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adresa: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 02 Hradec Králové
web:   https://www.faf.cuni.cz/
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D., tel. 495 067 253,   kudlackova@faf.cuni.cz
tel.: 495 067 211 (volejte pro asistenci v objektu)

Základní charakteristika objektu
Budova Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové je umístěna na jižním okraji centra Hradce Králové. Jedná se
o budovu ze 70. let 20. století. Budova slouží primárně farmaceutické fakultě, jsou zde provozovány jak výukové,
tak administrativní a další aktivity fakulty. V budově nejsou k dispozici orientační prvky pro nevidomé. Budova není
přizpůsobena pro uživatele na vozíku. Nedisponuje vhodnými výtahy ani bezbariérovým WC. Přístup je zajištěn pouze
do foyer budovy a dále do hlavního sálu, který má vlastní boční vstup od ulice, taktéž opatřený rampou.

Doprava a dostupnost
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d5107.684344010065!2d15.835822!
3d50.201481!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xf59e1aa72fcb903b!2sUniverzita+Karlova+v+Praze+-
+Farmaceuticka+fakulta+v+Hradci+Kralove+-+Stredisko+vedeckych+a+knihovni!5e0!3m2!1scs!2scz!
4v1542374288283" width="550" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

MHD
Nejbližší zastávka MHD je zastávka trolejbusu a autobusu „Heyrovského“ jejíž všechny směry se nacházejí u přilehlé
světelné křižovatky, cca 200–400 metrů po rovině od hlavního vstupu. Přístup bez větších problémů je nejlépe umožněn
přímo ulicí Akademika Heyrovského, chodník nicméně není zcela ideální. Více na   www.dpmhk.cz .

Parkování
Budova disponuje dvěma vyhrazenými místy pro handicapované. V areálu je navíc poměrně velký počet parkovacích
míst v blízkosti vchodu.

Vstup
Do hlavní budovy se vstupuje poměrně pohodlnou šikmou rampou u hlavního vchodu.

Interiér
Veškeré výukové prostory jsou alespoň v základní míře přístupné pro mechanický vozík. Nejsou nicméně uzpůsobeny
pro potřeby osob se zdravotním postižením. Zejména toto platí pro veškeré laboratorní prostory. Studijní oddělení je
přístupné malým výtahem, je součástí děkanátu (2. patro). Všechna podlaží jednotlivých křídel jsou dostupná výtahem.
V rámci pater se s výjimkou pravé části přízemí nevyskytují žádná schodiště, pohyb místy komplikují prahy, případně
delší objízdné trasy mezi křídly.

Výtah
Pro dopravu do všech pater budovy děkanátu lze použít malý výtah umístěný za šatnou u hlavního vstupu. Šatnou je
nutno projet. Výtah nesplňuje parametry pro dopravu všech invalidních vozíků, nicméně malý mechanický vozík se do
něj vejde. Analogická situace platí pro druhé křídlo za spojovacím mostem (1. patro).

Hygienické zázemí
Bezbariérové toalety se nachází v jižní (tj. hlavní) budově v přízemí za šatnou (cesta je značena).
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