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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
ÚO IROP pro Pardubický kraj sídlí v komplexu budov Magistrátu města Pardubice. Oddělení je umístěné v 2. NP 
budovy B. 
 
Vstup  
 
Budova B má vstup z ulice Jahnova. Přístupový chodník je rovný s mozaikovou dlažbou. Dvoukřídlé dveře (celková 
průjezdová šířka 133 cm) se otevírají automaticky směrem ven. Zvonková signalizace a akustický orientační majáček  
u vstupu není.  

Interiér 

Uliční úroveň (úroveň vstupu) a páteřní chodbu zvýšeného přízemí spojuje schodiště, vedle kterého je umístěná 
svislá zdvihací plošina (nosnost 400 kg; rozměry přepravní plochy šířka 84 cm, hloubka 136 cm; ovládací prvky výška 
max. 124 cm). Manipulační plocha spodní i horní podesty je dostatečná.  

Zvýšené přízemí a další podlaží pak propojuje osobní výtah (viz Výtahy), nachází se v páteřní chodbě naproti plošině. 

Od výtahu vede ke kancelářím Centra chodba bez převýšení. Místnosti jsou mezi sebou průchozí. Manipulační 
prostor v interiéru je dostatečný. Průchody a dveře kanceláří jsou široké min. 80 cm, s prahy (výška 2-3 cm).  

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně vnitřního schodiště jsou kontrastně značené. 

Výtah 

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 82 cm; kabina šířka 91 cm, hloubka 151 cm) spojuje zvýšené přízemí až  
4. NP budovy. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem na bočních stěnách. 
Sklopné sedátko a zrcadlo v kabině není. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 114 cm, maximální výška 
ovladačů uvnitř kabiny je 129 cm. Označení ovladačů v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno 
příslušným Braillovým znakem.   

Hygienické zázemí 
  
Přístupná kabina v 1. NP budovy B (dveře šířka 85 cm; kabina šířka 161 cm, hloubka 246 cm) je samostatná. Označené 
jednokřídlé dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 
100 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. 
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Parkování 

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.  

 


