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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
VSTUPNÍ OBJEKT – ČESTNÝ DVŮR 
 
Přístupovou komunikaci z ulice Gen. Svobody tvoří hrubá dlažba zakončená dvoukřídlou bránou (šířka 2x 120 cm) do 
průchodu vstupního objektu. Pokladna a informační centrum se nachází po pravé straně. V letních měsících je možné 
využít vstup dvoukřídlými dveřmi, která se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Mimo letní 
sezónu je nutné použít vedlejší dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 52 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), které se 
otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici. Pokladna je v části opatřena sníženým 
pultem (výška 76 cm). 
 
Z návštěvnického centra s pokladnou je přístupný Palmový skleník dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 65 cm), otevírají se 
mechanicky směrem do skleníku. Přímo za dveřmi je v nedostatečné vzdálenosti 66 cm k dispozici přímá rampa (sklon 
10 %, šířka 130 cm, délka 288 cm) s hrubým povrchem. Pochozí plochy skleníku jsou tvořeny pískem. 
 
Velký skleník je přístupný ze zahrad přímou prudkou rampou s proměnlivým sklonem (1. úsek sklon 25 %, délka 50 
cm; 2. úsek sklon 9,3 %, délka 600 cm; 3. úsek sklon 20 %, délka 40 cm; šířka 250 cm). Podlahu skleníku tvoří hrubá 
dlažba. Součástí skleníku je kavárna vybavená stoly s podjezdem (výška 71 cm). 
 
V levé části průchodu je k dispozici přístupná toaleta a výtah spojující přízemí s 1. a 2. patrem. V 1. patře se nachází 
menší edukační místnost s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s prahem (výška 2 cm), vybavená stoly s podjezdem 
(výška 68 cm). Ve 2. patře je víceúčelová prezentační místnost vybavená mobilními židlemi. 
 
ZAHRADA 
 
Přístup do zahrady je z průchodu vstupního objektu jednokřídlou brankou (šířka 90 cm), která se otevírá elektronicky 
přiložením vstupenky/permanentky ke čtečce (výška 90 cm, vzdálenost od rohu 22 cm). Povrch většiny komunikací 
v zahradách tvoří mlatové a štěrkové cesty. Manipulační prostor mezi záhony je dostatečný. 
 
Kolonáda je přístupná přes +1 schod (výška 20 cm), uprostřed kolonády je převýšení menší (výška 5 cm). Vyhlídka na 
kolonádu je nepřístupná (točité schodiště). 
 
Centrální pavilon zahrady Rotunda je přístupný přes +1 schod (výška 14 cm), přes který je v letních měsících položena 
mobilní rampa. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (šířka 155 cm) jsou trvale otevřené. 
 
Do Holandské zahrady (součást Květné zahrady) je umožněn přístup dvěma bránami bez dveří z cesty, která od 
Čestného dvora směřuje ke kolonádě.  Na polovině plochy jsou zde mlatové cesty, část zahrady – tzv. Edukační – je 
kompletně zatravněna. 
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Přístup k ptáčnici tvoří rovná dlažba. Do interiéru je možné nahlížet z venkovního ochozu (šířka 150 cm) přes pevné 
zábradlí (výška 84 cm). 
 
 
 
Výtah 
 
Výtah spojuje přízemí průchodu vstupního objektu s 1. a 2. patrem. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. 
Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm). Klec (šířka 100 cm, hloubka 125 cm) je vybavena madlem a zrcadlem na 
boční stěně, sklopné sedátko není k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 111 cm, maximální 
výška ovladačů uvnitř klece je 104 cm. 
 
Hygienické zázemí 
 
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 176 cm) se nachází v uzamčené chodbě přízemí 
průchodu vstupního objektu. Klíč je k dispozici na pokladně. Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky 
směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný 
(šířka 95 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. 
 
Parking 
 
Dvě vyhrazená parkovací místa se nachází na parkovišti cca 50 m od vstupu do zahrady. 
 
 


