DOMOV SENIORŮ ÚVALY
Nám. Svobody 1475, Úvaly, tel: +420 281 980 919
www.dsuvaly.cz, jordanova@dsuvaly.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:
-

upozorňujeme, že prosklený vstup do objektu by měl být ve výšce 800 – 1000 mm a 1400 1600 mm od podlahy vyznačen kontrastně proti pozadí souvislým pruhem o min. šířce 50
mm.

-

tlačítka ovladačů ve výtazích a na stanicích by měly být opatřeny Braillovým písmem,
standardní číslice a symboly by měly být vystouplé 1 mm nad povrch

-

zrcadlo ve výtahu by mělo být umístěno na čelní stěně (slouží k vizuální kontrole osoby na
vozíku při couvání ven z výtahu)

-

doporučujeme doplnit ve výtahové kleci sklopná sedátka

-

klec výtahu by měla být doplněna fonetickým hlášením

Upravená toaleta v přízemí:
-

upozorňujeme na nevhodnou dispozici kabiny, která neumožňuje čelní přesun na WC mísu,
správně by měla být WC mísa zavěšena na zadní stěně s tím, že volné místo vedle mísy má
být naproti dveřím

-

madlo na dveřích upravené kabiny je na druhé straně, než by mělo být - na vnitřní straně
dveří (opačná strana než jsou závěsy) by mělo být vodorovné madlo přes celou šířku dveří ve
výšce 800 – 900 mm

-

v případě použití pevného zrcadla musí být jeho spodní hrana ve výšce max. 900 mm nad
zemí

-

upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových
úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu
osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí

-

upozorňujeme, že odpadkový koš ovládaný nášlapem není pro osoby na vozíku vhodný

-

doporučujeme nahradit ventily/kohoutky u umyvadla delší pákovou baterií

Upravená toaleta v prvním patře:
-

upozorňujeme, že prostor vedle WC mísy je omezen otopným tělesem, vedle WC mísy by měl
být prostor min. 800 mm
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-

madlo na dveřích upravené kabiny je na druhé straně, než by mělo být - na vnitřní straně
dveří (opačná strana než jsou závěsy) by mělo být vodorovné madlo přes celou šířku dveří ve
výšce 800 – 900 mm

-

v případě použití pevného zrcadla musí být jeho spodní hrana ve výšce max. 900 mm nad
zemí

-

upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových
úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu
osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí

-

upozorňujeme, že vedle WC mísy na straně u zdi chybí pevné madlo

-

doporučujeme nahradit ventily/kohoutky u umyvadla delší pákovou baterií
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