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ÚVOD
„Studie – Příklady současného stavu přístupnosti vybraných turistických atraktivit a zařízení Jihomoravského kraje pro
osoby se specifickými potřebami“ (dále jen Studie) byla vytvořena v rámci projektu South Moravia – region without
barriers, registrační číslo projektu SI2.710216, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Partnery projektu
jsou Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., Liga vozíčkářů a Regionální hospodářská komora Brno.
Studie přináší ucelené informace o přístupnosti vybraných objektů, především turistických atraktivit jihomoravského
regionu, a jejich nejbližšího okolí. Informace uvedené ve Studii byly získány šetřením na místě odborným pracovníkem
Ligy vozíčkářů při realizaci projektu v roce 2016. Pro větší přehlednost byl použit systém piktogramů.
Připomínky k dokumentu můžete zaslat na e-mailovou adresu perdochova@ccrjm.cz
Více informací o projetu a dalších projektových výstupech naleznete na www.ccrjm.cz v sekci Projekty.
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PIKTOGRAMY
objekt zcela přístupný
objekt částečně přístupný / s dopomocí
objekt nepřístupný
Hromadná doprava - K objektu je možné se dostat pomocí prostředku hromadné dopravy.

10

Vyhrazené parkovací stání - Vyhrazené parkovací stání pro držitele příslušného českého nebo mezinárodního
průkazu. Číslo udává počet vyhrazených míst.
Parkování po předchozí domluvě - Možnost příjezdu a parkování ve výhodnější poloze než standardně.
Nutná předchozí domluva.
Bezbariérový vstup hlavním vchodem - Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do
přístupného nebo částečně přístupného objektu.
Bezbariérový vstup bočním vchodem - Boční vchod umožňující bezbariérový přistup nebo vchod, který ve
srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění nebo potřeby
asistence jsou uvedeny v doplňujícím textu.
Obtížný povrch - Nerovný povrch je uveden tam, kde je potřeba počítat s nerovnostmi před vstupem do
objektu. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými
spárami.
Obtížný sklon - Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu. Včetně chybějících a nevyhovujících
nájezdů.
Úzké dveře nebo průjezdy - Dveře a průjezdy užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlích dveří.
Schody - Pokud není v doplňující textu uvedeno jinak, pak se v takto označeném objektu nachází schody /
série schodů, které nelze jinak překonat nebo obejít
Překonání schodů - Jedná se zpravidla o lyžiny, rampu, plošinu či schodolez, které neslouží běžné veřejnosti.
K jejich obsluze je často nutná asistence personálu.
Více výškových úrovní - V objektu se nachází více výškových úrovní
Výtah - Běžně použitelný výtah – samoobslužný provoz. Parametry uvedeny v doplňujícím textu.

WC

Přístupná toaleta - WC I.

WC

Přístupná toaleta - WC II.

WC

Nepřístupná toaleta - běžné WC
Ubytování – Služby v objektu zahrnují možnost ubytování. Parametry bezbariérových pokojů jsou uvedeny v
doplňujícím textu
Asistenční / vodící pes – Při návštěvě objektu je povolen asistenční / vodící pes

MAX
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Maximální počet osob – Číslo uvádí maximální počet hendikepovaných osob, které se mohou současně
vyskytovat v objektu. Počet je závislý na konkretní situaci.
Celoroční provoz – Pokud objekt není otevřen celoročně, je v doplňujícím textu uveden interval otevírací
doby.
3

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Zelný trh 8, 659 37 Brno
tel.: +420 533 435 220, www.mzm.cz

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC
WC

WC

WC

MAX
5

Dietrichsteinský palác je druhou
největší a současně také druhou
nejstarší muzejní institucí v České
republice s rokem založení 1817.
Muzeum v současné době spravuje
přes 6 milionů sbírkových předmětů,
které představují cenný materiál z
oboru společenských a přírodních
věd, vydává ale také řadu vědeckých a
populárně naučných publikací, pořádá
výstavy, přednášky a exkurze.
PARKOVANÍ:
V prostoru Zelného trhu jsou dvě vyhrazená místa před hotelem Grandezza.
Plocha náměstí je ze žulových kostek s podélným sklonem do 12% a příčným
do 3%. Hlavní vchod není na rušné komunikaci. Je tedy možný příjezd přímo
ke vstupu a zajistit tak vyložení osob. Po individuální domluvě je možné
parkovat ve dvoře paláce - příjezd z Uličky Václava Havla. Odtud vede cesta ke
hlavnímu vchodu po strmé ulici Petrské.
HLAVNÍ VSTUP:

Hlavní výstavní budovou Moravského
zemského muzea je Dietrichsteinský
palác v Brně na Zelném trhu, jedna z
nejstarších palácových staveb v Brně,
byl vybudován v letech 1613-1616. Na
přelomu 17.-18. století byl přestavěn
do dnešní vrcholně barokní podoby.
Nyní jsou zde umístěny stálé expozice
(paleontologická, mineralogická a
archeologická).

Hlavní vstup tvoří troje dveře, před kterými jsou dva schody (výška schodu
18cm, hloubka 27cm). U pravých dveří je tlačítko zvonku. Přivolaný pracovník
ostrahy otevře, jinak zamčené, levé dveře vedlejšího vstupu, ke kterému vede
pevná rampa. Rampa je široká 100cm a tvoří ji ocelový rošt. Vstupní dveře
tohoto vstupu jsou dvoukřídlé otevíratelné dovnitř o šířce hlavního křídla
65cm a vedlejšího 60cm. Vstup je do zádveří a z něj do centrání haly.
INTERIÉR:
V centrální hale je 5 schodů (výška schodu 14cm, hloubka 36cm), které vedou
k pokladně a do kavárny. Na schodech je pevná rampa s původním madlem
široká 90cm, dlouhá 250cm se sklonem 25%. Pohyb v 1.NP je bezbariérový
pro dva sály expozic, pokladnu a kavárnu. Do 2.NP je přístupný výtah.
Z prostoru výtahu je část expozice 2.NP bezbariérová. Naproti terase je
přednáškový sál s jedním schodem (11cm). Ke hlavnímu schodišti vedou 4
schody dolů a pak stejné schody nahoru do jednotlivých expozic. Na těchto
schodech nejsou rampy. K jejich překonání se používá schodolezu, který zajistí
obsluha. V části o pravěku jsou volně hmatatelné exponáty.

Hlavní vstup

Ve 3. NP jsou 2 schody (výška schodu 18cm, hloubka 30cm), na kterých je
položená rampa. Ta dělí průchod na poloviny (75cm). Na patře jsou ještě
jedny schody (identické) bez rampy. Vedou do prostoru schodiště, k expozicím
pravěku Moravy. Jejich překonání není v rámci expozice nezbytné (dají se
objet). Bude-li chtít muzeum navštívit větší skupina handikepovaných na
vozíčku, je třeba se předem na návštěvě domluvit.
Dále je ve 4. NP otevřena do konce roku 2017 expozice 20. století, která má
být kompletně bezbariérová, přítupná výtahem.

Výstavní prostor ve 3.NP
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WC:
Jediné se nachází v 1.NP. Překážkou jsou tři schody (výška schodu 14cm,
hloubka 37cm). Obsluha přikládá dřevěnou rampu (širokou 71cm, dlouhou
115cm). Kabina je prostorná (šířka 180cm, hloubka 170cm, mísa přístupná
zprava se dvěma madly. Dveře široké 80cm, bez madla.

Toaleta v přízemí

VÝTAH:
Jsou zde dvě kabiny. Šířka kabiny je 155cm a hloubka 150cm. Dveře mají šířku
100cm. Madlo na protilehlé stěně. Výška nejvyššího tlačítka v kabině je 110
cm.

Výtah v 1.NP

ME N DELIANUM
WC

WC

WC

MAX
5

Od roku 2015 je v objektu Biskupského dvora otevřeno návštěvnické centrum
Mendelianum - atraktivní svět genetiky, které připomíná působení J. G.
Mendela v těchto prostorách.
VSTUP:

Muzejní 1, 659 37 Brno
tel.: +420 515 910 411
e-mail: mendelianum@mzm.cz
www.mendelianum.cz

Hlavní vstup je z Biskupského Dvora v úrovni terénu. Skleněné dvoukřídlé
dveře (šířka hlavního křídla 90cm). K výtahu je schodek (výška 10cm).
VÝTAH:
Prosklená kabina (široká 90cm, hluboká 230cm). Výtah je součást expozice.
Během výstupu sleduje návštěvník projekci na stěně. Výtah lze po domluvě
použít pro přesun do expozic Biskupského Dvora.
INTERÉR:
Expozice je z části přístupná. Do přednáškového sálu je nutno překonat 5
schodů, expozice na terase má tři výškové úrovně (2+3 schody). Závěrečná
expozice je zcela na schodech.

Hlavní vstup

WC:
Přístupná toaleta v této části chybí.

Výtah je součástí expozice

Expozice na schodech
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Muzejní 1, 659 37 Brno
tel.: +420 533 435 282, www.mzm.cz

BISKUPSKÝ DVŮR
WC

WC

WC

MAX
5

Po rekonstrukci byl znovu otevřen
Biskupský dvůr v bezprostřední
blízkosti Dietrichsteinského paláce.
Budovu získalo muzeum od
olomouckého arcibiskupa hraběte
Trautmannsdorfa. Původně gotickou
stavbu proboštství brněnské kapituly
koupil roku 1588 olomoucký biskup
Stanislav Pavlovský - odtud název
"Biskupský dvůr".

VSTUP:
Před hlavním vstupem jsou 4 + 2 schody. Rampa chybí - vstup není zamýšlen
jako bezbariérový. Přístup do objektu je po domluvě možný přes Mendelianum
(výtahem do 2.NP).
VÝTAH:
V budově není. Možnost použití výtahu v Mendelianu.
WC:
Nachází se v 1.NP, kam není přístup (schody). Kabina (šířka 160cm, hloubka
180cm). Mísa s madly přístupná zleva. Dvěře široké 80cm s madlem.

Hlavní vstup

INTERIÉR:
Expozice v 1.NP je sice bezbariérová, ale není přístupná. Do 2.NP vede
pouze schodiště (možný průchod z Mendeliana). Expozice v tomto patře je
bezbariérová.

Toaleta v 1.NP

SOUHRN:
Objekt ročně navštíví cca 300 hendikepovaných. Muzeum má specialní
program pro slabozraké. Protože návštěva objektu vyžaduje pomoc obsluhy
(odemčení vchodu, přistavění ramp), je dobré se předem telefonicky
domluvit. Objekty se nachází v centru města, kde je možnost občerstvení,
ubytování a jiného kulturního vyžití.
Výstavní prostor
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MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

Husova 14, 662 26 Brno
tel.: +420 532 169 111
e-mail: info@moraska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
WC

WC

WC

MAX
10

Moravská galerie v Brně Uměleckoprůmyslové muzeum
bylo založeno v roce 1873. Je
jednou z pěti budov, které spravuje
Moravská galerie v Brně. V budově
Uměleckoprůmyslového muzea
návštěvníci uvidí stálou expozici
užitého umění od středověku po
začátek 20. století.

PARKOVÁNÍ:
Parkování je po domluvě možné přímo u objektu Uměleckoprůmyslového
muzea v ulici mezi tímto objektem a Novou radnicí Brno-střed. Vyhrazená
místa pro parkování zde nejsou označena. Komerční parkování je možné před
sousedícím hotelem.

Parkování u vedlejšího vstupu

VSTUP:
Před hlavním vstupem z ulice Husova jsou dva schody (výška 5cm a 13cm,
hloubka 34cm). Těžké mechanické dvoukřídlé dveře (šířka křídla 130cm
a 150cm) se otevírají ven. Jako bezbariérový je koncipován vstup vedlejší. Ten
je ze strany Nové radnice. Je zde tlačítko (ve výšce 116cm) pro přivolání
obsluhy (vstup je jinak zamčený). Povrch chodníku u vedlejšího vstupu
tvoří malé kostky. Informace o vedlejším vstupu lze nalézt u vstupu hlavního.
Dvoukřídlé dveře (šířka křídla je 95cm) se otvírají směrem ven. Vstup je
stavebně řešen v úrovni terénu.
INTERIÉR:

Vedlejší vstup

V přízemí se nachází zastřešená dvorana. Je zde pokladna, prodej knih a
artefaktů. Bezbariérové WC a denní místnost zaměstnanců (která může v
ojedinělých případech sloužit jako ošetřovna).
Přednáškový sál je přístupný po dřevěném schodišti (výška stupně 16cm,
hloubka 32cm). Překonání tohoto schodiště je řešeno plošinou,kterou ovládá
pověřená obsluha. Vstupem do sálu jsou jednokřídlé, ven otevíravé dveře
(šířka křídla 93cm). Vnitřní prostor přednáškového sálu je stupňovitě řešený
(každá řada sedadel je vyvýšená), sedadla jsou nemobilní. Speciální vyhrazená
místa pro vozíky zde nejsou. Obsluha zařídí vynesení osob do výšších řad
(pokud by nestačil prostor první řady).

Přednáškový sál s plošinou

2.NP a 3.NP jsou bezproblémově přístupná z výtahu. Prostory expozic jsou
řešeny bezprahově.
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VÝTAH:
V prostoru vedlejšího vstupu se nachází výtah. Kabina je průchozí (šířka
140cm, hloubka 280cm), madla po obou stranách ve výšce 90cm. Nejvyšší
tlačítko je ve výšce 120cm.

Průchozí výtah

WC:
Toalety pro návštěvníky jsou pouze v 1.NP. Bezbariérové WC je samostatné
volně přístupné. Dveře šířky 80cm vedou do kabiny o šířce 200cm a hloubce
180cm. Záchodová mísa s madly je přístupná zleva. V prostoru kabiny WC se
nachází mobilní přebalovací pult, který zčásti blokuje přístup k WC.

Toaleta v přízemí

SOUHRN:
Objekt ročně navštíví cca 100 hendikepovaných osob. Pro využití možnosti
parkování před vedlejším vchodem je vhodné se předem telefonicky domluvit.
Objekt se nachází v centru města, kde je možnost občerstvení, ubytování a
jiného kulturního vyžití.
Výstavní prostor
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MUZEUM MĚSTA BRNA

Špilberk 210/1, 662 24 Brno
tel.: +420 542 123 611
e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
www.spilberk.cz

HRAD ŠPILBERK
WC

WC

WC

MAX
2

Hrad Špilberk byl založen jako
královský hrad ve 13. století za vlády
Přemyslovců. Po úspěšné obranně
proti švédským vojskům v roce
1645 byl přebudován v mohutnou
barokní pevnost. Od konce 18. století
sloužil jako žalář a kasárna prakticky
nepřetržitě až do 60.let 20. století,
kdy byl prohlášen národní kulturní
památkou a stal se sídlem Muzea
města Brna.
PARKOVÁNÍ:
Přímo ke hradu se dá zajet autem (s průkazem ZTP). Ulicí Gorazdova k západní
bráně, přes jižní bastion, až na severní prostranství. Tam sice nejsou přímo
vyhrazena parkovací místa, ale po předchozí domluvě lze parkovat přímo u
vedlejšího vstupu. Povrch tvoří velkoformátové kamenné bloky.
VSTUP:
Hrad obklopuje rozsáhlý park, který je v podstatě bezbariérový, ale je třeba
počítat s kopcovitým terénem. Povrch cest parku je ze žulových kostek. V
průchodu hlavního vstupu na východní straně se nachází 4 schody a dalších
9 schodů. Cesta se pak rozdvojuje: vpravo se přichází do kasemat, vlevo k
pokladně. K té navíc vede kryté schodiště čítající 54 schodů. V případě
parkování u hradu není třeba tyto schody překonávat. Pokladna plní funkci
informačního centra a prodeje suvenýrů. V prostoru před pokladnou je
informační elektronická tabule, která usnadní orientaci v areálu. Je zde most,
který vede přes příkop na Malé nádvoří. U tohoto mostu je tlačítko (ve výšce
80cm) k přivolání asistence.
Hlavní vstup do hradu se nachází v jižní části Velkého nádvoří. Vstup tvoří
dvoukřídlé dveře s otevíráním ven (šířka hlavního křídla 60cm a vedlejšího
křídla 70cm). Před vstupem jsou 4 schody (výška 7-16cm, hloubka 33cm).
Bezbariérový vstup do hradu je bočními dveřmi v severní části (kde je možné
parkovat). Dovnitř otevíravé mechanické dvěře o šířce křídla 92cm.

Parkování u vedlejšího vchodu

Terénní obtížnost parku

V jižním křídle se nachází kavárna s hradní restaurací, kam se vchází
jednokřídlými dveřmi otevíranými dovnitř (šířka křídla 115cm). Před vstupem
je 7 pozvolných hlubokých schodů, které lze překonat pomoci pevné zalomené
rampy.

Hlavní vstup
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INTERIÉR:
Od roku 1960 je hrad sídlem Muzea města Brna a v jeho prostorách je
instalována řada expozic. Lze zde nalézt expozici věnovanou dějinám Brna,
expozici o stavebním vývoji hradu Špilberk či o Špilberku jako obávaném
vězení. V horních patrech je možné zhlédnout expozici věnovanou
výtvarnému umění, od středověku po současnost, a moderní architektuře.
Muzeum v prostorách hradu také pořádá přechodné výstavy. V přízemí je
archeologická expozice přístupná po ocelových roštech. Výstavní prostory
jsou přístupné. Jen v severním rohu je třeba překonat 2 schody (výška 16cm,
hloubka 32cm). Obsluha přistaví dřevěnou rampu (šířka 80cm, délka 120cm).
Podlaží jsou přístupná výtahem. Návštěvníci se zrakovým handicapem
se mohou v haptické cele seznámit s vybranými exponáty, s popiskami v
Braillově písmu. Ve 3.NP je dřevěné schodiště se šesti stupni (výška 15cm,
hloubka 36cm). Instalována je plošina, kterou ovládá pověřená obsluha.
Restaurace je přístupná v jižním křídle. U vstupu v chodbě je třeba překonat
10cm schodek.
VÝTAH:

Výstavní prostor

Výtah se nachází ve středové části severního křídla. Není volně přístupný.
Zprovoznění zajistí obsluha. Dveře mají šířku 90cm a samotná kabina ma šířku
105cm a hloubku 220cm. Výtah propojuje všechna patra expozic.
WC:
V objektu jsou celkem tři bezbariérové toalety.
Bezbariérové WC v 1.NP v západním křídle. Veřejnosti je volně přístupné,
sdružené s dámskou toaletou. Dveře šířky 80 cm s madlem vedou do kabiny
o šířce 230cm a hloubce 145cm. Od výtahu vedou k tomuto WC 2 schody
(přistavěná rampa).

Plošina ve 3.NP

Bezbariérové WC 2.NP ve středním křídle je samostatné a volně přístupné.
Dveře do kabiny WC nesou označení pro handicapované. Dveře šířky 98 cm
vedou do kabiny o šířce 190cm a hloubce 170cm.
Bezbariérové WC 1.NP v jižním křídle u restaurace. Veřejnosti je volně
přístupné a samostatné (i přes společné dveře vedoucí do předsíně
dámských toalet). Dveře s vnitřním madlem jsou šířky 90cm, vedou do
kabiny o šířce 150cm a hloubce 195cm. Vypínač je umístěn ve výšce 121cm.
Záchodová mísa s madly je přístupná z pravé strany.

Toaleta v 2.NP

Kavárna jižního křídla

SOUHRN:
Ročně objekt navštíví cca 50 hendikepovaných osob. Muzeum má
specializovanou část programu pro nevidomé. Pro snažší přístup a pro
možnost parkování u vedlejšího vchodu je dobré návštěvu předem telefonicky
domluvit. Objekt se nachází v centru města, kde je možnost občerstvení,
ubytování a jiného kulturního vyžití.
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VELETRHY BRNO

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel: +420 541 151 111
www.bvv.cz

HLAVNÍ BRÁNA:
WC

WC

WC

3

MAX
100

Brněnské výstaviště je rozsáhlý soubor budov, jejichž funkci lze rozdělit do
dvou rovin.
První rovina je funkce utilitární, tzn objekty slouží v rámci akcí (výstav,
veletrhů) výstaviště. Během každé akce je zpřístupněn (otevřen) jen určitý
počet budov, ploch, vstupů, vjezdů. V dnešní době je pouze jediná akce,
kdy je areál využit celý během jedné akce - Strojírenský veletrh. Prostory
poskytují velkou flexibilitu. Podle velikosti akce se přizpůsobí typ pavilónů,
vjezdy, vstupy, mobilní WC... Vstup pro držitele průkazu ZTP se liší podle
ceníku jednotlivých akcí. Vstup pro jednu osobu poskytující doprovod osobě
držící průkaz ZTP je zdarma.

Pavilon A

Druhá rovina je architektonická hodnota areálu. Je zde možnost komentované
prohlídky vybraných objektů. Náplň je rovněž flexibilní a přizpůsobí se
konkrétní skupině návštevníků.
Vstupy:
Hlavní brána č. 1, G2, 7. brána, pavilonem E, pavilonem P.
Vjezdy:
Jsou možné branami 4, 5, 8, 9 a 10.
HLAVNÍ BRÁNA:

Mapa areálu

Zastávka MHD se nachází u Kongresového centra. Parkování je možné v
prostoru před hlavním vstupem. Jsou zde vyhrazena tři parkovací stání. V
době pořádání akcí je na parkovišti služba, která parkování usměrňuje daným
potřebám (vyhradí více míst, povolí vjezd do areálu anebo odkáže na jiné
místo/vstup/vjezd). Samotný vstup je stavebně řešený na úrovni terénu.
Od tramvajové zastávky lze na úroveň nástupního prostoru výstaviště projít
budovou Kongresového centra (vstup od tramvajové zastávky ve směru do
centra vybaven zvonkem a označen navigačními tabulemi).
Parkování u Hlavní brány
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA:
WC

WC

WC

3

MAX
100

Pohyb po objektu možný pouze s doprovodem v rámci komentované prohlídky
(elektronický systém otevírání dveří pomocí karty, turnikety). Vstupní hala v
přízemí přístupná na úrovni terénu, širokými automatickými dveřmi. V hale se
nachází recepce, banka a upravená toaleta). Průjezd k výtahu je přes turniket
s brankou. Šíře výtahových dveří je 70cm. Výtah jede pouze do posledního
patra. Komentovaná prohlídka začíná na terase této budovy. Z posledního
patra na terasu vede schodiště (2x10 stupňů, výška 16cm, hloubka 32cm).
Lze domluvit vstup do některé kanceláře v posledním patře, která poskytuje
podobný výhled na areál.
Výtah administrativní budovy

Administrativní budova - schodiště

PAVILON BRNO, PAVILON MORAVA
WC

WC

WC

MAX

Pavilon Brno je druhá zastávka komentované prohlídky. Pošta v přízemí
pavilonu přístupná s dopomocí (3 schody). Hlavní prostor pavilonu nepřístupný
(pouze schodiště).
Pavilon Morava je přístupný pouze po schodišti.

Pavilon Brno
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PAVILON A
WC

WC

WC

MAX
100

Výstavní plocha v přízemí pavilonu přístupná.
Přístup do Rotundy je ze zadní části. Dvoje dvoukřídlé dveře o šíři křídla
72cm. Za nimi je schodiště se čtyřmi stupni (výška 16cm, hloubka 31cm).
Je zde plošina, kterou ovládá pověřený pracovník. Ze zadní části scény vede
rampa na podium. Rampa je dlouhá 240cm a překonává 34cm výšky. Má
pouze spodní madlo ve výši 20cm. Z pódia Rotundy vede rampa na úroveň
první řady sedadel. Rampa je identická s rampou předchozí. Účatník na vozíku
setrvá v prostoru první řady sedadel, žádná vyhrazená místa tu nejsou.
Plošina k pódiu

Rotunda pavilonu A

Galerie pavilonu A

Galerie v pavilonu A1 a v pavilonu A2 bývají v provozu pouze výjimečně. Obě
jsou přístupné nákladním výtahem (při akcích s obsluhou) nebo z galerie
Rotundy, kde je přechod řešen pomocí rampy (výškový rozdíl je cca 30cm). V
prostoru galerie Rotundy se pořádají různé akce, které nejsou určeny široké
veřejnosti.
WC:
Bezbariérové toalety se nachází v přízemí pavilonu A1 a v chodbě Rotundy.
Dveře jsou široké 80cm a bez madla. Kabina má šířku 200cm a hloubku 185cm.
Mísa s madly je přístupná zleva.

Toaleta pavilonu A
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PAVILON B
WC

WC

WC

MAX
100

Galerie přístupná pomocí nákladního výtahu (při akci s obsluhou). Mezigalerie
přístupná spojovací pasarelou z 1. patra pavilonu E. V přízemí pavilonu je
toaleta pro vozíčkáře.

PAVILON C
WC

WC

WC

MAX
100

Všechna podlaží pavilonu přístupná samoobslužným osobním výtahem.
V tomto objektu jsou dvě přizpůsobené toalety - v přízemí a v první patře.

Výstavní prostor pavilonu C

PAVILON E
WC

WC

WC

MAX
100

Pavilonem je možný vstup do areálu. Všechna podlaží pavilonu přístupná
samoobslužným osobním výtahem. Kabina má dveře široké 80cm a rozměry
110x140cm. Výtah slouží také pro přesun ze vstupní haly na úroveň výstavní
plochy v přízemí, kde je jinak deset schodů (výška 16cm, hloubka 30cm).
Je zde celkem pět speciálních toalet. Dveře (široké 80cm) vedou do kabiny
široké 178cm a hluboké 116cm. Toalety v jednotlivých patrech jsou přístupné
podle provozu sálů.
Schodiště pavilonu E

Toaleta pavilonu E
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Pavilony A,C, E, B a Vida! centrum (bývalý pavilon D) jsou propojeny
bezbariérovými passarelly.

Spojovací pasarelly

PAVILON F
WC

WC

WC

MAX
100

Všechna podlaží pavilonu přístupná samoobslužným osobním výtahem. Výtah
slouží také pro přesun z přízemí do suterénu, kde jsou dvě vyhrazené toalety.

Vstup pavilonu F

PAVILON G
WC

WC

WC

MAX
100

U tohoto pavilonu se nachází bezbariérový vstup do areálu. Od tramvajové
zastávky v ulici Hlinky vede koridor do vstupního objektu, kde je samoobslužný
výtah. V tomto objektu nejsou toalety (nejbližší toalety se nacházejí v
přilehlých pavilonech V, G nebo F).
Pavilon G1 přístupný s dopomocí. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (70+70cm).
Možný je i přístup přes pavilon G2 (samoobslužným výtahem do suterénu a
suterénním koridorem, který propojuje oba pavilony). V tomto koridoru jsou
také dvě přístupné toalety.
Pavilon G2 přístupný z venkovního atria nebo od vrátnice.

Věž pavilonu G

PAVILON H, PAVILON M
WC

WC

WC

MAX

Výstavní plocha pavilonu H je v přízemí přístupná po nájezdové rampě z boční
strany pavilonu. Galerie je přístupná pouze nákladním výtahem (pouze při
akcích s obsluhou). V budově nejsou toalety pro vozíčkáře.
Přízemí pavilonu M je přístupné pouze s dopomocí. Jsou zde 3 schody (výška
17cm) nebo prudká betonová rampa překonávající 60cm výškový rozdíl.
Prostory v patře jsou přístupné pouze po schodišti. V budově nejsou toalety
přizpůsobené pro vozíčkáře.
Pavilon M
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PAVILON P
WC

WC

WC

MAX
100

U tohoto pavilonu je možný vstup / vjezd do areálu. Jsou zde turnikety a
speciální branka pro vozíčkáře. V hale je i snížený pokladní pult.
Výstavní plocha v přízemí je přístupná na úrovni terénu. Prostory v patře jsou
přístupné samoobslužným výtahem. Kabina má rozměry 140x200cm. V patře
se nachází dva konferenční sály a restaurace. Ve 2.NP jsou tři sály.
V pavilonu je osm vyhrazených toalet pro vozíčkáře.

Vstupní hala pavilonu P

PAVILON V
WC

WC

WC

MAX
100

Výstavní plocha pavilonu je v přízemí a je zcela přístupná. Na galerii je
restaurace, která je přístupná samoobslužným výtahem. V přízemí haly jsou
dvě vyhrazené toalety.

Toalety pavilonu V

PAVILON Z
WC

WC

WC

MAX
100

Toaleta pavilonu Z
Interiér pavilonu Z

Výstavní plocha v přízemí pavilonu je přístupná. Výstavní plocha na 1. a 2.
galerii přístupná pouze nákladním výtahem.
V objektu je jedna vyhrazená toaleta. Dveře jsou široké 80cm, kabina má
rozměry 180x180cm.
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ZÁMEČEK - LOOSŮV SÁL
WC

WC

WC

MAX
100

Sál v přízemí je součástí komentované prohlídky a je přístupný. V objektu
nejsou vyhrazené toalety.

Loosův sál

KONGRESOVÉ CENTRUM
WC

WC

WC

MAX
100

Hlavní vstup do objektu z výstaviště v úrovni terénu. Nachází se zde vrátnice,
informace. Vstup do objektu v úrovni ulice Hlinky ve 2. patře opatřen
zvonkem, slouží také jako stálý bezbariérový vstup na výstaviště. Všechna
podlaží objektu přístupná samoobslužnými výtahy. V 2.NP je restaurace a
občerstvení je i v 3.NP. Jsou v provozu při některých akcích a jsou přístupné
samoobslužnými výtahy.

Kongresové centrum

SOUHRN:
Veletrhy Brno jsou velmi rozsáhlým areálem. Jeho flexibilita usnadní příjezd,
parkování a pohyb v samotných pavilónech. Jsou-li specifické požadavky před
konkrétní akcí, je záhodno se předem telefonicky domluvit. Poloha areálu ve
městě poskytuje příležitost občerstvení a ubytování.
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STÁTNÍ HRAD VEVEŘÍ

Státní hrad Veveří
664 71 Veverská Bítýška
tel.: 549 420 164
e-mail: veveri@npu.cz
www.veveri.cz

STÁTNÍ HRAD VEVEŘÍ
WC

WC

WC

MAX

Jeden z nejrozsáhlejších hradních
areálů v České republice vznikal
postupně během téměř osmisetleté
historie. Původně zřejmě malý lovecký
hrádek či pouze dvorec moravských
markrabat je v pramenech poprvé
připomínán roku 1213. Veveří jako
opravdový kamenný hrad vzniká
pravděpodobně až před polovinou 13.
století.

PŘÍJEZD:
K hradu Veveří se lze dostat pomocí přímého autobusového spojení z Bystrce
(linka č. 303). Zastávka se nachází v blízkosti dolního parkoviště. Parkovací
plocha je písčito-štěrková bez vyznačených míst. V plavební sezóně je také
možné použít lodní dopravy. Nová bezbariérová zastávka Hrad Veveří v době
mapování ještě nebyla zhotovena. Od stávajícího přístavního mola vzdáleného
jeden kilometr vede pěší trasa. Nezpevněná cesta je bezbariérová (místy ve
sklonu) s dřevěnými krytými passarelly poskytující místo k odpočinku.
Od dolního parkoviště vede k bráně komunikace z hrubých kamenných dílců ve
sklonu podélném 17% a 5% v příčném. Tato sklonitá komunikace měří 220m.
Parkovat lze i na horním parkovišti u západní brány. Autobusová zastávka je
odsud 550m daleko. K západní bráně vede asfaltová cesta s podélným sklonem
6,5%. Po předchozí domluvě je osobám s těžším handicapem umožněno zajet
přímo na nádvoří hradu.

Lesní cesta

VSTUP:
Do areálu lze vstoupit dvěma různými branami. Západní (horní) branou, kterou
tvoří dvoukřídlá dřevěná vrata s otevíráním dovnitř (šířka křídel 98cm). Jižní
(dolní) branou, kterou tvoří dvoukřídlá dřevěná vrata (šířka křídel 109cm).
Na prohlídku interiéru se vchází z průjezdu paláce s břitovou věží. Samotný
vstup tvoří dvoukřídlé dveře s otevíráním dovnitř (šířka křídel 87cm), u nichž
se nachází schod (výška 10cm).

Dolní brána

Horní brána

18

INTERIÉR:
Areál hradu je velmi rozsáhlý a členitý. Nezpevněné povrchy z udusané hlíny
dosahují sklonu až 20%. Ve východní části areálu (za hradním mostem) se
nachází palác s Břitovou věží, kde jsou prostory stálých hradních expozic.
V průjezdu paláce je umístěná pokladna a prodejna suvenýrů. Z průjezdu
se vstupuje na prohlídku nové stálé expozice "Lev a orlice. Moravští
Lucemburkové a jejich hrad". Prohlídka interiéru paláce je rozdělena do dvou
okruhů. V rámci prvního je třeba do 2. podlaží překonat 24 přímých schodů
(šířka 189cm). Při vstupu na terasu se překonává schod vysoký 19cm. Mezi
jednotlivými místnostmi se nachází prahy do výšky 3cm. Druhý prohlídkový
okruh je od sklepů po půdu a je fyzicky náročnější i pro nehendikepované
návštěvníky. V západním nádvoří je volná plocha, kde se pořádají kulturní
akce.

Výstavní prostor

WC:
Bezbariérové toalety jsou zkonstruovány v obou odděleních (muži i ženy).
Vstupy na toalety se nachází pod západním nádvořím. Povrch pěšiny je tvořen
udusanou hlínou místy se sklonem až 20%. 1. bezbariérové WC nacházející se
v oddělení WC ženy je veřejnosti volně přístupné. Dveře do kabiny WC mají
uvnitř madlo a nesou označení pro lidi s hendikepem. Dveře šířky 80cm vedou
do kabiny o šířce 143cm a hloubce 242cm. Záchodová mísa je odsazena od
pravé stěny 70cm. Výška sedátka mísy je 50cm. Levé i pravé madlo je sklopné
o délce 85cm a výšce 77cm. 2. bezbariérové WC nacházející se v oddělení
WCmuži je veřejnosti volně přístupné. Dveře do kabiny WC mají uvnitř madlo
a nesou označení pro lidi s postižením. Dveře šířky 80cm vedou do kabiny o
šířce 145cm a hloubce 235cm. Záchodová mísa je odsazena od levé stěny
77cm. Výška sedátka mísy je 50cm. Levé i pravé madlo je sklopné o délce
85cm a výšce 80cm.

SOUHRN:
Po telefonické domluvě lze přijet až na nádvoří hradu. Pohyb po nádvoří
vyžaduje fyzicku zdatnost nebo odpovídající doprovod. Náštěva hradu spojená
s procházkou k lodní zastávce slibuje příjemný žážitek. Po bezbariérové
rekontrukci zastávky bude toto spojení dokonalé.

Terénní náročnost nádvoří

Přístupová cesta k toaletám
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LODNÍ DOPRAVA NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
PŘEHLED LODÍ
WC

Přístavní 40, 635 00 Brno-Bystrc
tel.: +420 546 210 080
e-mail: lode@dpmb.cz
www.dpmb.cz
WC

WC

MAX

Provoz lodní dopravy byl zahájen
5.5.1946 na trase Bystrc-Kozí horkaSokolské koupaliště - Osada - Rokle
- Obora - Zouvalka - hrad Veveří
a zpět. V letech 1948-1949 byla
plavební dráha postupně prodloužena
na Mečkov a do Veverské Bítýšky.
Charakteristickým znakem provozu
lodí na Brněnské přehradě je elektrický
pohon, což má značný ekologický
význam.
Dopravní podnik provozuje pět dvoupalubových lodí a jednu jednopalubovou.
Dvoupalubové lodě mají dvoukřídlé, vstupní, ven otevíravé dveře s celkovým
průchodem 160cm. Při přejezdu z lodě na ponton lodníci přistavují lyžiny.
Lodě poskytují 75 míst ve spodní palubě, jejíž prostor je bezbariérový. Stoly
a lavice jsou pohyblivé. Jejich počet a polohu lze přizpůsobit. Náchází se
zde oddělené toalety a jedna speciální. Kabina má rozměry 155x200cm a
dveře šíře 95cm. Mísa je přístupná zleva. Dále je zde recepční pult lodníků
a nápojový automat. Horní paluba je přístupná po příkrých schodech (výška
stupně 17cm, hloubka 17cm).
Jednopalubová loď má vstupní dveře 140cm široké. Vyhrazená toaleta
má rozměry 140x140cm a dveře 80cm široké. Vnitřní uzavřený prostor je
bezbariérový. Lavice jsou přichycené napevno (ulička 140cm). Polouzavřený
prostor má schodek 3cm. Tato historická loď se využívá ve zvláštních
případech.

Vnitřní prostor

Pontony sloužící k přístupu na loď mají šířku 155cm a zábradlí vysoké 110cm
po obou stranách. Protože jsou plovoucí, je nutné počítat s "vodní" stabilitou.
Plavební sezóna je od poloviny dubna do poloviny října.
Parkoviště při ulici Přístavní nemá žádná vyhrazená místa. Plocha má příčný
sklon 9% a podélný 5%. Plocha bývá někdy vyhrazená pro pouťové atrakce.

Toaleta

Ponton
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PŘÍSTAVIŠTĚ BYSTRC
WC

WC

WC

MAX

WC

MAX

V blízkosti parkoviště je velký počet občestvovacích zařízení. Nachází se zde i
veřejné WC s upravenou kabinou (odemykatelnou Euroklíčem).
Ve vyjímečných případech (po předchozí domluvě) lze parkovat v prostoru
u Kotvy naděje. Povrch tvoří betonová dlažba se sklonem 7%. U Kotvy se
nachází Výpravna (vstupní dveře 80cm, práh 2cm). Přizpůsobené wc je v
rámci dámské kabiny o rozměrech 200x165cm, dveře 85cm.
Zastávka MHD je vzdálena 500m.
Výpravna

KOZÍ HORKA
WC

WC

Zastávka je bezbariérová. Nejbližší parkoviště navazující na občerstvovací
zařízení je vzdálené cca 150m od zastávky. Další parkoviště je při komunikaci
Rakovecká (cca 400m). Nejsou na nich vyhrazená místa. Autobusová zastávka
je vzdálená 400m. Přístupová cesta je zpevněná v mírně svažujícím se terénu.
V okolí je možnost občerstvení a přístup do vody.

Kozí horka

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ
WC

WC

WC

MAX

Zastávka není bezbariérová.

Sokolské koupaliště

U KOTVY
WC

WC

WC

MAX

Zastávka je bezbariérová. Parkoviště (bez vyhrazených míst) při komunikaci
Rakovecká je vzdálené 200m. U zastávky je restaurační zařízení. Po domluvě
lze přijet přímo před přístavní ponton.

U kotvy
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OSADA
WC

WC

WC

MAX

WC

MAX

WC

MAX

Zastávka není bezbariérová.

ROKLE

Osada
WC

WC

Zastávka je bezbariérová. Parkoviště (bez vyhrazených míst) při komunikaci
Rakovecká je vzdálené 200m. U zastávky je restaurační zařízení. Je zde přístup
do vody. Autobusová zastávka je vzdálená 350m.

Rokle

CYKLISTICKÁ
WC

WC

Zastávka není bezbariérová.

Cyklistická

HRAD VEVEŘÍ
WC

WC

WC

MAX

Zastávka není bezbariérová. Schodové stupně mají výšku 18cm, hloubku
33cm a šířku 150cm. Autobusová zastávka je vzdálená 100m.
V době mapování je vypsáno výběrové řízení na zhotovení nové bezbariérové
zastávky podle již schváleného projektu.

Hrad Veveří
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MEČKOV
WC

WC

WC

MAX

WC

MAX

WC

MAX

Zastávka není bezbariérová.

Mečkov

SKÁLY
WC

WC

Zastávka není bezbariérová.

Skály

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
WC

WC

Zastávka je bezbariérová. Nejbližší parkoviště je při komunikaci Za řekou. Od
zastávky je vzdálené 200m a nemá vyznačená vyhrazená místa. Autobusová
zastávka je vzdálená 750m.

SOUHRN:
Lodní přeprava slibuje nevšední zážitek. Slabinou hlavní trasy Bystrc - Veveří
je zastávka Hradu, která má být předělána během roku 2017. Plavební sezóna
je od dubna do října.

Veverská Bítýška
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LETIŠTĚ BRNO

Letiště Brno-Tuřany 904/1 627 00 Brno
tel.: +420 545 521 310
info@brno-airport.cz
www.brno-airport.cz

ODLETOVÁ HALA
WC

WC

WC

MAX

20

23. března 2005 byla uvedena do
provozu pravidelná linka provozovaná
leteckou společností Ryanair na
trase Brno - Londýn. V tomtéž roce
byl položen základní kámen nové
odbavovací budovy. Projekt výstavby
byl spolufinancován Evropskou unií.
Samotná stavba byla dokončena po
364. dnech od poklepání základního
kamene a to 18.9.2006. V roce 2007
získala titul Stavba roku.

PARKOVÁNÍ:
Parkovací prostor před odletovou halou poskytuje 20 vyhrazených míst.
Držitelé průkazu ZTP mají 30 minut parkování bez poplatku a na 1 až 2 hodiny
slevu 50 %. Přímo před halou je rovnež bezbariérová autobusová zastávka.
Povrch tvoří betonová dlažba bez mezer. Ve spojovací chodbě odletové a
příletové haly se nachází šest půjčoven automobilů.
VSTUP:
Hlavní vstup je bezbariérový v úrovni terénu a krytý přístřeškem. 4x
automatické dvoukřídlé dveře mají průchodnou šířku 160cm.

Hlavní vstup

INTERIÉR:
Podlahu pokrývá velkoformátová dlažba bez mezer.
Ve spojovací chodbě odletové a příletové haly se nachází obchody a šest
půjčoven automobilů.
Za zónou bezpečnostních detektorů je odletová hala. Prostor je opět
bezbariérový. Dveře na plochu mají mají šíři křídla 100cm. Jsou zde toalety
identické jako v odbavovací hale.
V patře se nachází Aviette bar s obchody a toaletami (kabina 160x180cm,
dveře 80cm, sklopné levé madlo). Výtah do patra má kabinu 110x140cm a
90cm široké dveře.

Odletová hala

Vybavení letiště obsahuje pět standardních invalidních vozíků.
WC:
V odbavovací hale jsou dvě upravené toalety. Dveře otevíravé ven jsou široké
80cm. Vedou do kabiny nepravidelných rozměrů (cca 250x300cm). Mísa
se sklopným levým madlem je přístupná zleva (druhá toaleta je zrcadlově
obrácená). Vedle umyvadla je přebalovací pult (hrana je ve výšce 80cm).
Toaleta je pořád otevřena, přístupná všem cestujícím.
PŘÍSTUP:
Z přístávací plochy do příletové haly vede rampa široká 150cm se sklonem

Toaleta odletové haly
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PŘÍLETOVÁ HALA
WC

WC

WC

MAX

Rampa z přistávací plochy

5%. Na konci rampy jsou automatické 100cm široké dveře vedoucí k výdeji
zavazadel. Prostor je bezbariérový.
WC:
Vyhrazená toaleta má kabinu 160x180cm s dveřmi 80cm. Do příletové haly
vedou automatické dveře s průchodem 200cm.
INTERIÉR:
V příletové hale se nachází bankomat, automat na placení parkovného,
Inflight restaurant a toalety.

Obchody ve spojovací chodbě

WC:
Vyhrazená toaleta má dveře šíře 80 cm. Kabina má rozměry 160x180cm.
Spojovací chodbou lze zpětně projít do odbavovací haly.
VÝCHOD:
Východ tvoří pár automatických dveří s průchodem 160cm. Přístup je
bezbariérový v úrovni terénu.
SOUHRN:

Vstup

Letiště splňuje standard bezbariérové dopravy. V budově je k dispozici 5 erární
vozíků. Přítomnost vodícího /asistenčního psa na palubě letadla je dobré si
předem u přepravce ověřit.
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WELLNESS INFINIT MAXIMUS

Hrázní 4a, Brno-Kníničky
tel.: +420 730 182 942
infomaximus@infinit.cz
www.infinit.cz

VODNÍ SPA
WC

WC

WC

4

MAX
5

Vodní SPA & saunový svět (12 saun).
Privátní koupele, whirlpool a masáže.

PARKOVANÍ:
Je společné s hotelem Maximus Resort. V době mapování byla v zadní části
areálu čtyři vyhrazená místa (ve výstavbě jsou další čtyři). Od hlavního
vstupu jsou vzdálená cca 80m. Provozovatel hotelu zajišťuje vlastní dopravu
mikrobusem z Přístaviště (v intervalu 30 minut) až k areálu. Shuttle bus je
zdarma.
HLAVNÍ VSTUP:
Vstup do wellness je z centrálního prostoru s kašnou vzdáleného cca 65m od
parkoviště. Povrch cesty z parkoviště tvoří betonová dlažba, stoupání je cca
6%. Přímo u kašny je hrubá kamenná dlažba. Po domluvě je možný příjezd
přímo ke vstupu. Hlavní vstup je bezbariérový (v úrovni terénu) s dvoukřídlými
automatickými dveřmi, šířka průchodu je 100cm. Před dveřmi je kartáčový
očistný pruh.

Vnitřní bazén

INTERIÉR:
Ve vstupní hale je recepce a z ní je přístup do šaten. Na recepci návštěvník
obdrží náramek s čipem, který mu umožní vstup do (zaplacených) prostor.
Před šatnami se nachází speciální toaleta. Dveře mají průchod 80 cm. Kabina
má šířku 180cm a hloubku 210cm. Mísa opatřená madly je přístupná zprava.
Vybavení šaten tvoří uzamykatelné skříňky. Obsazení skříněk určují sami
návštěvníci, vyhrazené lépe přístupné skříňky chybí. Sprchová část šaten
obsahuje speciální kóji (šířky 80cm). Kóje má sedátko a madla.

Toaleta recepce

Vstup do prostoru procedur je přes turniket (náramek s čipem). V případě
potřeby obsluha sklopí rameno vrtule a umožní tak 90cm průjezd. Je zde
speciální toaleta. Dveře šíře 80 cm, kabina rozměrů 180x180cm., mísa
přístupná zprava. Vnitřní bazén nemá speciální přístup (standardní schůdky).
S přístupem pomáhá plavčík. U bazénu je odpočívací prostor s lehátky
oddělený skleněnou stěnou. Dvoje dveře v této stěně mají průchod 80cm.
Vířivka u turniketů má sokl ve výši 50cm a standardní schůdky.
Bazénem lze proplavat do jeho venkovní části. V okolí jsou umístěna lehátka a
posezení. Přístup z vniřního prostoru je také možný "po souši" mechanickými
dveřmi šíře 80cm. U nich se nachází venkovní vířivka se dvěma schody a
hranou ve výši 45cm. V sousedství venkovního vyhřívaného bazénu je louka
"Lada". Ta je ovšem přístupná pouze přes brouzdaliště hluboké 16cm.
Sprcha
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SAUNOVÝ SVĚT
WC

WC

WC

MAX

4

5

Saunový svět má vstup v prostoru vnitřního bazénu. Jsou zde opět turnikety
(pro čipové náramky), které obsluha upraví pro lepší průchodnost (80cm).
Je zde pět saunových kójí. Skleněné dveře mají průchod 70cm. V této části
nejsou přizpůsobené ani toalety ani sprchové kouty. Nejbližší toaleta je v
prostoru vnitřního bazénu a sprchy jsou v sekci šaten. Na saunový prostor
navazuje bar s občerstvením a odpočívací prostory vybavené lehátky. Dveře
do těchto prostor mají šíři 80cm.
Stejné dveře vedou do venkovní části. Nachází se zde dalších 7 saun, jezírko
a relaxační prostor s občerstvením. Ten spolu se saunou je přístupný v úrovni
terénu. Dveře do odpočívárny jsou široké 80cm, dveře do sauny 70cm.
Další čtyři sauny a jezírko jsou přístupné po sklonité cestě (převýšení je cca
170cm). Poslední dvě sauny nejsou přístupné - 3 schody. V této části nejsou
uzpůsobené toalety ani sprchy (ty se nachází jen uvnitř hlavní budovy).

Terénní náročnost venkovní části

PRIVÁTNÍ SPA ZÓNA
WC

WC

WC

4

Privátní zóna má vstup z prostoru vnitřního saunového světa a z haly recepce.
V obou případech jsou zde dva schodky (16cm). Bezbariérový vstup je možný
z haly recepce Maximus Resort. Je zde pět masážních místostí a tři místnosti
pro privátní koupele. Vany jsou zapuštěny ve zvýšené podlaze (výškový rozdíl
je 60cm a překonává se třemi schody). V blízkosti van jsou skleněné sprchové
boxy (80x80cm, bez madel a bez sedátka). Šatny mají systém uzamykatelných
skříněk. Celý prostor je řešen jako bezbariérový (dveře mají průchod 80cm).
Sprchy a toalety zde mají standardní rozměry, tudíž nejsou speciálně
přizpůsobené. Nejbližší přístupná toaleta je v hale hotelu Maximus Resort
cca 30m.

MAX
5

Vana privátní části

SOUHRN:
Ročně komplex navštíví cca 20 hendikepovaných osob. Pohyb v objektu je
bezbariérový, záleži na fyzických schopnostech klienta. Z hygienických důvodů
není povolen vstup s asistenčním / vodícím psem. K občerstvení a ubytování
lze využít služeb sousedícího hotelu. Jako prostředek hromadné dopravy
slouží shuttle bus, který je zdarma. Vzhledem k vytíženosti zařízení je dobré si
dostupnost telefonicky ověřit.
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HOTEL MAXIMUS RESORT

Hrázní 327/4a, 635 00 Brno
tel.: + 420 546 215 817
recepce@maximus-resort.cz
www.maximus-resort.cz

HOTEL
WC

WC

WC

4

MAX
4

Hotel Maximus Resort je umístěn
do malebné krajiny Podkomorských
lesů, jen několik metrů od Brněnské
přehrady a pouhých 20 minut od
centra města Brna.

PARKOVANÍ:
Je společné s Infinit wellness. V době mapování byla v zadní části areálu
čtyři vyhrazená místa (ve výstavbě jsou dalsí čtyři). Od hlavního vstupu jsou
vzdálená cca 80m. Provozovatel hotelu zajišťuje vlastní dopravu mikrobusem
z Přístaviště (v intervalu 30 minut) až k areálu. Shuttle bus je zdarma.
HLAVNÍ VSTUP:

Propojovací rampa

Hlavní vstup je bezbariérový v úrovni terénu. Skrz dvoukřídlé automatické
dveře s průchodem 120cm se vstupuje do haly s recepcí.
INTERIÉR:
Nalevo od recepce je vyhrazená toaleta. Kabina má rozměry 160x160cm, ven
otvírané dveře s madlem mají průchodnost 80cm. Mísa je přístupná zprava.
Kvůli rozměrům je použito umývátko široké 50cm ve výšce 80cm.
Chodbou od toalety se vstupuje do předprostoru kongresových sálů. Hotel
nabízí pět sálů a všechny jsou přístupné bez stavebních úprav. V blízkosti
recepce se nachází Lobby bar a restaurace Maximus. Restaurace Portum byla
ve výstavbě. Všechna tato zařízení jsou bezbariérová, využívající toaletu v
chodbě vstupní haly.

Interiér vyhrazeného pokoje

Vpravo je rampa ve sklonu 6% zakončená jednokřídlími dveřmi šíře 80cm.
Tato rampa propojuje hotel s privátní SPA zónou Infinit wellness. Na konci
rampy je výtah. Dvěře mají šířku 80cm a kabina má rozměry 105x180cm.
V první patře jsou jediné dva vyhrazené pokoje z celého hotelu. Chodba
od výtahu je široká 155cm. Vstupní dvěře pokoje stejně jako koupelny mají
šířku křídla 80cm. V koupelně je sprchový kout se sklápěcím sedátkem ve
výši 45cm (odtok je řešen žlábkem), mísa opatřená madly je přístupná zleva.
Speciální umyvadlo je ve výši 80cm. Prostor koupelen má rozměry 250x300cm
respektive 300x300cm. Jeden pokoj má pomocí dvou schodků (2x10cm)
přístup na terasu.
Přes zázemí hotelu (šatny personálu, sklady) je bezbariérový přístup do části
za hotelem, kde je zahradni restaurace a Svatební palouk. Ten je sice v úrovni
terénu, zahradní restaurace je přístupná pouze po schodech.

Koupelna
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BOWLING BAR
WC

WC

WC

4

MAX
5

Mezi restauracemi Maximus a Portum jsou schody vedoucí do Bowling baru.
Do něj je možný i vstup od parkoviště. Prostory bowling baru jsou řešeny
bezbariérově, chybí však přizpůsobené toalety.

Interiér

TENISOVÝ KLUB
WC

WC

WC

1

MAX
2

Turniket přetlakové haly

K hotelu patří tenisový klub, který se nachází v západní části komplexu. Klub
má oddělené kryté parkoviště (14 míst, z nichž jedno je vyhrazené). Budova
je řešená jako bezbariérová včetně šaten bez speciálních toalet. Ty mají
standardní rozměry. Tenisové dvorce jsou přístupné jen v létě, protože do
přetlakové haly zakrývající kurty ústí trojbřitý turniket o poloměru 80cm.

SOUHRN:
Hotel má jen dva specializované pokoje. Interiér je ale řešen bezbariérově,
záleží tedy na potřebách klienta, zda-li může využít standardní pokoje.
Komplex nabízí občertvení, relaxační a sportovní služby. Vzhledem k
vytíženosti zařízení je dobré si dostupnost telefonicky ověřit.

29

MORAVSKÝ KRAS

Ústřední informační služby Skalní mlýn
tel.: +420 516 413 575
e-mail: info@caves.cz
www.cavemk.cz

INFOCENTRUM SKALNÍ MLÝN
WC

WC

WC

MAX
20

Moravský kras je největším a
nejvýznamnějším krasovým územím v
České republice s rozlohou 100 km2. Je
zde evidováno přes 1 100 jeskyní, pět
z nich je přístupno veřejnosti. Ve všech
jeskyních Moravského krasu se teplota
pohybuje od 7 do 9°C.

PARKOVÁNÍ:
Ulice Gelhornova vede ke Skalnímu Mlýnu. Nachází se zde tři parkovací plochy.
Obsluha u příjezdu rozděluje návštěvníky podle aktuálních potřeb. Vyhrazená
místa zde nejsou. Plochy jsou zpevněné, terén je rovinný. Z Blanska zajišťuje
spojení autobusová linka Krasobus.
VSTUP:
Vyvýšený vstup lze překovat rampou se sklonem 5%. Troje vstupní dveře mají
průchod 90cm.
WC:

Vstup infocentra

V objektu jsou zpoplatněné toalety. Oddělené kabiny mají rozměry 180x160cm
s dveřmi šířky 80cm.

Toaleta infocentra

Od Skalního Mlýna k Punkevním jeskyním lze pokračovat pěšky po asfaltové
cestě (1,8km), nebo vláčkem. Vláček není speciálně přizpůsobený (dveře
šíře 56cm, výškový rozdíl činí 38cm). Po domluvě lze přijet až ke vstupnímu
objektu Jeskyní, kde je jedno vyhrazené místo.

Vláček
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PUNKEVNÍ JESKYNĚ
WC

WC

WC

MAX
10

1

Suchá část jeskyně vede krápníkovými
prostorami na dno propasti Macochy
(hloubka 138,5 m). Odtud návštěvníci
plují zpět na motorových člunech po
podzemní říčce Punkvě.

VSTUP:
Hlavní vchod do vstupního objektu tvoří skleněné dvoukřídlé dveře (šíře
křídla 100cm):
WC:
Objekt pojímá dvě vyhrazené toalety. První kabina je přístupná zvenku a
odemyká se na vyžádání. Místnost je veliká 215x250cm s dveřmi 90cm. Mísa
se nachází uprostřed. Sklopné madlo je zleva a napravo je ve výšce 95cm
přebalovací pult. Druhá toaleta (oddělené kabiny) se nachází v suterénu. Vede
k ní rampa dlouhá 10m, široká 2,6m ve sklonu 9,5% toaleta je 180x220cm s
84cm širokými dveřmi. Mísa je přístupná zprava.

Vstupní objekt jeskyní

JESKYNĚ:
Vstup do jeskyní je přes turniket. Vedle něj je 90cm průchozí branka. Teplota
uvnitř groty je 8-10°C s vysokou vlhkostí vzduchu. Je tedy záhodno se
adekvátně obléct. Pochozí povrch je buď vybetonovaný beze spár, nebo jej
tvoří ocelový rošt. Průběh trasy je bezbariérový. Výškové rozdíly překonávají
komunikace v různých sklonech (z nichž nejprudší má 22,5%). Limitem může
být nejužší průchod cca 60cm (přibližně uprostřed trasy). Konec bezbariérové
trasy je na dně propasti. Pokud je návštěvník, nebo jeho doprovod, fyzicky
zdatnější, může prohlídka pokračovat na loďkách. Překážkou je schodiště.
Pokud návštěvník nemůže pokračovat, vrací se stejnou cestou na začátek.
Z tohoto důvodu je vhodné se objednávat na poslední časový úsek (16:00),
protože cestou zpět nekřižuje další skupinu. Pokud pokračuje, prohlídka končí
v přístavišti u vstupního objektu.

Toaleta

PŘÍSTAVIŠTĚ:
Výstup z loďky je závislý na fyzických schopnostech návštěvníka (nebo jeho
doprovodu). Přístaviště je řešeno bezbariérově. Překonání výškových rozdílů
slouží dvě rampy: 1 - délka 5,5m sklon 8%, 2 - délka 20m sklon 3%. Na konci
delší rampy je turniket s brankou širokou 99cm.
Přístaviště
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LANOVÁ DRÁHA
WC

WC

WC

MAX
2

1

PŘÍSTUP:
Ve vzdálenosti 160m od vstupního objektu Punkevních jeskyní je nástupní
stanoviště lanovky. Překážkou je 98cm široké schodiště (11 stupňů, 17,7cm
výška stupně). V době mapování byl již vypracován projekt na bezbariérovou
přestavbu stanoviště.
KABINA:
Kabina lanovky má rozměry 200x154cm a vstupní dveře jsou 86 cm široké.
Lanovka vystoupá k Hornímu můstku.

Stanoviště lanové dráhy

Vstup do kabiny

MACOCHA - HORNÍ MŮSTEK
WC

WC

WC

MAX
2

10

Příjezdová stanice

Příjezdová stanice je dřevěné konstrukce. Dvouramenná rampa má šíři
ramene 98cm a 3% sklon. Průchod východu má šířku 156cm. Po štěrkové cestě
se dostaneme na vyhlíkovou plošinu. Odtud vede stezka na Dolní můstek.
jedná se ovšem o lesní nezpevněnou cestu. Kromě samotné vyhlídky je zde
Chata Macocha (poskytující občerstvení a ubytování), stánky se suvenýry a
Informační středisko.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO MACOCHA – HORNÍ MŮSTEK
WC

WC

WC

MAX

10

Toaleta informačního střediska

PŘÍSTUP:
K propasti se dá přijet i z této strany. Placené parkoviště je od Infocentra
vzdáleno 80m a má deset vyhrazených míst. Vstup k pokladně je bezbariérový.
Dvoukřídlé dveře mají šíři křídla 80cm. Naproti pokladně je kryté posezení s
napevno umístěnými stoly a lavicemi.
WC:
Budova obsahuje vyhrazenou společnou toaletu. Kabina má rozměry
160x180cm a dveře 80cm široké.

DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU
WC

WC

WC

MAX
20

VSTUP:
Hlavním vstupem jsou automatické dveře s průchodem 180cm. Vstup je bez
bariérový v úrovni terénu. V recepci jsou uzamykatelné skříňky na cennosti.
INTERIÉR:
Do expozice se vchází přes turniket. Vedlejší branka má průchod 90cm. Dále
se pokračuje po rampě se sklonem 6,3%. Výstavní prostor je rozčleněn do
sálů s průchody 95cm. Uprostřed této části je spirálové schodiště vedoucí
do 1.NP. Výtah do tohoto podlaží se nachází v recepci. Kabina má rozměry
110x140cm a dveře 90cm široké. Prostor v patře je bezbariérový.

Toaleta Domu přírody

V druhé části objektu je 3D kinosál (vchodové dveře široké 100cm). Východ
tvoří dvoukřídlé dveře (2x90cm). Zdejší toalety nejsou speciálně přizpůsobené.
WC:
Další toalety se nachází v zadní části. Vyhrazená kabina má rozměry
1,80x1,88cm se 80cm širokými vstupními dveřmi.
SOUHRN:
Pro velký zájem je dobré si předem telefonicky ověřit dostupnost do
Punkevních jeskyní. Komplex Skalní mlýn poskytuje občerstvení i ubytování.

Výstavní prostor
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ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ

Palackého náměstí 1,
684 01 Slavkov u Brna
tel.:+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
WC

WC

WC

MAX

2

PARKOVÁNÍ:
V ulici Fügnerova se nachází dvě vyhrazená parkovací stání. Podélný sklon
příjezdové cesty k zámku je zde 5 % a příčný 6 %. Povrch je složen z velkých
žulových kostek. Cesta ke vstupní bráně má 12 % podélný sklon. Po předchozí
domluvě je možné zaparkovat až na nádvoří zámku, nebo v zámeckém parku
u severního křídla. Provizorně lze zaparkovat před turistickým informačním
centrem, které je v přízemí zrekonstruovaných koníren.
INTERIÉR:
Vstup v úrovni terénu se nachází v přízemí koníren. Tvoří jej dvoukřídlá
dřevěná vrata (šíře křídla je 120cm). Za nimi se nachází skleněné dvoukřídlé
ven otevíravé dveře, šířka křídla je 90cm. Prostor turistického informačního
centra je bezbariérový. Je zde pokladna (s možností koupě suvenýrů) a
specialní toaleta.

Vstup turistického informačního centra

Toaleta má dveře široké 80cm. Kabina má rozměry 180x200cm. Mísa se
sklopným madlem je přístupná zprava. Napravo od toalety jsou skleněné
dveře (2x křídlo o šířce 80cm) umožňující průchod do přízemí Expozice
Napoleon - Austerlitz (hlavní vchod je z 1.NP koníren z nádvorí zámku).
Nalevo od vstupu do turistického informačního centra je průjezd do Zámecké
restaurace (příjezd je teoreticky možný autem přímo ke vchodu restaurace).
Venkovní posezení restaurace je bezbariérové.

Toaleta turistického informačního centra

Zámecká restaurace
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EXPOZICE AUSTERLITZ - MALÉ MĚSTO VELKÝCH DĚJIN
WC

WC

WC

MAX

2

HLAVNÍ VSTUP:
Hlavní vstup je na v úrovni nádvoří zámku. Dřevěné dvoukřídlé dveře (šíře
křídla je 65cm) mají zvenku 5cm vysoký a 42cm hluboký schodek. Zevnitř jsou
schody dva (5cm a 12cm). Ze vstupního prostoru vedou skleněné dveře (2x
křídlo 80cm) k pokladně, skleněné jednokřídlé dveře (80cm) do šatnového
prostoru s uzamykatelnými škříňkami na cennosti a totožné dveře vedou do
první místnosti Expozice. Z té ovšem pokračují dvoukřídlé dveře (průchod
140cm) se třemi schody (výška 15cm, hloubka 33cm). Tuto překážku je možné
obejít vedlejším vstupem do Expozice, který odemkne obsluha. Vedlejší vstup
je rovněž na úrovni nádvoří. Dřevěné dvoukřídlé dveře (šíře křídla je 65cm)
mají zvenku 5cm vysoký a 42cm hluboký schodek. Zbytek 1.NP Expozice je
bezbariérový.

Schody ve výstavním prostoru
Expozice Austerlitz

INTERIÉR:
Do přízemí Expozice vede spirálovité schodiště a uprostřed výstavního
prostoru je výtah. Prosklená kabina má rozměry 120x180cm a dveře
široké 85cm. V přízemí je rozsáhlé dioráma, které imituje reálnou situaci
na bitevním poli dokreslenou působivou projekcí promítanou na pozadí.
Návštěvník se vžije do role řadového vojáka přímo v bitvě u Slavkova, zúčastní
se útoku jezdectva, nebo se stane svědkem chirurgického zákroku. Expozice
má interaktivní charakter – návštěvníci si mohou vyzkoušet nabíjení dobové
křesadlové pušky, nebo si potěžkat šavle. Prostor přízemí je bezbariérový a
průchod navazuje na turistické informační centrum (kde se nachází toaleta).

Vedlejší vchod Expozice Austerlitz

VÝTAH:
Kabina má rozměry 120x180cm a dveře široké 85cm.
WC:
Nachází se v infocentru.

Výtah ve výstavním prostoru
Expozice Austerlitz
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ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ

Palackého nám. 1,
684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 227 548
e-mail: info@zamek-slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

ZÁMEK
WC

WC

WC

MAX

2

Slavskovský zámek patří k nejstarším
dochovaným panským sídlům na
Moravě. K zámku náleží i rozsáhlý
park s několika bazény a sochařskou
výzdobou. Slavkovský zámek je úzce
spjat s bitvou tří císařů, která se udála
dne 2. prosince 1805. Po vítězství
nad ruskou a rakouskou spojeneckou
armádou Napoleon přenesl svůj
hlavní stan do slavkovského zámku.

VSTUP:
Při vstupu z nádvoří do podloubí jsou 2 schody (výšky 10cm a 9cm). Dveře
vstupu jsou dvoukřídlé otevíratelné dovnitř (šířka hlavního křídla 106cm
a vedlejšího křídla 110cm). Práh je vysoký 2-3cm. Za vstupem směrem k
pokladně, která se nachází po levé straně, jsou dva schody (výška 14cm,
hloubka 40cm). Další dva schody jsou situovány před pokladnou (výška 16cm,
hloubka 43cm). Do 2. NP vede přímé schodiště dohromady o 33 schodech
(šířka 240 cm).
WC:
Samostatné uzamčené upravené WC se nachází v jižním křídle zámku. Dveře
do kabiny (115x175cm) jsou široké 90cm. Mísa má jen levé sklopné madlo a
je obtížně přístupná (vzhledem k rozměrům kabiny).

Vstup do expozice zámku

Nádvoří Zámku

ZÁMECKÝ PARK
WC

WC

WC

MAX

2

Zámecký park je bezbariérový a volně přístupný. Cesty mají písčitý povrch.

SOUHRN:
Objekty nejsou v celoročním provozu. Turistické informační centrum a
Expozice Austerlitz jsou bezbariérově přístupné. Výstavní prostory Zámku
jsou sice bezbariérové, ale nepřístupné. Chybí rampy v přízemí a do patra je
nutné překonat schodiště. Občerstvení je dostupné v Zámecké restauraci.

Zámecký park
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PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU - MUZEUM BRNĚNSKA
MUZEUM
WC

K Mohyle míru 200, 664 58 Prace
tel.: +420 544 244 724
mohyla-miru@muzeumbrněnska.cz
www.muzeumbrněnska.cz
WC

WC

MAX

20

V muzeu sousedícím s památníkem
je možné zhlédnout mimořádně
atraktivní multimediální expozici
"Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz
1805" a expozici "Fenomén
Austerlitz". Expozice jsou netradičně
koncipované a přináší poučení a silný
zážitek.

PARKOVÁNÍ:
Parkoviště k památníku je vyznačeno cca 150m od vstupu k památníku.
Vyhrazená místa zatím vyznačená nejsou, obsluha řadí auta podle potřeby.
Přístupová štěrková cesta je pod 15% podélným sklonem. Po domluvě lze
parkovat na dvorku budovy, u vchodu pro zaměstnance.
HLAVNÍ VSTUP:
Do budovy se vstupuje skrz dvoukřídlé prosklené dovnitř se otevírající dveře,
(šířka hlavního křídla 70cm a vedlejšího křídla 80cm). Zvonek se nachází ve
výšce 120 cm.

Hlavní vstup

INTERIÉR:
Za vstupem se nachází pokladna se suvenýry. Napravo je přístupná kavárna
s venkovním posezením. Nalevo je vstup do audiovizuální expozice (čtyři
projekční sály). Novou část muzea tvoří čtvercový sál s obíhající rampou
(sklon 6%) opatřenou madly. Rampa samotná tvoří výstavní prostor. Ze sálu
na úroveň pokladny vede, mimo rampu, 120cm široké schodiště s 11 stupni.
WC:
Za pokladnou je samostatné vyhrazené WC. Dveře do kabiny (160x205cm)
mají průjezdovou šířku 80 cm, otevírají se směrem ven (madlo u nich není).
Mísa s madly je přístupná zleva.

Výstavní prostor

Toaleta
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K Mohyle míru 200, 664 58 Prace
tel.: +420 544 244 724
mohyla-miru@muzeumbrněnska.cz
www.muzeumbrněnska.cz

PAMÁTNÍK
WC

WC

WC

MAX
20

Mohyla míru je ojedinělým válečným
památníkem s mírovým posláním.
Byl vybudován na počest všech
obětí legendární bitvy u Slavkova
(2.12.1805) jako memento válek.

Ke vchodu vede štěrková cesta ve sklonu 5%. Výškový rozdíl terénu a vstupu
do kaple vyrovnává schodiště (tři stupně 16cm x 32cm). K jejich překonání
personál přistaví plechové lyžiny.

SOUHRN:

Schody před vstupem

Objekt navštíví ročně cca 50 hendikepovaných osob. Pro možnost příjezdu až
k muzeu je nutné se předem telefonicky domluvit. Občerstvit se je možné v
přilehlé kavárně.
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STÁTNÍ ZÁMEK LEDNICE

Zámek 1, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 340 128
e-mail: lednice@npu.cz
www.zamek-lednice.com

ZÁMEK
WC

WC

WC

MAX
20

PARKOVÁNÍ:
K parkování se využívají městské parkovací zóny podél třídy 21. dubna. Nejbližší
je vzdáleno cca 500m od Zámku. Jsou zde dvě vyhrazená stání. Povrch tvoří
malé kostky, místy se sklonem až 6%. Ve vyjíměčných případech lze domluvit
vjezd a parkování na severním nádvoří, nebo v prostorách Multifunkčního
centra.

Dnešní podoba zámku Lednice ve
slohu anglické novogotiky pochází z
let 1843-1850. K zámku přiléhá na
východní straně palmový skleník z let
1843-1848, nejstarší svého druhu v
Evropě. Dokonalým rámcem zámku
a skleníku je francouzská zahrada
a rozsáhlý anglický park s rybníky,
ostrůvky a drobnými romantickými
stavbami. Nejznámější stavbou
v zámeckém parku je minaret,
vyhlídková věž postavená v letech
1798-1802, která nabízí výhled na
celý Lednicko- valtický areál.

VSTUP:
Povrch předprostoru Zámku, cest v zahradách a v parku je písčitý. Bezbariérově
přístupný je pouze 1. okruh nacházející se v přízemí. Pokladna je situovaná ve
východním traktu. Před vstupem je plocha z velkých kostek ve 3% sklonu.
Dveře jsou dvoukřídlé (křídlo 81cm), otevíravé dovnitř. V zádveří jsou dva
schodky (14x41cm). K jejich překonání personál přikládá plechové lyžiny. Za
schody jsou dvoukřídlé dveře (šíře křídla 101cm).

Vstup k pokladně

INTERIÉR:
Od pokladny je již 1. okruh bez bariér. Dveře jsou uvnitř dvoukřídlé o šířkách
210cm, 150cm a 110cm. Pro slabozraké je možnost si některé reliéfy či
exponáty osahat. Okruh končí východem do Zahrad, kde je schodiště
(9 stupňů 12x40cm). Vozíčkář se vrací stejnou cestou do prostoru pokladny.
K přístupu na zbylé tři okruhy je třeba překonat schodiště. Do 2.NP vede 41
schodů (12x40cm), do 3. NP vede 30 schodů (12x40cm). V rámci podlaží je již
pohyb bezbariérový. V některých apartmánech je zúžený prostor průchodu
dveřmi 70 cm.

Prostor prohlídky

WC:
Toalety jsou jediné, v prostoru severního traktu. Šíře křídla vrat nádvoří je
140cm. Vstupní dveře do chodby mají průchod 80cm a jsou 7cm vyvýšené.
Stůl pro vybírání poplatků zužuje průchod na 60cm (dá se jím posunout). Před
vstupem do kabin je schod (15x31cm). Dveře do předsíně kabin mají šířku
60cm. Kabiny samotné nejsou speciálně upravené.
Ve stejné chodbě se nachází Café Chateau. Před vstupem je stejný schod jako
na toalety (15x31cm). Kavárna využívá toalety Zámku.
Vstup na wc
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SKLENÍK
WC

WC

WC

MAX
20

Skleník vedlejší vstup

U hlavního vstupu je schodiště (4 stupně 13x35cm). Ven otvírané dveře
mají šíři 130cm. Uvnitř jsou opět 4 schody (13x35cm) a dveře o průchodu
180cm. Jako bezbariérový je používán vedlejší vchod, který otevře personál.
Dvoukřídlé dveře o šířce 138cm. Povrch obvodového korsa tvoří litinové
mříže. Vnitřní trasa je v písku. Skleník nemá vlastní toalety.

PARK
WC

WC

WC

MAX

Lodní přeprava

Rozsáhlý park (170ha) je bez větších terénních změn. Cesty jsou písčité,
místy s dlažbou. V parku se nachází řada doplňkových staveb, artefaktů a
občerstvovacích stanovišť. Toalety jsou řešeny pomocí mobilních budek.
Přístavy lodní dopravy nejsou speciálně přizpůsobené.

Akvadukt
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Zámek 2, 691 44 Lednice
tel.:+420 773 737 700
e-mail: info@mczl.cz
http://www.mczl.cz/

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
WC

WC

WC

MAX
20

Tematicky je programová náplň
nového centra zaměřena na kulturní
krajinu, s využitím modelového
příkladu komponované krajiny
Lednicko – valtického areálu,
zapsaného na Seznam světového
dědictví UNESCO.

VSTUP:
Multifunkční centrum je v místech bývalé konírny, jízdárny a kočárovny.
Recepce se nachází v jižním křídle. V průchodu je třeba překonat 6cm schodek.
Samotný vstup je již v úrovni terénu. Dřevěné dvoukřídlé dovnitř otevíravé
vstupní dveře mají průchod 143cm. Za nimi je hala s recepcí a výstavním
prostorem. Z této místnosti do další části expozice vedou dva schody a za
nimi turniket s průchodností 60cm. Objekt je vybaven schodolezem, avšak
pro snadnější přístup se používá vedlejší vchod. Vedlejší vchod se nachází v
průjezdu východního traktu. Vrata mají šíři křídla 94cm a jsou v úrovni terénu.
Za nimi je opět turniket, ale mimo něj je 100cm průjezd.

Hlavní vstup

INTERIÉR:
Výstavní prostory jsou bez bariér s povrchem ze špalíkové dlažby.
WC:
Naproti recepce je víceúčelový sál. Vstup je identický - vrata šíře 143cm.
Součástí vybavenosti sálu je speciální toaleta (prozatím jediná v celém
zámeckém areálu). Dveře široké 80cm otevíravé ven z kabiny o rozměrech
160-210x230cm. Mísa s madly je přístupná zleva. Toaleta slouží jen
návštěvníkům centra a odemyká ji personál.
Vedlejší vstup

SOUHRN:

Toaleta víceúčelového sálu

Po telefonické domluvě lze parkovat v prostorách multifunkčního centra.
Zámek zatím nemá uzpůsobené toalety. V okolí Zámku a v parku je dostatek
míst poskytující občerstvení.
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REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

Zámek 1, 692 15 Mikulov
tel.: +420 519 309 019
e-mail: rmm@rmm.cz
www.rmm.cz

ZÁMEK
WC

WC

WC

MAX
10

Sídlem Regionálního muzea je
impozantní mikulovský zámek, tyčící
se nad malebným městem ležícím na
cestě mezi Brnem a Vídní. Původní
královský hrad byl sídlem významných
rodů - Lichtensteinů a později
Dietrichteinů.

PŘÍJEZD:
Bezbariérová trasa vede z komunikace Náměstí. Povrch cesty tvoří malé
žulové kostky a je zde podélný sklon 7% a příčný sklon 8%. Na nádvoří, kde
se nachází pokladna je tato trasa dlouhá cca 250m. Zámek nemá žádné
vyhrazené parkoviště. Po předchozí domluvě lze přijet až na západní nádvoří,
kde je možné provizorně parkovat.
VSTUP:
Pokladna se nachází na středním nádvoří sídla. Před hlavním vstupem se
nachází jeden schod (výška 15cm, hloubka 55cm). Dveře hlavního vchodu
jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním ven (šířka křídla 73cm). V zádveří
se nachází přímé schodiště (4 stupně, výška 19cm, hloubka 31cm). Dveře
v zádveří jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním do zádveří (šířka křídla
70cm). K překonání schodiště je připravený schodolez. Jako vedlejší vchod
objektu je vstup na prohlídkový okruh zámku. Vstup se nachází na jižním
nádvoří. Přístupová cesta je po malých kostkách s podélným sklonem až 13%.
Vedlejší vchod je uzamčen (přístup možný pouze po zakoupení vstupenky).
Dveře vedlejšího vchodu jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním dovnitř
(šířka hlavního křídla 63cm a vedlejšího křídla 70cm). Přede dveřmi je 12cm
vysoký schod. K jeho překonání přistaví personál mobilní rampu. V zádveří
se nachází 11 schodů (š. 180 cm, v. 19 cm, h. 35 cm). Při východu z okruhu
zámku je potřeba překonat podélný sklon 7,5 %.

Hlavní vstup

Vedlejší vstup

INTERIÉR:
Vnitřní prostory zámku se nachází v 1. a 2. patře. Prostor prvního je po použití
vedlejšího vstupu bezbariérový. Do druhého podlaží vede přímé schodiště (6
stupňů, šířka 115cm, výška 17cm, hloubka 34cm). Mimo zámecký okruh se
nabízí k prohlídce také galerie. V galerii se nachází několik izolovaných schodů.

Výstavní prostor
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WC:
V sousedství pokladny se vyskytuje bezbariérové WC, ke kterému je však
bariérový přístup. Je potřeba překonat 14 schodů (výška 12cm, hloubka
37cm). K přístupu na toaletu musí personál použít schodolez. Kabina WC je
samostatná a volně přístupná. Průjezdová šířka dveří kabiny je 80cm. Dveře
se otevírají směrem ven. Samotná kabina má rozměry 300x190cm, vypínač se
nachází ve výšce 132cm. WC mísa je přístupná zleva. Levé madlo je sklopné
a pravé madlo pevné. Délka madel je 80cm, výška madel 85cm. V kabině je
dále umyvadlo ve výšce 85 cm s dostatečným podjezdem. Součástí umyvadla
je vodorovné madlo, které se nachází ve výšce 85 cm. Toaleta disponuje také
pevným přebalovacím pultem.

Toaleta s bariérovým přístupem

Další toaleta se nachází u vedlejšího vstupu. Pouze pánská sekce je
bezbariérově přístupná, ale není nijak stavebně upravená. Na dámskou část
vedou schody.

EXPOZICE VÍNO NAPŘÍČ STOLETÍMI
WC

WC

WC

MAX
10

Vstup do expozice se nachází na západním nádvoří. Povrch tvoří malé kostky
a někde sklon dosahuje 9,5%. Dveře do výstavy jsou jednokřídlé mechanické
s otevíráním ven (šířka hlavního křídla 81cm). V zádveří výstavy se nachází
kamenná dlažba s podélným 3% sklonem. Dveře v zádveří jsou dvoukřídlé
s otevíráním ven (šířka hlavního křídla 112cm). V zádveří se nachází zúžený
prostor o šířce 80cm. Prostor výstavy je bezbariérový. Obsah je prezentován
také v Braillově písmě a je doplněn haptickými stanovišti.

Vstup do expozice

SYNAGOGA V MIKULOVĚ
WC

WC

WC

MAX
5

Budova se nachází na západní straně zámku. Hlavní vstup je bariérový.
Bezbariérový je vedlejší vchod přístupný z ulice Husova. Vstupní dveře mají
šíři křídla 96cm.
V objektu se nachází speciální toaleta. Kabina má rozměry 186x204cm. Mísa
je přístupná zprava. Obě madla jsou sklopná. Dveře mají průchod 85cm.
Dále je zde i menší výstavní sál. Přízemí synagogy je bezbariérové.

Hlavní vstup

Vedlejší vstup
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REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

23. dubna 264, 292 01 Pavlov
tel.: +420 519 322 126
e-mail: archeopark@rmm.cz
www.archeoparkpavlov.cz

ARCHEOPARK PAVLOV
WC

WC

WC

MAX
20

2

Archeologická a antropologická
naleziště na svazích vápencového
hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů)
představují v celoevropském měřítku
jeden z nejvýznamnějších sídelních
areálů, jaké moderní Homo sapiens
v období před 30 tisíci lety v Evropě
vytvořil.

PARKOVÁNÍ:
V obratišti příjezdové komunikace se nacházejí dvě vyhrazená místa. Ke
vchodu vede štěrková cesta ve sklonu 8%.
VSTUP:
Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šíře křídla 90cm) mechanické ven otevíravé.
INTERIÉR:
Vnitřní prostor je bezbariérový, jednotlivé části jsou přístupné 80cm širokými
průchody. Část cetrální sekce je snížená. Z jedné strany vedou schody
(3 stupně, výška 12cm, hloubka 32cm), z druhé strany vede rampa (délka 6m,
sklon 6%).

Hlavní vstup

WC:
Nachází se zde vyhrazená toaleta. Dveře široké 80cm se otevírají do kabiny o
rozměrech 205x200cm.

Výstavní prostor

SOUHRN:
Objekty Regionálního muzea v Mikulově nejsou otevřeny celoročně. Pro
snadný příjezd k Zámku a k synagoze je dobré se předem telefonicky domluvit.
Nově vybudovaný archeopark je zcela bezbariérový.
Toaleta
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AQUALAND MORAVIA

Pasohlávky ev. č. 110,
691 22 Pasohlávky
tel.: +420 734 757 001
e-mail: info@aqualand-moravia.cz
www.aqualand-moravia.cz

BAZÉNY
WC

WC

WC

MAX
20

12

Aqualand Moravia je nejmodernějším
zábavním centrem v České republice,
nabízí celkem 12 bazénů s vodní
plochou 3 000 m3, některé s využitím
vody z místního geotermálního vrtu.
Geotermální voda je vhodná k léčbě
onemocnění pohybového aparátu či
kožních a ženských nemocí.

PARKOVÁNÍ:
Před objektem je parkovací plocha se dvanácti vyhrazenými místy. V blízkosti
je také autobusová zastávka. Další parkovací plocha je za areálem cca 500m
od vstupu. Aqua taxi zajišťuje spoj s vlakovým nádražím Vranovice. Funguje
od 9:45 - 19:00 a je zdarma.
VSTUP:
Hlavní vstup umožňují dvoje dvoukřídlé automatické dveře s průchodností
180cm. Vstup je bezbariérový v úrovni terénu. Z recepce se pokračuje
turnikety. Nalevo je branka, která umožní 80cm průjezd.

Zvětšené skříňky pro ZTP

ŠATNY:
Šatny jsou řešeny jako unisexní a ve dvou úrovních. Je to sestava skříněk a
převlíkacích boxů. V každé úrovni jsou tři vyhrazené toalety se sprchou (dveře
80cm, kabina 300x260cm) a 12 vyhrazených skříněk. Vstup do bazénové části
je z 1.PP. Z 1.NP je vstup do wellness a na terasu bazénů. K překonání rozdílu
slouží průchozí výtah. Kabina výtahu má rozměry 110x180cm a 90cm široké
dveře.
BAZÉNY:
Ze šaten 1.PP je přístup k bazenům po 150cm široké rampě ve 8% sklonu.
V areálu je celkem 12 bazenů. Jsou u nich umístěna sedátka usnadňující
přístup do vody. Tato sedátka jsou obsluhovaná personálem. Na této úrovni
se nachází bezbariérová restaurace se speciální toaletou (dveře 80cm, kabina
180x220cm). V 1.NP je lehátková zóna a přístup na některé aktrakce. Oficiálním
limitem užití atrakcí je pouze výška. Zakázané tedy nejsou, ale nejsou také
zvlášť přizpůsobeny. Záleží na schopnostech každého návštěvníka. V 1.NP
se nachází na terase kavárna s vyhrazenou toaletou (dveře 80cm, kabina
180x220cm). Venkovním výtahem se lze dostat na úroveň 1.PP. Venkovní
bazény mají rovněž přístup usnadňující sedátko. V bungalovu je speciální
WC. Povrch u bazénů tvoří betonová dlažba bez mezer.

Toaleta se sprchou

Sedátko u bazénu
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WELLNESS
WC

WC

WC

MAX
20

12

Možné je navštívit také wellness zónu
v duchu římských lázní,
Forum Romanum Wellness, na ploše
2 500m2.

Zóna wellness je v 1.NP. Výtah a schodiště jsou v hale recepce. Výtah má
kabinu o rozměrech 110x150cm a dveře široké 90cm. Nachází se zde
vyhrazená toaleta (dveře 80cm a kabina 180x220cm, mísa přístupná zleva).
V návaznosti na šatny jsou zde dvě oddělené speciální toalety se sprchou
(dveře 80cm, kabina 300x260cm). Zóna wellness pojímá 7x saunu, 3x lázeň,
2x vířivka a bar. Pohyb mezi místnostmi je bezbariérový vyjma přístupu do
vířivek. Při zakoupení kombinovaného vstupu lze sjet výtahem na úroveň
vnitřních bazenů.
Wellness zóna

AQUALAND INN HOTEL
WC

WC

WC

MAX

Hotel má recepci přístupnou jižně od parkoviště. Výškový rozdíl překonává
schodiště (9x16cmx32cm). K usnadnění přístupu slouží plošina ovládaná
obsluhou. Dveře recepce jsou skleněné dvoukřídlé (2x80cm) dovnitř
otevíravé. V hale recepce jsou pouze standardní toalety. Hotel má vlastní
parkovací prostory (14 míst, žadné vyhrazené). Pokoje jsou bezbariérově
přístupné pouze tři. Vnitřní vybavení upravené není (standardní koupelna).

Aqualand inn

SOUHRN:
S výjímkou pokojů hotelu jsou všechna zařízení bezbariérově přizpůsobená.
Z hygienických důvodů není povolen vstup s asistenčním / vodícím psem.
Uvnitř areálu je dostatek možností k občerstvení. Užívání vodních atrakcí není
vysloveně zakázano. Omezujícím faktorem je fyzická způsobilost návštěvníka.
Vzhledem k vytíženosti je dobré si dostupnost zařízení ověřit telefonicky.
Pouze standardní koupelna
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