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tel.: +420 495 816 111
web:    www.lfhk.cuni.cz
virtuální prohlídka:     zde
e-mail:   dekanats@lfhk.cuni.cz
Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují
  kontaktní osoby .

Základní přehled přístupnosti

            

  Legenda k ikonám

Uživatelský popis objektu
V budově LF, kterou tvoří obloukový přední trakt a mimoúrovňově napojený zadní trakt, je sídlem vedení fakulty a místem
výuky teoretických předmětů.

http://www.lfhk.cuni.cz
https://my.matterport.com/show/?m=DfRrEhTw8Es
mailto:dekanats@lfhk.cuni.cz
CC-66.html
CC-20.html
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Vstup
Povrch přístupového chodníku tvoří hrubší mozaiková dlažba. Hlavní vstup do budovy je bariérový (+9 schodů),
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 83 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem se nachází další schodiště (+13
schodů), které vede k vrátnici a dále do páteřní chodby zvýšeného přízemí.
Zadní odemčený vchod je přístupný ze dvora, do nějž vede z ulice Šimkova vjezd ve sklonu (až 6 %) s hrubou dlažbou
a široká dvoukřídlá brána (šířka 2x 155 cm) opatřená zvonkovými signalizacemi z vnější (výška 132 cm) i vnitřní (výška
114 cm) strany. Také povrch dvora je dlážděný hrubší dlažbou.
Dvoukřídlé dveře zadního vstupu (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 73 cm) s vyrovnávacím nájezdem (sklon
11 %, délka 157 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 133 cm) je umístěna vlevo v
rohu u dveří. Vstup vede na schodišťovou podestu mezipatra předního traktu, kterou se suterénem (-8 schodů) propojuje
šikmá schodišťová plošina (nosnost neuvedena; přepravní plocha šířka 85 cm, hloubka 90 cm). Manipulační plochy
na spodní i horní schodišťové podestě jsou dostatečné. Plošina je použitelná pouze za asistence personálu. Zvonková
signalizace pro přivolání obsluhy je dispozici v horní (výška 73 cm) i spodní (výška 48 cm) stanici.

Interiér
Suterén a dalších pět nadzemních podlaží propojuje osobní výtah se stanicemi v páteřních chodbách pater. Manipulační
prostor v interiéru je dostatečný, dveře učeben, pracoven a další průchody jsou široké min. 80 cm, výjimkou jsou
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74 cm) vedoucí od výtahu do levé páteřní chodby k oddělení výpočetní techniky ve 3.
nadzemním podlaží a ke kancelářím děkanátu v 2. nadzemním podlaží. Ve dveřích jsou většinou prahy (výška 2 cm).
Ze schodišťových podest (-/+ 15 schodů) v mezipatrech mezi 1. -3. nadzemním podlažím je mimoúrovňově napojený
zadní trakt, jehož všechny vstupy jsou uzamčené a opatřené čipovou čtečkou. Zadní trakt má i samostatný vstup z boku
ze dvora, ke kterému vede přímá jednoramenná rampa (sklon 10 %, šířka 146 cm, délka 195 cm, jednostranné madlo
výška 95 cm). Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 45 cm) se zvonkovou signalizací (výška
145 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Na vstup navazuje schodišťová chodba s výtahem (viz Výtahy).
Mimoúrovňově (-12 schodů) je s přízemím předního traktu propojená také východní část budovy s Velkou posluchárnou.
Ta má opět samostatný vstup z boku ze dvora, k němuž rovněž vede přímá jednoramenná rampa (sklon 10 %, šířka
158 cm, délka 950 cm, oboustranné madlo výška 112 cm) s hrubším dlážděným povrchem. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x
60 cm) bez zvonkové signalizace se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Výtah
Výtah v předním traktu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 100 cm, hloubka 130 cm) spojuje 1.
podzemní až 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem
(spodní hrana výška 127 cm) na čelní stěně. Sklopné sedátko a madlo v kabině není. Ovladač na nástupních místech
je ve výšce max. 105 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 115 cm.

Výtah v zadním traktu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 113 cm, hloubka 137 cm) spojuje přízemí
až 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena sklopným sedátkem,
zrcadlem (spodní hrana výška 111 cm) a madlem (výška 111 cm) na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve
výšce max. 109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 126 cm.

Hygienické zázemí
V předním traktu se upravená toaleta nachází v 1. nadzemním podlaží naproti vrátnici, s vazbou na výtah. Částečně
přístupná toaleta (dveře šířka 80; kabina šířka 123-151 cm, hloubka 240 cm) je samostatná s přímým přístupem z páteřní
chodby. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina se uzamyká, klíč je
k dispozici na vrátnici. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je
částečně omezený (šířka 78 cm). Toaletní mísa je umístěná na soklu (výška 8 cm), který však nebrání přístupu z boku
ani zepředu. Mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Druhá upravená toaleta je k dispozici u Velké posluchárny s vazbou na vedlejší vstup. Částečně přístupná toaleta (dveře
šířka 90; kabina šířka 171 cm, hloubka
140 cm) je opět samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup
k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 103 cm). Toaletní
mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování
Ve dvoře u zadního vstupu jsou k dispozici tři vyhrazená parkovací stání.

MHD
Všechny trolejbusy a autobusy MHD v Hradci Králové jsou nízkopodlažní, některé jsou navíc vybaveny nástupní plošinou
pro vozíky.   Další ifno

http://www.dpmhk.cz/cs/mhd-hradec-kralove/preprava-osob-na-voziku
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Nejbližší a nejvíce frekventovaná zastávka MHD je „Magistrát města“ (pro spoje: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 27).
Přesun od zastávky vede po bezbariérových přechodech pro chodce, je vzdálená 230 m. Jednoduchý přístup je také ze
zastávky „Kongresové centrum Aldis“ (pro spoje: 5, 11, 13, 15, 17). K budově fakulty je to 500 metrů po chodníku. Přímo
u fakulty je zastávka autobusu „Šimkova“, ale ta slouží pouze pro meziměstské spoje (nejsou bezbariérové: Jaroměř,
Třebechovice p. O., Vysoké Mýto, Náchod, Broumov). Více na:   www.dpmhk.cz .

  Trasa od zastávky Magistrát města k LF
  Trasa od zastávky Kongresové centrum Aldis k LF

Fotogalerie

http://www.dpmhk.cz
https://mapy.cz/s/IgC7
https://mapy.cz/s/IgLC

