  Lékárna Dr. Max – Revoluční - Revoluční 765/19, Praha 1 – Staré Město 11 A1 61

67.  Lékárna U Červeného orla - Havelská 517/14, Praha 1 – Staré Město 10 C2 61

68.  Lékárna U Jindřicha - Senovážné náměstí 869/28, Praha 1 – Nové 
Město

11 C1 62

69.  Lékárna U Palmy - Jindřišská 898/11, Praha 1 – Nové Město 11 C1 62

70.  Lékárna U Rotundy - Karoliny Světlé 1015/11, Praha 1 – Staré Město 14 A1 62

71.  Lékárna U sv. Vojtěcha - Myslíkova 1922/9, Praha 1 – Nové Město 14 B1 62

72.  Lékárna U Zlaté lodi - Zlatnická 1124/7, Praha 1 – Nové Město 11 B2 63

73.  Lékárna U Zlatého hada - Národní 35/417, Praha 1 – Staré Město 14 A2 63

74.  Adamova lékárna - Václavské náměstí 775/8, Praha 1 – Nové Město 10 C2 63

75.  Ignacia, s.r.o. - Lékárna V celnici - V celnici 1031/4 , Praha 1 – Nové 
Město

11 B1 63

76.  Lékárna - OD Kotva - náměstí Republiky 656/8, Praha 1 – Staré Město 11 B1 64

77.  Bellis Czech Republic, s.r.o. - Lékárna ve Spálené - Spálená 78/12, Praha 
1 – Nové Město

14 A2 64

78.  Lékárna Dr. Max - Vodičkova - Vodičkova 792/40, Praha 1 – Nové Město 15 A1 64

79.  Lékárna Dr. Max - Žatecká - Žatecká 41/4, Praha 1 – Staré Město 10 B2 64



  Rejstřík  objektů 

80.  Lékárna v domě U Černého orla - Malostranské náměstí 204/15, Praha 
1 – Malá Strana

9 B1 65

81.  Lékárny Lloyds, s.r.o. - Millenium - V Celnici 1028/10, Praha 1 – Nové 
Město 

11 B2 65

82.  Lékárny Lloyds, s.r.o. - Těšnov - Těšnov 1163/5, Praha 1 – Nové Město 11 B2 65

83.  IPC PALLADIUM, a.s. - Lékárna PALLADIUM - náměstí Republiky 1078/1, 
Praha 1 – Nové Město

11 B1 65

84.  Rayan, s.r.o. - Lékárna U Fontány - Senovážné náměstí 982/20, Praha 
1 – Nové Město

11 C2 66

85.  Lékárna Dr. Max - Na Poříčí - Na Poříčí 1048/30, Praha 1 – Nové Město 11 B2 66

86.  BENU, s.r.o. - Lékárna Dlouhá - Dlouhá 719/44, Praha 1 – Staré Město 11 B1 66

87.  DINABURG, s.r.o. - Lékárna Krakovská - Krakovská 1256/24, Praha 
1 – Nové Město

15 A1 66

VII. ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 67

88.  Zdravpro, s.r.o. - Revoluční 765/19, Praha 1 – Staré Město 11 A1 68

89.  DVORT, s.r.o. - Spálená 78/12, Praha 1 – Nové Město 14 A2 68

90.  Protetika - Medica, Jan Červený - Masná 697/19, Praha 1 – Staré Město 11 B1 68

91.  SANICARE, s.r.o. - Hybernská 1000/8, Praha 1 – Nové Město 11 C1 68

92.  Prodejna zdravotnických potřeb - Palackého 720/5, Praha 1 – Nové 
Město

14 A2 69

93.  SETRANS - prodejna Rybná - Rybná 681/11, Praha 1 – Staré Město 11 B1 69

VIII. POŠTY 70

94.  Česká pošta, s.p. - pobočka Jindřišská - Jindřišská 909/14, Praha 
1 – Nové Město

11 C1 71

95.  Česká pošta, s.p. - pobočka Kaprova - Kaprova 40/12, Praha 1 – Staré 
Město

10 B2 71

96.  Česká pošta, s.p. - pobočka Josefská - Josefská 44/2, Praha 1 – Malá 
Strana

9 B2 71

97.  Česká pošta, s.p. - pobočka Hrad III. Nádvoří - Hrad III. nádvoří 48/2, 
Praha 1 – Hradčany

9 B1 72

98.  Česká pošta, s.p. - pobočka Příčná - Příčná 668/1, Praha 1 – Nové Město 14 B2 72

99.  Česká pošta, s.p. - pobočka Rybná - Rybná 682/14, Praha 1 – Staré 
Město

11 B1 72

IX. BANKY 73

100.  Equa bank, a.s. - pobočka Lazarská - Lazarská 1718/3, Praha 1 – Nové 
Město

14 A2 74

101.  Equa bank, a.s.  pobočka Senovážné náměstí - Senovážné náměstí 
1465/7, Praha 1 – Nové Město

11 C2 74

102.  Equa bank, a.s.  pobočka OD Kotva - náměstí Republiky 656/8, Praha 
1 – Staré Město

11 B1 74

103.  Komerční banka, a.s. - pobočka Na Příkopě - Na Příkopě 969/33, Praha 
1 – Staré Město

11 C1 75

104.  Komerční banka, a.s. - pobočka Dlouhá - Dlouhá 713/34, Praha 
1 – Staré Město

11 B1 75

105.  Komerční banka, a.s. - pobočka Havlíčkova - Havlíčkova 1682/15, 
Praha 1 – Nové Město

11 B2 75

106.  Komerční banka, a.s. - pobočka Malostranské náměstí - Malostranské 
náměstí 37/23, Praha 1 – Malá Strana

9 B2 76

107.  Komerční banka, a.s. - pobočka Na Florenci - Na Florenci 1055/35, 
Praha 1 – Nové Město

11 B2 76

108.  Komerční banka, a.s. - pobočka Pohořelec - Pohořelec 152/3, Praha 
1 – Hradčany

8 B1 76

109.  Komerční banka, a.s. - pobočka Spálená - Spálená 108/51, Praha 
1 – Nové Město

14 A2 77

110.  Komerční banka, a.s. - pobočka Staroměstské náměstí - Staroměstské 
náměstí 480/24, Praha 1 – Staré Město

10 C2 77

111.  Komerční banka, a.s. - pobočka Václavské náměstí - Václavské náměstí 
796/42, Praha 1 – Nové Město

15 A1 77

112.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Jeruzalémská - 
Jeruzalémská 962/3, Praha 1 – Nové Město

11 C2 78

113.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Na Poříčí - Na Poříčí 
1046/24, Praha 1 – Nové Město

11 B2 78

114.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Na Příkopě - Na 
Příkopě 857/18, Praha 1 – Nové Město

11 C1 78

115.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka náměstí Republiky - 
náměstí Republiky 1081/7, Praha 1 – Staré Město

11 B1 79

116.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Ovocný trh - Ovocný 
trh 1096/8, Praha 1 – Staré Město

11 C1 79

117.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Perlová - Perlová 
371/5, Praha 1 – Staré Město

10 C2 79

118.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Václavské náměstí - 
Václavské náměstí 791/32, Praha 1 – Nové Město

15 A1 80

119.  Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Washingtonova - 
Washingtonova 1624/5, Praha 1 – Nové Město

15 A1 80

120.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Rytířská - Rytířská 536/29, Praha 
1 – Staré Město

10 C2 80

121.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Václavské náměstí - Václavské náměstí 
779/16, Praha 1 – Nové Město

15 A1 81

122.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Na Perštýně - Na Perštýně 342/1, 
Praha 1 – Staré Město

14 A2 81

123.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Senovážné náměstí - Senovážné 
náměstí 872/25, Praha 1 – Nové Město

11 C1 81

124.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Na Příkopě - Na Příkopě 584/29, Praha 
1 – Staré Město

11 C1 82

125.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Dlouhá - Dlouhá 743/9, Praha 1 – 
Staré Město

10 B2 82

126.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Mostecká - Mostecká 40/26, Praha 
1 – Malá Strana

9 B2 82

127.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Václavské náměstí 26 - Václavské 
náměstí 784/26, Praha 1 – Nové Město

15 A1 82

128.  Česká spořitelna, a.s. - pobočka Vodičkova - Vodičkova 730/9, Praha 
1 – Nové Město

14 A2 83

129.  GE Money Bank, a.s. - pobočka Národní - Národní 115/24, Praha 
1 – Nové Město

14 A2 83

130.  GE Money Bank, a.s. - pobočka Revoluční - Revoluční 1082/8, Praha 
1 – Nové Město

11 B1 83

131.  GE Money Bank, a.s. - pobočka Václavské náměstí - Václavské náměstí 
806/62, Praha 1 – Nové Město

15 A1 84

132.  GE Money Bank, a.s. - pobočka Hybernská - Hybernská 1007/20, 
Praha 1 – Staré Město

11 C2 84

133.  UniCredit Bank, a.s. - pobočka Na Poříčí - Na Poříčí 1933/36, Praha 
1 – Nové Město

11 B2 84

134.  Fio banka, a.s. - pobočka Rybná - Rybná 682/14, Praha 1 – Staré 
Město

11 B1 85

X. POJIŠŤOVNY 86

135.  Generali pojišťovna, a.s. - pobočka Masarykovo nábřeží - Masarykovo 
nábřeží 246/12, Praha 1 – Nové Město

14 B1 87

136.  Kooperativa pojišťovna, a.s. - pobočka Templová - Templová 747/5, 
Praha 1 – Staré Město

11 B1 87

137.  AXA pojišťovna, a.s. - pobočka Lazarská - Lazarská 13/8, Praha 1 – 
Nové Město

14 A2 87

138.  Slavia pojišťovna, a.s. - pobočka Revoluční - Revoluční 655/1, Praha 
1 – Staré Město

11 B1 87

139.  MetLife pojišťovna, a.s. - pobočka Hybernská - Hybernská 1009/24, 
Praha 1 – Nové Město

11 C2 88
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Milí sousedé, vážení návštěvníci Prahy 1,

život nám připravuje řadu zkoušek. Patří mezi ně například okamžiky, kdy si uvědomíme hodnotu svých 
mezilidských vztahů, všedních radostí a starostí i třeba obyčejných věcí – bohužel ty chvíle „prozření“ totiž často 
přicházejí tehdy, kdy jsme o to vše přišli; ve chvíli, kdy najednou víme, že to, co jsme považovali za samozřejmé, 
automaticky vlastní – a také všední, bylo pro nás velmi cenné a dávalo nám pocit jistoty a smysl života.

Svým způsobem obdobné to je s  bariérami, jejichž existenci registrujeme až ve chvíli, kdy překážejí nám 
samotným. Do té doby si je nejen neuvědomujeme, ale ani se o jejich případný výskyt nestaráme. Narodilo se 
nám ale dítě a cestování s kočárkem je mnohdy spíš motokrosovým závodem. Máme zraněnou nohu a přemis-
ťování s francouzskými holemi je tvrdou zkouškou naší kondice i schopnosti překonávat záludné výmoly, kluzké 
povrchy a všudypřítomné schody.

Mnoho lidí kolem nás se s obtěžujícími překážkami ale musí potýkat celý život. Se svým vozíčkem nemohou 
použít jakýkoliv přechod a řada budov, stanic metra i zastávek tramvaje či autobusu je pro ně bez pomoci dru-
hých nedostupná. A to není dobrým vysvědčením společnosti, která už třetí desetiletí žije v demokracii. 

Jsem rád, že naše městská část v tomto směru nezahálí. Že i přes značné limity, které vytvářejí historické bu-
dovy i v dávných dobách budované komunikace, přebudovává svoji tvář tak, aby byla vlídná k těm z nás, kteří 
si existencí bariér uvědomují dennodenně. To ale samozřejmě neznamená, že bychom byli se stávající situací 
spokojeni. I proto je dobré, že vychází tato publikace. 

Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1 

  Slovo úvodem 



   Vysvětlivky k použitým symbolům 

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.
• 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 nevyhod-
nocujeme jako objekty přístupné.

• Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětliv-
ky 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.

  Obecné informace 

Vybrané objekty na území Městské části Praha 1 byly mapovány podle platné doporučené metodiky od-
borníky z Pražské organizace vozíčkářů, kteří všechny budovy osobně prošli a zaznamenali vše, co je třeba pro 
popsání přístupnosti.

Ta je v publikaci zaznamenána dvěma způsoby – piktogramy a popisem.
Úvodní piktogram označuje rámcově míru přístupnosti objektu či jeho mapované části (kritéria kategorizace 

viz kapitola Vysvětlivky k použitým symbolům). Řada malých piktogramů pak přibližuje konkrétní oblasti pří-
stupnosti. Hlavní piktogram a piktogramové řady slouží pro základní orientaci. 

Protože každý člověk s pohybovým postižením má jiné možnosti a schopnosti a používá různé kompenzační 
pomůcky, piktogramy následuje textová část s podrobnými informacemi. Na jejich základě se může každý s nej-
lepší znalostí vlastních potřeb rozhodnout, zda je pro něho objekt přístupný, případně jakou míru dopomoci 
bude při jeho návštěvě potřebovat. 

Objekty jsou současně vyznačeny i v mapové části. Barva kolečka označujícího umístění objektu odpovídá 
stupni jejich přístupnosti.

V mapách jsou označena i vyhrazená parkovací stání.

Zmapovat a popsat přístupnost objektů je v dnešní době velmi složité. Objekty často mění majitele, rekon-
struují 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.

Aktuální informace o vyhrazených parkovacích stáních naleznete na http://praha1.indigo.cz/.

Publikace je k dispozici rovněž na webových stránkách www.praha1.cz.
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 Objekt částečně přístupný
• Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu pří-

stupného. 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 maximál-

ně 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 po-

žadavek 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). Po-

drobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.

Bezbariérový vstup hlavním vchodem
  Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně pří-

stupného 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 ně-
kterých 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 
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.
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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 po-
třeba 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 pa-
rametry 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
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1. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 – hlavní budova radnice 14 A2

Vodičkova 681/18, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 097 111, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Vstup z Vodičkovy ulice do hlavní budovy úřadu vede přes pasáž dvoukřídlými automaticky otevíranými dveřmi (šířka 
2x 69 cm). Pasáž propojuje ulici Vodičkova a ulici Navrátilova, rozdílné výškové uliční úrovně jsou řešeny uprostřed pasáže 
schodišti a bezbariérový přístup do prostor úřadu je pouze z Vodičkovy ulice. 

Do hlavních vnitřních prostor úřadu v přízemí je vchod z pasáže vlevo. Přístup je dvojími jednokřídlými dveřmi (šířka 81 cm, 
oboustranné svislé madlo), otevírají se mechanicky směrem ven. Je zde umístěno kontrolní oddělení, informační kancelář - 
podatelna, ověřování dokladů, Czech Point, pokladna, dětský koutek. Přepážky mají pulty (výška 72 cm) s podjezdem (výška 
70 cm). 

V pasáži před schodištěm a výtahy do vyšších pater jsou vlevo troje vstupní dvoukřídlé dveře, k většímu výtahu vedou 
další dveře (šířka 2x 73 cm, oboustranné madlo), otevírají se mechanicky směrem ven. Dále je na levé straně pasáže umístěno 
občerstvení se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 81 cm, oboustranné svislé madlo), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř. V konci dolní části pasáže je Oddělení kontrolní Odboru dopravy s přístupem jednokřídlými dveřmi (šířka 81 cm, 
oboustranné svislé madlo), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Přede dveřmi vlevo je umístěna obousměrná zvonková 
signalizace (výška 148 cm).

Po pravé straně pasáže se nachází Odbor dopravy se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 81 cm), otevírají se mechanic-
ky směrem dovnitř. Dále následuje vrátnice se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 70 cm), otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. Za vrátnicí je vstup do hygienického zázemí. Na konci dolní pasáže vpravo je vstup ke kanceláři opatrovníka. 
Jednokřídlé dveře (šířka 81 cm, oboustranné svislé madlo) otevírané mechanicky směrem dovnitř vedou do chodby, ze které 
je vlevo vstup přímo do kanceláře. Jednokřídlé dveře (šířka 85 cm) kanceláře se otevírají mechanicky směrem ven do chodby.

Dále pokračuje pasáž směrem k ulici Navrátilova s přístupem automaticky otevíranými dveřmi (šířka 2x 70 cm). Za nimi 
jsou na šířku pasáže umístěna čtyři přímá ramena schodišť. Z druhé podesty vlevo s přístupem přes + 1 schod (výška 14 cm, 
hloubka 48 cm) je vstup do sociálně-právní poradny jednokřídlými dveřmi (šířka 84 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř, zvonková obousměrná signalizace (výška 150 cm) je umístěna v rohu vpravo nad schodem. Nad schodišti (úroveň 
ulice Navrátilova) jsou vlevo umístěny další prostory Odboru dopravy s přístupem přes + 1 schod (výška 12 cm, hloubka 42 
cm), vstupní jednokřídlé dveře (šířka 86 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 140 cm) je 
umístěna v rohu vlevo nad schodem.

Kanceláře dalších odborů jsou umístěny v 1. až 7. patře s přístupem výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; 
klec šířka 110 cm, hloubka 85 cm), který je umístěn vpravo od  schodiště, menším výtahem (automaticky otevírané dveře 
šířka 70 cm; klec šířka 104 cm, hloubka 87 cm) a oběžným výtahem (paternoster). Od menšího výtahu je vstup do informační 
kanceláře automaticky otevíranými dveřmi (šířka 90 cm) otevíranými na oboustranné dotekové čidlo (výška 99 cm), z vnitřní 
strany kanceláře je tlačítko čidla umístěno v rohu.

Podrobný seznam odborů a oddělení v objektu 

1. patro

Kancelář tajemníka – odd. hospodářské zprávy, Odbor matrik

2. patro

Kancelář tajemníka – odd. personální, Odbor informatiky, Kancelář starosty – odd. vnější kontroly
3. patro

Odbor živnostenský, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

4. patro

Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Odbor technické a majetkové správy

5. patro

Útvar starosty – odd. územního rozvoje, odd. interního auditu, Odbor fi nanční, Odbor životního prostředí, Kancelář tajem-
níka – odd. právní – kontroly a stížnosti

6. patro

Odbor technické a majetkové správy, Kancelář tajemníka – odd. právní, Zástupce starosty, Tajemník, Kancelář starosty – 
odd. odd. obchodu a služeb, odd. volených orgánů

7. patro

Odbor kanceláře starosty, Starosta, Zástupce starosty, Odbor informatiky

Do kanceláří v patrech vedou jednokřídlé dveře (šířka 85 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.
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Vzhledem k tomu, že prostory úřadu jsou bezbariérově přístupné pouze v přízemí a parametry výtahů spojujících další 
podlaží jsou nevyhovující, je objekt zařazen do kategorie částečně přístupný objekt. 

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 175 cm, hloubka 188 cm) je umístěná v přízemí a má přístup přes společ-
nou předsíň běžných toalet (dveře šířka 92 cm, obtížná manipulace; předsíň šířka 128 cm, hloubka 350 cm). Kabina je uzamče-
ná, klíč je k dispozici u obsluhy WC. Součástí vybavení kabiny je sklopný přebalovací pult. 

 
 2. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 – Odbor školství a kultury 14 A2

Vodičkova 730/9, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 097 111, 221 097 797, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Odbor školství a kultury je umístěn v 1. patře obytného domu. Před vstupem do objektu je vpravo umístěna obou-
směrná zvonková signalizace (výška 160 cm, odsazení od rohu 31 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 57 cm), 
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následují jednokřídlé dveře (šířka 84 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř systémem elektronického vrátného, tzv. bzučáku (ovladač z vnější i vnitřní strany výška 134 cm, na vnitřní stra-
ně odsazení od rohu 30 cm), následují další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 71 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Vlevo je umístěn výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 70 cm, automaticky otevírané klecové dveře šířka 
70 cm; klec šířka 99 cm, hloubka 87 cm), který spojuje všechna podlaží. Přístup do 1. patra je jinak možný pouze točitým 
schodištěm.

V 1. patře vlevo od výtahu jsou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 1,5 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř chodby, vpravo přede dveřmi (nad posledním schodem schodiště z přízemí) je umístěna zvonková 
signalizace (výška 140 cm). V chodbě vlevo je vstup do kanceláře úřadu jednokřídlými dveřmi (šířka 100 cm), otevírají 
se mechanicky směrem dovnitř kanceláře. 

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 

3. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1  15 A1
 – Odbor občansko-správních agend, Oddělení správního řízení

Vodičkova 700/32, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 097 111, 221 097 190, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je z pasáže U Nováků (pasáž u KFC) dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 62 cm), otevírají se mechanicky 
směrem ven. Před vstupem vlevo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 160 cm). Odbor úřadu je umís-
těn ve 2. patře obytné budovy. Přístup je možný výtahem (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 77 cm; klec šířka 
90 cm, hloubka 116 cm), který spojuje suterén až 5. patro. Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 61 cm) mají práh (výška 
2,5 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vpravo vedle dveří je obtížně dostupná zvonková signalizace (výška 
153 cm, odsazení od rohu 15 cm). Z předsíně vedou troje dveře do kanceláří. Uprostřed jsou dvoukřídlé dveře (2x 61 
cm), další dvoje jednokřídlé dveře (šířka 60 cm) mají úzký průchod. Kanceláře jsou propojeny dvoukřídlými dveřmi 
(šířka 2x 61 cm).

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta, která není určena veřejnosti.
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4. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1  14 A1
 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odd. sociální prevence

Karoliny Světlé 1018/7, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 097 111, 221 097 351, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu má chodník směrem dolů k vozovce velký příčný sklon (26,5 %, délka 120 cm). Chodník ulicí 
Karoliny Světlé směrem k Národní třídě je ve svažitějším terénu a má podél technického značení zúžený průjezd (šířka 
95 cm). 

Vlevo před vstupem je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 141 cm, odsazení od rohu 15 cm). Vstup je dvou-
křídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 66 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zá-
dveří (hloubka 73 cm), ze zádveří vedou dále dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 66 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají 
se mechanicky směrem dovnitř.

Za vstupem je vyrovnávací rampa se sklonem směrem nahoru (sklon 3 %, délka 28 cm).  V interiéru jsou stoly (podjezd 
výška 75 cm) s počítači.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 

5. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1  14 B2
 - Odbor občansko-správních agend, Oddělení osobních dokladů  

Navrátilova 1559/9, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 097 111, 221 097 190, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Částečně přístupný vstup do pasáže je z ulice Navrátilova, před vchodem je + 1 schod (výška 6 cm, hloubka 67 cm), 
další přístup z druhého konce pasáže od hlavní budovy ÚMČ je možný pouze přes čtyři série schodů po + 11 schodech. 
Vstup do pasáže z ulice Navrátilova je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 78 cm, vedlejší křídlo šířka 72 cm, bez 
kliky, madlo ve tvaru koule), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Hlavní křídlo je v úředních hodinách otevřeno. 

Oddělení občanských průkazů je umístěno v pasáži vpravo, vstupní dveře (šířka 86 cm, svislé madlo s koulí) jsou 
jednokřídlé, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Stojan vyvolávacího systému (výška 104 cm) má volný přístup 
zepředu, z boku je zúžený průchod (šířka 63 cm), přepážky (šířka 178 cm) mají pult s podjezdem (výška 73 cm), fotoka-
bina (šířka 202 cm, hloubka 183 cm) má posuvné dveře (šířka 88 cm). Na pultu fotokabiny (výška 73 cm) jsou ovládací 
prvky. Pult nemá podjezd.

Oddělení cestovních dokladů je umístěno v pasáži vlevo, vstupní dveře (šířka 84 cm) jsou jednokřídlé, otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř. Dveře jsou vsazeny do výklenku (šířka 84 cm, hloubka 57 cm), ve kterém je nájezd smě-
rem nahoru (sklon 9,9 %). Za vstupními dveřmi je práh (výška 4 cm) opatřený šikmým klínem se sjezdem směrem dolů. 
Stojan vyvolávacího systému (výška 104 cm) je volně přístupný z  boku, přepážky (šířka 178 cm) mají pult s  podjez-
dem (výška 72 cm). K dispozici jsou dvě fotokabiny přístupné přes šatnu (šířka 138 cm, hloubka 250 cm) jednokřídlými 
dveřmi (šířka 81 cm) otevírajícími se mechanicky směrem ze šatny. Vlevo vedou do fotokabiny jednokřídlé dveře (šířka 
90 cm, vodorovné madlo), otevírají se mechanicky směrem ven z fotokabiny (šířka 168 cm, hloubka 151 cm). Pult (výška 
74 cm) je opatřen ovládacími prvky.

Hygienické zázemí

K dispozici je hygienické zázemí v pasáži hlavní budovy ÚMČ. Přístupná toaleta je umístěna pod schody, přístup k ní 
je pouze venkovní obchozí trasou.
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6. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1  14 A2
 – ÚTVAR STAROSTY, Oddělení investic  

Jungmannova 19/7, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 097 111, 221 097 222, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Vstup do dvora je vraty (šířka 329 cm) s dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, vpravo je umís-
těna zvonková signalizace (výška 132 cm, odsazení od rohu 24 cm). Před vstupními vraty je šikmá plocha se sklonem 
směrem nahoru (17 % – 18,6 %, délka 200 cm). Přístup následně komplikuje zúžený průchod (šířka 77 cm). 

Před vstupem do budovy je + 1 schod (výška 12 cm, hloubka 30 cm), před vstupními dveřmi vlevo je umístěna zvon-
ková signalizace (výška 148 cm, odsazení od rohu 24 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 75 cm, ve-
dlejší křídlo šířka 42 cm – nelze otevřít), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Z vnější strany dveře nemají kliku. 
Kanceláře jsou umístěny v chodbě vpravo. Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem 
dovnitř.

 
7. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – Mariánské náměstí 10 C2

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, tel.: 12444 (Pražské kontaktní centrum), www.praha.eu, posta@praha.eu

Vstup a interiér

Hlavní vstup je bariérový, před vstupem je + 7 schodů (výška 14 cm, hloubka 37 cm). Vstupní dveře jsou dvoukříd-
lé (šířka 2x 58 cm, oboustranné madlo), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedlejší upravený vstup je z budo-
vy v ulici U Radnice 1. Před vstupem vpravo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 117 cm, odsazení 
od rohu 65 cm). Chodník před vstupem má velký příčný sklon (9,5 %). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 85 cm), 
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následují dvoukřídlé dveře (šířka 2x 68 cm), které jsou trvale otevřeny a opat-
řeny zarážkami. Nejsnazší přístup k výtahu je vpravo boční chodbou (směrem k  hlavnímu vstupu). Výtah (dveře auto-
maticky otevírané šířka 80 cm, vsazené ve výklenku šířka 86 cm, hloubka 70 cm; klec šířka 109 cm, hloubka 110 cm) je 
umístěn vlevo od hlavního vstupního schodiště, spojuje přízemí až 4. patro. V budově jsou vpravo od hlavního vstupu 
další dva služební výtahy, které v 1. a 2. patře nezastavují, a dva oběžné výtahy (paternostery). 

V 1. patře v chodbě je třeba cestou od výtahu ke kancelářím využít k překonání – 3 schodů (výška 14 cm, hloubka 
34 cm) šikmou schodišťovou plošinu (nosnost 230 kg, přepravní plocha šířka 83 cm, hloubka 105 cm, ovladače vně plo-
šiny, v místě horního nástupu manipulační prostor omezen nábytkem) nebo rampu (sklon 29,7 % cm, délka 139 cm, 
šířka 90 cm) na sníženou úroveň 1. patra. 

Přístup do vnitřních prostor budovy v přízemí je dvojími dvoukřídlými kyvnými dveřmi (šířka 2x 65 cm), dveře jsou 
velmi těžké. Další kyvné dveře (šířka 2x 78 cm) propojují v patrech boční chodby průchodem přes podestu schodiště. 
Dveře do kanceláří, pracoven a dalších úředních místností jsou většinou dvoukřídlé (šířka 2x 63 cm, 2x 70 cm) se zúže-
ným průchodem hlavního křídla a s prahy (výška 2 – 3 cm).

V přízemí jsou umístěny informace, vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 65 cm), manipulační prostor interiéru 
je dostatečný, pult je vyšší (výška 120 cm). Veřejnosti je zde také k dispozici podatelna, kluby, PPF Banka, úřadovna 
Městské policie, kancelář Odboru rozpočtu, kancelář Asociace krajů a občerstvení, které má přístup přes + 3 schody 
(výška 14 cm, hloubka 30 cm).

V 1. patře je umístěna šatna s pultem (výška 91 cm), velká zasedací síň s dvoukřídlými vstupními dveřmi (šířka 2x 64 
cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k  zasedací síni nové rady je chodbou s dvoukřídlými kyvnými dveřmi 
(šířka 2x 61 cm). Dále je zde Odbor kanceláře primátora, ředitele MHMP, pracovny, kluby.

Ve 2. patře je kancelář primátora a Odbor komunikace. Ve 3. patře je Odbor kanceláře ředitele MHMP, Odbor kan-
celáře primátora, Odbor komunikace, Nadační fond a zasedací síň s přístupem přes + 2 schody (výška 10 cm, hloubka 
30 cm; výška 14 cm, hloubka 34 cm).

Ve 4. patře je Odbor rozpočtu, kancelář ředitele MHMP, výbor zastupitelstva, Odbor legislativní a právní a zasedací 
síň s přístupem přes + 2 schody (výška 17 cm, hloubka 30 cm; výška 16,5 cm, hloubka 20 cm). 

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (posuvné dveře šířka 110 cm; kabina šířka 184 cm, hloubka 138 cm) je umístěna v přízemí. 
Přístup je přes předsíň (šířka 110 cm, hloubka 115 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 78 cm), otevírají se mechanicky smě-
rem ven. Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici na vrátnici.
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8. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – Jungmannova 29 14 A2

Jungmannova 35/29, Praha 1 – Nové Město, tel.: 12444 (Pražské kontaktní centrum), www.praha.eu, posta@praha.eu

Vstup a interiér

Hlavní vstup je z  ulice Jungmannova. Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 250 cm) se otevírají automaticky, dveře ze 
zádveří jsou totožné. Před vstupem vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 133 cm, odsazení od rohu 23 cm). 

Vedlejší vstup je z ulice Charvátova (od ulice Spálená) přes + 2 schody (výška 10 cm, hloubka 40 cm; výška 14 cm, 
hloubka 117 cm). Vstupní dveře jsou karuselové (šířka max. 115 cm). Před vstupem vpravo vně i uvnitř je tlačítko (výška 
90 cm) na zpomalení karuselu. (Další vstupy z ulice Charvátova slouží jako únikové.) Za vstupem je umístěna recepce 
s vysokým pultem (výška 114 cm).

Přístup do vyšších pater je možný dvěma hlavními bezbariérovými výtahy. Za hlavním vstupem vpravo je umístěn 
první výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm), vede k němu šikmá prudká 
rampa směrem nahoru (sklon 29,3 %, šířka 220 cm, délka 146 cm). Výtah spojuje suterén až 6. patro. Druhý výtah (auto-
maticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojuje suterén až 6. patro. Přístup k výtahu je 
dvojími dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm). 

K dispozici je dále pět výtahů, z nichž pouze jeden parametry vyhovuje (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; 
klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm). Je umístěn za recepcí vedlejšího vstupu, spojuje suterén až 5. patro. Další výtahy mají 
ztížený přístup nebo menší rozměry klece, či obtížně otevíratelné dveře. V objektu je také oběžný výtah (paternoster).

V přízemí od vstupu z ulice Jungmannova jsou vpravo umístěny informace s vysokým pultem (výška 123 cm). K dis-
pozici je informační stojan (výška 106 cm), platební automat a validátor (výška 117 cm), stojan vyvolávacího systému 
(výška 105 cm, hloubka 30 cm). 

V přízemí úřadu se nachází Středisko dopravních informací DPP přístupné rampovým nájezdem (sklon 33,3 %, délka 
50 cm, výška 17 cm). Nájezd je na šířku vstupních dveří (šířka 110 cm) otevíraných mechanicky směrem ven. Kancelář 
Pražských služeb má přístup přes + 1 schod (výška 17 cm, hloubka 20 cm) před vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 
82 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Kopírovací služby a  místnost fotografa mají přístup jednokřídlými 
dveřmi (šířka 82 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Vlevo od vstupu od Jungmannovy ulice jsou umístěny vedlejší vstupy na Odbor dopravně správních činností s regis-
trem řidičů a vozidel (podrobnosti viz objekt č. 9). První vstup vlevo je ze zádveří vstupu do budovy MHMP přístupem 
přes + 1 schod (výška 14 cm, hloubka 40 cm). První vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 72 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven, ústí do chodby k výtahu a dále ke vchodu na Odbor dopravně-správních agend. Druhý vstup je za zá-
dveřím vstupu na MHMP vlevo přes atrium přístupné dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 63 cm), otevírají se mechanicky 
směrem ven. 

K dispozici veřejnosti je podatelna se dvěma vchody. U prvního vchodu je třeba překonat + 1 schod (výška 13 cm, 
hloubka 43 cm) umístěný před dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 63 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Další vchod 
do podatelny je prudkým rampovým nájezdem směrem nahoru (sklon 26,9 %, délka 52 cm, šířka 210 cm) před dvoukří-
dlými dveřmi (šířka 2x 63 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. 

Na Oddělení služeb veřejnosti jsou dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 70 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. 
Za dveřmi je rampa směrem nahoru (sklon 6,9 %, délka 200 cm, šířka 249 cm). 

V přízemí je také umístěn veřejný internet se stoly bez možnosti podjezdu (výška 63 cm), stojan na internet (podjezd 
výška 97 cm, klávesnice výška 106 cm). Dále je zde občerstvení (mobilní nábytek a stoly s podjezdem) a hygienické 
zázemí. Podlaha vnitřní pasáže má místy mírný šikmý sklon.

V  1. patře je umístěn Odbor rozvoje a  fi nancování dopravy, Odbor dopravních agend, Odbor Kancelář ředitele 
MHMP, Odbor živnostenský a občansko-správní, zasedací místnost, ve 2. patře Odbor Kancelář ředitele MHMP, Odbor 
památkové péče, zasedací místnost, ve 3. patře je Odbor územního plánu, Odbor Evropských fondů, Odbor stavební, 
Odbor účetnictví, Odbor Kancelář ředitele MHMP, zasedací místnost, ve 4. patře Odbor životního prostředí, zasedací 
místnost, v 5. patře Odbor informatiky, Odbor kontrolních činností, Odbor daní, poplatků a cen, zasedací místnost a v 6. 
patře Odbor Kancelář ředitele MHMP, Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu, Odbor školství, mládeže 
a sportu, zasedací místnost. U umístění a názvů odborů a oddělení může dojít ke změnám. 

Hygienické zázemí

Přístupné toalety jsou umístěny v  1., 3. a 5. patře, kabiny jsou téměř totožné (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 352 cm, 
hloubka 251 cm). Jsou samostatné a oddělené, s přístupem bez předsíně. V přízemí je pouze částečně přístupná toaleta 
(dveře šířka 90 cm; kabina šířka 278 cm, hloubka 195 cm; přístup k míse komplikuje odpadkový koš a držák toaletního 
papíru). Kabina je uzamčená, klíč je k dispozici na informacích. 
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9. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  14 A2
 – Jungmannova 29, Odbor dopravně-správních činností

Jungmannova 35/29, Praha 1 – Nové Město, tel.: 12444 (Pražské kontaktní centrum), www.praha.eu, posta@praha.eu

Vstup a interiér 

Hlavní vstup na Odbor dopravně-správních činností je z ulice Jungmannova, poblíž vyústění ulice Charvátova. Před 
vstupem jsou + 2 schody (výška 12 cm, hloubka 30; výška 12 cm, hloubka 42 cm). Vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 
71 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Dva vedlejší vstupy vedou z přízemí hlavní budovy MHMP, hlavní vstupní dveře (šířka 250 cm) z ulice Jungmannova 
se otevírají automaticky. 

První vedlejší vstup je vlevo ze zádveří vstupu do budovy MHMP, komplikuje jej + 1 schod (výška 14 cm, hloubka 
40 cm). První vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 72 cm) se otevírají mechanicky směrem ven do chodby vedoucí podél 
výtahu ke vchodu na Odbor dopravně-správních agend. Druhé dveře do místnosti úřadu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 70 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Nejméně bariérový je druhý vedlejší vstup, je umístěn za zádveřím vstupu do MHMP vlevo a je dostupný přes atrium. 
Do atria vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 63 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Za dveřmi je rampa se sklonem 
směrem nahoru (sklon 11,7 %, délka 137 cm, šířka 245 cm). Dále z atria vede rampa směrem nahoru (sklon 10,2 %, délka 
72 cm, šířka 196 cm) k dalším dvoukřídlým dveřím (šířka 2x 62 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř kanceláře 
úřadu. 

U hlavního vstupu jsou umístěny informace s vysokým pultem (výška 116 cm, mezipult výška 93 cm). V interiéru jsou 
vytvořeny přepážky (dveře šířka 99 cm, kóje šířka 163 cm, hloubka 126 cm, podjezd pultu výška 77 cm), k dispozici je 
platební automat (výška 165 cm). Pokladna má vyšší pult (výška 92 cm) s podjezdem (výška 88 cm).  

Hygienické zázemí

Toalety jsou součástí vybavenosti hlavní budovy MHMP. 
Přístupné toalety jsou umístěny v  1., 3. a 5. patře, kabiny jsou téměř totožné (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 352 cm, 

hloubka 251 cm). Jsou samostatné a oddělené, s přístupem bez předsíně. V přízemí je pouze částečně přístupná toaleta 
(dveře šířka 90 cm; kabina šířka 278 cm, hloubka 195 cm; přístup k míse komplikuje odpadkový koš a držák toaletního 
papíru). Kabina je uzamčená, klíč je k dispozici na informacích. 

 
10. STAROMĚSTSKÁ RADNICE – obřadní síň 10 C2

Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 097 688, 221 097 469, 
www.staromestskaradnice.cz, info@staromestskaradnice.cz

Vstup a interiér

Pro přístup do obřadní svatební síně Staroměstské radnice se využívá samostatný vchod do budovy. Je bariérový, před 
vstupem jsou + 2 schody (výška 8 cm, hloubka 36 cm), vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 82 cm), otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř, vedou do šatny obřadní síně. 

Částečně upravený vchod je umístěný vedle bariérového vstupu vpravo, před vstupem je + 1 schod (výška 10 cm, hloubka 
150 cm), vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 104 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř haly. Před vstupem vlevo je 
umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 151 cm) na přivolání obsluhy, která zajistí nainstalování ližin (po rozložení 
sklon 9,4 %, max. délka 149 cm). Po vstupu do haly se pokračuje vlevo do šatny, průchozí dveře (šířka 103 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř šatny.

Obřadní síň je umístěna v 1. patře, přístup je svislou schodišťovou plošinou (nosnost 300 kg, dveře šířka 88 cm, otevírají se 
v přízemí automaticky, tlačítko z boku výška 94 cm, v 1. patře se otevírají mechanicky, tlačítko výška 103 cm, rozměry přeprav-
ní plochy šířka 86 cm, hloubka 119 cm). Tlačítko ovladače (výška 82 cm) uvnitř kabiny je umístěno uprostřed podélné stěny. 
Plošina je průchozí. 

V 1. patře je z manipulační plochy před plošinou (šířka 156 cm, hloubka 174 cm) směrem vpravo přístup do obřadního sálu 
s nájezdem nahoru (sklon 11,8 %, délka 100 cm), následuje průjezd ostěním (šířka 85 cm) a zúžený průchod dveřmi (šířka 76 cm). 

K dispozici je k zapůjčení mechanický vozík, který zajišťuje průjezd zúženým průchodem do síně. 
Jiný vstup do 1. patra je možný pouze sérií schodišť, stejně jako východ ze sálu.
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Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 79 cm; kabina šířka 139 cm, hloubka 177 cm) je umístěna ve  3. patře budovy 
Staroměstské radnice, přístup je z přízemí od vedlejšího vstupu, k dispozici jsou dva výtahy (dveře šířka 99 cm; klec šířka 
90 cm, hloubka 148 cm). Klíč je v pokladně věže vlevo od výtahů. U obřadní síně jsou pouze nepřístupné toalety.

 
11. ÚŘAD PRÁCE PRO PRAHU 1, 2 - zprostředkování zaměstnání 15 C2

Bělehradská 214/86, Praha 2 – Vinohrady, tel.: 950 178 111, www.portal.mpsv.cz, posta.aac@aa.mpsv.cz

Vstup a interiér

Před hlavním vstupem je + 1 schod (výška 10 cm, hloubka 50 cm). Obousměrná zvonková signalizace (výška 163 cm, 
odsazení od rohu 10 cm) je špatně označena a umístěna nad schodem. Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 75 cm) se 
otevírají mechanicky směrem dovnitř, jsou bez kliky (madlo ve tvaru koule). Za dveřmi je rohož (šířka 60 cm, hloubka 
40 cm) s velkými a hlubokými mezerami (ve směru chůze délka 3 cm, hloubka 3 cm). Pracoviště zprostředkování za-
městnání je umístěno v 1. patře, Oddělení hmotné nouze ve 2. patře. Přístup je možný výtahem (šachetní i klecové 
mechanicky otevírané dveře oboje šířka 74 cm, otevírají se dovnitř klece; klec šířka 100 cm, hloubka 110 cm).

V 1. patře je součástí vybavení vyvolávací systém (výška 104 cm, hloubka 30 cm) s volným přístupem zepředu, k dis-
pozici je informační stojan (klávesnice výška 80 cm, podjezd výška 78 cm). Z chodby vedou dveře (šířka 80 cm) do kan-
celáří a dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) ke schodišti. Ve 2. patře jsou dveře do kanceláří a ke schodišti totožné jako 
v 1. patře. 

Hygienické zázemí

V objektu je pouze nepřístupná toaleta v přízemí, je ale trvale uzamčena.

 
12. ÚŘAD PRÁCE PRO PRAHU 1, 2 - nepojistné dávky 15 C2

Šafaříkova 557/14, Praha 2 – Vinohrady, tel.: 950 178 501 - 508, 950 178 511 - 518, www.portal.mpsv.cz, posta.abb@aa.mpsv.cz

Vstup a interiér

Vstup je z nároží ulic Šafaříkova a Záhřebská. Před vstupem je umístěn nájezd směrem nahoru (sklon 16,5 %, délka 
100 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 45 cm), otevírají se automaticky do stran. Následuje zádveří a další 
dveře stejné jako vstupní do oddělení úřadu. V prostorném interiéru je automat pořadníkového systému (karta sociál-
ního systému, dávky tlačítko výška 100 cm) s volným přístupem zpředu. Přepážky (šířka 170 cm) mají pult (výška 73 m) 
s podjezdem (výška 70 cm), dále je zde podatelna s vyšším pultem (výška 98 cm) s podjezdem (výška 92 cm). 

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta je umístěna vlevo od  vstupu, je součástí běžných WC ženy, má přístup z  dostatečně 
prostorné předsíně (šířka 341 cm, hloubka 150 cm). Vstupní dveře do předsíně (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven. Kabina (dveře šířka 90 cm; šířka 160 cm, hloubka 160 cm) je zařazena do kategorie přístupnosti WC II., 
protože umyvadlo tvoří překážku v bočním přístupu k míse WC. 
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13. FINANČNÍ ÚŘAD PRO PRAHU 1 15 A1

Štěpánská 619/28, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 041 111, www.cds.mfcr.cz, podatelna@pr1.pm.ds.mfcr.cz

Vstup a interiér

Vstup do objektu je přes + 2 schody (výška 0 – 13 cm, hloubka 28 cm, výška 13 cm, hloubka 200 cm ke vstupním 
dveřím). Na překonání výškového rozdílu je vpravo od schodů umístěna zalomená rampa (první úsek sklon 8,7 %, šířka 
130 cm, délka 60 cm, druhý úsek  sklon 11,1 %, šířka 145 cm, délka 60 cm ). V místě zalomení rampy je podesta, nad ní je 
umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 76 cm, odsazení od rohu 27 cm). Vstupní dveře jsou dvoje (hlavní 
křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm, oboustranné madlo), otevírají se mechanicky směrem ven, využívají se 
dveře vpravo. V zádveří (hloubka 340 cm) je umístěna recepce (pult výška 105 cm, podjezd výška 101 cm). Další samo-
statný vstup, vpravo od hlavního vstupu do FÚ, vede do podatelny ÚMČ Praha 1. Přede dveřmi je + 1 schod (výška 11 
– 14 cm, hloubka 52 cm), vstupní jednokřídlé dveře (šířka 86 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř, jsou velmi 
těžké na manipulaci. Podatelna má vyšší pult (výška 100 cm) s podjezdem (výška 93 cm).

Ze zádveří je vstup do vstupní haly dvojími dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 77 cm), otevírají se mechanicky 
směrem ven. Z haly vpravo vede přes + 2 schody (výška 14 cm, hloubka 30 cm) rampa (sklon 22,2 %, délka 125 cm, šířka 
79 cm) směrem k pokladně a k podatelně MHMP. Vstup do pokladny je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 86 cm), otevírají 
se mechanicky směrem ven. Pokladna má vyšší pult (výška 105 cm) s podjezdem (výška 101 cm).  

Z  haly rovně je přístup k  výtahu (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 88 cm; klec šířka 106 cm, hloubka 
136 cm), který spojuje suterén až 5. patro. 6. patro nemá bezbariérový přístup vyřešený. Do zvýšeného přízemí je pří-
stup pouze přes vyrovnávací schody, stejně tak do sníženého přízemí. Do zvýšeného přízemí přes + 2 schody (výška 
16 cm, hloubka 32 cm) je položena rampa (sklon 19,6 %, délka 140 cm, šířka 85 cm). Na této výškové úrovni je umís-
těno i  částečně přístupné hygienické zázemí a  rychlé občerstvení. Do  sníženého přízemí vedou – 4 schody (výška 
15 cm, hloubka 30 cm) a je zde umístěn malý výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 62 cm; klec šířka 108 cm, 
hloubka 107 cm, dojezd s výškovým rozdílem 5 cm), který spojuje suterén až 5. patro. Dále je v budově oběžný výtah 
(paternoster).

V  přízemí se rozdíly výšek podlah vyskytují dále v  chodbě k  administrativnímu zázemí a  k  prostorám ředitelství 
pro hl. m. Prahu, přístup přes – 5 schodů (výška 15 cm, hloubka 31 cm) je řešený prudkou rampou (sklon 34,7 %, délka 
258 cm, šířka 90 cm) opatřenou zarážkou proti sjetí. Část prostor (vnitřní správa, studovna) je obtížně přístupná přes + 2 
schody, přístup  též komplikuje zúžený manipulační prostor.

V budově se problém s rozdílnými výškovými úrovněmi podlah objevuje ve všech podlažích, částečně je řešen v ně-
kterých patrech rampou se sklonem směrem nahoru (sklon 17 – 18 %, délka 890 cm, šířka 150 cm), ale v 1. a 3. patře je 
přístup do oddělení přes + 1 schod (výška 17 cm) bez rampy. 

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, 
poplatky, úhrady, pokuty a penále. V 1. patře je umístěna registrace, ve 2. patře je oddělení zaměřené na fyzické osoby, 
3. patro se týká správy majetku, ve 4. patře je generální ředitelství a ředitelství pro Prahu 1, v 5. patře je oddělení práv-
nické a v 6. patře je exekuční oddělení, vyměřovací oddělení pro právnické osoby. V suterénu jsou služby pro zahraniční 
klienty.

Vzhledem k obtížnému přístupu a nepřístupnosti některých oddělení se po ohlášení na recepci projednávají záleži-
tosti klientů v přízemí na recepci nebo v hale v 1. a ve 4. patře. 

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 181 cm, hloubka 147 cm) je umístěna na konci chodby 
v přízemí vpravo. Je třeba projít předsíní WC muži (dveře šířka 89 cm, předsíň šířka 152 cm, hloubka 454 cm).
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Informační kanceláře Úřadu MČ Praha 1

I I .



 
14. INFORMAČNÍ KANCELÁŘ – Vodičkova 14 A2

Vodičkova 681/18, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 097 280, 221 097 300, 221 097 111, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Informační kancelář je umístěna v hlavní budově úřadu. Vstup je přes pasáž dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 69 cm), otevírají 
se automaticky. Pasáž propojuje ulici Vodičkova a  ulici Navrátilova, rozdílné výškové uliční úrovně jsou řešeny uprostřed 
pasáže schodišti a bezbariérový přístup do prostor úřadu je pouze ze strany od ulice Vodičkova. 

Do hlavních vnitřních prostor úřadu v přízemí je přístup z pasáže vlevo, vstup je dvojími jednokřídlými dveřmi (šířka 81 cm, 
oboustranné svislé madlo), otevírají se mechanicky směrem ven. Vlevo je umístěna přepážka informační kanceláře s pultem 
(výška 72 cm) s podjezdem (výška 70 cm). 

 
Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 175 cm, hloubka 188 cm) je v přízemí a má přístup přes společnou předsíň 
běžných toalet (dveře šířka 92 cm, obtížná manipulace; předsíň šířka 128 cm, hloubka 350 cm). Kabina je uzamčená, klíč je 
k dispozici u obsluhy WC. Součástí vybavení kabiny je sklopný přebalovací pult. 

 
15. INFORMAČNÍ KANCELÁŘ – Malostranské náměstí 9 B2

Malostranské náměstí 36/22, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 531 845, www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je jednokřídlými dveřmi (šířka 97 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. V otevřeném zádveří je 
rovná plocha (hloubka 72 cm), za ní je – 1 schod (výška 10 cm) kompenzovaný rampou (sklon 33,7 %, šířka 172 cm, délka 30 
cm). Proti vstupu jsou stoly (výška 72 cm, bez podjezdu) pracovnic centra. 
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Sociální služby

I I I .



 
16. STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 11 B1

Dlouhá 736/23, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 311 941, 724 021 780, www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Středisko sociálních služeb má totožný vstup jako DPS Dlouhá. Vstup se nachází v pasáži vlevo, vstupní dvoukřídlé dveře 
(šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven, otevřít lze pouze hlavní křídlo, a to velmi ztěžka. Vedle dveří vlevo je 
umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 166 cm).  Přízemí až 6. patro, ve kterých je umístěn i provoz DPS, spojuje 
výtah (automaticky otevírané dveře šířka 140 cm; klec šířka 210 cm, hloubka 93 cm). Středisko sociálních služeb je umístěno 
v 7. patře, výtah však končí v 6. patře. Další přístup je možný pouze přes + 4 a + 17 schodů (výška 15 cm, hloubka 30 cm). Vstup 
do kanceláře je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Klienti s pohybovým omezením 
mohou telefonicky požádat o zprostředkování jednání v přízemí objektu.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
17. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – DLOUHÁ 23 10 B2

Dlouhá 736/23, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 311 941, 724 021 780, www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Přístup do DPS Dlouhá je totožný jako do Střediska sociálních služeb. Vstup se nachází v  pasáži vlevo, vstupní dvoukřídlé 
dveře (šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven, otevřít lze pouze hlavní křídlo, a to velmi ztěžka. Vedle dveří vlevo 
je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 166 cm). Jednotlivá patra (přízemí – 6. patro) jsou přístupná schodi-
štěm a výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 140 cm; klec šířka 210 cm, hloubka 93 cm). V přízemí se naproti výtahu 
nacházejí schránky na dopisy (nejvyšší ve výšce 185 cm). Vnitřní prostory ve všech podlažích mají dostatečnou šířku chodeb 
(šířka 150 cm), výjimku tvoří 4. patro se zúženým průchodem (šířka 72 cm, délka zúžení 300 cm) v místě nástupní plochy před 
výtahem. Bytové jednotky jsou vybaveny nepřístupným hygienickým zázemím a částečně přístupnou kuchyňskou linkou. 
Ve 4. patře  mohou klienti využít venkovní terasu, na kterou vede směrem nahoru vnitřní rampa (sklon 28,7 %, délka 300 cm, 
šířka 94 cm, bez zarážky proti vyjetí, jednostranné madlo). Rampa ústí u jednokřídlých dveří (šířka 80 cm), které se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Dále směrem dolů na terasu pokračuje vnější rampa (sklon 10,5 %, délka 150 cm, šířka 90 cm) 
s kluzkým povrchem a v zanedbaném stavu. 

Hygienické zázemí

Ve společných prostorách je k dispozici pouze nepřístupná sprcha se zúženým průchodem (šířka 70 cm) a schodem (výška 
14 cm).

Bytové jednotky jsou vybaveny nepřístupným hygienickým zázemím (dveře šířka 70 cm; kabina šířka 152 cm, hloubka 
149 cm) s nepřístupnou toaletou a s nepřístupným sprchovým koutem (vstup šířka 43 cm, box šířka 76 cm, hloubka 83 cm). 
Posuvné dveře mají práh (výška 8 cm). 

 
18. BYTOVÝ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BENEDIKTSKÁ 11 B1

Benediktská 1100/13, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 311 941, 724 021 780, www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do objektu je vpravo vedle vjezdu do garáže. Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 90 cm, zúžení 
madlem šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle vstupu 
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vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 117 cm). Za hlavním vstupem vpravo se nacházejí částečně přístupné schránky 
na dopisy (nejvyšší 180 cm). Za nimi je umístěna vrátnice s pultem (výška 70 cm). Přístup do pater je schodištěm (šířka 100 cm) 
a výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 109 cm, hloubka 112 cm), který spojuje suterén až 8. patro. 
V 6. a 8. patře jsou dvě bytové jednotky označené jako bezbariérové s vlastním částečně přístupným hygienickým zázemím 
a částečně přístupnou kuchyní.  

Společné prostory jsou ve 2. patře. Vlevo od výtahu se nachází centrum osobní hygieny, část prostor slouží i jako kadeřnic-
tví. Ve 2. patře vpravo od výtahu se nachází jídelna sloužící zároveň jako klubovna. Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 
cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Jídelna je vybavena stoly s podjezdem (výška 69 cm). Dále je ve 2. patře umístěna 
částečně přístupná toaleta. Chodby (šířka 120 cm) jsou místy zúženy (šířka 93 cm).  Objekt má dvě terasy, z nichž střešní je 
přístupná pouze po schodišti + 7, + 19 schodů (výška schodu 18 cm, hloubka 30 cm). Na terasu vedou jednokřídlé vstupní 
dveře (šířka 88 cm) s prahem (výška 15 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Druhá terasa v 7. patře je přístupná jed-
nokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.  

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, zúžení madlem šířka 88 cm; kabina šířka 150 cm, hloubka 158 cm) je umístě-
na ve 2. patře. U umyvadla je baterie s obtížným ovládáním. 

Částečně přístupné centrum osobní hygieny má vstup přes předsíň, vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají 
se mechanicky směrem dovnitř. Součástí centra je koupelna se vstupem posuvnými dveřmi (šířka 90 cm), vybavení tvoří vana 
(vstup dvířky z boku vany), nepřístupná sprcha se židlí, nepřístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 146 cm, hloubka 
142 cm), madla chybí. Centrum je umístěno ve 2. patře a je určeno pro klienty DPS.

V bezbariérových bytech je k dispozici hygienické zázemí s oddělenou částečně přístupnou toaletou (dveře šířka 90 cm; 
kabina šířka 150 cm, hloubka 200 cm) a koupelnou (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 230 cm, hloubka 204 cm) s nepřístupným 
sprchovým koutem (vstup šířka 44 cm; box šířka 80 cm, hloubka 72 cm), který je opatřen posuvnými dveřmi s prahem (výš-
ka 6 cm). Vybavení tvoří sklopné sedátko, madla, signalizační nouzové tlačítko. U sprchy a umyvadla je baterie s obtížným 
ovládáním.

 
19. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – TÝNSKÁ 17 10 B2

Týnská 622/17, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 826 477, 224 827 102, 724 021 782, www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do objektu je z vnitřního dvora, do kterého je přístup průchodem z Týnské ulice. Chodník využívaný jako 
vjezd má větší příčný sklon (8,7 %). Vstup do průchodu je dvoukřídlými vraty (hlavní křídlo šířka 100 cm), otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Vpravo u vstupu je nefunkční zvonková signalizace. Z průchodu do dvora vedou dvoukřídlá vrata 
(hlavní křídlo šířka 86 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Oboje dveře mají vysoko umístě-
nou kliku (výška 116 cm). Průchod přes dvůr je krytý. 

Hlavní vstup do samotného DPS je automaticky otevíranými dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 130 cm). Vstup je 
otevřen pouze v denních hodinách. Vedlejší vstup je umístěn vlevo od hlavního, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) se 
otevírají mechanicky směrem ven. Tento vstup je nepřetržitě otevřen. Za hlavním vstupem je recepce s pultem (výška 77 cm). 
Po levé straně v prostorách recepce je k dispozici vysokorychlostní internet (podjezd výška 96 cm).

Celý objekt lze rozdělit na pravou a levou část, které jsou bezbariérově propojeny v přízemí. Další propojení v 1. patře je 
možné pouze s přístupem přes celkem 6 schodů. První jsou - 3 schody (výška 15 cm, hloubka 26 cm), které tvoří bariéru mezi 
1. patrem a spojovacím krčkem levé části, následují - 3 schody (výška 16 cm, hloubka 28 cm) za ukončením krčku v pravé části 
objektu. V budově jsou dvě hlavní schodiště se dvěma výtahy, v levé části výtah (automaticky otevírané dveře šířka 77 cm; 
klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje přízemí až 2. patro, nástupní plocha má hloubku pouze 140 cm. V pravé části výtah 
(automaticky otevírané dveře šířka 94 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojuje přízemí až 3. patro. V 1. patře je vyrov-
návací rampa (sklon 9 %, šířka 120 cm, délka 330 cm) vedoucí směrem nahoru do spojovacího krčku, kde se nachází knihovna 
s internetem a klubovna. Obě místnosti jsou přístupné jednokřídlými dveřmi (šířka 98 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř.

Část budovy vlevo od vstupu, kde se nachází i denní stacionář a průchozí jídelna vybavená stoly s podjezdem (výška 71 
cm), má ve 2. patře jednu bytovou jednotku označenou jako bezbariérovou s hygienickým zázemím. V pravé části budovy se 
kromě běžných bytových jednotek nachází ve 2. patře centrum osobní hygieny, které je možné navštívit pouze v doprovodu 
pečovatelky.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 160 cm) se nachází v přízemí u recepce, vedle 
mísy WC je nedostatečný prostor (šířka 74 cm). 
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Centrum osobní hygieny (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 400 cm, hloubka 130 cm) nabízí svým klientům vanu se zvedákem 
a běžnou sprchu s nepřístupnou toaletou. K dispozici je sprchová židle s nastavitelnou výškou. 

Ve 2. patře je bezbariérová bytová jednotka s hygienickým zázemím (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 270 cm, hloubka 130 
cm). Součástí vybavení je přístupná toaleta s nepřístupnou sprchou, vedle sprchy je nedostatečný manipulační prostor (šířka 
60 cm).

 
20. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – PŠTROSSOVA 18 14 B1

Pštrossova 190/18, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 932 237, 724 021 781, www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 46 cm), otevírají se mechanicky směrem do-
vnitř. Vedle dveří vpravo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 160 cm). Otevírání dveří je zajištěno systémem 
elektrického vrátného, tzv. bzučáku. 

Za vstupem vpravo je umístěna vrátnice s pultem (výška 107 cm, okénko výška 85 cm) a také administrativní část objektu 
s přístupem jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle dveří vlevo je umístěna zvonková 
signalizace (výška 135 cm). Za vstupem vlevo je umístěna částečně přístupná toaleta, naproti ní je přístupné centrum osobní 
hygieny. Od vstupu rovně v chodbě se nachází schodiště (min. šířka 92 cm), vedle něj vlevo schránky na dopisy (výška 113 – 
max. 160 cm), pod nimi je šikmá podlaha (sklon 6,6 %, šířka 129 cm, délka 228 cm) se sklonem směrem dolů. Za schránkami 
je možný přístup na dvorek jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Od schodiště vpravo 
je umístěna jídelna s přístupem jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. V jídelně jsou stoly 
s nedostatečným podjezdem (výška 65 cm). 

Suterén s 5. patrem spojuje výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 130 cm, hloubka 210 cm). 
Byt označený jako bezbariérový s nepřístupným hygienickým zázemím je umístěn v 1. patře.
Ze společných prostor je v 5. patře přístupná knihovna se vstupem dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší 

křídlo šířka 30 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, stoly jsou s podjezdem (výška 71 cm). Z knihovny je průchod 
na venkovní terasu se vstupem jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) se schodem ve vstupu (výška 10 cm), z vnitřní i z vnější 
strany schod vyrovnávají rampy (sklon 12 %, šířka 95 cm, délka 70 cm). Celkovou orientaci v objektu usnadňuje barevné odli-
šení jednotlivých pater, které je použito rovněž u ovladačů výtahu.

 
Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 198 cm) se nachází v přízemí a má přístup přes 
předsíň (šířka 137 cm, hloubka 145 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle WC 
mísy je topným tělesem zúžený prostor (šířka 70 cm). 

Přístupné centrum osobní hygieny (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 240 cm, hloubka dostatečná) se nachází v přízemí, dveře 
se otevírají směrem dovnitř. Přístup je přes předsíň (šířka 240 cm, hloubka 140 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), oteví-
rají se mechanicky směrem dovnitř předsíně. Vybavení tvoří vana se zvedákem a přístupná sprcha. 

Bezbariérová bytová jednotka je umístěna v 1. patře, má nepřístupné hygienické zázemí (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 
280 cm, hloubka 170 cm), součást vybavení tvoří přístupná sprcha a nepřístupná toaleta, v přístupu k míse brání umyvadlo. 

 
21. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – U ZLATÉ STUDNĚ 1 9 B1

U Zlaté studně 169/1, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 531 837, 257 532 934, 257 181 640, 724 021 783,
 www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Přístup do DPS je ulicí U Zlaté studně, která prudce stoupá směrem ke vstupu (sklon 16,6 %, délka cca 40 m), povrch 
komunikace je z nerovné kamenné dlažby. Ve vstupu do objektu je práh (výška 7 cm). Vedle dveří vlevo je umístěna obou-
směrná zvonková signalizace (výška 130 cm). Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 100 cm), otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. Za vstupem je + 11 schodů (výška 15 cm, hloubka 30 cm) na úroveň zvýšeného přízemí k recepční místnos-
ti, přístupnost je řešena šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 225 kg, rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 
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80 cm). Ve zvýšeném přízemí je umístěna částečně přístupná toaleta. Dále je již k dispozici výtah (automaticky otevírané 
dveře šířka 80 cm; klec šířka 119 cm, hloubka 140 cm), který spojuje zvýšené přízemí až 3. patro, kde se nachází jediný 
bezbariérový byt v budově. 

Součástí DPS U  Zlaté studně je dvouúrovňová terasa, která je přístupná z  bezbariérového bytu pomocí dvou šikmých 
schodišťových plošin. Mezi 3. patrem a mezipatrem 2. patra je umístěna plošina (nosnost 225 kg, rozměry přepravní plochy 
šířka 70 cm, hloubka 70 cm), která spojuje bezbariérovou bytovou jednotku s první úrovní terasy v mezipatře. Z této úrovně 
terasy na druhou, která se nachází o 72 cm výše, je přístup umožněn venkovní plošinou (nosnost 225 kg, rozměry přepravní 
plochy šířka 70 cm, hloubka 70 cm, zalomená dráha). Bezbariérová bytová jednotka má jednokřídlé vstupní dveře (šířka 100 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Chodba v domě má zúžený průchod ve 3. patře a v místě nástupu na plošinu 
zpřístupňující terasu vzniká nedostatečná manipulační plocha (šířka 100 cm, mezi madly 90 cm, hloubka 85 cm). 

V chodbách domu a v prostoru schodišť je umístěno přivolávací zařízení – alarm (výška 100 cm).

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 180 cm) je umístěna ve  zvýšeném přízemí 
vlevo, je uzamčená a je přístupná pouze za přítomnosti pečovatelky. Toaleta je umístěna u recepce ve zvýšeném přízemí.

Přístupnost zázemí bezbariérové bytové jednotky nebylo umožněno zmapovat.

 
22. DENNÍ STACIONÁŘ – TÝNSKÁ 17 10 B2

Týnská 622/17, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 826 477, 224 827 102, 606 054 231, www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do objektu je z vnitřního dvora, do kterého je přístup průchodem z Týnské ulice. Chodník využívaný jako 
vjezd má větší příčný sklon (8,7 %). Vstup do průchodu je dvoukřídlými vraty (hlavní křídlo šířka 100 cm), otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Vpravo u vstupu je nefunkční zvonková signalizace. Z průchodu do dvora vedou dvoukřídlá vrata 
(hlavní křídlo šířka 86 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Oboje dveře mají vysoko umístě-
nou kliku (výška 116 cm). Průchod přes dvůr je krytý.

Hlavní vstup do DPS je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 130 cm), otevírají se automaticky, šířka průchodu je dosta-
tečná. Vstup je otevřen pouze v denních hodinách. Vedlejší vstup je umístěn vlevo od hlavního, vstupní jednokřídlé dveře 
(šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Tento vstup je nepřetržitě otevřen. Za hlavním vstupem je umístěna re-
cepce s pultem (výška 77 cm). Po levé straně v prostorách recepce je k dispozici vysokorychlostní internet (nejvyšší ovládací 
prvek výška 105 cm) s podjezdem (výška 96 cm).

Přístup k dennímu stacionáři vede vlevo od recepce jednokřídlými dveřmi (šířka 88 cm), otevírají se mechanicky směrem 
ven, dále chodbou kolem částečně přístupné toalety po pravé straně. Následuje vstup do jídelny jednokřídlými dveřmi (šířka 
90 cm), otevírají se směrem dovnitř. Na konci jídelny vlevo se nacházejí jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), otevírají se mechanic-
ky směrem dovnitř jídelny a vedou do chodby se schodištěm a výtahem po pravé straně. V konci chodby je vstup do zádveří 
denního stacionáře jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se směrem ven. Samotné dveře do denního stacionáře jsou 
jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se směrem dovnitř. Stacionář je vybaven stoly s podjezdem (výška 71 cm).

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 160 cm) má vedle mísy WC nedostatečný ma-
nipulační prostor (šířka 74 cm). Toaleta je umístěna v přízemí vlevo od recepce.

 
23. SYSTÉM TÍSŇOVÉ PÉČE 14 A2

Palackého 720/5 (budova polikliniky), Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 948 465, 224 947 711, 224 948 465, 724 021 778, 
724 021 789, www.socialnisluzby-praha1.cz

Vstup a interiér

Systém tísňové péče sídlí ve 2. patře Polikliniky Palackého. Ústředním prostorem v přízemí je průchozí pasáž, která spojuje 
vchody z ulic Palackého, Františkánské zahrady a z Vodičkovy ulice. 
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Hlavní vstup je z ulice Palackého dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 142 cm, průchod zužuje patník portálu na 120 cm, 
vedlejší křídlo šířka 100 cm). Střední sloupek dveří je pevný.

Vedlejší vstup je z Františkánské zahrady. Z prostoru před poliklinikou nejprve vede dvoukřídlá branka (šířka 2x 120 cm), 
otevírá se mechanicky směrem dovnitř, dále je vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka 160 cm), otevírají se automaticky. Následuje 
zádveří se vstupními dvoukřídlými dveřmi (šířka 140 cm), otevírají se automaticky. V konci pasáže vpravo je umístěna rampa 
(sklon 8,75 %, šířka 126 cm, délka 620 cm) s přilehlými za sebou umístěnými vyrovnávacími schodišti buď s + 3 schody (výška 
16 cm, hloubka 40 cm), nebo s + 4 schody (výška 15 cm, hloubka 40 cm), až na výškovou úroveň nástupní plochy k výtahům 
a k přístupným toaletám u schodiště B.

Přístup do Systému tísňové péče je z pasáže z ulice Palackého vlevo podél vrátnice s okénkem (výška okénka 120 cm, šířka 
40 cm). Za vrátnicí je umístěno schodiště E a přilehlý výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloub-
ka 210 cm), který spojuje přízemí až 4. patro. Systém tísňové péče je umístěn ve 2. patře vlevo od výtahu. 

Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), vyznačeny jsou jako dveře č. 308, otevírají se mechanicky směrem dovnitř 
malé předsíně (šířka 115 cm, hloubka 130 cm). Dveře do kanceláře dispečinku jsou jednokřídlé (šířka 80 cm) s prahem (výška 2 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř kanceláře. Na patře je k dispozici částečně přístupná toaleta.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 160 cm) je umístěna ve 2. patře u schodiště E. 
Přístup k míse WC omezuje svislý držák sklopného madla. 

Přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 90 cm, madlo chybí; kabina šířka 170 cm, hloubka 176 cm) pro muže a samostat-
ná toaleta (dveře šířka 90 cm, madlo chybí; kabina šířka 165 cm, hloubka 180 cm) s předsíní (dveře šířka 90 cm) pro ženy jsou 
umístěny v přízemí. Kabiny jsou uzamčené, klíč je k dispozici na vrátnici. Vedle toalet je umístěna přebalovací kabina. 

 
24. 3P, o.s. 11 B1

Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, tel.: 736 509 852, www.kpss5.cz, 3P.redakce@email.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je větší příčný sklon chodníku (5,2 %). Hlavní vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 87 cm), otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Provoz centra probíhá v jedné kanceláři v přízemí u stolu pracovníka centra, komunikace s klienty 
probíhá především telefonicky.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta. 

 
25. BONA, o.p.s. – chráněná textilní dílna 15 B1

Žitná 610/23, Praha 1 – Nové Město, tel.: 283 853 163, www.bona-ops.cz, info@bona-ops.cz

Vstup a interiér

Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 95 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dveře jsou vsazené ve výklenku 
(šířka 100 cm, hloubka 95 cm), na jejich zárubni vpravo je zvonková signalizace (výška 140 cm). V přízemí je obchod s bezpul-
tovým prodejem a galerie. Část dílenských prostor je umístěna v suterénu s přístupem pouze točitým schodištěm.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.
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26. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – oblastní spolek Praha 1 9 C1

Hellichova 632/11b, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 217 899, www.cervenykriz.eu, praha1@cervenykriz.eu

Vstup a interiér

Přístupový chodník má podélný sklon 8,3 %. Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 94 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř. Dveře jsou vsazené ve výklenku (šířka 170 cm, hloubka 45 cm). Vedle dveří vpravo je umístěna zvonková signalizace 
(výška 135 cm, odsazení od rohu 20 cm). Ve dveřích vstupu je – 1 schod (výška 8 cm). Následuje zužující se zádveří (šířka 170 – 
110 cm, hloubka 130 cm), vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 94 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. V provozovně 
jsou stoly s nedostatečným podjezdem (výška 66 cm), čajová kuchyňka není přístupná, obsluhu zajišťuje personál.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
27. ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH 11 B1

Dlouhá 729/37, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 827 152, www.cun.cz, deafunie@cun.cz

Vstup a interiér

Vstup je z ulice Dlouhá průjezdem do dvora s povrchem z kamenné dlažby s nerovnostmi a s přístupem přes obrubník 
chodníku (výška 8 cm). Kancelář je umístěna v 1. patře a je přístupná pouze točitým schodištěm. Od schodiště je přístup dále 
přes ochoz ke kanceláři sdružení. Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 79 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. Vedle dveří vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 145 cm). Vnitřní prostory kanceláří mají rozdílné 
výškové úrovně. Uvnitř dvora je možnost parkování.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 

28. DIAKONIE ČCE – Středisko celostátních programů a služeb  11 A1
 – Služby pro zrakově postižené 

Klimentská 1211/18, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 316 306, szp.diakoniecce.cz, szp@diakonie.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je + 1 schod (výška 10 cm, hloubka 35 cm). Vedle dveří vpravo je nad schodem umístěna zvonková signali-
zace (výška 155 cm, odsazení od rohu 12 cm). Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 81 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř zádveří (šířka 240 cm, hloubka 400 cm). Ze zádveří je vpravo přístup do malé 
knihovny vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, před vstupem vpravo je 
umístěna zvonková signalizace (výška 159 cm). Za  knihovnou je kancelář s  přístupem pouze přes schody, není přístupná 
veřejnosti. Pobočka se specializuje na půjčování kazet pro nevidomé či knih v Braillově písmu.

 
Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.
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29. DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ 8 C2

Vlašská 344/25, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 181 731, www.dssv-vlasska.cz, info@dssv-vlasska.cz

Vstup a interiér

Areál má z ulice Vlašská dva vstupy. Hlavní vstup vede přes schodiště, nejprve přes + 11 schodů nerovnoměrné výšky i dél-
ky, až k vstupním dvoukřídlým dveřím (hlavní křídlo šířka 61 cm, vedlejší křídlo šířka 70 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř, vedle dveří vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 140 cm). Následuje dalších + 42 schodů k budově. 

Vedlejší vstup je bez schodů, ale sklon přístupové cesty je až 40 % a vede po nerovné kamenné dlažbě ke vstupním dvou-
křídlým dveřím (šířka 300 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř a slouží zároveň jako vjezd pro vozidla.

Areál je ve svažitém terénu, nejníže je budova ředitelství, dále budova Domova a Centra denních služeb a nejvýše ve svahu 
je umístěna zahradní kavárna. Všechny budovy jsou přístupné pouze schodištěm.

Domov pro klienty má čtyři patra. Schodiště je umístěno před i za vstupními dveřmi, do pater objektu vede rovněž točité 
schodiště. Veškeré společenské prostory pro klienty a byty klientů se nacházejí v patrech, ze dvora je vstup pouze do pro-
vozních místností. 

Budova ředitelství a administrativy má dvě patra. Před vstupem jsou + 4 schody (výška 18 cm, hloubka 30 cm). Vstupní 
dveře jsou jednokřídlé (šířka 88 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace je vpravo nad schody 
(výška 122 cm). Za vstupem je vpravo umístěn sekretariát, vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší 
křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 147 cm). Proti 
vstupu je umístěno schodiště a nepřístupné hygienické zázemí. Za vstupem vlevo je čajová kuchyňka bez podjezdu a dále 
v konci chodby je kancelář ředitele. Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanic-
ky směrem dovnitř. Pro konzultace a pohovor s klienty je k dispozici stůl s podjezdem (výška 74 cm).  

Zahradní kavárna má obtížnou dostupnost, cesta k ní má sklon místy až 40 % nebo přístup sérií schodišť. Možnost parko-
vání je uvnitř areálu.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
30. HOME SENIOR, s.r.o. 11 A1

Revoluční 1502/30, Praha 1 – Nové Město, tel.: 800 888 014, www.homesenior.cz, sluzby@homesenior.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je ze strany od Vltavy, plocha před vstupem má podélný sklon 8,75 %. Vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 113 cm) 
se otevírají automaticky systémem elektrického vrátného, tzv. bzučáku, zaměstnanci mají vstup na kartu. Vedle dveří vlevo 
je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 138 cm, odsazení od překážky v podobě betonového truhlíku 34 cm). 
Za hlavním vstupem vlevo je umístěno točité schodiště a výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 90 cm, 
hloubka 110 cm), který spojuje suterén až 4. patro, společnost má sídlo ve 3. patře. Do vlastní kanceláře vedou jednokřídlé 
dveře (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Služby poskytované Home senior, s.r.o. tvoří 
poradenská a především terénní činnost. 

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.
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31. MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s. – Centrum Praha 9 C2

Lázeňská 485/2, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 736 620 807, www.maltezskapomoc.cz, hana.simkova@maltezskapomoc.cz

Vstup a interiér

Vstup je z  ulice Lázeňská dvoukřídlou bránou (šířka 2x 90 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř, před vstupem 
vpravo je obousměrná zvonková signalizace (výška 145 cm), je třeba se ohlásit. Následuje cesta průchodem a přes dvůr vlevo. 
Povrch dvora tvoří dlažba s menšími nerovnostmi. Prostory společnosti jsou v přízemí. Vstupní dveře do kanceláře jsou dvou-
křídlé (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 64 cm) s prahem (výška 6 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Maltézská pomoc poskytuje převážně služby formou telefonického poradenství a terénní práce.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
32. KAVÁRNA VESMÍRNA – Máme otevřeno?, o.s. 15 B1

Ve Smečkách 604/5, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 212 363, www.mameotevreno.cz, kavarna@mameotevreno.cz

Vstup a interiér

Vstup je umístěn v  zastřešeném vstupním výklenku vlevo, před vstupními dveřmi je dostatečná manipulační plocha, 
na kterou vede z chodníku směrem nahoru vyrovnávací rampa (sklon 12,3 %, šířka 170 cm, délka 30 cm). Vstup je jednokřídlý-
mi dveřmi (šířka 87 cm) otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 
150 cm, odsazení od rohu 50 cm). Interiér kavárny rozděluje chodba na dvě části. V chodbě je vstup na částečně přístupnou 
toaletu, barový pult (výška 120 cm) a  pokladna. Zadní část kavárny je z  části vyvýšená do  pódií. Stoly nemají dostatečný 
podjezd. 

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 150 cm) je umístěna ve spojovací chodbě a je 
společná pro oddělení WC ženy. Dveře nejsou vyznačeny. Přebalovací pult v kabině komplikuje přístup k míse WC. Kabina je 
uzamčená, klíč je k dispozici na recepci.

 
33. OBČANSKÁ PORADNA PRAHA 1 11 B1

Jakubská 676/3, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 310 110, www.oppraha1.wz.cz, op.praha1@seznam.cz

Vstup a interiér

Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř zádveří. Před vstupem je + 1 schod 
(výška 17 cm, hloubka 32 cm). Vedle vstupu vpravo nad schodem je umístěna zvonková signalizace (výška 135 cm, odsazení 
od rohu 5 cm). Ze zádveří (šířka 140 cm, hloubka pouze 95 cm) vedou přes + 1 schod (výška 15 cm) do čekárny poradny dvou-
křídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Na překonání 
schodu u vstupu i schodu v zádveří jsou k dispozici ližiny, které nainstaluje pracovník poradny, návštěvu je nejlépe ohlásit 
telefonicky předem. Z čekárny vedou do poraden dvoje jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř. V interiéru jsou stoly s podjezdem (výška min. 70 cm).

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.
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34. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA DŮSTOJNÉ STÁŘÍ 11 C2

Senovážné náměstí 1565/16, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 248 006, www.oszds.cz, pc1@oszds.cz

Vstup a interiér

Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 100 cm, vedlejší křídlo šířka 110 cm), otevírají se mechanicky směrem do-
vnitř průchodu. Vedle vstupu vpravo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 155 cm, odsazení od rohu 10 cm). 
Na konci průchodu (šířka 277 cm, hloubka dostatečná) je přístup vpravo přes + 2 schody (výška 16 cm, hloubka 36 cm) smě-
rem na podestu schodiště, dále vlevo přes – 2 schody (výška 16 cm, hloubka 36 cm) se pod schody nachází vstupní prostor 
(šířka 130 cm, hloubka 115 cm) do kanceláře sdružení. Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 84 cm) se otevírají mechanicky směrem 
ven. Ve dveřích je + 1 schod (výška 14 cm). Vnitřní prostor se skládá ze dvou kanceláří. Sdružení poskytuje poradenské služby 
telefonicky.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
35. DÍLNY TVOŘIVOSTI, o.s. 14 C1

Podskalská 1252/24, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 511 488, 774 372 796, www.dilnytvorivosti.cz, dilny_tvorivosti@seznam.cz

Vstup a interiér

Dílna tvořivosti má dvě provozně oddělené části (dílnu a obchod s kanceláří) se dvěma různými vstupy z ulice Podskalská. 
Obě dvě části jsou v přízemí a jsou mezi sebou propojeny. 

Vstup do dílny je přes + 2 schody (výška 14 cm, hloubka 28 cm), vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší 
křídlo šířka 75 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vlevo nad schody je umístěna obousměrná zvonková 
signalizace (výška 168 cm, odsazení od rohu 30 cm). Následuje zádveří (šířka 195 cm, hloubka 500 cm), kde jsou další + 2 scho-
dy (výška 14 cm, hloubka 28 cm). Na překonání vnějších i vnitřních schodů nainstaluje personál na požádání ližiny. Ze zádveří 
vedou dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 60 cm), které jsou trvale otevřeny. 

Vpravo za zádveřím jsou jednokřídlé dveře (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř chodby dílen se záze-
mím. Do dílny vpravo je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 85 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Pracovní stoly mají 
podjezd (výška 72 cm). Zázemí tvoří nepřístupná toaleta se sprchou. K dispozici je v chodbě čajová kuchyňka s podjezdem 
(výška 85 cm). 

Vlevo za zádveřím jsou propojovací dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška 
2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedou do části s obchodem a kanceláří se zázemím.

Vstup do obchodu je umístěn vlevo od hlavního vstupu do dílny. Vstup je přes + 2 schody (výška 18 cm, délka 27 cm), 
vstupní jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vpravo nad schody je umístěna 
zvonková signalizace (výška 118 cm, odsazení od  rohu 35 cm). Na překonání vnějších schodů nainstaluje personál na po-
žádání ližiny. Z obchodu je vstup dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) do kanceláře, 
otevírají se mechanicky směrem ven. Dále z kanceláře vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 
65 cm) do chodby k nepřístupné toaletě. Z chodby (šířka 130 cm) je přístup k propojovacím dveřím do prostor chodby domu 
a do dílen tvořivosti.

Hygienické zázemí

Nepřístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina nepravidelného tvaru šířka min. 130 cm, hloubka 190 cm) je umístěna v zá-
zemí obchodu, u mísy WC chybí sklopné madlo.

 
Další nepřístupná  toaleta (dveře šířka 79 cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 155 cm) s nepřístupnou sprchou je umístěna 

v části dílen. 
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36a. PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o.s.  11 B1
 – Centrum samostatného života

Benediktská 688/6, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 827 210, 736 485 859, www.pov.cz, www.presbariery.cz, pov@pov.cz

Vstup a interiér

Před vstupem má chodník příčný sklon 3,49 %. Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 94 cm), hlavní křídlo se 
otevírá směrem dovnitř automaticky nebo na dotekové čidlo (výška 85 cm), které je umístěné vedle zárubně dveří vlevo. 
Z vnitřní strany je stejný režim otevírání, dotekové čidlo (výška 85 cm, odsazení od rohu 122 cm) je umístěné vpravo. Dveře 
mohou být využity jako dvoukřídlé, vedlejší křídlo (šířka 55 cm) se otevírá mechanicky směrem dovnitř. Vybavení tvoří stoly 
s podjezdem (výška 72 cm) a čajová kuchyňka s podjezdem (výška 75 cm).  

Hygienické zázemí

Nepřístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, otevírají se dovnitř; kabina šířka 194 cm, hloubka 225 cm) má přístup přes předsíň 
(dveře šířka 90 cm; šířka 107 cm, hloubka 186 cm), vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. 

 

36b. PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o.s.  11 B1
 – Středisko přístupného vzdělávání

Haštalská 754/13 (vstup z ulice Za Haštalem), Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 827 210, 736 485 859, www.pov.cz, pov@pov.cz

Vstup a interiér

Chodník před vstupem má nerovný povrch z velkých kostek. Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Před vstupem vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 130 cm).

Ze zádveří (šířka 180 cm, hloubka 550 cm) vlevo je umístěna učebna a kancelář se zázemím, vstup je dvoukřídlými dveřmi 
(hlavní křídlo šířka 87 cm, vedlejší křídlo šířka 35 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Stoly v učebně jsou s podjezdem 
(výška min. 72 cm). Z kanceláře je přístup podél čajové kuchyňky k částečně přístupné toaletě zúženým průchodem (šířka 73 
cm), na toaletu vedou jednokřídlé dveře (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř kabiny.  

Ze zádveří rovně je vstup na dvůr jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dále vede 
vlevo dvouramenná zalomená rampa (sklon 3,49 %, šířka 140 cm, délka 380 cm, sklon 1,75 %, šířka 195 cm, délka 200 cm) 
k druhému, zadnímu vstupu do částečně přístupné toalety střediska. Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají 
se mechanicky směrem ven. 

Rampa pokračuje třetím ramenem (sklon 10,5 %, šířka 150 cm, délka 160 cm) na úroveň dvora.

Hygienické zázemí

K dispozici je částečně přístupná toaleta (dveře z kanceláře šířka 80 cm; dveře ze dvora 90 cm; kabina šířka 185 cm, hloubka 
415 cm). Dveře se otevírají dovnitř kabiny, vedle mísy WC je manipulační prostor široký 77 cm, vzhledem k dostatečnému 
vnitřnímu prostoru je toaleta označena jako částečně přístupná. Vybavení tvoří sprcha se sedátkem, přístup k němu omezuje 
baterie, která je ale ze sedátka obtížně dostupná. 

 

37. SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ  11 A1
 MOZKOVÉ OBRNĚ, o.s. – Středisko ucelené rehabilitace při DMO

Klimentská 1236/9, Praha 1 – Nové Město, tel.: 296 245 678, 602 727 472, www.dmoinfo.cz, sdmo@dmoinfo.cz

Vstup a interiér

Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 108 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle vstupu vpravo je umístěna 
zvonková signalizace (výška 140 cm), následuje zádveří (šířka 300 cm, hloubka 600 cm). Ze zádveří vpravo vedou do oddělení 
recepce a administrativy dvoje vstupní jednokřídlé dveře (šířka 70 cm), otevírají se mechaniky směrem dovnitř. Ze zádveří 
rovně vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří a vedou přes vyrovnávací rampu 
(sklon 12 %, šířka 90 cm, délka 25 cm) do předsíně (šířka 140 cm, hloubka 320 cm). Z předsíně vpravo vede průchod (šířka 
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103 cm) do všech prostor, do učebny, ordinace psychologa a sociálního pracovníka, fyzioterapeuta a na hygienické zázemí 
s přístupnou toaletou. Všechny dveře (šířka min. 80 cm) jsou bez prahu nebo s nízkými prahy (výška max. 2 cm), vybavení 
učebny tvoří stoly s podjezdem (min. 70 cm).

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 160 cm) slouží jako společná. Madlo na stěně je šikmé 
a kratší (délka 40 cm).

 
38. SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR, o.s. 15 A1

Krakovská 1695/21, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 462 462, www.sons.cz, sons@sons.cz

Vstup a interiér

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých sídlí ve stejné budově jako Tyfl oservis a Tyfl ocentrum. Přístup k objek-
tu je vyznačen reliéfním pásem v chodníku a navigačním akustickým majákem. Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo 
šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před vstupem jsou + 2 schody (výška 12 cm, 
hloubka 32 cm), vpravo vedle vstupu je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 120 cm, odsazení od rohu 17 cm) 
s popisem v Braillově písmu. Následuje zádveří (šířka 155 cm, hloubka 600 cm) s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 65 cm), otevírají 
se mechanicky směrem ven. V zádveří se po levé straně nachází informační tabule budovy i v Braillově písmu a vpravo jsou 
poštovní schránky uzpůsobené pro nevidomé. V dlažbě je vodící pruh LED-diod. Rovně je přístup ke schodišti upravenému 
pro nevidomé a slabozraké, vlevo vede vodící pruh k výtahu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 100 cm, 
hloubka 120 cm), který spojuje přízemí až 4. patro. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých má hlavní provozov-
nu umístěnu ve 3. patře. Výtah má výstupní místo přímo v prostorách SONS, nachází se zde kancelář prezidenta, Metodické 
centrum odstraňování bariér, SIA středisko, správa budovy. Všechny dveře jsou označeny Braillovým písmem, stěny chodeb 
jsou opatřeny vodícími madly. Dveře do místností (šířka min. 80 cm) jsou bez prahu nebo s nízkým prahem (výška max. 2 cm). 

Ve 4. patře s přímým přístupem od výtahu je umístěna počítačová učebna, vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), 
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vybavení tvoří stoly s podjezdem (výška 70 cm). Dále je zde redakce časopisu Zora, 
vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Ve 2. patře je umístěna prodejna pomůcek, vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s prahem (výška 3 cm), otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř. 

Mezipatro, suterén a 5. patro jsou přístupné pouze schodištěm, ve sníženém přízemí s přístupem přes – 8 schodů (výška 
15 cm, hloubka 27 cm) je umístěna klubovna, učebna, v mezipatře nad 2. patrem s přístupem přes + 13 schodů (výška 15 cm, 
hloubka 27 cm) je kancelář digitalizace. V 5. patře je telefonické navigační centrum, internet a probíhá zde výuka jazyků, 
v suterénu je umístěna tělocvična a posilovna.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 84 cm; kabina šířka 146 cm, hloubka 140 cm) je umístěna v 1. patře domu, kde sídlí 
Tyfl oservis, a je k dispozici i klientům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfl ocentra.

 
 39. STUDIO OÁZA, o.s. 13 A2

Říční 440/6, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 313 008, 257 316 726, www.studio-oaza.org, info@studio-oaza.org

Vstup a interiér

Před hlavním vstupem je nahoru vyrovnávací rampa (sklon 44,4 %, šířka 150 cm, délka 35 cm), vstup je dvoukřídlými dveř-
mi (šířka 2x 60 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle vstupu vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 150 cm). 

Vedlejší vstup vede přes + 4 jezdecké schody, + 1 schod (výška 15 cm, hloubka 25 cm). Před vstupními vraty vlevo je umís-
těna zvonková signalizace (výška 150 cm, odsazení od rohu 10 cm). Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveří (šířka 120 cm, hloubka 120 cm) a jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) s + 1 scho-
dem (výška 15 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.

Sdružení má dvě kanceláře, jsou v různé výškové úrovni spojené schodem nebo rampou.
Na stejné adrese má kanceláře České hnutí speciálních olympiád.
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Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
40. TYFLOCENTRUM PRAHA, o.p.s. 15 A1

Krakovská 1695/21, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 462 492, www.praha.tyfl ocentrum.cz, praha@tyfl ocentrum.cz

Vstup a interiér

Tyfl ocentrum sídlí ve stejné budově jako Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfl oservis. Přístup k objek-
tu je vyznačen reliéfním pásem v chodníku a navigačním akustickým majákem. Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo 
šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před vstupem jsou + 2 schody (výška 12 cm, 
hloubka 32 cm), vpravo vedle vstupu je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 120 cm, odsazení od rohu 17 cm) 
s popisem v Braillově písmu. Následuje zádveří (šířka 155 cm, hloubka 600 cm) s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 65 cm), otevírají 
se mechanicky směrem ven. V zádveří se po levé straně nachází informační tabule budovy i v Braillově písmu a vpravo jsou 
poštovní schránky uzpůsobené pro nevidomé. V dlažbě je vodící pruh LED-diod. Rovně je přístup ke schodišti upravenému 
pro nevidomé a slabozraké, vlevo vede vodící pruh k výtahu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 100 cm, 
hloubka 120 cm), který spojuje přízemí až 4. patro. 

Tyfl ocentrum je umístěno v mezipatře nad přízemím, je přístupné pouze schodištěm. Od výtahu ke schodišti vedou 
z chodby dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm) s prahem (výška 3 cm), otevírají se směrem 
do chodby. Dále je z podesty přístup přes + 13 schodů (výška 15 cm, hloubka 31 cm) do mezipatra. Vstup je jednokřídlými 
dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle vstupu vlevo je umístěna obousměrná zvonková 
signalizace (výška 137 cm, odsazení od rohu 20 cm). Tyfl ocentrum má dvě přístupné kanceláře a čajovou kuchyňku bez 
podjezdu.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 84 cm; kabina šířka 146 cm, hloubka 140 cm) je umístěna v 1. patře domu, kde sídlí 
Tyfl oservis, a je k dispozici i klientům Tyfl ocentra a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

 
41. TYFLOSERVIS, o.p.s. 15 A1

Krakovská 1695/21, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 462 362, 221 462 361, www.tyfl oservis.cz, praha@tyfl oservis.cz

Vstup a interiér

Tyfl oservis sídlí ve stejné budově jako Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfl ocentrum. Přístup k objek-
tu je vyznačen reliéfním pásem v chodníku a navigačním akustickým majákem. Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo 
šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před vstupem jsou + 2 schody (výška 12 cm, 
hloubka 32 cm), vpravo vedle vstupu je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 120 cm, odsazení od rohu 17 cm) 
s popisem v Braillově písmu. Následuje zádveří (šířka 155 cm, hloubka 600 cm) s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 65 cm), otevírají 
se mechanicky směrem ven. V zádveří se po levé straně nachází informační tabule budovy i v Braillově písmu a vpravo jsou 
poštovní schránky uzpůsobené pro nevidomé. V dlažbě je vodící pruh LED-diod. Rovně je přístup ke schodišti upravenému 
pro nevidomé a slabozraké, vlevo vede vodící pruh k výtahu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 100 cm, 
hloubka 120 cm), který spojuje přízemí až 4. patro. 

Tyfl oservis je umístěn v 1. patře. Výtah má výstupní místo přímo v prostorách společnosti. Jsou zde umístěny služ-
by veřejnosti.  Právní poradna má vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Kancelář optika má vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Učebna má vstup 
dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Cvičná 
kuchyň má vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Na patře je částečně přístupná 
toaleta. Část kanceláří vedení společnosti je umístěna v mezipatře nad 1. patrem s přístupem pouze schodištěm přes 
+ 13 schodů (výška 15 cm, hloubka 27 cm). Všechny dveře jsou označeny Braillovým písmem, stěny chodeb jsou opatřeny 
vodícími madly.
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Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (posuvné dveře šířka 84 cm; kabina šířka 146 cm, hloubka 140 cm) má uvnitř kabiny stísněný 
prostor, vedle běžné mísy WC je manipulační prostor 77 cm. 

 
42. ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE 10 B2

Maiselova 250/18, Praha 1 – Josefov, tel.: 224 800 812 - 13, www.kehilaprag.cz, webmaster@kehilaprag.cz

Vstup a interiér

Návštěvu je nejlépe předem telefonicky ohlásit. Před vstupem do budovy je nutno projít kontrolou ochranky, která přivolá 
pracovnici střediska. Hlavní vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm) je uzavřen, využívá se vlevo umístěný vedlejší vstup 
jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Přístup dále je možný schodištěm a výtahem 
(mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 80 cm, automaticky otevírané klecové dveře šířka 80 cm; klec šířka 130 cm, hloub-
ka 90 cm), na místě je možné zapůjčit si vozík.  Výtah spojuje přízemí až 3. patro. Středisko sociálních služeb je umístěno ve 2. 
patře, nachází se zde velká zasedací místnost a kanceláře, do místností vedou jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) nebo dvou-
křídlé (šířka 2x 80 cm) bez prahu nebo s nízkým prahem (výška max. 2 cm). Součástí střediska sociálních služeb je kuchyňka 
se zúženým průchodem (šířka 60 cm). Záležitosti klientů se projednávají i v přízemí v jídelně restaurace Shalom, stoly mají 
podjezd. Další patra a prostory slouží pouze příslušníkům Židovské obce.

Hygienické zázemí

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

 
43. ŽIVOT 90, o.s. 10 C1

Karoliny Světlé 286/18, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 333 530, www.zivot90.cz, drahoslava.horakova@zivot90.cz

Vstup a interiér

Z ulice Karoliny Světlé je hlavní vstup automaticky otevíranými dveřmi (šířka 135 cm). Před nimi jsou v zimním období uza-
vřená dřevěná vrata, v jejichž levém křídle jsou jednokřídlé dveře (šířka 78 cm) s prahem (výška 4 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř.

Vedlejší tři vstupy do budovy vedou z ulice Betlémská. 
První vstup za nárožím ulic vede do Infomačního centra, vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm) se otevírají 

mechanicky směrem dovnitř. Informační centrum je vybaveno sníženým pultem recepce (výška 70 cm). 
Druhý vstup vede do Senior bazaru přes nekvalitní a prudkou rampu (sklon 24,9 %, šířka 110 cm, délka 70 cm) směrem 

nahoru, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 100 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.
Třetí vstup vede do  restaurace, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) s  prahem (výška 3 cm) se otevírají mechanicky 

směrem dovnitř. 
Za hlavním vstupem z ulice Karoliny Světlé je umístěna rampa (sklon 12 %, šířka 210 cm, délka 210 cm). Vpravo nad rampou 

je úzký propojovací můstek (šířka 60 cm) v konci s jednokřídlými dveřmi (šířka 70 cm), otevírají se mechanicky směrem ven 
a vedou do Informačního centra (krizová pomoc, poradenství). Vlevo nad vstupní rampou je umístěn výtah (automaticky 
otevírané dveře šířka 100 cm; klec šířka 130 cm, hloubka 210 cm), který spojuje suterén až 3. patro. Za výtahem následuje 
druhá rampa (sklon 11 %, šířka 290 cm, délka 120 cm). Nad rampou vlevo je umístěna částečně přístupná toaleta. Vpravo je 
vnitřní vstup do Senior bazaru s přístupem dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 55 cm, vedlejší křídlo šířka 60 cm) přes + 2 
schody (výška 17 cm, hloubka 39 cm). Následuje recepce s pultem (výška 98 cm). 

Za recepcí pokračuje chodba dvěma směry, vlevo a rovně. 
Vlevo se nachází rampa (sklon 9,3 %, šířka 141 cm, délka 330 cm) vedoucí nahoru k  jednokřídlým dveřím (šířka 100 cm) 

s prahem (výška 3 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dveře vedou na vnitřní otevřený dvůr, kde následuje venkov-
ní rampa (sklon 8,4 %, šířka 141 cm, délka 368 cm) směrem nahoru. 

Rovně za recepcí lze pokračovat přes + 2 schody (výška 13 cm, hloubka 30 cm), na jejich překonání se používají mobilní 
ližiny. Vpravo je chodba zakončena vnitřním vstupem do restaurace jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) otevíranými dovnitř 
a v levé části chodby jsou mechanicky otevírané dvoukřídlé posuvné dveře do divadla (šířka 2x 100 cm). Divadlo je vyba-
veno mobilními židlemi. Naproti dveřím do divadla je druhý vstup na dvůr jednokřídlými dveřmi (šířka 70 cm), otevírají se 
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mechanicky směrem dovnitř.
V suterénu je umístěna pivnice, jejíž prostory jsou společně s restaurací pronajímány. Z restaurace do ní vede schodiště - 21 

schodů (výška 18 cm, hloubka 23 cm). Výtah z prostoru před recepcí Života 90 končí v provozním zázemí pivnice.
V 1. patře jsou umístěny učebny, jsou vybaveny stoly s podjezdem (výška 80 cm). Dále je zde umístěna keramická dílna, 

stomatologická ordinace a Centrum dobrovolníků seniorů. Na patře je také kuchyňka bez podjezdu, obsluhovaná místním 
personálem. Do všech místností vedou jednokřídlé dveře (min. šířka 80 cm) bez prahů. Je zde umístěna částečně přístupná 
toaleta, která je součástí oddělení WC muži. 

Z tohoto patra je přístup na venkovní terasu jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 3 cm), otevírají se mecha-
nicky směrem dovnitř. Terasa je přístupná přes + 13 schodů (výška 16 cm, hloubka 30 cm) nebo pomocí šikmé schodišťové 
plošiny (v horní stanici s dveřmi – šířka 80 cm; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 90 cm, nosnost 150 kg), na vý-
stupní místo z plošiny dále navazuje rampa (sklon 8,75 %, šířka 132 cm, délka 490 cm) s chybějícím zábradlím.

Ve 2. patře se nachází pobytové centrum seniorů. Je zde pět bytových jednotek. Dvě mají společnou částečně přístupnou 
koupelnu s toaletou na chodbě. Tři mají vlastní nepřístupné hygienické zázemí. Dále je zde místnost s kuchyňkou bez podjez-
du sloužící jako jídelna s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 3 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Ve 3. patře sídlí ředitelství, ekonomické oddělení, hospodářská správa a redakce PR časopisu Života 90. Do všech místností 
vedou jednokřídlé dveře (min. šířka 80 cm) bez prahů. 

Ve 4. patře je k dispozici kancelář systému tísňové péče, sloužící pouze pro telefonickou komunikaci s klienty.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 214 cm, hloubka 140 cm) je umístěna v  přízemí. Kabina je 
uzamčená, klíč je k dispozici na recepci. Částečně přístupná toaleta v 1. patře je součástí oddělení WC muži (dveře šířka 80 cm; 
kabina šířka 144 cm, hloubka 145 cm). Přístupnost je omezena dvěma předsíněmi (šířka 120 cm). Ve 2. patře mají dvě bytové 
jednotky společnou částečně přístupnou koupelnu s nepřístupnou toaletou (dveře šířka 90 cm; místnost šířka 340 cm, hloub-
ka 247 cm), vedle mísy WC není v důsledku nevhodného uspořádání zařizovacích předmětů dostatečný manipulační prostor.

Další tři bytové jednotky mají hygienické zázemí nepřístupné, vstupní posuvné dveře zužují průchod (šířka 77 cm). 

 
44. KLUB SENIORŮ – HAŠTALSKÁ 7 10 B2

Haštalská 792/7, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 322 243, 724 952 701, 
www.socialnisluzby-praha1.cz, celisova@socialnisluzbyp1.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 105 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř. Dveře jsou vsazeny ve výklenku (hloubka 30 cm). Vedle vstupu vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 105 
cm). Vedlejší vstupní dveře jsou umístěny vpravo od hlavního vstupu, mají stejné parametry, ale ve vstupu je převýšení až 4 cm.

Za hlavním vstupem vpravo je přístup do tří klubových místností propojených posuvnými dveřmi (šířka 113 cm). K dispo-
zici jsou stoly s podjezdem (výška 71 cm). Zázemí tvoří přístupná toaleta, čajová kuchyňka s vchodem z přístupové chodby, 
do které je vstup dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší křídlo šířka 51 cm) i z první klubovny. K dispozici je 
vysokorychlostní internet (nejvyšší ovládací prvek výška 105 cm, podjezd výška 96 cm).

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 92 cm; kabina šířka 145 cm, hloubka 252 cm) má manipulační prostor vedle mísy 
WC široký 83 cm a úplnou vybavenost.

 
45. SDRUŽENÍ TEREZA, o.s.  11 B1

Haštalská 756/17, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 816 868, www.terezanet.cz, tereza@terezanet.cz

Vstup a interiér

Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 94 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř systémem elek-
trický vrátný, tzv. bzučák. Vedle vstupu vpravo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 138 cm). Za vstupními 
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dveřmi je mírná rampa (sklon 3 %, délka 90 cm, šířka 200 cm) na šířku zádveří se sklonem směrem dolů. 
Ze zádveří vedou dvoje dveře, vpravo je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) do klubovny, vlevo rovněž jednokřídlými 

dveřmi (šířka 80 cm) na recepci, oboje se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Rovně vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) 
do chodby, otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 

Z  chodby vpravo první jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) vedou na  částečně přístupnou toaletu, otevírají se mechanicky 
směrem ven z chodby. Další jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven z chodby, vedou do školící 
učebny. Z ní je možný přístup na dvůr jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Ve dve-
řích je – 1 schod (výška 21 cm) a dále + 5 schodů (výška 25,8 cm, hloubka 30 cm) na uliční úroveň ulice Za Haštalem. Rovně 
z chodby (šířka 91 cm) následuje přístup na točité schodiště + 18 schodů do 1. patra, + 17 schodů do 2. patra a + 15 schodů 
do podkroví. Patra nemají řešený bezbariérový přístup. V patrech je umístěna klubovna, školící centrum, knihovna, kanceláře.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 170 cm, hloubka 198 cm) je umístěna v přízemí. Před vstupními 
dveřmi je částečně zúžený manipulační prostor (hloubka 120 cm). Madla jsou vyviklaná a  jsou umístěna vysoko a daleko 
od sebe.
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Ostatní vybrané instituce

I V.



 
46. OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1 11 C1

Ovocný trh 587/14, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 093 111, portal.justice.cz, podatelna@osoud.pha1.justice.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 125 cm, vedlejší křídlo šířka 130 cm) a otevírají se mecha-
nicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 149 cm, odsazení od rohu 21 cm) je umístěna 
vlevo u dveří. Ze zádveří (šířka 280 cm, hloubka 186 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 77 cm, 
vedlejší křídlo šířka 85 cm), které se rovněž otevírají mechanicky směrem dovnitř. V krátké chodbě za vstupem se nachází kan-
celář justiční stráže, dále do interiéru vede krátké schodiště (+ 5 schodů). Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je 
k dispozici z Celetné ulice domem č. p. 587/36. Dveře vedlejšího vchodu jsou jednokřídlé (šířka 96 cm) a otevírají se mecha-
nicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 153 cm, odsazení od rohu 50 cm) je umístěna 
vlevo u dveří. Ve vnitřním dvoře se nacházejí částečně přístupné vchody do propojených budov Obvodního soudu pro Prahu 
1 (šířka dveří 2x 78 cm) a Obvodního soudu pro Prahu 7 (šířka dveří 2x 70 cm). Dvůr má nekvalitní dlažbu.

Přízemí budovy Obvodního soudu pro Prahu 1, s výjimkou informačního centra, ke kterému vedou + 2 schody, je přístup-
né vnitřním dvorem. Přístup do 1. a 2. patra budovou Obvodního soudu pro Prahu 7 je nevhodně řešen výtahy s nedosta-
tečným vnitřním prostorem a prudkými interiérovými rampami (sklon 38 – 44 %, šířka 50 – 62 cm, délka 50 – 127 cm), které 
kompenzují mimoúrovňové propojení objektů.

Ve dveřích do kanceláří (šířka 90 cm) jsou vysoké prahy (výška až 6 cm).
V budově Obvodního soudu pro Prahu 7, která je se sídlem Obvodního soudu pro Prahu 1 propojena vnitřními komunika-

cemi, jsou k dispozici dva výtahy.
Přístupnější z výtahů (automaticky otevírané dveře šířka 81 cm; klec šířka 98 cm, hloubka 134 cm) spojuje přízemí až 4. 

patro a  nachází se vpravo od  vstupu. Druhý výtah rovněž spojuje přízemí až 4. patro, vnitřní prostor klece je však zcela 
nedostatečný.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80; kabina šířka 140 cm, hloubka 146 cm) se nachází v přízemí za vstupními dveřmi 
z vnitřního dvora. Toaleta se uzamyká, klíč je k dispozici v kanceláři justiční stráže. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Manipulační prostor pro vozík 
vedle WC mísy je široký 81 cm. Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

 
47. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (územní pracoviště Praha 1) 11 B2

Biskupská 1752/7, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 995 111, www.cssz.cz, posta.2a@cssz.cz

Vstup a interiér

Chodník před objektem má proměnlivý příčný sklon (8 – 16 %) a nekvalitní povrch. 
Hlavní vstup tvoří dvoukřídlá mřížová vrata (šířka 2x 104 cm), která se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková sig-

nalizace (výška 131 cm, odsazení od rohu 24 cm) je umístěna vpravo u dveří. Ze zádveří (šířka 188 cm, hloubka 220 cm) vedou 
do interiéru další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 104 cm, vedlejší křídlo šířka 102 cm) otevírané mechanicky směrem ven. 
Do podatelny a klientského centra ČSSZ se prochází domovním průchodem a vnitřním dvorem. Celý prostor úřadu se nachází 
v přízemí. Pulty přepážek (výška 75 cm) v klientském centru a v podatelně mají podjezd (výška 73 cm). 

Hygienické zázemí

V objektu je pouze nepřístupná toaleta, která je chybně označena symbolem vozíčkáře.
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48. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 14 A2

Na Perštýně 359/6, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 752 175, www.vzp.cz, podatelna@vzp.cz, informace19@vzp.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do hlavní budovy je průchodem z ulice Na Perštýně dvoukřídlými mřížovými dveřmi (šířka 2x 124 cm), ote-
vírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle mříží vpravo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 137 cm, od-
sazení od rohu 44 cm). Z průchodu vedou dvoukřídlé dveře, otevírají se automaticky, šířka průjezdu je dostatečná. Vlevo 
za vstupem je recepce. Za recepcí (pult výška 97 cm) je průchod elektronickou branou (šířka 100 cm). Pro bezbariérový pří-
stup do klientského centra jsou za elektronickou branou dveře (šířka 85 cm), kterými na požádání klienty provede recepční. 
2. suterén až 3. patro spojují dva výtahy, menší výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 
110 cm) a větší výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm), které jsou v chodbě za re-
cepcí vlevo. K dispozici je částečně přístupná toaleta v 1. patře, přístup je od výtahu vpravo dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 

Vedlejší vstup je z Martinské ulice a vede do klientského centra. Přístup je zúženým chodníkem (šířka 80 – 90 cm). Před 
vstupem je třeba překonat + 1 schod (výška 14 cm, hloubka 131 cm). Vstupní dveře (šířka 130 cm) se otevírají automaticky. 
Následuje stísněné zádveří (šířka 280 cm, hloubka 75 cm) s dalšími automaticky otevíranými dveřmi (šířka 130 cm). Uvnitř 
pobočky je umístěn vyvolávací systém (výška 110 cm). Uvnitř pobočky se nachází kóje se stolky (výška 74 cm, podjezd výška 
72 cm), pult pokladny (výška 76 cm, podjezd výška 74 cm), kulaté stolečky (výška 73 cm, podjezd výška 70 cm) a židle. Pro 
veřejnost jsou přístupné pouze prostory v přízemí. K dispozici je přístupná toaleta v přízemí vlevo od vchodu. 

Hygienické zázemí

V hlavní budově je přístupná toaleta (dveře šířka 94 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 182 cm). Toaleta je umístěna v 1. 
patře.

V komerčním centru je částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 176 cm, hloubka 150 cm). Přístup je přes 
předsíň (šířka 179 cm, hloubka 176 cm), vstupní dveře se otevírají do strany (šířka 90 cm).  Toaleta je umístěna v přízemí, uza-
myká se, klíč je k dispozici v informacích.

 

49. OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, 11 C1
 POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

Na Příkopě 860/24, Praha 1 – Nové Město, tel.: 261 105 555, www.ozp.cz, elektronická podatelna na webových stránkách

Vstup a interiér

Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 83 cm, oboustranné madlo), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. V interiéru jsou 
kóje (vstup šířka 106 cm) se stolem (výška 69 cm) a podatelna s pultem (výška 110 cm). 
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Nemocnice, polikliniky, pohotovost

V.



 
50. NEMOCNICE NA FRANTIŠKU         10 A2

Na Františku 847/8, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 801 111, info@nnfp.cz, www.nnfp.cz

Vstup a interiér

Do nemocnice je pouze jediný vstup pro pacienty, a to z ulice Na Františku. Celá budova nemocnice je rozdělena na tři 
části – na budovy A, B a C.

Hlavní a jediný vstup do nemocnice vede do budovy C, vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší kří-
dlo šířka 78 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Následuje zádveří s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm), otevírají se 
automaticky. Za nimi je umístěna recepce s pultem (výška 120 cm) a automat na poplatky (výška 120 cm). Budovy C a A jsou 
vzájemně propojeny vnitřními komunikacemi, do budovy B je přístup pouze přes dvůr.

Popis hlavní budovy C
Přízemí

Z prostoru od recepce se může pacient vydat třemi směry. 
Vpravo je umístěno Oddělení centrální ambulance chirurgických oborů, přístup je rampou (sklon 11,39 %, šířka 145 cm, 

délka 530 cm) směrem dolů nebo přilehlým schodištěm s  - 4 schody (výška 15 cm, hloubka 29 cm). Madlo je uzpůsobené 
pouze pro užívání schodiště. Na Oddělení CACHO se nachází pět vyšetřoven a dva zákrokové sály se vstupními dvoukřídlými 
dveřmi (šířka 125 cm), dveře pro evidenci příjmu pacientů mají upravené okénko (výška 80 cm). Součástí zázemí oddělení je 
samostatná přístupná toaleta.

Vlevo je umístěno Oddělení centrální ambulance interních oborů, přístup je rampou (sklon 15,74 %, šířka 145 cm, délka 
450 cm) směrem dolů nebo přilehlým schodištěm s - 5 schody (výška 14 cm, hloubka 33 cm). Madlo je uzpůsobené pouze pro 
užívání schodiště. Ordinace mají všechny dveře jednokřídlé (šířka 110 cm). Vedle dveří k příjmu pacientů je umístěna zvonko-
vá signalizace (výška 147 cm). Na konci chodby se nachází ústavní lékárna se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), 
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Přímo ke dveřím vede vyrovnávací rampa (sklon 15,84 %, šířka 80 cm, délka 30 cm) 
směrem nahoru. Pult je vysoký (výška 110 cm), manipulační prostor je zde dostatečný.

Rovně okolo recepce je přístup k  hlavnímu schodišti (+  15, +  15, +  8 schodů) do  patra a  ke  dvěma výtahům (automa-
ticky otevírané dveře šířka 110 cm; klec šířka 179 cm, hloubka 287 cm). Oba výtahy mají stejné parametry a spojují přízemí 
až 3. patro, současně i 1. a 2. mezipatro části budovy C. Jeden výtah slouží pro převoz pacientů na operační sál. V přízemí 
za schodištěm je umístěno Radiodiagnostické oddělení. Přístup na oddělení je dvoukřídlými dveřmi (šířka 135 cm), otevírají 
se automaticky směrem ven. Ordinace mají všechny dveře jednokřídlé (šířka 90 – 110 cm), pro evidenci příjmu pacientů slouží 
pult (výška 80 cm).
1. patro

Vlevo od výtahu a schodiště je umístěno Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Na oddělení vedou 
dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 74 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vlevo vedle 
dveří je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 153 cm). Do všech pokojů vedou jednokřídlé dveře (šířka 110 cm), 
každé dva pokoje vedle sebe mají vždy jedno společné bariérové hygienické zázemí se sprchou, přístupná toaleta se sprchou 
má vstup ze společné chodby. U lůžek je dostatek prostoru pro pohyb s vozíkem.

Vpravo od schodiště a výtahů je umístěno Oddělení jednotky intenzivní péče. Na oddělení vedou dvoukřídlé dveře (hlavní 
křídlo šířka 74 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, vpravo vedle dveří je umístěna obou-
směrná zvonková signalizace (výška 135 cm). 
1. mezipatro

Mezipatro se nachází mezi 1. a 2. patrem budovy C. Je zde umístěno Oddělení CT – ultrazvuk a sonografi e. Všechny ordi-
nace mají vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) bez prahu. Na vedlejším křídle dveří 
je zvonková signalizace (výška 150 cm). Z 1. mezipatra budovy C je průchod do 1. patra budovy A dlouhou rampou směrem 
dolů (sklon 8 %, šířka 340 cm, délka 1550 cm, bez mezipodesty).
2. patro

Vlevo od výtahu a schodiště je umístěno Chirurgické oddělení – stanice B se vstupními dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo 
šířka 74 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před vstupem na oddělení vlevo je umístěna 
obousměrná zvonková signalizace (výška 155 cm). Do všech pokojů vedou jednokřídlé dveře (šířka 110 cm), každé dva pokoje 
vedle sebe mají vždy jedno společné pouze bariérové hygienické zázemí se sprchou, přístupná toaleta se sprchou má vstup 
ze společné chodby. U lůžek je dostatek prostoru pro pohyb s vozíkem.

Vpravo od  výtahu a  schodiště je umístěno Chirurgické oddělení – stanice A  se vstupními dvoukřídlými dveřmi (hlavní 
křídlo šířka 74 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před vstupem vlevo je umístěna obou-
směrná zvonková signalizace (výška 155 cm). Do všech pokojů vedou jednokřídlé dveře (šířka 110 cm), každé dva pokoje 
vedle sebe mají vždy jedno společné pouze bariérové hygienické zázemí se sprchou, přístupná toaleta se sprchou má vstup 
ze společné chodby. U lůžek je dostatek prostoru pro pohyb s vozíkem.
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2. mezipatro

Zde je umístěno Chirurgické oddělení – jednotka intenzivní péče, vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 100 cm, 
vedlejší křídlo šířka 45 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Před vstupem vpravo je umístěna obousměrná zvonko-
vá signalizace (výška 148 cm). Do všech pokojů vedou jednokřídlé dveře (šířka 110 cm), na oddělení je k dispozici přístupná 
toaleta se sprchou. U lůžek je dostatek prostoru pro pohyb s vozíkem. Při východu z oddělení je třeba použít dotykové čidlo 
(výška 140 cm). Z 2. mezipatra budovy C je průchod do 2. patra budovy A dlouhou rampou dolů (sklon 12,28 %, šířka 210 – 
230 cm, délka 1300 cm, bez mezipodesty).
3. patro

Zde jsou umístěny Operační sály – ortopedie a chirurgie. Do obou sálů vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, 
vedlejší křídlo 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, u vstupu na chirurgii vpravo a na ortopedii vlevo je umístěna 
obousměrná zvonková signalizace (výška 140 cm).
4. patro

Pro veřejnost není přístupné.

Část budovy C, která je situovaná za lékárnou vpravo, má schodiště (+ 15 a + 14 schodů) a výtah (šachetní mechanicky ote-
vírané dveře šířka 77 cm, automaticky otevírané klecové dveře šířka 70 cm; klec šířka 85 cm, hloubka 210 cm). Výtah spojuje 
přízemí až 2. patro této části budovy. 
1. patro

Zde je umístěno pracoviště sociální pracovnice se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky 
směrem ven. Na dveřích je umístěna schránka (výška 145 cm). Dále je zde Urologická ambulance a Endoskopie se vstupními 
jednokřídlými dveřmi (šířka 110 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Klinická laboratoř má vstupní dvoukřídlé dveře 
(šířka 2x 70 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, vpravo vedle dveří je umístěna zvonková signalizace (výška 135 cm), 
k dispozici je pult pro evidenci příjmu pacientů (výška 80 cm).
2. patro

Zde je umístěn zadní vstup na Chirurgické oddělení – stanice A, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 160 cm) jsou posuvné, 
zvonková obousměrná signalizace (výška 150 cm) je vlevo.
3. patro 

Toto patro je pro veřejnost nepřístupné.

Popis budovy A
Přízemí

Přístup je nejprve hlavním vstupem v budově C směrem k lékárně a za ní dále doprava přes dvůr k budově A. Do dvora 
vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Dále 
pokračuje trasa přes venkovní – 4 schody (výška 15 cm, hloubka 34 cm), možno využít rampu směrem dolů (sklon 15,84 %, 
šířka 157 cm, délka 450 cm) na úroveň dvora. Úhlopříčně přes dvůr je vstup do budovy A. Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 
106 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř, vstup je na úrovni přízemí. Je zde umístěna posluchárna, občerstvení a jí-
delna, které mají i samostatné vstupy z druhého klášterního dvora. Posluchárna má dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo 
šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vstup do jídelny a zároveň do občerstvení je 
jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm). U posluchárny je k dispozici přístupná toaleta. Zadní křídlo 
vede na Anesteziologicko-resuscitační oddělení se vstupními dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 65 cm, vedlejší křídlo 
šířka 70 cm), ke kterým vede směrem nahoru vyrovnávací rampa (sklon 14 %, délka 100 cm).

Přízemí až 2. patro budovy A spojují dva výtahy, osobní výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 70 cm, automa-
ticky otevírané klecové dveře šířka 70 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 125 cm) a lůžkový výtah (automaticky otevírané dveře 
šířka 120 cm; klec šířka 120  cm, hloubka 260 cm). Další přístup je možný využitím systému schodišť. Točité schodiště (+ 22 
schodů) spojuje 1. mezipatro budovy C a 2. patro budovy A. Schodiště (+ 30 schodů) v budově A spojuje přízemí a 1. patro 
budovy A. Další dvě schodiště (+ 22 schodů - strmé točité schodiště nebo + 26 schodů) spojují 1. a 2. patro.
1. patro

V 1. patře budovy A se nachází řada ordinací (kolposkopie, diabetologie, gastroskopie, kardiologie a další), všechny dveře 
(šířka 105 cm) do  ordinací jsou bez prahu. Dále se zde nacházejí Interní oddělení A, B, C, která jsou propojena vzájemně 
jednou chodbou. Z jedné strany do Interny A vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), 
otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle vstupu vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 135 cm). Z  druhé stra-
ny do Interny B vedou totožné dvoukřídlé dveře, otevírají se mechanicky směrem dovnitř, se zvonkovou signalizací (výška 
135 cm) vlevo. Všechna tato oddělení mají jednu společnou částečně upravenou toaletu se sprchou. V poslední části v 1. patře 
budovy A se nachází Oddělení klinické biochemie, do kterého nemají pacienti volný přístup.
2. patro

Ve 2. patře budovy A se nachází Neurologické oddělení, na které vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, ve-
dlejší křídlo šířka 50 cm) bez prahu se zvonkovou signalizací (výška 145 cm). Do pokojů vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 
cm). Na oddělení je z upraveného hygienického zázemí k dispozici pouze samostatná sprcha. Dále zde najdeme Oddělení 
LDN, do kterého vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), vlevo vedle dveří je umístěna 
zvonková signalizace (výška 145 cm). Všechny dveře (šířka 100 cm) jsou bez prahu. Na oddělení je bezbariérová koupelna.

V poslední části se nachází Neurologická ambulance, ordinace, vyšetřovna a Oddělení rehabilitace s tělocvičnou.

48



Do jednotlivých ordinací vedou jednokřídlé dveře (šířka 110 cm) bez prahu. 
Dále je z klášterního dvora možný vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 106 cm) otevíranými mechanicky směrem dovnitř 

do chodby a k jídelně. Další vstup vede do chodby k posluchárně, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 100 cm) se otevírají mecha-
nicky směrem dovnitř, před vstupem je vyšší práh (výška 3 cm) s nájezdem.

Popis budovy B
Do budovy B je jediný vstup ze dvora, vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 117 cm) se otevírají mechanicky směrem 

dovnitř. 
Přízemí

Pro pacienty je zde k dispozici pokladna. Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. 
Pult pokladny je vysoký (výška 122 cm). 

1. a 2. patro je pro veřejnost nepřístupné. 

Hygienické zázemí

Přízemí

Budova C – přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 240 cm, hloubka 120 cm) má přístup z užší chodby (šířka 110 
cm), bez madla u umyvadla. Kabina je umístěna vpravo od recepce na Oddělení centrální ambulance chirurgických oborů, je 
uzamčená, klíč je k dispozici na recepci. 

Budova A – nepřístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 205 cm, hloubka 155 cm), bez madla u mísy WC a u umy-
vadla. Toaleta je umístěna u posluchárny.
1. patro

Budova A – přístupná toaleta se sprchou (dveře šířka 100 cm; kabina šířka 215 cm, hloubka 410 cm), dveře se otevírají me-
chanicky směrem dovnitř kabiny, ale vzhledem k prostornosti kabiny je toaleta označena jako přístupná. Součástí vybavení 
je mobilní lehátko. Sprcha je bez madel, baterie sprchy je umístěna za zády. Toaleta je společná pro Interní oddělení A, B, C.

Budova C – přístupná toaleta se sprchou (dveře šířka 90 cm jsou posuvné, bez zámku; kabina šířka 310 cm, hloubka 270 
cm), součástí vybavení je mobilní mycí lůžko. Sprcha má pouze jedno madlo. Toaleta je umístěna na Oddělení ortopedie 
a traumatologie.
2. patro

Budova A – nepřístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 170 cm, hloubka 135 cm), uvnitř kabiny je nedostatečný 
manipulační prostor, kabina je vybavena madly. Toaleta je umístěna na Oddělení LDN. 

Na Oddělení neurologie je samostatně umístěná nepřístupná sprcha (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 125 
cm), bez dostatečného manipulačního prostoru pro vozík vedle sklopného sedátka, sprcha je opatřena madly. 

Na LDN je nepřístupná koupelna s dostatečným prostorem, ale s nevhodným vnitřním uspořádáním. Vybavení tvoří pří-
stupné mycí lůžko, nepřístupná sprcha i mísa WC. Ze sedátka sprchy je sprchová baterie mimo dosah, vedle mísy WC není 
dostatečný prostor pro umístění vozíku. Sprcha, umyvadlo i mísa WC jsou opatřeny madly.

Budova C – nepřístupná toaleta se sprchou (dveře šířka 110 cm; kabina šířka 215 cm, hloubka 290 cm), chybí madlo u mísy 
WC i u umyvadla, baterie sprchy je umístěna za zády. Součástí vybavení je mobilní lehátko, které komplikuje přístup k míse 
WC. Toaleta je umístěna na Chirurgickém oddělení stanice A.

Přístupná toaleta se sprchou (dveře šířka 120 cm bez madla; kabina šířka 244 cm, hloubka 280 cm), součástí vybavení je 
mobilní lehátko a židle. Sprcha je bez madel. Toaleta je umístěna na Chirurgickém oddělení stanice B.

2. mezipatro
Budova C – nepřístupná toaleta se sprchou (dveře šířka 120 cm; kabina šířka 220 cm, hloubka 270 cm), součástí vybavení 

je mobilní mycí lůžko. Chybí madlo u mísy WC a u umyvadla, madla u sprchy, baterie sprchy je umístěna za zády. Toaleta je 
umístěna na Chirurgickém oddělení stanice C JIP.

 

51. POLIKLINIKA PALACKÉHO  14 A2
 (detašované ambulantní pracoviště Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha)

Palackého 720/5, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 928 400, 222 928 401, www.malvazinky.cz, recepce.palac keho@malvazin ky.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je z ulice Palackého dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 142 cm, průchod zužuje patník portálu na 120 cm, 
vedlejší křídlo šířka 100 cm). Střední sloupek dveří je pevný.

Vedlejší vstup je z Františkánské zahrady, z prostoru před poliklinikou nejprve vede dvoukřídlá branka (šířka 2x 120 cm), 
otevírá se mechanicky směrem dovnitř, dále je vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka 160 cm), otevírají se automaticky. Následuje 
zádveří se vstupními dvoukřídlými dveřmi (šířka 140 cm), otevírají se automaticky. Ústředním prostorem v přízemí je průchozí 
pasáž, která spojuje vchody z ulice Palackého, Františkánské zahrady a z Vodičkovy ulice. 

Z pasáže navazují všechna schodiště (vyznačená A, B, E) do 4. patra, jen schodiště D je přístupné od 2. patra výše, k dispozici 
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jsou tři výtahy. U vrátnice je první výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) a dva 
další výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, madlo zužuje šířku na 96 cm, hloubka 140 cm) se 
nachází u schodiště B. Výtahy spojují přízemí až 4. patro.

Vpravo za hlavním vstupem je lékárna se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem 
ven. Dále vpravo následuje odbočka ke schodišti A přes rampu (sklon 42,45 %, šířka 220 cm, délka 30 cm) směrem nahoru 
a dvoukřídlé dveře (šířka 220 cm), dále přes + 2 schody (výška 15 cm, hloubka 30 cm). Na konci pasáže vpravo je umístěna 
rampa (sklon 8,75 %, šířka 126 cm, délka 620 cm) s  přilehlými za  sebou umístěnými vyrovnávacími schodišti s  +  3 schody 
(výška 16 cm, hloubka 40 cm) nebo + 4 schody (výška 15 cm, hloubka 40 cm) na výškovou úroveň nástupní plochy k výtahům 
a přístupným toaletám u schodiště B.

Vlevo za hlavním vstupem je prodejna zdravotnických potřeb se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají 
se mechanicky směrem ven. Za prodejnou je u schodiště E vrátnice s okénkem (výška spodní hrany okénka 120 cm). Dále 
v pasáži vlevo v úrovni schodiště B je uzamčené schodiště D s přístupem přes vyrovnávací + 4 schody (3 schody výška 15 cm, 
1 schod výška 4 cm). V této zvýšené úrovni nástupní plochy u schodiště je umístěn i vstup do ordinace medicinální pedikúry 
se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Dále se zde nachází odborná zdravotní poradna 
se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm), vpravo je umístěna zvonková signalizace (výška 
150 cm) a listovní schránka (výška 120 cm). 

1. patro je rozděleno do dvou částí, které nejsou mezi sebou propojené.
První část je přístupná schodištěm E a přilehlým výtahem a nachází se zde stomatologické oddělení, má tři ordinace pří-

stupné přes práh (výška 3,5 cm). Druhá část je přístupná přes schodiště B a přilehlé výtahy. Nachází se zde recepce s pultem 
(výška 140 cm) a ordinace chirurgie a RTG. Do čekáren a ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (min. šířka 80 cm) a dvou-
křídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm) bez prahu či s nízkým prahem (výška max. 2 cm). Dále je zde k dispozici přístupná toaleta.

2. patro je rozděleno do dvou částí, které nejsou mezi sebou propojené. První část je přístupná schodištěm E a přilehlým 
výtahem, nachází se zde středisko tísňové péče se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm). Na patře je také praktický 
lékař pro děti a praktický lékař pro dospělé. Do čekáren či do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) a dvou-
křídlými dveřmi (šířka min. 2x 70 m) bez prahu či s nízkým prahem (výška max. 2 cm). Dále je na patře k dispozici částečně 
přístupná toaleta.

Druhá část je přístupná schodištěm D, schodištěm A i schodištěm B a přilehlými výtahy. Do čekáren či do ordinací je vstup 
jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm) a dvoukřídlými dveřmi (šířka min. 2x 70 cm) bez prahu či s prahem (výška max. 2 cm). 
Výjimku tvoří dveře č. 377 (jinak neoznačené) s vysokým prahem (výška 6 cm).

3. patro je kompletně propojeno, takže je přístupné všemi schodišti (A, B, D, E) a všemi třemi výtahy. Do čekáren či do ordi-
nací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm) a dvoukřídlými dveřmi (šířka min. 140 cm) bez prahu či s nízkým prahem 
(výška max. 2 cm). Výjimku tvoří dveře č. 456 do soukromého centra komplexní rehabilitace a regenerace s prahem (výška 
3 cm), dveře č. 458 na ORL a dětské ORL, č. 457 na pracoviště foniatrie, č. 424 do oční ordinace, č. 425 do soukromého centra 
komplexní rehabilitace a regenerace – všechny s vysokým prahem (výška 3,5 cm), dveře č. 416 k praktické lékařce s prahem 
(výška 4 cm) a dále dveře č. 465 mezi chodbami s prahem (výška 10 cm). Kožní ordinace má vysoký pult (výška 100 cm).                   

4. patro je kompletně propojeno, takže je přístupné všemi schodišti (A, B, D, E) a všemi třemi výtahy. Do čekáren či do ordi-
nací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm) a dvoukřídlými dveřmi (šířka min. 140 cm) bez prahu či s nízkým prahem 
(výška max. 2 cm). Výjimku tvoří dveře č. 535, č. 527 k praktickému lékaři, č. 538 do oční ambulance a č. 541 do ambulanční léč-
by pro bolesti a psychosomatická onemocnění, všechny s vysokým prahem (výška 3,5 cm). Stále otevřené dvoukřídlé dveře 
u vstupu do čekárny k praktickému lékaři u schodiště D, přes které je vstup do nepřístupné toalety, mají práh (výška 4,5 cm). 

Hygienické zázemí

Samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, madlo chybí; kabina šířka 170 cm, hloubka 176 cm) pro muže a samostat-
ná toaleta (dveře šířka 90 cm, madlo chybí; kabina šířka 165 cm, hloubka 180 cm) s předsíní (dveře šířka 90 cm) pro ženy jsou 
umístěny v přízemí. Kabiny jsou uzamčené, klíč je k dispozici na vrátnici. Vedle přístupných toalet je umístěna přebalovací 
kabina. 

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm, madlo chybí; kabina šířka 185 cm, hloubka 167 cm) je umístěna v 1. patře u schodiště 
B. Kabina je uzamčená, klíč je k dispozici u příjmu pacientů RTG. 

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 160 cm) je umístěna ve 2. patře u schodiště E. 
Přístup k míse WC omezuje svislý držák sklopného madla. 

Nepřístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 195 cm, hloubka 140 cm, umyvadlo bez možnosti podjezdu) je umís-
těna ve 4. patře u schodiště D. Přístup je přes práh (výška 4,5 cm) v chodbě, vstup je z boční strany předsíně (šířka 124 cm, 
hloubka 114 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Kabina je uzamčená, klíč je 
zavěšený u ordinace ve výšce 150 cm. 
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52. OG MEDICAL CENTRE 15 A1

Vodičkova 699/30, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 220 037, 608 060 680, www.oggroup.cz, info@oggroup.cz

Vstup a interiér

Vstup je z pasáže U Nováků z ulice Vodičkova a z ulice V Jámě vyznačeným schodištěm č. 3. Před vstupem je umístěna ná-
jezdová vyrovnávací rampa (sklon 6,99 %, šířka 160 cm, délka 40 cm). Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 75 cm, 
vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle vstupu vpravo je zvonková signalizace (výška 
135 cm, odsazení od rohu 30 cm), otevírání dveří funguje systémem elektrického vrátného (na bzučák). Následuje zádveří 
(šířka 250 cm, hloubka 230 cm) a dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm) ke schodišti a k výtahu 
(automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 170 cm, hloubka 100 cm). Výtah spojuje 2. suterén až 6. patro obytné 
budovy, poliklinika je umístěna ve 4. a v 5. patře.

Ve 4. patře jsou umístěny různé lékařské odbornosti OG Medical Centra, společný vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní 
křídlo šířka 65 cm, vedlejší křídlo šířka 70 cm) s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle 
dveří vpravo je obousměrná zvonková signalizace (výška 150 cm). Za vstupními dveřmi je recepce s pultem (výška 120 cm). 
Ordinace mají vstupní jednokřídlé dveře (šířka min. 80 cm), tělocvična má dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší 
křídlo šířka 65 cm).

V 5. patře sídlí Pro Femme – gynekologická praxe, vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo 
šířka 65 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 140 cm). Další dvou-
křídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška max. 2 cm) se otevírají mechanicky směrem 
dovnitř a vedou na recepci OG Medical Centra. Vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 150 cm). 

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 

53. NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER  8 C2
 SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

Vlašská 336/36, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 197 111, www.nmskb.cz, nmskb@nmskb.cz

Vstup a interiér

Přístupová trasa k  nemocnici vede Vlašskou ulicí, která prudce stoupá (sklon 21,3 %) a  má povrch z  nerovné dlažby. 
Dostupnost je zajištěna z  Malostranského náměstí mikrobusem MHD s  konečnou zastávkou u  areálu. Poblíž autobusové 
zastávky z ulice Vlašská je vstup do kostela sv. Karla Boromejského a dále následuje průjezd do dvora, kde se nachází hlavní 
vstup do nemocnice. Vstup do kostela je možný přes + 7 schodů (výška 18 cm, hloubka 35 cm) nebo přes rampu (sklon 17,36 %, 
délka 350 cm, šířka 95 cm), vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 100 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Vstup do nemocnice je ve dvoře vpravo a vede do budovy A, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 160 cm) se otevírají automa-
ticky. Před vstupem vlevo je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 155 cm, odsazení od rohu 16 cm). 

Do jednotlivých budov areálu (A, B, D) vede několik dalších vstupů. 
Vstup do budovy D (do jídelny s občerstvením) je ze zadního dvora s přístupem přes rampu (sklon 12,3 %, délka 150 cm, 

šířka 140 cm) směrem nahoru, následují vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 65 cm, vedlejší křídlo šířka 70 cm), ote-
vírají se mechanicky směrem dovnitř.

Vstup do budovy B vede z hlavního dvora brankou (šířka 85 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř, a přes vedlejší 
dvorek vpravo. Vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 70 cm) se otevírají mechanicky smě-
rem dovnitř. Vstup do budovy B ze zadního dvora je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 78 cm, vedlejší křídlo šířka 82 
cm), otevírají se mechanicky směrem ven.

Všechny části nemocnice (A, B a D) jsou v přízemí a v 1. patře vzájemně propojeny. Ve 2. a ve 3. patře je propojena pouze 
část A a B. 

Popis jednotlivých podlaží 
Přízemí

Za hlavním vstupem do budovy A je prostor recepce s pultem (výška 110 cm). Za recepcí rovně směrem dolů vede rampa 
(sklon 19,44 %, délka 437 cm, šířka 150 cm) do chodby na úrovni sníženého přízemí. Zde jsou poradny, ordinace a sádrovna 
s přístupem jednokřídlými dveřmi (šířka 110 cm, min. 80 cm) bez prahu. 
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Vedle recepce vlevo je Interní ambulance se vstupem jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem 
ven. Dále je zde nemocniční lékárna se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se automaticky. Pult je vysoký 
(výška 100 cm), manipulační prostor je dostatečný. Rovně za lékárnou je schodiště a osobní výtah (šachetní mechanicky ote-
vírané dveře šířka 75 cm, klecové dveře chybí; klec šířka 105 cm, hloubka 90 cm), který spojuje přízemí až 3. patro. K dispozici 
je zde lůžkový výtah (šachetní mechanicky otevírané dveře šířka 115 cm, klecové dveře chybí; klec šířka 160 cm, hloubka 250 
cm), který spojuje přízemí až 2. patro. Za oběma výtahy pokračuje chodba směrem k budově D. 

Zde je umístěno Rehabilitační oddělení (tělocvična, fyzikální terapie, ordinace terapeuta). Vstupní jednokřídlé dveře (šíř-
ka 110 cm, min. 80 cm) jsou bez prahů. Boční chodba vpravo je zakončena vstupem do posluchárny dvoukřídlými dveřmi 
(hlavní křídlo šířka 100 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm), otevírají se mechanicky směrem ven (v době mapování v rekonstrukci 
na multifunkční sál). 

Hlavní schodiště v části D a výtah (automaticky otevírané dveře šířka 130 cm; klec šířka 140 cm, hloubka 240 cm) spojují 
přízemí až 3. patro. V konci chodby je + 7 schodů (výška 15 cm, hloubka 34 cm), v této zvýšené úrovni přízemí je umístěna jí-
delna s občerstvením s pultem (výška 80 cm), stoly mají nedostatečný podjezd (výška 65 cm). Jídelna má vstup jednokřídlými 
dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Mezi stoly je dostatek místa pro pohyb osob na vozíku. (Poznámka: 
bezbariérový vstup do jídelny vede přes dvůr). 

Dále je zde vstup dvoukřídlými vstupními dveřmi (šířka 2x 67 cm) na Centrální radiodiagnostické oddělení, otevírají se 
směrem dovnitř. Přede dveřmi vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 153 cm). Ordinace mají vstup jednokřídlými 
dveřmi (šířka min. 80 cm) bez prahů.
1. patro

Všechny tři části nemocnice (A, B, D) jsou vzájemně propojeny. 
V části A je Oddělení endoskopie se vstupem jednokřídlými dveřmi (šířka 110 cm) bez prahu, otevírají se mechanicky smě-

rem ven. Část Oddělení evidence má pult (výška 120 cm). Ordinace Holter, ECHO a Ergometrie mají vstup jednokřídlými dveř-
mi (šířka 110 cm) bez prahu, zvonková signalizace je umístěná vpravo (výška 140 cm). Interní oddělení 3, Gastroenterologie 
a lůžková část mají vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 90 cm, šířka vedlejšího křídla 70 cm) bez prahu, oteví-
rají se mechanicky směrem ven. Součástí lůžkového oddělení jsou dva bezbariérové pokoje s vlastním hygienickým záze-
mím. Do  pokojů vedou jednokřídlé dveře (šířka 110 cm) bez prahů, vnitřní prostor místností umožňuje pohyb na  vozíku. 
Ošetřovatelská lůžka jsou využitelná osobami na vozíku s dopomocí, součástí vybavení oddělení je mycí centrum s WC. 

V části B se nachází Interní oddělení 1, 2 a JIP, oddělení jsou umístěna v jedné společné chodbě s jednokřídlými vstupními 
dveřmi (šířka 110 cm) bez prahu, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. U vstupu na Interní oddělení 1 je vpravo zvonková 
signalizace (výška 148 cm). Jednokřídlé dveře (šířka min. 80 cm) do pokojů i do ostatních částí oddělení jsou bez prahu. Vnitřní 
prostor umožňuje pohyb na vozíku. Dále je zde Interní oddělení 4 se dvěma bezbariérovými pokoji s hygienickým zázemím, 
obdobně jako Interní oddělení 3. Součástí vybavení oddělení je mycí centrum. 

V části D je Dětské a dorostové detoxikační centrum. Na oddělení vedou jednokřídlé vstupní dveře (šířka 110 cm) bez pra-
hu, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 135 cm). Všechny dveře (min. 
šířka 80 cm) mají práh (výška max. 2 cm). Na oddělení se nachází pouze nepřístupné hygienické zázemí.

Mezi částmi A a B je výškový rozdíl řešený spojovací rampou (sklon 19,44 %, délka 120 cm, šířka 180 cm). Čtvery dveře do or-
dinací mají ztížený přístup přímo z šikmé rampy s výškovým rozdílem způsobeným rampou (výška 3 – 10 cm) a za dveřmi další 
- 3 schody (výška 17 cm, hloubka 28 cm) do ordinací bez zajištění jiného přístupu.
2. patro

V části A a B je Chirurgické oddělení, ale jeho lůžková část nemá bezbariérově řešené pokoje. K dispozici jsou dvě totožné 
přístupné toalety se sprchou. Dveře (min. šířka 80 cm) do ordinací nemají prahy. Dále je zde Rehabilitační oddělení s dvoukří-
dlými vstupními dveřmi (hlavní křídlo šířka 110 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm), které se otevírají směrem dovnitř. Vedle dveří 
vlevo je zvonková signalizace (výška 145 cm). Na chodbě je přístupná toaleta a nepřístupné sprchy. Lůžková část má k dis-
pozici bezbariérový třílůžkový pokoj s vlastním nepřístupným hygienickým zázemím a dvoulůžkové pokoje s nepřístupným 
hygienickým zázemím. Do pokojů vedou jednokřídlé dveře (šířka 110 cm) bez prahů, které se otevírají směrem ven.

Oddělení anesteziologicko – resuscitační a operační sály nejsou běžně přístupné. V části D je Oddělení paliativní péče 
s dvoukřídlými vstupními dveřmi (hlavní křídlo šířka 110 cm, vedlejší křídlo šířka 45 cm) bez prahu, otevírají se mechanicky 
směrem ven. Vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 145 cm). Na chodbě se nachází přístupná toaleta. Celkem je 
na oddělení 10 pokojů s vlastním nepřístupným hygienickým zázemím. Dále je zde Dětská ambulance, má vstupní jednokříd-
lé dveře (šířka 110 cm) bez prahu otevírané mechanicky směrem ven. 
3. patro 

Toto patro je přístupné pouze pro zaměstnance.

Hygienické zázemí

1. patro

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 143 cm, hloubka 190 cm) je umístěna u Ošetřovatelských lůžek.
Čtyři nepřístupné toalety se sprchou (posuvné dveře šířka 85 cm; kabina šířka 270 cm, hloubka 180 cm) jsou na Interních oddě-

leních 3 a 4 jako hygienické zázemí bezbariérových pokojů. U mísy WC chybí sklopné madlo, sprcha má sklopné sedátko a madla. 
Sprchy

Součástí mycího centra (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 215 cm, hloubka 250 cm) je WC, ale chybí madla u mísy WC. K dis-
pozici je mycí lůžko. Centrum je umístěno u Ošetřovatelských lůžek.
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Ve sprše s přístupem přes předsíň (dveře šířka min. 80 cm; kabina šířka 200 cm, hloubka 160 cm) je k dispozici sprchovací 
židle, vozík a vana bez úprav. Sprcha je umístěna na Interním oddělení 4.

Další místnost (dveře šířka 90 cm) u Ošetřovatelských lůžek nabízí dvě sprchy: levý oddíl (šířka 190 cm, hloubka 180 cm) má 
k dispozici mobilní sprchovací židli a vozík, pravý oddíl (šířka 140 cm, hloubka 175 cm) má sprchu se sklopným sedátkem a madly. 

Sprcha (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 265 cm, hloubka 180 cm) je umístěna rovněž na oddělení JIP. K dispozici je sprcho-
vací židle a vozík.
2. patro

Dvě přístupné toalety se sprchou (posuvné dveře šířka 82 cm; kabina šířka 205 cm, hloubka 160 cm) jsou umístěny 
na Chirurgickém oddělení.

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 193 cm, hloubka 201 cm) je umístěna na Rehabilitačním oddělení.
Nepřístupná toaleta se sprchou (posuvné dveře šířka 85 cm; kabina šířka 265 cm, hloubka 217 cm) je umístěna 

na Rehabilitačním oddělení, jako zázemí bezbariérového pokoje č. 9.
U mísy WC chybí sklopné madlo, toaletní papír je mimo dosah, přístup do sprchy je znemožněn prahem a posuvnými 

dveřmi, sprchová baterie je umístěna za zády. 
Nepřístupná toaleta se sprchou (posuvné dveře šířka 86 cm; kabina šířka 220 cm, hloubka 176 cm) je umístěna 

na Rehabilitačním oddělení jako zázemí pokojů č. 4, 5, 6, 7, 8.
Vně není dostatečný manipulační prostor (šířka 67 cm), přístup do sprchy je znemožněn prahem a posuvnými dveřmi.  
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm se otevírají směrem ven; kabina šířka 191 cm, hloubka 181 cm) je umístěna na Oddělení 

paliativy. Na tomtéž oddělení je také nepřístupná toaleta se sprchou (posuvné dveře šířka 85 cm; kabina šířka 248 cm, hloub-
ka 158 cm) jako zázemí nemocničních pokojů. U umyvadla chybí madlo, většina prvků je umístěna příliš vysoko. 

 
54. MĚSTSKÁ POLIKLINIKA A LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI 14 A2

Spálená 78/12, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 947 113, www.prahamp.cz, sekretariat@prahamp.cz

Vstup a interiér

Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 85 cm), otevírají se mechanicky směrem do-
vnitř. Následuje zádveří (šířka 293 cm, hloubka 245 cm) s dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 
95 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. V zádveří vpravo je obousměrná zvonková signalizace (výška 160 cm, odsazení 
od rohu 10 cm).

Za vstupem vpravo je umístěna hlavní vrátnice – informace s okénkem (výška 115 cm) a pultem (výška 70 cm). Po obou 
stranách vrátnice jsou rampy (sklon 23 %, délka 170 cm, šířka 130 cm) vedoucí směrem nahoru ke schodišti a ke dvěma výta-
hům. Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 105 cm, zúžení madlem na 96 cm, hloubka 125 cm) spojuje 
suterén až 6. patro.

Za vstupem vlevo je přístupná toaleta. 
Proti hlavnímu vstupu jsou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) do dietní jídelny, v inte-

riéru je výdejní pult (výška 90 cm) a stoly s podjezdem.
1. patro

Vlevo od výtahu vedou do společných prostor pro sonografi i a rentgen dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší 
křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm), zvon-
ková signalizace je umístěna vpravo ve výšce 120 cm.

Vpravo od výtahu vedou do společných prostor pro rehabilitaci (elektroléčbu, magnetickou rezonanci) dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Za vstupem se nachází recepce 
s pultem (výška 110 cm). Vedle dveří vlevo je obousměrná zvonková signalizace (výška 140 cm). Do ordinací je vstup jedno-
křídlými dveřmi (min. šířka 80 cm).
2. patro

Vlevo od výtahu vedou do společných prostor pro zubní ordinace, laboratoř a zubní pohotovost dvoukřídlé dveře (hlavní 
křídlo 80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi 
(šířka 80 cm). Vedle dveří do zubní laboratoře je zvonková signalizace (výška 120 cm).

Vpravo od výtahu jsou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky 
směrem ven, vedou k pěti zubním ordinacím se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s přístupem přes + 1 schod 
(výška 12 cm) ve všech dveřích.
3. patro

Vlevo od výtahu vedou k ordinacím praktických lékařů dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 
cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle dveří vlevo je obousměrná zvonková signalizace (výška 140 cm). Za vstupem 
se nachází recepce s pultem (výška 110 cm). Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm).
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Vpravo od výtahu vedou do společných prostor ORL, kožní a oční ordinace dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, 
vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 150 cm). 
Za vstupem se nachází recepce s pultem (výška 110 cm). Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm).
4. patro

Vlevo od  výtahu vedou k  ordinacím chirurgie, odběrového střediska a  psychologie dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 
80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm).

Vpravo od výtahu vedou k ordinacím ortopedie, kožního oddělení a k operačním sálům dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo 
šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 
80 cm). Na operační sály je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 60 cm). Vedle dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 150 cm).
5. patro

Vlevo od výtahu vedou k ordinacím gynekologie, alergologie, odběrového střediska dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 
80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Do čekáren a ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi 
(min. šířka 80 cm), do ordinace alergologie a odběrového střediska s prahem (výška max. 2 cm).

Vpravo od výtahu vedou k ordinacím plicní, kalmetizace, neurologie, interny, EKG a EEG dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 
80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm).

Vedle dveří vpravo je obousměrná zvonková signalizace (výška 140 cm). Za vstupem se nachází recepce s pultem (výška 
110 cm). Do ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm), do ordinace kalmetizace s prahem (výška 3 cm).
6. patro

Vlevo od výtahu vedou do společných prostor správy polikliniky dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo 
šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle dveří vlevo je obousměrná zvonková signalizace (výška 140 cm). 
Do kanceláří je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm).

Vpravo od  výtahu vedou do  společných prostor k  ordinacím gynekologie, psychiatrie a  psychologa dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Vedle dveří vpravo je obousměrná 
zvonková signalizace (výška 150 cm). Za vstupem se nachází recepce s pultem (výška 110 cm). Do ordinací je vstup jednokří-
dlými dveřmi (šířka 80 cm).

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 185 cm) je umístěna naproti informacím v přízemí. 

 
 55. POLIKLINIKA NA NÁRODNÍ  14 A1

Národní 1010/9, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 075 120, 222 075 119, www.poliklinikanarodni.cz, poliklinika@narodni.cz

Vstup a interiér

Poliklinika Na Národní se nachází ve slavném Topičově domě na Národní třídě. Poliklinika je přístupná dvěma vchody. 
Hlavní vchod je z ulice Národní, vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 77 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, 

manipulace s nimi je obtížná. Za vchodem vlevo je malý výtah (automaticky otevírané dveře šířka 70 cm; klec šířka 99 cm, 
hloubka 85 cm) a schodiště. Poliklinika sídlí ve 3. patře. 

Vedlejší vchod je umístěn vpravo od hlavního rovněž v ulici Národní, vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 109 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. K výtahu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 125 cm, hloubka 
100 cm) ve zvýšeném přízemí se lze dostat pouze schodištěm + 12 schodů (výška 18 cm, hloubka 32 cm). Ve 3. patře je ná-
sledně třeba projít vlevo chodbou spojující domy č. 11 a č. 9. Zhruba v polovině chodby se nachází rampa (sklon 9,7 %, délka 
213 cm) směrem dolů, chodba se v místě rampy zužuje (min. šířka 100 cm).

Vstup do prostor polikliniky je dvoukřídlými dveřmi (2x 60 cm) s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky smě-
rem ven. Vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 117 cm, odsazení od rohu 50 cm). 

Za vstupem vlevo je recepce s pultem (výška 120 cm) bez možnosti podjezdu. Všechny dveře do ordinací mají vstup jed-
nokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) bez prahu. 

Mezi vstupy do domu Národní č. p. 9 a číslo č. p. 11 je umístěna lékárna Gloria. V prostorách polikliniky je pouze nepřístup-
ná toaleta.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta (dveře šířka 89 cm; kabina šířka 198 cm, hloubka 155 cm), dveře se otevírají smě-
rem dovnitř, madla mísy WC byla v době mapování vyviklaná.
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56. LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ 15 A1

Mezibranská 1367/21, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 211 332, www.medicalcentre.cz, info@medicalcentre.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu jsou + 2 schody (výška 17 cm, hloubka 33 cm). Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 
65 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Za dveřmi je nedostatečná manipulační plocha 
(hloubka 80 cm), následuje dalších + 6 schodů (výška 17 cm, hloubka 30 cm) do přízemí.

V přízemí vpravo je zúžený přístup (šířka 75 cm) k výtahu (šachetní mechanicky otevírané dveře šířka 60 cm, automaticky 
otevírané klecové dveře šířka 60 cm; klec šířka 65 cm, hloubka 100 cm), spojuje přízemí až 3. patro. Lékařské odbornosti jsou 
umístěny v přízemí a ve 2. patře.

V přízemí rovně je přístup na terasu přes - 1 schod (výška 8 cm) umístěný v jednokřídlých dveřích (šířka 110 cm), které se 
otevírají mechanicky směrem dovnitř. Z terasy je přes + 1 schod (výška 10 cm, hloubka 44 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 90 
cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř, vstup do společné čekárny lékařských odborností ORL, oční a gynekolo-
gie. Vedle dveří (šířka 70 cm) vpravo a nad schodem je obousměrná zvonková signalizace (výška 135 cm).  

Z čekárny do recepce a ordinací následují jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven z čekárny, 
dveře jsou s - 1 schodem (výška 15 cm). Do všech ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), recepce má snížený 
pult (výška 90 cm).

Ve 2. patře jsou dvoje dveře do společných čekáren. První dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 55 cm, vedlejší křídlo šířka 
60 cm) s  prahem (výška 3,5 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, vedou do  ordinace A  (interní, neurologie, EKG, 
ergometrie, endokrinologie, gastroenterologie). Vedle dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 145 cm), dále do ordinace 
B (kosmetika, dermatologie) a do ordinace C (stomatologie).  Do ordinace A je vstup dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 
55 cm, vedlejší křídlo šířka 60 cm) s prahem (výška 3 cm), s okénkem (výška 110 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Z čekárny vede jednokřídlými dveřmi (šířka 85 cm) s prahem (výška 3,5 cm) chodba ke dvěma ordinacím. Do ordinace B je 
vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 77 cm) s nízkým prahem (výška max. 2 cm). Do ordinace C je vstup jednokřídlými dveřmi 
(šířka 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm).

Do ordinací E a F (praktický lékař pro dospělé, gynekologie, fyzioterapie a rehabilitace) vedou druhé dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 55 cm, vedlejší křídlo šířka 60 cm) s prahem (výška 3,5 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle 
dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 145 cm).

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
57. POLIKLINIKA REVOLUČNÍ  11 B1

Revoluční 765/19, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 715 200, poli.revolucni@volny.cz

Vstup a interiér

Přístup je z průchozí pasáže mezi ulicemi Revoluční a Hradební. Hlavní vstup je z ulice Revoluční dvoukřídlými dveřmi (hlav-
ní křídlo šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Následuje zádveří (šířka 190 cm, hloubka 
700 cm) a další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. 

Vedlejší vstup je z ulice Hradební s přístupem přes práh (výška 6 cm, hloubka 100 cm ke vstupním dveřím), vstup je dvou-
křídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 67 cm, vedlejší křídlo šířka 70 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírají se mechanicky směrem 
ven. Vedle vstupu vpravo je zvonková signalizace (výška 150 cm, odsazení od rohu 7 cm). Následuje zádveří (šířka 300 cm, 
hloubka 650 cm) s vyrovnávací rampou (sklon 5,24 %, šířka 300 cm, délka 600 cm) směrem nahoru a další dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Všechny dveře jsou opatřeny 
svislým madlem a obtížně se otevírají.

Za zádveřím je umístěno schodiště s výtahem (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 80 cm, automaticky otevírané 
klecové dveře šířka 80 cm; klec šířka 90 cm, hloubka 140 cm). Výtah spojuje přízemí až 7. patro. Z mezipatra je přístup přes + 
9 schodů (výška 15 cm, hloubka 30 cm) k menšímu výtahu (mechanicky otevírané šachetní dveře 70 cm, automaticky oteví-
rané klecové dveře šířka 70 cm; klec šířka 90 cm, hloubka 120 cm). Výtah spojuje mezipatro nad přízemím a mezipatro nad 
6. patrem.
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Poliklinika je umístěna v 1. až v 7. patře.

1. patro

Od výtahu vlevo je umístěna čekárna gynekologie se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanic-
ky směrem dovnitř. Následuje ordinace gynekologie se vstupem jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm).

Od výtahu rovně je umístěna společná čekárna pro diabetologii, očkovací centrum, oční a kožní ordinaci se vstupními 
jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Do všech ordinací 
vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), vedle dveří do ordinace diabetologie-interna je vlevo zvonková signalizace (výška 150 
cm). Od výtahu vpravo je umístěna čekárna a ordinace s operačním sálem se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) 
s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Do ordinace i na operační sál vedou jednokřídlé dveře 
(šířka 90 cm).
2. patro

Od výtahu vlevo jsou umístěny informace a podatelna s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm). Ke dveřím vede nájezdová 
rampa (sklon 10,5 %, šířka 110 cm, délka 30 cm).

Od  výtahu rovně je umístěna společná čekárna pro neurologii, laboratoř-odběrové místo, kožní ordinaci se vstupními 
jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Ke dveřím vede vyrovnávací rampa (sklon 10,5 %, šířka 90 cm, délka 30 cm).
Do všech ordinací vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm).
Od výtahu vpravo je umístěno oddělení Kardia-tým se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mecha-

nicky směrem dovnitř, vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 120 cm). 
3. patro

Od výtahu vlevo se nachází čekárna neurologie-interna se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Do ordinace vedou jednokřídlé dveře (šířka 80 cm). 

Od výtahu rovně je umístěno oddělení stomatologie a parodontologie se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), 
otevírají se mechanicky směrem dovnitř, vedle dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 150 cm). 

Od výtahu vpravo je čekárna psychiatrie a interna-diabetologie se vstupními dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. Do ordinací vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm)..

Od výtahu vpravo je umístěna čekárna klinické psychologie a klinické logopedie se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 
90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Do ordinací vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm).
4. patro

Do společné čekárny pro neurologii, praktického lékaře, ORL, centrum psychosomatické péče, odběrové středisko a sono-
grafi i vedou dva vstupy. Vlevo je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, s prahem 
(výška max. 2 cm). Vpravo je vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s  prahem (výška 3 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. 

Jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) je vstup na rehabilitaci, ORL a odběrové středisko, přede dveřmi střediska je stojan 
pořadníkového systému (výška 110 cm). Na neurologii je vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm), do centra psychosoma-
tické péče jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm), k praktickému lékaři jednokřídlými dveřmi (šířka 60 
cm), jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) na EMG a sonograf, vedle dveří na sonograf je zvonková signalizace (výška 160 cm).
5. patro

V patře vpravo je umístěna společná čekárna pro praktického lékaře, kožní, foniatrii a audiologii. Má dva vstupy.
Vlevo je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, mají práh (výška 3,5 cm). Vpravo 

je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) bez prahu, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Do ordinace praktického lé-
kaře pro děti a dorost vedou jednokřídlé dveře (šířka 68 cm) s prahem (výška max. 2 cm), do ordinace praktického lékaře pro 
dospělé jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), do ordinace kožního lékaře jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 cm). 

V patře vlevo je umístěna privátní psychiatrie, vstup do čekárny je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř, do ordinace vedou jednokřídlé dveře (šířka 80 cm).
6. patro

V patře vlevo je Comfort Care se vstupem jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vlevo je umístěna zvonková signalizace (výška 80 cm). Na patře se nachází také oddělení 
kardio, vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedle dveří vlevo je zvonková 
signalizace (výška 160 cm). Do společné čekárny klinické psychologie a psychiatrie se vchází jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) 
s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Do ordinací vedou jednokřídlé dveře (šířka min. 80 cm).
7. patro

V přístupové chodbě od výtahu tvoří překážku + 1 schod (výška 7 cm). Nachází se zde společná čekárna gastroenterologie 
se vstupem jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vlevo je 
umístěno regenerační studio se vstupem jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mecha-
nicky směrem dovnitř. Vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 150 cm). 

V pasáži jsou umístěny lékárna a optika.

Hygienické zázemí 

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.
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58. K-CENTRUM – POLIKLINIKA  11 C2

Senovážné náměstí 978/23, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 142 313 - 300 , www.smosk-kcentrum.cz, pronajmy@k-centrum.cz 

Vstup a interiér

Hlavní vstup je budovou Senovážné náměstí č. p. 22 nejprve vraty (šířka 2x 120 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř a dále z průjezdu s vrátnicí s okénkem (výška 115 cm) je přístup vlevo přes + 5 schodů (výška 15 cm, hloubka 28 cm), 
následují dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 83 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
K dispozici je výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 94 cm, madlo zužuje hloubku na 87 
cm), který spojuje přízemí až 6. patro. Pro potřeby polikliniky se využívá výtah do 1. patra. Vedle výtahu je umístěno točité 
schodiště.

Vedlejší vstup je budovou Senovážné náměstí č. p. 23 jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř. Z prostorného zádveří (šířka 300 cm, hloubka 280 cm) se pokračuje jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se 
mechanicky směrem k  výtahu (automaticky otevírané dveře šířka 70 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 80 cm, madlo zužuje 
hloubku na 72 cm). Výtah spojuje přízemí až 6. patro, dále je zde do 5. patra trojramenné schodiště, do 6. patra je přístup 
jednoramenným schodištěm, patro je však pro veřejnost uzavřeno.

Budovy jsou vzájemně propojeny v 1. patře, z budovy č. p. 23 je od výtahu průchod dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo 
šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), otevírají se mechanicky směrem do propojovací chodby. Následují další dvoukřídlé 
dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 45 cm). Bezprostředně za dveřmi následuje rampa (sklon 12,5 %, šířka 
170 cm, délka 330 cm) směrem nahoru, která vyrovnává výškový rozdíl mezi budovami. V 1. patře budovy č. p. 22 jsou další 
dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška max. 2 cm).
1. patro 

Nachází se zde Mediaestetik, vstup na oddělení je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř a mají práh (výška max. 2 cm).
2. patro

 Jsou zde dva vstupy  na různé lékařské odbornosti, jeden společný vstup je na oddělení zubní, pediatrické a na odběrové 
středisko dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), otevírají se mechanicky směrem ven 
a mají práh (výška max. 2 cm), vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 150 cm). Vstup do oddělení pediatrie je 
dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s nájezdovým klínem vyrovnávajícím práh (výška 2 
cm). Do dalších ordinací je vstup jednokřídlými dveřmi (min. šířka 80 cm), vstupní dveře na odběrové středisko jsou opatřené 
nájezdovým klínem vyrovnávajícím práh (výška 2 cm). Přede dveřmi do odběrového střediska je ovládací panel pořadníko-
vého systému (výška 110 cm) umístěný na stěně nad židlemi. Druhý společný vstup je na zubní oddělení a internu dvoukří-
dlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s nájezdovým klínem vyrovnávajícím práh (výška 2 cm). 
Do čekáren a ordinací vedou jednokřídlé dveře (šířka min. 80 cm). U zubního oddělení je umístěna recepce s pultem (výška 
120 cm), do zubní ordinace vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm).
3. patro

Jeden společný vstup je na oddělení zubní, praktického lékaře, do ordinace lékařské kosmetiky, vstup je dvoukřídlými 
dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Do čekárny a ordinace praktic-
kého lékaře vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), na oddělení lékařské kosmetiky 
jednokřídlé dveře (šířka 80 cm). Druhý společný vstup je na oddělení chirurgie, ORL a oční, vstup je dvoukřídlými dveřmi 
(hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Do čekárny chirurgie a proktologie vedou 
jednokřídlé dveře (šířka 80 cm), vedle dveří vlevo je zvonková signalizace (výška 155 cm), dále do ordinace oddělení chirurgie 
a proktologie pak dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm). Do společné čekárny ORL a očního od-
dělení vedou jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm), dveře do ordinací nemají práh. Vedle dveří vpravo 
je zvonková signalizace (výška 155 cm).
4. patro 

Zde jsou dva vstupy na různé lékařské odbornosti, jeden společný vstup je na lymfodermu a odběr krve dvoukřídlými 
dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Druhý vstup je jednokřídlými dveřmi 
(šířka 80 cm) do chodby, ze které je dále přístup do jednotlivých čekáren a ordinací. Do čekárny lymfodermy vedou jedny jed-
nokřídlé dveře (šířka 85 cm) bez prahu, další (šířka 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Na odběrové místo vedou dvoukřídlé 
dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm).
5. patro

Zde jsou dva vstupy na různé lékařské odbornosti, jeden společný vstup je na zubní oddělení dvoukřídlými dveřmi (hlavní 
křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška do 2 cm). Vedle dveří vpravo je zvonková signalizace (výška 
165 cm). Následují další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška max. 2 cm), 
vedou do společné čekárny. Vstup do zubní laboratoře je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 cm), do zubní 
ordinace vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) s prahem (výška 2 cm). Druhý vstup je 
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společný pro internu, kardiologii, sonografi i, ECHO, revmatologii a praktického lékaře dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šíř-
ka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm). Následují jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) do chodby, ze které je přístup do jednotlivých 
čekáren a ordinací. Vstup na internu, revmatologii a sonografi i je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), k praktickému lékaři 
dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm). 
6. patro

Nachází se zde Medica s přístupem pouze výtahem. Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), vedle dveří je zvonková 
signalizace (výška 140 cm). 

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

 
59. STAROMĚSTSKÁ POLIKLINIKA (pobočka Dlouhá) 10 B2

Dlouhá 741/11, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 318 734, www.staromestskapoliklinika.cz, velebna@seznam.cz

Vstup a interiér

Vstup do polikliniky je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 96 cm, vedlejší křídlo šířka 104 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. Následuje zádveří (šířka 240 cm, hloubka 600 cm) a další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší 
křídlo šířka 95 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Poliklinika je umístěna v 1. patře obytné budovy s přístupem 
pouze schodištěm (+ 19, + 12 schodů; výška 15 cm, hloubka 33 cm).  

V  1. patře proti schodišti je ordinace praktického lékaře pro děti a  dorost, vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) 
s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Z podesty schodiště vlevo je přístup do společné čekárny 
pro psychiatrii a gynekologii, vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška max. 2 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. Vedle dveří vlevo je obousměrná zvonková signalizace (výška 155 cm). Do ordinací vedou jednokřídlé dveře 
(šířka 91 cm).

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.
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Lékárny
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60. LÉKÁRNA ČERNÁ RŮŽE 11 C1

Panská 894/4, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 014 712, www.lekarnaonline.cz, lekarna@lekarnaonline.cz

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 17 cm). Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 87 cm, šířka vedlejšího 
křídla 87 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 76 cm)  je vlevo u dveří. Ze zádveří (šířka 
221 cm, hloubka 113 cm) vedou do interiéru další dveře, které se rovněž otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka hlavního 
křídla 91 cm, šířka vedlejšího křídla 91 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 103 cm. Celý prostor 
lékárny se nachází v přízemí.

 
61. LÉKÁRNA DR. KUNČICKÉHO 10 B2

Dlouhá 743/9, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 327 325, apoteka@volny.cz

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 10 cm). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 75 cm) a otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. Manipulační prostor v  interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 110 cm. Celý prostor lékárny se nachází 
v přízemí. 

 
62. LÉKÁRNA GLORIA  14 A1

Národní 339/11, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 934 734, 224 934 898, 604 559 331, 
www.lekarnagloria.cz, info@lekarnagloria.cz

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 9 cm). Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 95 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Pult 
je ve výšce 102 cm. 

 
63. LÉKÁRNA JUNGMANNOVA 14 A2

Jungmannova 23/11, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 947 508, www.junglek.cz, lekarna@junglek.cz 

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 10 cm). Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 75 cm) a otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 119 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.
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64. LÉKÁRNA OPLETALOVA 15 A1

Opletalova 1535/4, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 220 703, 775 573 835, lekarna-elba@seznam.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 89 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor 
v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 119 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
65. NEMOCNICE NA FRANTIŠKU – LÉKÁRNA PALACKÉHO 14 A2

Palackého 720/5, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 946 982, 224 946 788, www.nnfp.cz, lostakova@nnfp.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je z ulice Palackého dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 142 cm, průchod zužuje patník portálu na 120 cm, 
vedlejší křídlo šířka 100 cm). Střední sloupek dveří je pevný. Vedlejší vstup je z Františkánské zahrady, z prostoru před polikli-
nikou nejprve vede dvoukřídlá branka (šířka 2x 120 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř, dále je vstup dvoukřídlými 
dveřmi (šířka 160 cm), otevírají se automaticky. Následuje zádveří se vstupními dvoukřídlými dveřmi (šířka 140 cm), otevírají 
se automaticky. Ústředním prostorem v  přízemí je průchozí pasáž, která spojuje vchody z  ulice Palackého, Františkánské 
zahrady a z Vodičkovy ulice. 

Vpravo za vstupem z ulice Palackého jsou jednokřídlé vstupní dveře lékárny (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem 
ven. Zvonková signalizace (výška 165 cm, odsazení od rohu 10 cm) je umístěna vlevo u dveří. Pult je ve výšce 123 cm. Celý 
prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
66. LÉKÁRNA DR. MAX – REVOLUČNÍ 11 A1

Revoluční 765/19, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 810 315, www.drmax.cz, praha.revolucni@drmax.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstupní dveře objektu (z ulice Revoluční) jsou jednokřídlé (šířka 72 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Další vchod je ze zádveří polikliniky Revoluční, vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 79 cm) a otevírají se mechanicky směrem 
ven. Přede dveřmi je práh (výška 2,5 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 101 cm. Celý prostor 
lékárny se nachází v přízemí.

 
67. LÉKÁRNA U ČERVENÉHO ORLA 10 C2

Havelská 517/14, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 094 110, www.medpharm.cz, lekarna@medpharm.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je bariérový přes + 2 schody (výška 22 cm, hloubka 31 cm). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 
79 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 115 cm. Celý 
prostor lékárny se nachází v přízemí.
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68. LÉKÁRNA U JINDŘICHA 11 C1

Senovážné náměstí 869/28, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 220 589, 221 451 791, ujindricha@seznam.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je bariérový přes + 2 schody (výška 20 cm, hloubka 29 cm). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 
85 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 111 cm. Celý 
prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
69. LÉKÁRNA U PALMY 11 C1

Jindřišská 898/11, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 220 353, upalmy@seznam.cz

Vstup a interiér

U vstupu je práh (výška 5 cm). Hlavní vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 79 cm) a otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 105 cm. Celý prostor lékárny se nachází 
v přízemí.

 
70. LÉKÁRNA U ROTUNDY 14 A1

Karoliny Světlé 1015/11, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 236 623, www.lekarnaurotundy.cz, info@urotundy.cz

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 16 cm, hloubka 20 cm). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 84 cm) a otevíra-
jí se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 127 cm, odsazení od rohu 11 cm) je umístěna vlevo u dveří nad 
schodem. Ze zádveří (šířka 188 cm, hloubka 232 cm) vedou do interiéru další dveře (šířka průjezdu 86 cm), které se otevírají 
mechanicky směrem ven. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 97 cm. Celý prostor lékárny se nachází 
v přízemí.

 
71. LÉKÁRNA U SV. VOJTĚCHA 14 B1

Myslíkova 1922/9, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 520 852

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 10 cm, hloubka 35 cm). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 83 cm) a otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Ze stísněného zádveří (šířka 165 cm, hloubka 108 cm) vedou do interiéru další dveře (šířka 83 cm), 
které se rovněž otevírají mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 106 cm. 
Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.
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72. LÉKÁRNA U ZLATÉ LODI 11 B2

Zlatnická 1124/7, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 810 264, zlatalod@seznam.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je přes + 2 schody (výška 17 cm a 20 cm, hloubka 29 cm). Hlavní vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé 
(šířka 91 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 80 cm, odsazení od rohu 16 cm) je umís-
těna vlevo u dveří. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 112 cm. Celý prostor pobočky se nachází 
v přízemí.

 
73. LÉKÁRNA U ZLATÉHO HADA 14 A2

Národní 35/417, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 230 086

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 12 cm, hloubka 79 cm). Dvoje oddělené hlavní vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 94 cm) 
a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 125 cm) je umístěna vpravo u dveří. Manipulační pro-
stor v interiéru je dostatečný.  Pult je ve výšce 110 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
74. ADAMOVA LÉKÁRNA 10 C2

Václavské náměstí 775/8, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 227 532

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 15 cm, hloubka 23 cm). Vstup je dvojími oddělenými jednokřídlými dveřmi (šířka 98 cm), které 
se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 121 cm, odsazení od  rohu 19 cm) je vpravo u  dveří. 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult přepážky je ve výšce 123 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
 75. IGNACIA, s.r.o. – LÉKÁRNA V CELNICI 11 B1

V Celnici 1031/4, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 240 065, lekarnacelnice@seznam.cz

Vstup a interiér

U vstupu do budovy jsou + 2 schody (výška 19 cm, hloubka 98 cm).  Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé, otevírají 
se automaticky směrem do stran a mají dostatečný průjezd. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 
98 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.
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76. LÉKÁRNA – OD KOTVA 11 B1

náměstí Republiky 656/8, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 801 675

Vstup a interiér

Bezbariérový vstup do objektu OD je možný z ulice Jakubská a z náměstí Republiky. Hlavní vstupní dveře do obchodního 
domu Kotva jsou dvoukřídlé, otevírají se automaticky směrem do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Vstupní dveře do lékár-
ny jsou jednokřídlé (šířka 250 cm) a otevírají se automaticky směrem do stran. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Pult je ve výšce 99 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
77. BELLIS CZECH REPUBLIC, s.r.o. – LÉKÁRNA VE SPÁLENÉ 14 A2

Spálená 78/12, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 948 122, lekarna.spalena@email.cz, bellis@mbox.vol.cz

Vstup a interiér

Chodník před objektem má příčný sklon (22 %). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 91 cm, ve-
dlejší křídlo šířka 90 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dveře (šířka 
průjezdu 99 cm), které se rovněž otevírají mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je 
ve výšce 110 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
78. LÉKÁRNA DR. MAX – VODIČKOVA 15 A1

Vodičkova 792/40, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 267 129, www.drmax.cz, prahavod@drmax.cz

Vstup a interiér

Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 93 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Pult je ve výšce 119 cm. 
Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
79. LÉKÁRNA DR. MAX – ŽATECKÁ 10 B2

Žatecká 41/4, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 329 627, www.drmax.cz, prahaza@drmax.cz

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 18 cm, hloubka 21 cm). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 119 cm) a otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 112 cm) je umístěna vlevo na dveřích. Manipulační prostor v interiéru 
je dostatečný. Pult je ve výšce 120 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.
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80. LÉKÁRNA V DOMĚ U ČERNÉHO ORLA 9 B1

Malostranské náměstí 204/15, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 219 744, www.lekarna-orel.cz, lekarna.orel@seznam.cz

Vstup a interiér

Chodník před objektem má podélný sklon (7,3 %). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 96 cm) a otevírají se me-
chanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dveře (šířka průjezdu 96 cm), které se rovněž oteví-
rají mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 110 cm. Celý prostor lékárny 
se nachází v přízemí.

 
81. LÉKÁRNY LLOYDS, s.r.o. – MILLENIUM 11 B2

V Celnici 1028/10, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 248 867, www.lloyds.cz, lekarna.millenium@lloydspharmacy.cz

Vstup a interiér

Do lékárny se vstupuje přes vestibul objektu Millenium Plaza. Vstupní dveře do vestibulu jsou jednokřídlé (šířka 93 cm) 
a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Přímo do interiéru lékárny vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 85 cm), které se ote-
vírají rovněž mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 117 cm. Celý prostor 
lékárny se nachází v přízemí.

 
 82. LÉKÁRNY LLOYDS, s.r.o. – TĚŠNOV 11 B2

Těšnov 1163/5, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 311 320, www.lloyds.cz, lekarna.tesnov@lloydspharmacy.cz

Vstup a interiér

Vstup do budovy je přes + 2 schody (výška 18 cm, hloubka 63 cm). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka křídla 
88 cm) a otevírají se automaticky směrem do strany. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 118 cm. 
Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.

 
83. IPC PALLADIUM, a.s. – LÉKÁRNA PALLADIUM 11 B1

náměstí Republiky 1078/1, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 829 073, www.lekarnapalladium.cz, palladium@ipcnet.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup je z náměstí Republiky, dvoukřídlé otočné dveře (šířka 100 cm) umístěné nejvíce vpravo se otevírají auto-
maticky směrem ven, všechny další vstupy z náměstí Republiky (dveře šířka 100 cm) a z ulice Na Poříčí (dveře šířka 75 cm) se 
otevírají mechanicky a manipulace s nimi je obtížná. Z přízemí je nutno sjet do 2. suterénu. Výtah (automaticky otevírané 
dveře šířka 178 cm; klec šířka 178 cm, hloubka 269 cm). Vstupní dveře (šířka 2x 99 cm) do lékárny jsou dvoukřídlé a otevírají se 
mechanicky směrem ven. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 100 cm.
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84. RAYAN, s.r.o. – LÉKÁRNA U FONTÁNY 11 C2

Senovážné náměstí 982/20, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 267 605, www.lekarnaufontany.cz, lekarnaufontany@seznam.cz

Vstup a interiér

U vstupu je práh (výška 6 cm). Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 73 cm) a otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.  Pult je ve výšce 112 cm. 

 
85. LÉKÁRNA DR. MAX – NA POŘÍČÍ 11 B2

Na Poříčí 1048/30, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 318 568, www.drmax.cz, praha.naporici@drmax.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 99 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Manipulační pro-
stor v interiéru je dostatečný. Pult přepážky je ve výšce 99 cm.

 
 86. BENU, s.r.o. – LÉKÁRNA DLOUHÁ 11 B1

Dlouhá 719/44, Praha 1 – Staré Město, tel.: 230 233 906, www.benu.cz, praha.dlouha@benu.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je přímá rampa (sklon 25 %, šířka 145 cm, délka 55 cm), která zasahuje až do dveří. Hlavní vstup objektu tvoří 
dvoje totožné jednokřídlé dveře (šířka 84 cm), které svírají úhel 90 ° a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Manipulační 
prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 120 cm.

 
87. DINABURG, s.r.o. – LÉKÁRNA KRAKOVSKÁ 15 A1

Krakovská 1256/24, Praha 1 – Nové Město, tel.: 252 542 624, www.lekarnakrakovska.cz, info@lekarnakrakovska.cz

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 16 – 23 cm, hloubka 33 cm). Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 76 cm) a otevírají 
se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 58 cm) je umístěna vlevo u dveří. Ze zádveří vedou do interiéru 
další dveře, které se otevírají automaticky směrem do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Manipulační prostor v interiéru je 
dostatečný. Pult přepážky je ve výšce 115 cm. Celý prostor lékárny se nachází v přízemí.
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88. ZDRAVPRO, s.r.o.  11 A1

Revoluční 765/19, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 715 205, 222 313 589, 776 863 893, www.zdravpro.cz, zdravpro@volny.cz

Vstup a interiér

Vstup je z ulice Hradební, z ulice Revoluční je přístup průchozí pasáží čtvero dveřmi, nejprve dvoukřídlými dveřmi (hlavní 
křídlo šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, následuje zádveří (šířka 190 cm, hloubka 
700 cm) a další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. 
Následují další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 77 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem do zá-
dveří vstupu z ulice Hradební. V zádveří (šířka 300 cm, hloubka 650 cm) je vyrovnávací rampa (sklon 5,24 %, šířka 300 cm, délka 
600 cm) směrem dolů k dvoukřídlým vstupním dveřím (hlavní křídlo šířka 67 cm, vedlejší křídlo šířka 70 cm) s prahem (výška 2 
cm), otevírají se mechanicky směrem ven do ulice Hradební, před vstupem je práh (výška 6 cm, hloubka 100 cm ke vstupním 
dveřím) dolů na úroveň chodníku, prodejna je vpravo. Všechny dveře se otevírají obtížně. 

Vstup z ulice Hradební je jednokřídlými dveřmi (šířka 86 cm) s prahem (výška 3 cm, hloubka 50 cm ke vstupním dveřím), 
otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Pult (výška 105 cm) má odkládací plochu (výška 70 cm). 

 
89. DVORT, s.r.o. 14 A2

Spálená 78/12, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 946 523, www.dvort-medical.cz, spalena@dvort-medical.cz

Vstup a interiér

Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 83 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.
Pult (výška 115 cm) má odkládací plochu (výška 55 cm). K dispozici je zkušební kabina oddělená závěsem.

 
90. PROTETIKA – MEDICA, JAN ČERVENÝ 11 B1

Masná 697/19, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 813 970, honzik2@volny.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je + 1 schod (výška 13 cm, hloubka 45 cm). Vedle vstupu nad schodem vpravo je zvonková signalizace (výška 
100 cm). Na překonání schodu je k dispozici mobilní rampa (sklon 13,2 %, šířka 120 cm, délka 98 cm), kterou na požádání nain-
staluje personál. Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm), otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř.  V interiéru je pult (výška 90 cm) a stolek bez podjezdu.

 
91. SANICARE, s.r.o. 11 C1

Hybernská 1000/8, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 210 112, 224 210 113, www.sanicare.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je + 1 schod (výška 12 cm, hloubka 66 cm). Vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší 
křídlo šířka 75 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. V prostorném interiéru je pult (výška 93 cm) s odkládací plochou 
(výška 61 cm).
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92. PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB 14 A2

Palackého 720/5, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 948 788

Vstup a interiér

Prodejna je umístěna v pasáži Polikliniky Palackého. Ústředním prostorem v přízemí je průchozí pasáž, která spojuje vcho-
dy z ulic Palackého, Františkánské zahrady a z Vodičkovy ulice. 

Hlavní vstup je z ulice Palackého dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 142 cm, průchod zužuje patník portálu na 120 cm, 
vedlejší křídlo šířka 100 cm). Střední sloupek dveří je pevný.

Vedlejší vstup je z Františkánské zahrady, z prostoru před poliklinikou nejprve vede dvoukřídlá branka (šířka 2x 120 cm), 
otevírá se mechanicky směrem dovnitř, dále je vstup dvoukřídlými dveřmi (šířka 160 cm), otevírají se automaticky. Následuje 
zádveří se vstupními dvoukřídlými dveřmi (šířka 140 cm), otevírají se automaticky. 

Vlevo za hlavním vstupem je umístěna prodejna zdravotnických potřeb se vstupními jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), 
otevírají se mechanicky směrem ven. Pult (výška 95 cm) má odkládací plochu (výška 60 cm). 

 
93. SETRANS – PRODEJNA RYBNÁ 11 B1

Rybná 681/11, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 819 360, 777 709 193, www.zdravotniprodejna.cz, prodejna@zdravotni.cz

Vstup a interiér

Před vstupem je chodník s větším příčným sklonem (sklon místy 8 %). Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 96 cm), oteví-
rají se mechanicky směrem ven. Následuje zádveří (šířka 90 cm, hloubka pouze 47 cm) s jednokřídlými dveřmi (šířka 96 cm), 
otevírají se mechanicky směrem ven. Vodorovné madlo je na obou dveřích (výška 105 cm). Pult (výška 82 cm) má dostupnou 
čtečku na kartu, v interiéru je k dispozici stůl s omezenou možností podjezdu (výška 69 cm).
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94. ČESKÁ POŠTA, s.p. – pobočka Jindřišská 11 C1

Jindřišská 909/14, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 131 111, www.ceskaposta.cz, info@cpost.cz

Vstup a interiér

Vstup do objektu je dvoukřídlými dveřmi vpravo, otevírají se automaticky současně obě křídla. Šířka průjezdu je dosta-
tečná. Pro kompenzaci schodiště (+ 6 schodů, výška 14 cm, hloubka 30 cm) za vstupními dveřmi vpravo je k dispozici šikmá 
plošina (nosnost 225 kg, přepravní plocha šířka 800 cm, hloubka 900 cm). Plošina je uzamčena, obsluhu zajistí na zazvonění 
personál pošty. Zvonková signalizace (výška 93 cm) je umístěna vpravo vedle plošiny (výška 96 cm). Vedlejší vstup je bariéro-
vý. V přízemí se nacházejí přepážky (výška 94 cm, bez podjezdu), stoly (výška 75 cm, podjezd výška 71 cm) s židlemi a vyvolá-
vací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 110 cm). V přízemí vpravo se také nachází přístupná toaleta.

V  1. patře, které je přístupné výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) je 
oddělení reklamací. Přístup k výtahu je přes jednokřídlé dveře (šířka 118 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. 
Bankomat je umístěn v zádveří vpravo (nejvyšší ovládací prvek výška 127 cm).

Venkovní dopisní schránky (otvor pro vhození zásilky výška 130 cm) jsou umístěny vlevo od hlavního i vedlejšího vstupu 
na fasádě domu.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta je umístěna v přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 176 cm, hloubka 155 cm) je přístupná přes předsíň 
(šířka 175 cm, hloubka 200 cm). Vstupní jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Toaleta se uza-
myká, je třeba si u ochranky vyžádat její otevření. 

 
95. ČESKÁ POŠTA, s.p. – pobočka Kaprova 10 B2

Kaprova 40/12, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 811 587, www.ceskaposta.cz, info@cpost.cz

Vstup a interiér

Chodník před vstupem má větší příčný sklon (4 %). Vstup do objektu je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 75 cm), otevírají se 
automaticky. Z prostorného zádveří vedou do  interiéru druhé dvoukřídlé dveře (šířka 2x 59 cm), otevírají se automaticky 
současně obě křídla.

V zádveří je umístěn stůl (výška 76 cm, podjezd výška 65 cm) se židlemi. Uvnitř pobočky se nachází přepážky (výška 95 cm, 
podjezd výška 70 cm), zvýšený pult na psaní (výška 122 cm) a dopisní schránka (otvor pro vhození zásilky výška 130 cm).

 
96. ČESKÁ POŠTA, s.p. – pobočka Josefská 9 B2

Josefská 44/2, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 199 634, www.ceskaposta.cz, info@cpost.cz

Vstup a interiér

Vstup do objektu je z pasáže trojími dveřmi. První dveře jsou dvoukřídlé kyvné (šířka 2x 64 cm). Ve dveřích je práh (výška 
5 cm), převýšení je vyrovnáno betonovým nájezdem. Druhé dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší křídlo 
šířka 69 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Třetí dveře jsou dvoukřídlé kyvné (šířka 2x 65 cm). Uvnitř pobočky se na-
chází přepážky (výška 94 cm), zvýšené pulty na psaní (výška 114 cm, podjezd výška 79 cm) a stoly (výška 77 cm, podjezd výška 
74 cm) s židlemi. Venkovní dopisní schránka (otvor pro vhození zásilky výška 130 cm) je umístěna vlevo od pasáže na fasádě 
domu.
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 97. ČESKÁ POŠTA, s.p. – pobočka Hrad III. nádvoří 9 B1

Hrad III. nádvoří 48/2, Praha 1 – Hradčany, tel.: 257 320 778, www.ceskaposta.cz, info@cpost.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu je + 1 schod (výška 16 cm, hloubka 115 cm). Vstup do objektu je jednokřídlými dveřmi (šířka 110 
cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. U vstupu vlevo je zvonková signalizace (výška 112 cm). V zádveří (šířka 264 cm, 
hloubka 565 cm) jsou + 2 schody (výška 17 cm, hloubka 33 cm). Ze zádveří vedou do místností pošty vlevo i vpravo jednokříd-
lé dveře (šířka 93 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Obě protilehlé místnosti mají totožný vchod i vybavení 
– přepážky (výška 92 cm, hloubka 25 cm, podjezd výška 72 cm) a stoly (výška 71 cm, podjezd výška 71 cm) s židlemi. Venkovní 
dopisní schránka (otvor pro vhození zásilky výška 130 cm) je umístěna vlevo od vchodu na fasádě domu.

 
98. ČESKÁ POŠTA, s.p. – pobočka Příčná 14 B2

Příčná 668/1, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 111 940, www.ceskaposta.cz, info@cpost.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu je + 1 schod (výška max. 4 – 10 cm, hloubka 73 cm). Hlavní vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní 
křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 41 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř a vedou k vyrovnávacím + 3 schodům 
(výška 15 cm, hloubka 29 cm). Následuje zádveří s  dvoukřídlými kyvnými dveřmi (šířka 2x 69 cm). Vedlejší vstup je vlevo 
od hlavního (označen jako bezbariérový), ale má úzký průchod hlavního křídla dvoukřídlých dveří (2x 66 cm) a práh (výška 
1 – 3 cm). Dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Druhé křídlo se otevírá pouze za pomoci personálu po zazvonění. 
Zvonková signalizace (výška 53 cm, odsazení od rohu 50 cm) je vedle dveří vlevo ve výklenku.

Uvnitř pobočky jsou přepážky (výška 96 cm, bez podjezdu) a zvýšený pult na psaní (výška 123 cm, podjezd výška 105 cm).
Venkovní dopisní schránka (otvor pro vhození zásilky výška 131 cm) je umístěna vlevo od vchodu na fasádě domu.

 
99. ČESKÁ POŠTA, s.p. – pobočka Rybná 11 B1

Rybná 682/14, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 779 588, www.ceskaposta.cz, info@cpost.cz

Vstup a interiér

Pošta se nachází v pasáži Burzovního paláce. Hlavní vstupní dveře do pasáže jsou dvoukřídlé a otevírají se automaticky 
směrem do stran. Průjezd je dostatečný. Z prostorného zádveří (šířka 450 cm, hloubka 250 cm) vedou do pasáže další dvou-
křídlé automatické dveře, otevírají se automaticky směrem dovnitř. Průjezd je dostatečný. Další vstup je možný z  pasáže 
směrem od ulice Revoluční. Pro kompenzaci schodiště (+ 4 schody) se zde nachází přímá rampa (sklon 8,3 %, šířka 408 cm, 
délka 781 cm) s kluzkým povrchem. Rampa je opatřena jednostranným madlem (výška 84 cm). Manipulační prostor nad ram-
pou je dostatečný. Dvoukřídlé dveře do pasáže (hlavní křídlo šířka 88 cm, vedlejší křídlo šířka 89 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven. Dále navazuje přímá rampa (sklon 7 - 8 %, šířka 165 cm, délka 635 cm) s kluzkým povrchem. Rampa je opatřena 
jednostranným madlem (výška 79 - 92 cm). Z pasáže přímo do pošty vedou dvoje oddělené jednokřídlé dveře (šířka 81 cm 
a 85 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Při východu je otevírání směrem k sobě obtížné.

Uvnitř pobočky se nachází přepážky (výška 97 cm, podjezd výška 95 cm), stoly (výška 77 cm, podjezd výška 72 cm) s židlemi 
a vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 120 cm). 

Dopisní schránka není k dispozici.
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100. EQUA BANK, a.s. – pobočka Lazarská 14 A2

Lazarská 1718/3, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 010 510 - 515 , www.equabank.cz, praha.lazarska@equabank.cz

Vstup a interiér

Před hlavním vstupem do objektu je + 1 schod (výška 17 cm, hloubka 37 cm). Následuje rampa (sklon 14,2 %, šířka 88 cm, 
délka 65 cm) s kobercovým povrchem. Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 75 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Za dveřmi následuje – 1 schod (výška 4 cm). Před vedlejším vstupem je + 1 schod (výška 8 cm, hloubka 27 cm). Dveře ved-
lejšího vstupu jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 90 cm, šířka vedlejšího křídla 89 cm), otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř a jsou uzamčené (slouží zároveň jako vchod do chodby obytného domu). Z chodby vedou jednokřídlé dveře (šířka 84 
cm), otevírají se směrem ven a jsou rovněž uzamčeny. Následuje rampa (sklon 10,6 %, šířka 97 cm, délka 98 cm) s kobercovým 
povrchem. Uvnitř pobočky se nachází stoly (výška 74 cm, podjezd výška 70 cm) a židle.

Bankomat není k dispozici.

 
 101. EQUA BANK, a.s. – pobočka Senovážné náměstí 11 C2

Senovážné náměstí 1465/7, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 010 521 - 526, www.equabank.cz, praha.senovazne@equabank.cz

Vstup a interiér

Před hlavním vstupem do objektu jsou + 2 schody (výška 14 – 15 cm, hloubka 31 cm). Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 
110 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. U vstupu vlevo nad schody je zvonková signalizace (výška 120 cm, odsazení 
od rohu 30 cm). Před vedlejším vstupem jsou + 2 schody (výška 13 – 15 cm, hloubka 32 cm). Dveře jsou jednokřídlé (šířka 
110 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. U vstupu vlevo nad schody ve výklenku je zvonková signalizace (výška 
120 cm, odsazení od rohu 30 cm). 

Pobočka je rozdělena na  dvě samostatné kanceláře se stejnými kompetencemi. Přístup do  pravé kanceláře je přes 
+ 1 schod (výška 17 cm). Přístup do levé kanceláře je přes + 2 schody (výška 15 cm, hloubka 30 cm). Pobočky jsou vybaveny 
stoly (výška 74 cm, podjezd výška 71 cm) a židlemi.

Bankomat není k dispozici.

 
102. EQUA BANK, a.s. – pobočka OD Kotva 11 B1

náměstí Republiky 656/8, Praha 1 – Staré Město, tel.: 222 010 601 - 2, www.equabank.cz, praha.senovazne@equabank.cz

Vstup a interiér

Pobočka se nachází v  přízemí OD  Kotva a  je realizována formou stánku. Bezbariérový vstup do  objektu OD  je možný 
z ulice Jakubská a z náměstí Republiky. Hlavní vstupní dveře do OD Kotva jsou dvoukřídlé, otevírají se automaticky směrem 
do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Vstup do stánku je čtyřmi průchody (nejširší průchod šířka 141 cm, ostatní jsou užší než 
80 cm). Pro kompenzaci vyvýšení stánku je před průchodem přímá rampa (sklon 15 %, šířka 141 cm, délka 155 cm) s drsným 
povrchem. Manipulační prostor ve stánku je velmi stísněný, k dispozici jsou stoly (výška 76 cm, podjezd výška 62 cm) a židle. 
Na podlaze je hustý koberec s dlouhým vlasem. 

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí se v pobočce nenachází, ale přístupná toaleta je součástí zázemí OD Kotva, nachází se v přízemí.
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103. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Na Příkopě 11 C1

Na Příkopě 969/33, Praha 1 – Staré Město, tel.: 955 547 111, 955 511 111, www.kb.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Hlavní vstup do objektu je dvojími dvoukřídlými kyvnými dveřmi (šířka 2x 80 cm), otevírají se mechanicky a jsou odděleny 
prostorným zádveřím.

Vedlejší vstup je částečně přístupný. Vstup do haly tvoří karuselové dveře a dvoje oddělené postranní dveře. Postranní 
dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 71 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Ze zádveří (šířka 160 cm, hloubka 180 cm) vedou 
další dvoje oddělené dvoukřídlé dveře (šířka 2x 71 cm).

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 145 cm) se nachází v  samostatné místnosti vně pobočky a  přístup k  němu je 
přes dvoje dveře. První jsou jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Druhé jsou jednokřídlé (šířka 
95 cm) a posuvné.

Uvnitř pobočky se nachází přepážka (výška 103 cm, podjezd výška 69 cm), různé varianty stolů (nejpřístupnější ze stolů 
výška 73 cm, podjezd výška 69 cm) s židlemi a pult služeb klientům (výška 100 cm, podjezd výška 63 cm). 

Hygienické zázemí

Nepřístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka min. 180 cm, min. hloubka 110 cm) má dostatečný prostor pro umístění 
vozíku vedle mísy WC, dveře se otevírají dovnitř kabiny, chybí sklopné madlo u mísy WC. 

 
104. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Dlouhá 11 B1

Dlouhá 713/34, Praha 1 – Staré Město, tel.: 955 547 501, 955 511 111, www.kb.cz, kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Vstup do objektu je trojími dveřmi. První dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 135 cm, jedno z křídel nelze otevřít), otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř. Druhé dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Třetí dveře jsou 
dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 80 cm, šířka vedlejšího křídla 81 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.

Uvnitř pobočky se nachází stoly (výška 74 cm, podjezd výška 73 cm).
Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 162 cm) je umístěn vně pobočky nad schodem (výška 25 cm, hloubka 16 cm). 

 
105. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Havlíčkova 11 B2

Havlíčkova 1682/15, Praha 1 – Nové Město, tel.: 955 547 311, 955 511 111, www.kb.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Vstup do objektu je z ulice Na Poříčí dvojími dveřmi přes + 1 schod (výška 17 cm, hloubka 16 cm). První dveře jsou dvou-
křídlé (šířka hlavního křídla 83 cm, šířka vedlejšího křídla 92 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. U dveří vlevo je 
obousměrná zvonková signalizace (výška 100 cm, odsazení od rohu 10 cm). Následuje zádveří (šířka 204 cm, hloubka 298 cm). 
Před druhými dveřmi je nájezd (sklon 2 %). Dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 94 cm, šířka vedlejšího křídla 95 cm), 
otevírají se mechanicky směrem ven.

V pobočce je k dispozici pult pro vyplňování (výška 110 cm), stoly (výška 72 cm, podjezd výška 70 cm) u bezhotovostních 
přepážek a mobilní židle.
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106. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Malostranské náměstí 9 B2

Malostranské náměstí 37/23, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 955 547 511, 955 511 111, www.kb.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách 

Vstup a interiér

Vstup do objektu je jednokřídlými dveřmi (šířka 91 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Přede dveřmi je hustá 
rohož (výška 2 – 3 cm). Pobočka je rozdělena na dvě části, do obou vedou stejné dvoukřídlé dveře (šířka hlavního křídla 57 cm, 
šířka vedlejšího křídla 59 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Uvnitř pobočky se nachází pokladny (výška 110 cm, podjezd výška 63 cm), zvýšený pult na psaní (výška 110 cm), sběrný box 
(výška vhazovacího otvoru 82 cm), stoly (výška 72 cm, výška podjezdu 70 cm) a židle.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 129 cm) je umístěn vně pobočky.

 
107. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Na Florenci 11 B2

Na Florenci 1055/35, Praha 1 – Nové Město, tel.: 955 547 301, 955 511 111, www.kb.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Vstup do objektu je z ulice Na Poříčí dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 89 cm, šířka vedlejšího křídla 93 cm), oteví-
rají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveří (šířka 214 cm, hloubka 260 cm). Druhé dveře se otevírají automaticky 
do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Uvnitř pobočky se nachází pokladna (výška 110 cm), zvýšený pult na psaní (výška 110 cm), sběrný box (výška vhazovacího 
otvoru 108 cm), stůl a židle.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 115 cm) se nachází v zádveří. Mimo pracovní dobu pobočky je přístupný pouze 
na kartu (výška 110 cm, odsazení od rohu 20 cm).

 
108. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Pohořelec 8 B1

Pohořelec 152/3, Praha 1 – Hradčany, tel.: 955 547 531, 955 511 111, www.kb.cz, kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Vstup do objektu je přes + 1 schod (výška 4 – 10 cm, hloubka 30 cm). Dveře jsou jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř. V přízemí pobočky se nachází pokladna (výška 110 cm), zvýšený pult na psaní (výška 110 cm), 
sběrný box (výška vhazovacího otvoru 92 cm), stoly (výška 72 cm, podjezd výška 70 cm) a židle.

V prvním patře pobočky, které je přístupné pouze schodištěm, se nachází kancelář poradce pro právnické osoby.
Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 141 cm) je umístěn vně pobočky, přístup k němu je obtížný (manipulační plocha 

šířka 113 cm, nekvalitní povrch).
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109. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Spálená 14 A2

Spálená 108/51, Praha 1 – Nové Město, tel.: 955 547 371, 955 511 111, www.kb.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Před objektem je + 1 schod (výška 11 – 20 cm, hloubka 150, šířka 400 cm). Pro přístup k hlavnímu vstupu lze využít rampu 
(sklon 9,4 %, délka 86 cm, šířka 580 cm), která se nachází vpravo. Hlavní vstup do objektu je dvojími dvoukřídlými dveřmi, 
otevírají se automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Dveře jsou odděleny zádveřím (šířka 200 cm, hloubka 150 cm).

Vedlejší vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Tento vstup slouží pouze 
k přístupu k výtahu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 108 cm, hloubka 140 cm), který spojuje přízemí a vyšší 
patra (pro potřeby banky slouží přízemí až 2. patro). Jednotlivá patra spojuje také točité schodiště. Od výtahu v 1. a 2. patře je 
přístup do pobočky dvoukřídlými mechanickými dveřmi (šířka hlavního křídla 61 cm, šířka vedlejšího křídla 65 cm), otevírají 
se směrem dovnitř.

Uvnitř pobočky se nachází pokladny (výška 105 cm), zvýšený pult na psaní (výška 110 cm), sběrný box (výška vhazovacího 
otvoru 108 cm), stůl (výška 75 cm, podjezd výška 66 cm) a židle.

Jeden bankomat (nejvyšší ovládací prvek 132 cm) se nachází uvnitř pobočky, druhý bankomat (nejvyšší ovládací prvek 
134 cm) je vně pobočky.

 
110. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Staroměstské náměstí 10 C2

Staroměstské náměstí 480/24, Praha 1 – Staré Město, tel.: 955 547 451, 955 511 111, www.kb.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Vstup do objektu je dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 115 cm, šířka vedlejšího křídla 112 cm, průchod zužuje pat-
ník dveří o 23 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveří (šířka 263 cm, hloubka 120 až 195 cm, nepravi-
delný tvar). Další dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Uvnitř pobočky se nachází přepážka 
(výška 92 cm), zvýšený pult na psaní (výška 110 cm), sběrný box (výška vhazovacího otvoru 108 cm), stoly (výška 74 cm, pod-
jezd výška 71 cm) a židle. Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 144 cm) se nachází v zádveří vlevo.

 
111. KOMERČNÍ BANKA, a.s. – pobočka Václavské náměstí 15 A1

Václavské náměstí 796/42, Praha 1 – Nové Město, tel.: 955 545 111, 955 511 111, www.kb.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Objekt je nepřístupný z důvodu nevhodného otevírání vstupních dveří.
Před vstupem do objektu se nachází rampa (sklon 13,5 %, šířka 170 cm, délka 104 cm) s drsným kamenným povrchem. 

Hlavní vstup je karuselovými dveřmi. Dveře vedlejšího vstupu jsou dvoukřídlé kyvné (šířka 2x 102 cm). Následuje zádveří 
(šířka 300 cm, hloubka 300 cm). Další dveře jsou jednokřídlé kyvné (šířka 95 cm).

Vstupní dveře do pobočky jsou dvoukřídlé kyvné (šířka 2x 90 cm). 
Uvnitř pobočky se nachází pokladny (výška 109 cm), zvýšený pult na psaní (výška 109 cm), stoly (výška 71 cm, podjezd 

výška 69 cm) a židle. K jednotlivým pracovištím poradců vedou rampy (sklon 4,8 %, šířka 210 cm, délka 235 cm).
Bankomaty se nachází vně pobočky v budově (nejvyšší ovládací prvek výška 138 cm), přístup k nim je na kartu (výška 

čtečky 119 cm, umístěna nad nájezdem vlevo) přes jednokřídlé dveře (šířka 88 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
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 112. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s.  11 C2
 – pobočka Jeruzalémská

Jeruzalémská 962/3, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 475 211, www.csob.cz, info.pra-jeruzalemska@csob.cz

Vstup a interiér

Vstup do objektu je dvojími dveřmi. První dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 96 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Následuje prostorné zádveří. Druhé dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Uvnitř pobočky se nachází recepce (výška 111 cm), přepážka směnárny (výška 104 cm, podjezd výška 67 cm), sběrný box 
(výška vhazovacího otvoru 101 cm), vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 115 cm), stoly (výška 70 cm, výška pod-
jezdu 67 cm) a židle.

Jeden bankomat (nejvyšší ovládací prvek 134 cm) se nachází uvnitř pobočky, druhý bankomat (nejvyšší ovládací prvek 
118 cm) je vně pobočky.

 
113. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. – pobočka Na Poříčí 11 B2

Na Poříčí 1046/24, Praha 1 – Nové Město, tel.: 261 359 495, www.csob.cz, info.pra-na-porici24@csob.cz

Vstup a interiér

Vstup do pobočky je přes patery dveře. První dveře jsou dvoukřídlé kyvné (šířka 2x 76 cm), uvnitř i vně jsou opatřeny ma-
dlem (výška 70 – 147 cm). Druhé dveře jsou dvoukřídlé, otevírají se automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Třetí 
dveře jsou dvoukřídlé, otevírají se automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Čtvrté dveře jsou dvoukřídlé kyvné 
(šířka 2x 76 cm), uvnitř i vně jsou opatřeny madlem (výška 70 – 147 cm). Páté dveře jsou dvoukřídlé kyvné (šířka 2x 76 cm), 
uvnitř i vně jsou opatřeny madlem (výška 70 – 147 cm). Uvnitř pobočky se nachází pokladny (výška 106 cm, podjezd výška 59 
cm), pulty poradců (výška 107 cm, bez podjezdu) sběrný box (výška vhazovacího otvoru 101 cm), vyvolávací systém (nejvyšší 
ovládací prvek výška 112 cm), stoly (výška 80 cm, bez podjezdu) a židle.

Bankomat se nachází v zádveří za druhými dveřmi vlevo (nejvyšší ovládací prvek výška 134 cm), přístup k němu je přes 
dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 70 cm). 

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 167 cm, hloubka 183 cm) je umístěna v zádveří vlevo. 

 
114. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. – pobočka Na Příkopě 11 C1

Na Příkopě 857/18, Praha 1 – Nové Město, tel.: 261 356 711, www.csob.cz, info.pra-na-prikope@csob.cz 

Vstup a interiér

Vstup do  objektu je přes +  1 schod (výška 16 cm, hloubka 15 cm). Dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 62 cm), otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř, mají práh (výška 3 cm). Druhé křídlo je možné otevřít pouze v pracovní době (otevření zajistí 
zaměstnanec recepce). Následuje zádveří (šířka 270 cm, hloubka 242 cm). Další dveře jsou dvoukřídlé, otevírají se automaticky 
do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Uvnitř pobočky v  přízemí se nachází přepážka směnárny a  hotovostní přepážka (výška 105 cm, podjezd výška 68 cm), 
sběrný box (výška 90 cm, podjezd výška 88 cm), vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 123 cm), stoly (výška 73 cm, 
podjezd výška 60 - 70 cm) a židle. Přízemí a 1. patro spojuje schodiště. V 1. patře jsou umístěny kanceláře a nepřístupné WC.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 134 cm) se nachází uvnitř pobočky v zádveří vpravo. Přístup k němu je na kartu 
(výška 105 cm, vzdálenost od rohu 35 cm).
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115. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s.  11 B1
 – pobočka náměstí Republiky

náměstí Republiky 1081/7, Praha 1 – Staré Město, tel.: 261 356 211, www.csob.cz, info.pra-nam-republiky@csob.cz 

Vstup a interiér

Vstup do objektu je přes + 4 schody (výška 16 cm, hloubka 32 cm). Dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 99 cm), otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř. U vstupu vpravo pod schody na sloupu je obousměrná zvonková signalizace (výška 113 cm). 
Následuje zádveří (šířka 300 cm, hloubka 200 cm). Další dveře jsou stále otevřené a otevírají se automaticky do stran. Šířka 
průjezdu je dostatečná. Následuje prostor, ve kterém je umístěn bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 121 cm) a platbo-
mat (nejvyšší ovládací prvek výška 138 cm). Prostor je mimo pracovní dobu přístupný pouze na kartu (výška 144 cm, odsazení 
od rohu 80 cm, umístěno nad schody). Další dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 78 cm), otevírají se automaticky směrem ven. 
Poslední dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 93 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vstup do druhé místnosti, ve které 
jsou poskytovány služby osobních bankéřů, je stejný. 

Uvnitř pobočky se nachází přepážky (výška 107 cm, podjezd výška 70 cm), sběrný box (výška vhazovacího otvoru 100 cm), 
vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 115 cm), stoly (výška 73 cm, podjezd výška 70 cm) a židle. Přístup do zóny 
poradců je přes + 1 schod (výška 12 cm).

 
116. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. – pobočka Ovocný trh 11 C1

Ovocný trh 1096/8, Praha 1 – Staré Město, tel.: 261 356 913, www.csob.cz, PBA_Praha1@csob.cz 

Vstup a interiér

Vstup do objektu je z pasáže dvojími dveřmi. První dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 72 cm), otevírají se mechanicky smě-
rem ven. Následuje zádveří (šířka 337 cm, hloubka 141 cm). Další dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je 
dostatečná.

Pobočka se nachází v 6. patře, přístup k ní je možný pouze dvěma výtahy. První výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
80 cm; klec šířka 134 cm, hloubka 139 cm) je vlevo od recepce (výška pultu 113 cm). V 1. patře je třeba přestoupit na druhý 
výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 105 cm, hloubka 199 cm).

Prostor se člení na čekárnu, vlastní pobočku a zasedací místnosti. Vstup do čekárny je jednokřídlými dveřmi (šířka 83 cm), 
otevírají se mechanicky směrem ven. Vstup do pobočky je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. Vstup do zasedacích místností je jednokřídlými dveřmi (šířka 82 cm), otevírají se mechanicky.

Vybavení tvoří konferenční stolky s nedostatečným podjezdem a mobilní křesla.

 
117. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. – pobočka Perlová 10 C2

Perlová 371/5, Praha 1 – Staré Město, tel.: 261 356 611, www.csob.cz, info.pra-perlova@csob.cz 

Vstup a interiér

Dvoukřídlé dveře vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Následuje zádveří (šířka 300 cm, 
hloubka 200 cm). Další dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. 

Pobočka je umístěna v přízemí a v 1. patře, které je přístupné výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 
100 cm, hloubka 140 cm). Uvnitř pobočky se nachází hotovostní přepážky (výška 106 cm), sběrný box (výška vhazovacího 
otvoru 100 cm), vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 123 cm), stoly poradců (výška 73 cm, podjezd výška 71 cm) 
a židle. Přepážka směnárny je umístěna odděleně za jednokřídlými dveřmi (šířka 83 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.

Bankomaty se nachází vně pobočky (nejvyšší ovládací prvky výška 123 cm a 118 cm).
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118. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s.  15 A1
 – pobočka Václavské náměstí

Václavské náměstí 791/32, Praha 1 – Nové Město, tel.: 261 356 010, www.csob.cz, info.pra-vaclavske-nam@csob.cz 

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 8 cm, hloubka 220 cm). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 78 cm, 
vedlejší křídlo šířka 85 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dvou-
křídlé dveře (šířka 2x 58 cm), které se otevírají automaticky směrem ven. Za zádveřím následuje schodiště (+ 3, + 12, + 5, + 9 
schodů). Všechny přepážky se nacházejí v nepřístupném 1. patře. 

Dva bankomaty (nejvyšší ovládací prvky 132 cm a 135 cm) jsou umístěny v  samostatném prostoru se vstupem z  ulice 
Vodičkova. U vstupu je + 1 schod (výška 11 cm, hloubka 23 cm). Dveře (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší křídlo šířka 81 cm) 
do vstupního prostoru jsou dvoukřídlé a otevírají se směrem dovnitř. Třetí bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 117 cm) 
je umístěn vně budovy v ulici Vodičkova. Přístupu k bankomatu brání schod (výška 14 cm, hloubka 25 cm). 

 

119. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s.  15 A1
 – pobočka Washingtonova

Washingtonova 1624/5, Praha 1 – Nové Město, tel.: 230 022 511, www.csob.cz, info.pra-washingtonova@csob.cz 

Vstup a interiér

Vstup do objektu je přes + 1 schod (výška 14 cm, hloubka 57 cm). Dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 90 cm, opatřeny mříží, 
která zužuje průjezd o 18 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveří (šířka 190 cm, hloubka 134 cm). 
Další dveře jsou dvoukřídlé, otevírají se automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Pobočka je rozdělena na dvě 
části, přístup do obou místností je totožný. Dveře jsou jednokřídlé (šířka 106 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 

Uvnitř pobočky se nachází hotovostní přepážky (výška 102 cm), sběrný box (výška vhazovacího otvoru 100 cm), stoly 
(výška 75 cm, bez podjezdu) a židle.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 121 cm) se nachází uvnitř pobočky. 

 
120. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Rytířská 10 C2

Rytířská 536/29, Praha 1 – Staré Město, tel.: 956 720 000, www.csas.cz, csas@csas.cz 

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 13 cm). Pro kompenzaci převýšení lze využít mobilní rampu, kterou zajistí ostraha. Vstupní 
dveře tvoří dvě oddělená křídla (šířka 85 cm). Dveře jsou kyvné, otevírají se mechanicky. Zvonková signalizace s obousměr-
nou komunikací (výška 124 cm) je umístěna vpravo u dveří. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dveře, které se 
otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Ve vstupní hale je + 5 schodů do zvýšeného přízemí. Převýšení 
je kompenzováno svislou schodišťovou plošinou (nosnost 500 kg, šířka 157 cm, hloubka 110 cm), kterou lze použít pouze 
v doprovodu personálu. K dispozici je vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 116 cm), má tlačítko pro přednostní 
obsloužení osob se zdravotním postižením označené symbolem vozíčkáře. V pobočce je dále sběrný box (výška vyhazovací-
ho otvoru 108 cm) a přepážky (pult výška 112 cm) a pult recepce (výška 120 cm). Běžné bankovní operace se provádí v přízemí. 
Další služby jsou v patře, které je přístupné výtahem. Výtah (šířka dveří 109 cm; klec šířka 257 cm, hloubka 91 cm) spojuje 
zvýšené přízemí až 3. patro a je volně přístupný. Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 134 cm) je umístěn vně pobočky 
v samostatném uzavřeném prostoru. Dveře (šířka 91 cm) do prostoru jsou jednokřídlé a otevírají se směrem dovnitř. 
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121. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Václavské náměstí 16 15 A1

Václavské náměstí 779/16, Praha 1 – Nové Město, tel.: 956 720 100, www.csas.cz, csas@csas.cz

Vstup a interiér

Hlavní vstup do objektu tvoří karuselové dveře a postranní dveře (šířka 76 cm), které jsou jednokřídlé a otevírají se mecha-
nicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 120 cm) je umístěna vpravo u dveří. Průchody v objektu jsou s výjimkou 
hlavních vstupních dveří širší než 80 cm. Bankovní operace hypotéčního charakteru se vyřizují v patře, které je přístupné 
osobním výtahem. Výtah (dveře šířka 80 cm; klec šířka 111 cm, hloubka 110 cm) spojuje přízemí až 2. patro. 

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80; kabina šířka 160 cm, hloubka 249 cm) se nachází v přízemí vlevo od schodiště. Jednokřídlé 
dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. 
Toaletní mísa a je vybavena dvěma sklopnými madly. 

 
122. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Na Perštýně 14 A2

Na Perštýně 342/1, Praha 1 – Staré Město, tel.: 956 720 400, www.csas.cz, csas@csas.cz 

Vstup a interiér

Vstup do objektu tvoří karuselové dveře a postranní dveře (šířka 92 cm), které jsou jednokřídlé a otevírají se mechanicky 
směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 119 cm) je umístěna vpravo u dveří.

K  dispozici je vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 106 cm). Součástí vyvolávacího systému je tlačítko pro 
přednostní obsloužení osob se zdravotním postižením označené symbolem vozíčkáře. V pobočce je k dispozici sběrný box 
(výška 89 cm, vhazovací otvor výška 100 cm) a přepážky (pult výška 81 cm).

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 145 cm) je součástí pobočky a je umístěn vně budovy. 

 
123. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Senovážné náměstí 11 C1

Senovážné náměstí 872/25, Praha 1 – Nové Město, tel.: 956 720 270, 956 720 272, www.csas.cz, csas@csas.cz 

Vstup a interiér

Vstup do budovy je bariérový  přes + 2 schody (výška 4,5 cm a 11 cm). Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (hlavní křídlo šířka 
75 cm, vedlejší křídlo šířka 71 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 109 cm) je umístěna 
vpravo u dveří. Ze stísněného zádveří (šířka 173 cm, hloubka 94 cm) vedou do  interiéru další dveře (šířka 71 cm), které se 
rovněž otevírají mechanicky směrem dovnitř. Průchody v objektu jsou s výjimkou hlavního křídla vstupních dveří širší než 
80 cm. Vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 117 cm) má tlačítko na přednostní obsloužení osob se zdravotním 
postižením. V pobočce je k dispozici sběrný box (výška 87 cm, vhazovací otvor výška 100 cm) a přepážky (pult výška 109 cm). 
Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 164 cm) je umístěn vně pobočky ČS. Manipulační prostor u bankomatu je dostateč-
ný, ale přístupu brání + 1 schod (výška 11 cm, hloubka 40 cm).
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124. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Na Příkopě 11 C1

Na Příkopě 584/29, Praha 1 – Staré Město, tel.: 956 720 430, www.csas.cz, csas@csas.cz 

Vstup a interiér

Vstup do  budovy je bariérový (+  2 schody). Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do  stran. Šířka 
průjezdu je dostatečná. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 117 cm) je umístěna vlevo u dveří, je ale 
špatně přístupná. Vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 116 cm) má tlačítko pro přednostní obsloužení osob se 
zdravotním postižením označené symbolem vozíčkáře. V pobočce je k dispozici přístupný platbomat a sběrný box (výška 
89 cm, vhazovací otvor výška 100 cm) a přepážky (pult výška 105 cm).

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 141 cm) je umístěn vně pobočky uvnitř pasáže. Nachází se ve vyvýšené části (+ 2 
schody, výška schodu 12 cm). 

 
125. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Dlouhá 10 B2

Dlouhá 743/9, Praha 1 – Staré Město, tel.: 956 720 330, www.csas.cz, csas@csas.cz 

Vstup a interiér

Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 80 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signali-
zace (výška 149 cm) je umístěna vpravo u dveří.

Část prostoru je vyvýšena, převýšení je řešeno vyrovnávací interiérovou rampou (sklon 22 %, šířka 118 cm, délka 81 cm) 
s drsným povrchem. Vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 118 cm) má tlačítko pro přednostní obsloužení osob se 
zdravotním postižením označené symbolem vozíčkáře. V pobočce je k dispozici sběrný box (výška stolku 89 cm, vhazovací 
otvor výška 100 cm) a přepážky (pult výška 112 cm).

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 149 cm) je umístěn vně budovy.

 
126. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Mostecká 9 B2

Mostecká 40/26, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 956 720 520, www.csas.cz, csas@csas.cz 

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 18 cm). Pro kompenzaci převýšení lze využít mobilní rolovací rampu, kterou zajistí ostraha. 
Hlavní vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 80 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace 
(výška 92 cm) je umístěna nad schodem vlevo u dveří.

Vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 116 cm) má tlačítko pro přednostní obsloužení osob se zdravotním posti-
žením označené symbolem vozíčkáře. V pobočce je k dispozici sběrný box (výška stolku 80 cm, vhazovací otvor výška 120 cm) 
a přepážky (pult výška 105 cm).

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 145 cm) je umístěn vně budovy. Je nutno překonat práh (výška 2 cm).

 
127. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Václavské náměstí 26 15 A1

Václavské náměstí 784/26, Praha 1 – Nové Město, tel.: 956 720 100, www.csas.cz, csas@csas.cz 
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Vstup a interiér

Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 94 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří 
vedou do interiéru další dveře, které se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 115 cm) má tlačítko pro přednostní obsloužení osob se zdravotním postiže-
ním označené symbolem vozíčkáře. V pobočce je k dispozici přístupný platbomat a sběrný box (výška stolku 90 cm, vhazovací 
otvor výška 100 cm). V přístupném přízemí se nachází přepážka pro obsluhu klientů s omezenou schopností pohybu (pult výška 
108 cm). Další přepážky se nacházejí v nepřístupném sníženém přízemí (– 9 schodů) a v nepřístupném 1. patře (+ 15 schodů).

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 116 cm) je umístěn uvnitř budovy.

 
128. ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. – pobočka Vodičkova 14 A2

Vodičkova 730/9, Praha 1 – Nové Město, tel.: 956 720 300, www.csas.cz, csas@csas.cz 

Vstup a interiér

Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 100 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace 
(výška 129 cm) je umístěna vpravo u dveří. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dveře (šířka 81 cm), které se rovněž 
otevírají mechanicky směrem dovnitř. V zádveří je umístěn vyvolávací systém (nejvyšší ovládací prvek výška 107 cm), u nějž 
je omezený manipulační prostor (šířka 113 cm, hloubka 121 cm). Součástí vyvolávacího systému je tlačítko pro přednostní 
obsloužení osob se zdravotním postižením označené symbolem vozíčkáře. Část prostoru je zvýšena (+ 1 schod; výška 19 
cm), převýšení není bezbariérově řešeno. V pobočce je k dispozici sběrný box (výška 89 cm, vhazovací otvor výška 100 cm) 
a přepážky (pult výška 105 cm).

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 136 cm) je umístěn vně pobočky.

 
129. GE MONEY BANK, a.s. – pobočka Národní 14 A2

Národní 115/24, Praha 1 – Nové Město, tel.: 222 922 790, www.gemoney.cz, kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Ke vstupu vede prudký nájezd (sklon 10 – 15%) zabudovaný v chodníku. Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé 
(šířka 2x 72 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Naproti vstupu je umístěna recepce (výška pultu 100 cm, bez pod-
jezdu). Stůl pro veřejnost je řešen formou pultu (výška 100 cm, podjezd výška 97 cm), který se nachází vedle recepce vlevo. 
Bezhotovostní přepážky jsou v 1. patře (+ 6, + 15 schodů). Klienti s omezenou schopností pohybu mohou být obslouženi 
u pokladny (pult výška 116, mezipult výška 90 cm, podjezd výška 87 cm) a u bezhotovostní přepážky v přízemí.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 137 cm) se nachází vně pobočky vpravo od vstupu. 

 
130. GE MONEY BANK, a.s. – pobočka Revoluční 11 B1

Revoluční 1082/8, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 800 211, www.gemoney.cz, kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu je příčný sklon až 6,5 %. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 77 cm, vedlejší křídlo 
šířka 83 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveří (šířka 176 cm, hloubka 150 cm). Další dveře jsou 
dvoukřídlé (šířka 2x 79 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Uvnitř pobočky se nachází stoly (výška 75 cm, podjezd 
výška 73 cm), přepážka (výška 109 cm, podjezd výška 79 cm), stůl pro zkušební internetbanking (výška 72 cm, podjezd výška 
62 cm) a židle.

Před vstupem do kanceláří jsou + 2 schody (výška 15 a 12 cm, hloubka 37 cm)
Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 116 cm) se nachází vně pobočky.
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131. GE MONEY BANK, a.s. – pobočka Václavské náměstí 15 A1

Václavské náměstí 806/62, Praha 1 – Nové Město, tel.: 224 490 630, www.gemoney.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Chodník před objektem má příčný sklon (až 5 %) i podélný sklon (až 9 %). U vstupu je + 1 schod (výška 1 – 8 cm, hloubka 
104 cm). Hlavní vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 139 cm) a otevírají se automaticky do strany. Zvonková signa-
lizace (výška 102 cm) je umístěna vpravo u dveří nad schodem. Z prostorného zádveří (šířka 452 cm, hloubka 350 cm) vedou 
do interiéru další jednokřídlé dveře (šířka 86 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem vpravo je umístěna 
recepce (pult výška 100 cm, bez podjezdu). Stůl pro veřejnost je řešen formou pultu (výška 100 cm), který se nachází u recep-
ce. Bezhotovostní přepážky jsou v – 1. patře (– 12, – 12 schodů). Klienti s omezenou schopností pohybu mohou být obslouženi 
u pokladny (pult výška 116 cm, mezipult výška 90 cm, podjezd výška 87 cm) nebo v kanceláři bankéřů v přízemí.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 132 cm) se nachází v zádveří pobočky za sloupem vlevo od vstupu. 

 
132. GE MONEY BANK, a.s. – pobočka Hybernská 11 C2

Hybernská 1007/20, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 490 611, www.gemoney.cz, 
kontaktní formulář na webových stránkách

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu je příčný sklon až 16 %. Dveře jsou jednokřídlé (šířka 83 cm, zúženo madlem na 74 cm), otevírají 
se mechanicky směrem dovnitř. 

Pobočka je rozdělena + 2 schody (výška 16 a 18 cm, hloubka 30 cm) na dvě úrovně. Uvnitř se nachází stoly (výška 74 cm, 
podjezd výška72 cm), přepážka (pult výška 110, podjezd výška 78 cm), stůl pro zkušební internetbanking (výška 75 cm, pod-
jezd výška 73 cm), zvýšený pult na vyplňování dokumentů (výška 111 cm, podjezd výška 73 cm) a židle.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 145 cm) se nachází vně pobočky.

 
133. UNICREDIT BANK, a.s. – pobočka Na Poříčí 11 B2

Na Poříčí 1933/36, Praha 1 – Nové Město, tel.: 955 959 838, www.unicreditbank.cz, info@unicreditgroup.cz

Vstup a interiér

U vstupu je + 1 schod (výška 4 cm, hloubka 26 cm) a dřevěný práh ve vchodových dveřích (výška 3 cm). Hlavní vstupní 
dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 90 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou 
komunikací (výška 110 cm, odsazení od rohu 8 cm) je umístěn vpravo u dveří.

Ze zádveří (šířka 256 cm, hloubka 206 cm) vedou do interiéru další jednokřídlé dveře (šířka 82 cm), které se otevírají mecha-
nicky směrem ven. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Přepážky mají formu stolků (výška 76 cm, podjezd výška 73 
cm). Veřejnosti je k dispozici vlevo od vstupu stůl (výška 74 cm, podjezd výška 73 cm) s židlemi.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 117 cm) se nachází vně pobočky vpravo od vstupu nad schodem (výška 10 cm, 
hloubka 17 cm). 
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134. FIO BANKA, a.s. – pobočka Rybná 11 B1

Rybná 682/14, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 346 808 - 811, www.fi o.cz, praha.rybna@fi o.cz

Vstup a interiér

Pobočka se nachází v pasáži Burzovního paláce. Hlavní vstupní dveře do pasáže jsou dvoukřídlé a otevírají se automaticky 
směrem do stran. Průjezd je dostatečný. Z prostorného zádveří (šířka 450 cm, hloubka 250 cm) vedou do pasáže další dvou-
křídlé automaticky otevírané dveře. Průjezd je dostatečný. Další vstup je možný z pasáže směrem od ulice Revoluční. Pro 
kompenzaci schodiště (+ 4 schody) se zde nachází přímá rampa (sklon 8,3 %, šířka 408 cm, délka 781 cm) s kluzkým povrchem. 
Rampa je opatřena jednostranným madlem (výška 84 cm). Manipulační prostor nad rampou je dostatečný. Dvoukřídlé dveře 
do pasáže (hlavní křídlo šířka 88 cm, vedlejší křídlo šířka 89 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Dále navazuje přímá 
rampa (sklon 7 – 8 %, šířka 165 cm, délka 635 cm) s kluzkým povrchem. Rampa je opatřena jednostranným madlem. Vstup 
do pobočky je z pasáže jednokřídlými dveřmi (šířka 82 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Uvnitř pobočky se nachází přepážky (výška 74 cm, podjezd výška 71 cm), stoly (výška 75 cm, podjezd výška 71 cm; výška 
66 cm, podjezd výška 63 cm) a židle.

Bankomat (nejvyšší ovládací prvek výška 122 cm) se nachází vně pobočky v pasáži.
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135. GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s. – pobočka Masarykovo nábřeží 14 B1

Masarykovo nábřeží 246/12, Praha 1 – Nové Město, tel.: 777 132 813, 222 328 851,
www.generali.cz, helena_barvova@generali.cz

Vstup a interiér

Do objektu je vstup jednokřídlými dveřmi (šířka 83 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Uvnitř pobočky jsou k 
dispozici stoly (výška 77 cm, podjezd  výška 76 cm) a židle.

 
136. KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s. – pobočka Templová 11 B1

Templová 747/5, Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 000 625, www.koop.cz, aandresova@koop.cz

Vstup a interiér

Vstup do  objektu je z  ulice Štupartská. U  vstupu vpravo je zvonková signalizace (výška 141 cm, odsazení od  rohu 19 
cm). Dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší křídlo šířka 145 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. 
Následuje prostorné zádveří, ve  kterém je umístěna recepce objektu. Dvoukřídlé dveře zádveří se otevírají automaticky 
do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Klientské centrum se nachází vlevo. Dveře do centra jsou jednokřídlé (šířka 89 cm), 
otevírají se mechanicky směrem ven. Uvnitř se nachází pulty (výška 73 cm, podjezd výška 69 cm), stoly (výška 75 cm, podjezd 
výška 71 cm) a židle.

 
137. AXA POJIŠŤOVNA, a.s. – pobočka Lazarská 14 A2

Lazarská 13/8, Praha 1 – Nové Město, tel.: 225 021 262, www.axa.cz, reditelstvi.praha2@axa.cz

Vstup a interiér

Před vstupem do objektu je příčný (5,7 %) i podélný sklon (5,2 %). Přístup je přes + 1 schod (výška 2 – 12 cm, hloubka 23 cm). 
Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 102 cm, vedlejší křídlo šířka 92 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. 

Pobočku rozdělují  – 2 schody (výška 15 cm, hloubka 27 cm, šířka 115 cm) na dvě místnosti. Schody jsou opatřeny obou-
stranným madlem (výška 102 cm). Uvnitř pobočky se nachází přepážky (výška 76 cm, podjezd výška 72 cm), stoly (výška 
42 cm, podjezd výška 40 cm) a židle.

 
138. SLAVIA POJIŠŤOVNA, a.s. – pobočka Revoluční 11 B1

Revoluční 655/1, Praha 1 – Staré Město, tel.: 255 790 111, 739 248 044, 
www.slavia-pojistovna.cz, pobockarevolucni@slavia-pojistovna.cz

Vstup a interiér

Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do strany. Šířka průjezdu je dostatečná.
Uvnitř pobočky se nachází stoly (výška 77 cm, podjezd výška 74 cm) a židle.
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139. METLIFE POJIŠŤOVNA, a.s. – pobočka Hybernská 11 C2

Hybernská 1009/24, Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 490 550, www.metlife-pojistovna.cz, praha6@avivazp.cz

Vstup a interiér

U vstupu do pasáže vpravo nad květinovou výzdobou je zvonková signalizace (výška 167 cm, odsazení od rohu 10 cm). 
Vstup je z pasáže dvojími dveřmi. První dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Druhé dveře 
jsou dvoukřídlé (2x 86 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje recepce (pult výška 115 cm), vpravo se nachází 
výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 119 cm). Vstup do pobočky je jednokřídlými dveř-
mi (šířka 100 cm), otevírají se mechanicky směrem ven.

Uvnitř pobočky se nachází nepřístupné WC, pult (výška 107 cm), stůl (výška 72 cm, podjezd výška 69 cm) a židle. 
Součástí pobočky je konferenční místnost. Přístup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem 

dovnitř. V konferenční místnosti je k dispozici stůl (výška 72 cm, podjezd výška 69 cm).
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17. listopadu 10 B1

28. října 10 C2

Alšovo nábř. 10 B1

Americká 15 C2-C3

Anenská 10 C1

Anenské nám. 10 C1

Anežská 10 A2

Anglická 15 B1-B2

Anny Letenské 15 B2

Apolinářská 14 C2, 15 C1

Arbesovo nám. 13 B2

Atletická 12 A1

Badeniho 9 A2

Balbínova 15 A2-B2

Bartolomějská 14 A1

Barvířská 11 A2

Bělehradská 15 B2-C2

Belgická 15 C2

Benátská 14 C2

Benediktská 11 B1

Besední 13 A2

Betlémská 10 C1

Betlémské nám. 10 C1

Bílkova 10 B2

Biskupská 11 B2

Biskupský dvůr 11 B2

Bolzanova 11 C2

Boršov 10 C1

Bozděchova 13 C1

Brožíkova 12 C1

Bruselská 15 C2

Břehová 10 B1

Břetislavova 9 B1

Celetná 10 C2, 11 C1

Cihelná 9 B2, 10 B1

Cukrovarnická 8 A1

Čechův most 10 A1

Čelakovského sady 15 B1-B2

Černá 14 A2

Černínská 8 B1

Červená 10 B2

Dělostřelecká 8 A1

Diskařská 8 C1

Dittrichova 14 B1

Divadelní 14 A1

Dlabačov 8 C1

Dlážděná 11 C2

Dlouhá 10 B2, 11 B1

Donátova 12 C1

Dražického 9 B2

Dražického nám. 9 B2

Drtinova 13 B1

Dřevná 14 C1

Duškova 12 C1-C2

Dušní 10 A2-B2

Dvořákovo nábř. 10 B1

Elišky Krásnohorské 10 B2

Elišky Peškové 13 B2

Erbenova 12 C1

Fügnerovo nám. 15 C1

Gogolova 9 A2

Gorazdova 14 B1

Grafi cká 12 C2

Hálkova 15 B1

Harantova 9 C2

Haštalská 10 B2, 11 A1-B1

Haštalské nám. 10 B2, 11 B1

Havelská 10 C2

Havelská ulička 10 C2

Havlíčkova 11 B2

Helénská 15 A2

Hellichova 9 C1-C2

Helmova 11 A2

Hládkov 8 B1

Hlávkův most 11 A2

Hlavsova 10 C2

Holbova 11 A2

Holečkova 12 B2, C1-C2, 13 B1

Hořejší nábř. 13 C2

Hradčanské nám. 8 B2

Hradební 11 B1

Hroznová 9 C2

Husova 10 C1-C2

Hybernská 11 C1-C2

Chaloupeckého 12 A1

Charvátova 14 A2

Chotkova 9 A2

Ibsenova 15 B2

Italská 15 A2-B2

Jáchymova 10 B2

Jakubská 11 B1

Jalovcová 10 C2

Jana Masaryka 15 C2-C3

Janáčkovo nábř. 13 A2-C2

Jánská 8 B2

Jánský vršek 9 B1

Ječná 14 B2, 15 B1

Jelení 8 A1-A2

Jenštejnská 14 B1

Jeruzalémská 11 C2

Jezdecká 12 A2

Jilská 10 C2

Jindřicha Plachty 13 C2

Jindřišská 11 C1, 15 A1

Jiráskovo nám. 14 B1

Jiráskův most 13 B2, 14 B1

Jiřího Červeného 9 C2

Jiřská 9 B1

Josefská 9 B2

Jugoslávská 15 B2

Jungmannova 14 A2

Jungmannovo nám. 14 A2

K Brusce 9 A2

K Haštalu 11 A1

Kamzíková 10 C2

Kanovnická 8 B2

Kaprova 10 B1

Karlova 10 C1-C2

Karlovo nám. 14 B2

Karlův most 9 C2, 10 C1

Karmelitská 9 C1

Karoliny Světlé 10 C1, 14 A1

Kartouzská 13 C1

Kateřinská 14 C2, 15 B1-C1

Ke Hradu 8 B2

Ke Karlovu 15 B1-C1

Keplerova 8 B1

Klárov 9 A2

Klášterská 11 A1

Klimentská 11 A2, B1

Kmochova 12 C2

Kobrova 12 B2-C2

Konviktská 10 C1, 14 A1

Kořenského 13 B2

Kosárkovo nábř. 10 A1-B1

Kostečná 10 B2

Koubkova 15 C2

Kováků 13 C1

Kozí 10 A2-B2

Kožná 10 C2

Krakovská 15 B1

Králodvorská 11 B1

Krocínova 14 A1

Kroftova 13 B1

Křemencova 14 A1-B1

Křižovnická 10 B1

Křižovnické nám. 10 C1

Lannova 11 A1-A2

Lazarská 14 A2

Lázeňská 9 C2

Legerova 15 A2

Legerova 15 B1-C1

Lesnická 13 C2

Letenská 9 B2

Lidická 13 C2

Lichnická 15 A2

Liliová 10 C1

Linhartská 10 C2

Lípová 14 B2-C2

Lodecká 11 A2

Lodní mlýny 11 A2

Londýnská 15 B2-C2

Loretánská 8 B2

Loretánské nám. 8 B2

Lublaňská 15 B1, C2

  Rejstřík  ulic
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Magdalény Rettigové 14 A2

Mahenova 12 C1

Maiselova 10 B2

Malá Klášterní 10 A2

Malá Štěpánská 14 B2

Malá Štupartská 11 B1

Malátova 13 B2

Malé nám. 10 C2

Malostranské nábř. 13 A2

Malostranské nám. 9 B1

Maltézské nám. 9 C2

Mánesova 15 A2-B2

Mánesův most 10 B1

Mariánské hradby 9 A1

Mariánské nám. 10 C1

Martinská 14 A2

Masarykovo nábř. 14 A1-B1

Masná 10 B2, 11 B1

Matoušova 13 C2

Melantrichova 10 C2

Mělnická 13 A2

Melounová 15 B1

Mezibranská 15 B1

Mickiewiczova 9 A2

Michalská 10 C2

Mikovcova 15 B1

Mikulandská 14 A2

Mikulášská 10 B2

Milady Horákové 8 A2, 9 A1

Míšeňská 9 B2

Mlynářská 11 A2

Morstadtova 8 B1

most Legií 13 A2, 14 A1

Mostecká 9 B2

Mošnova 12 C1

Motoristická 12 B1

Mozartova 12 C2

Mrázovka 13 C1

Myslbekova 8 B1-C1

Myslíkova 14 B1-B2

Na Baště sv. Jiří 9 A1

Na Baště sv. Ludmily 9 A2

Na Baště sv. Tomáše 9 A2, 10 A1

Na Bělidle 13 C2

Na Bojišti 15 C1

Na Celné 13 C2

Na Čečeličce 12 C2

Na Florenci 11 B2

Na Františku 10 A2, 11 A1

Na Hrádku 14 C2

Na Hřebenkách 12 B1-C1

Na Hubálce 8 B1

Na Kampě 9 C2

Na Moráni 14 C1

Na Můstku 10 C2

Na Náspu 8 B1

Na Opyši 9 A2

Na Ořechovce 8 A1

Na Perštýně 10 C2, 14 A2

Na Poříčí 11 B1-B2

Na Poříčním právu 14 C1

Na Příkopě 10 C2, 11 C1

Na Rejdišti 10 B1

Na Rybníčku 15 B1

Na Slovanech 14 C1

Na Slupi 14 C2

Na Smetance 15 A2

Na Struze 14 A1

Na Valech 9 A1

Na Zábradlí 10 C1

Na Zatlance 13 C1

Na Zbořenci 14 B1

Na Zderaze 14 B1

nábř. Edvarda Beneše 10 A1-A2, 11 A1

nábř. Kapitána Jaroše 11 A1

nábřeží Ludvíka Svobody 11 A1-A2

Nábřežní 13 B2

Nad Octárnou 8 B1

Nad Vojenským hřbitovem 8 B1

Nad Výšinkou 12 C1

Nádražní 13 C1

nám. 14. října 13 C2

nám. Curieových 10 A2

nám. Franze Kafky 10 B2

nám. I. P. Pavlova 15 B1

nám. Jana Palacha 10 B1

nám. Kinských 13 A2

nám. Míru 15 B2

nám. Pod Emauzy 14 C1

nám. Republiky 11 B1

nám. U Svatého Jiří 9 B1

Náplavní 14 B1

Náprstkova 10 C1

Národní 14 A1-A2

Navrátilova 14 B2

Nebovidská 9 C2

Nekázanka 11 C1

Nerudova 9 B1

Nosticova 9 C2

Nové mlýny 11 A1

Novomlýnská 11 A1

Novotného lávka 10 C1

Nový svět 8 B1

Odborů 14 B2

Olivova 15 A1

Olympijská 12 A2

Omladinářů 14 B2

Opatovická 14 A1-A2

Opletalova 11 C2, 15 A1-A2

Ostrovní 14 A1

Ovocný trh 10 C2, 11 C1

Palackého 14 A2

Palackého most 13 C2, 14 C1

Palackého nám. 14 C1

Panská 11 C1

Parléřova 8 B1

Pařížská 10 B2

Patočkova 8 A1

Pavla Švandy ze Semčic 13 B2

Pecháčkova 13 C2

Pelclova 9 C2

Perlová 10 C2

Pěší 12 B1

Petrská 11 B2

Petrské nám. 11 B2

Petřínská 13 A2

Pevnostní 8 A1

Plaská 13 A2

Platnéřská 10 B1-B2, C1

Plzeňská 12 C1-C2, 13 C1

Pod Bruskou  9 A2

Pod Hradbami 8 A2

Pod Slovany 14 C1

Pod Větrovem 14 C2

Pod Výšinkou 12 C1

Podskalská 14 C1

Pohořelec 8 B1-C1

Politických vězňů 11 C1, 15 A1

Preslova 13 B2-C2

Prokopská 9 C1

Provaznická 10 C2

Průchodní 10 C1

Příčná 14 B2

Pštrossova 14 A1-B1

Purkyňova 14 A2

Půtova 11 A2

Radlická 13 C1

Radnické schody 8 B2

Rámová 10 B2

Rašínovo nábř. 14 B1-C1

Resslova 14 B1

Revoluční 11 A1-B1

Rošických 13 A1

Rubešova 15 B2

Rumunská 15 C1-C2

Růžová 11 C1, 15 A1

Rybná 11 B1

Rytířská 10 C2

Řásnovka 11 A1

Řetězová 10 C1

Řeznická 14 B2

Říční 13 A2

Římská 15 B2

Salmovská 14 B2

Salvátorská 10 B2

Samcova 11 A2

Saská 9 C2

Seminářská 10 C1

Senovážná 11 C1

Senovážné nám. 11 C2

Skořepka 10 C2

Slunná 8 A1

Smetanovo nábř. 10 C1, 14 A1

Sněmovní 9 B1
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Sokolská 15 B1-C1

Soukenická 11 B1

Spálená 14 A2-B2

Staré zámecké schody 9 A2

Stárkova 11 A2

Starokošířská 12 C1

Staroměstské nám. 10 B2

Staropramenná 13 C2

Strahovská 8 C1, 12 A2

Strahovské nádvoří 8 C1

Strmá 8 A1

Stroupežnického 13 C1

Střešovická 8 A1

Stříbrná 10 C1

Svatovítská 8 A2

Svornosti 13 C2

Šafaříkova 15 C2

Šermířská 12 A2

Šeříková 13 A2

Široká 10 B1-B2

Šítkova 14 B1

Školská 14 A2-B2

Škrétova 15 B2

Španělská 15 A2

Šporkova 8 B2, 9 B1

Štefánikova 13 B1-C1

Štefánikův most 11 A1

Štěpánská 14 B2, 15 A1-B1

Štupartská 10 B2, 11 B1

Šubertova 15 B2

Švédská 12 B1-B2

Templová 11 B1

Těšnov 11 A2-B2

Těšnovský tunel 11 A2

Thunovská 9 B1

Tichá 12 B2

Tomáškova 12 C2

Tomášská 9 B2

Trojanova 14 C1

Trojická 14 C1

Truhlářská 11 B1

Tržiště 9 B1

Turistická 12 B1

Tychonova 9 A1

Tylovo nám. 15 B2

Týn 10 B2

Týnská 10 B2

Týnská ulička 10 B2

Tyršova 15 C1

U Bruských kasáren 9 A2, 10 A1

U Brusnice 8 A2

U Bulhara 11 C2

U Divadla 15 A2

U Dobřenských 10 C1

U Kasáren 8 B2

U Laboratoře 8 A1

U Lanové dráhy 13 A1

U Letohrádku královny Anny 9 A2

U Lužického semináře 9 B2, 10 B1

U Milosrdných 10 A2

U Nemocenské pojišťovny 11 A1

U Nemocnice 14 C2

U Nesypky 12 B1

U Obecního domu 11 B1

U Obecního dvora 10 B2

U Palaty 12 B1

U Paliárky 12 C1

U Písecké brány 9 A2

U Plátenice 12 B1

U Plovárny 10 A1

U Prašné brány 11 B1

U Prašného mostu 8 A2, 9 A1

U Půjčovny 11 C1

U Radnice 10 C2

U Sovových mlýnů 9 C2

U Staré školy 10 B2

U Starého hřbitova 10 B1

U Svatého ducha 10 B2

U Trojice 12 C2

U Tyrše 12 C1

U Zlaté studně 9 B1

U Zvonařky 15 C2

U Železné lávky 9 B2, 10 B1

Uhelný trh 10 C2

Újezd 9 C1, 13 A1-A2

Uruguayská 15 C2

Úvoz 8 B2

V Botanice 13 B2

V Celnici 11 B1

V Cípu 11 C1

V Jámě 15 A1

V Jirchářích 14 A1

V Kolkovně 10 B2

V Kotcích 10 C2

V Lesíčku 13 B2

V Tůních 15 B1

Václavská 14 B1-C1

Václavské náměstí 10 C2, 11 C1, 15 A1

Valdštejnská 9 B2

Valdštejnské náměstí 9 B2

Valentinská 10 B1

Vaníčkova 8 C1, 12 A1

Ve Smečkách 15 B1

Ve Stínadlech 10 B2

Vejvodova 10 C2

Veleslavínova 10 B1

Velkopřevorské nám. 9 C2

Vězeňská 10 B2

Vikářská 9 B1

Viktora Huga 13 B1

Viničná 14 C2

Vinohradská 15 A2-B2

Vítězná 13 A2

Vladislavova 14 A2

Vlašská 8 C2, 9 C1

Vocelova 15 B1

Vodičkova 14 A2-B2, 15 A1

Vodní 13 B2

Vojtěšská 14 A1-B1

Voršilská 14 A1

Vrázova 13 C2

Vrchlického 12 C1

Všehrdova 9 C2, 13 A2

Vyšehradská 14 C2

Washingtonova 15 A1-A2

Wenzigova 15 C1-C2

Wilsonova 15 A2

Za Haštalem 11 B1

Záhořanského 14 B1

Záhřebská 15 C2

Zámecká 9 B1

Zámecké schody  9 B1

Zapova 12 B1-C1

Zátopkova 12 A1

Zborovská 13 A2-C2

Zlatá 10 C1-C2

Zlatá ulička u Daliborky 9 A2

Zlatnická 11 B2

Zubatého 13 B1

Žatecká 10 B1

Železná 10 C2

Žitná 14 B2, 15 B1
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