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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
ÚO IROP pro Královéhradecký kraj a oddělení pro NUTS II Severovýchod sídlí v Evropském domě, který se nachází 
v oploceném areálu za budovou Rudolfina. Oddělení jsou umístěná v 1. a 2. NP vícepodlažního objektu. 
 
Vstup  
 
Areálový vstup z ulice Švendova tvoří široká dvoukřídlá brána, od které vede asfaltový chodník s jemnými poruchami 
a mírným podélným sklonem (do 5 %).  
Před vstupem do budovy je přímá jednoramenná rampa (sklon 9 %, šířka 253 cm, délka 463 cm) bez madla, která 
zasahuje až do prostoru dveří (chybí horní podesta). Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 
96 cm) s prahem (výška 4 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace s interkomem (výška 145 
cm) je umístěná na fasádě vlevo u vstupu. U vstupu není k dispozici akustický orientační majáček. 

Z prostorného zádveří vedou do interiéru automatické dvoukřídlé dveře. Ve vstupní hale se nachází recepce (pult 
výška 96 cm). 

Interiér 

Podlaží budovy propojuje osobní výtah (viz Výtah) umístěný naproti recepci vedle schodiště. Obě podlaží mají 
jednoduché uspořádání s páteřní chodbou, z níž po obou stranách vedou vstupy do kanceláří (dveře šířka 80 cm, práh 
výška 2-4 cm). 

U vstupu do 1. NP je zvonková signalizace (výška 146 cm) a čipová čtečka (výška 129 cm).  

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně vnitřního 
schodiště jsou kontrastně značené. 

Výtah 

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 108 cm, hloubka 139 cm) spojuje 1. - 4. NP budovy. 
Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem (spodní hrana výška 104 cm)  
a madlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je v dosahu ovladače. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 107 
cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 99 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní 
plochy a je doplněno příslušným Braillovým znakem.   
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Hygienické zázemí 
 
Na obou podlažích je upravená kabina WC s nevhodnou dispozicí (WC mísa je kotvená na zadní stěně kabiny naproti 
dveřím, boční přístup je omezený).  

Částečně přístupná kabina v 1. NP (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 214 cm, hloubka 184 cm) je samostatná. Označené 
jednokřídlé dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven, madlo na vnitřní straně dveří chybí. Přístup k míse  
z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Přístup do prostoru pro vozík vedle WC mísy (šířka 75 cm) je omezený 
umyvadlem. Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem.  

Kabina ve 2. NP má stejnou dispozici, ale menší šířku (209 cm), přístup do prostoru pro vozík vedle WC mísy (šířka 58 
cm) je umyvadlem omezený významněji. 

Parkování 
 
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici, po předchozí domluvě lze využít parkovací plochu ve vnitřním dvoře.  

 


