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Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Institut umění – Divadelní ústav sídlí v Menhartovském paláci. V prostorách se nacházejí badatelny, studovny, 
kanceláře administrativy a knihovna. 
 
Vstup  
 
Hlavní vstup do IDU se nachází na vnitřním nádvoří, do kterého vede průjezd z ulice Celetná a ulice Štupartská. Před 
oběma průjezdy jsou úseky dlážděné hrubou historickou dlažbou, ve Štupartské je navíc výrazný sklon  (až 10 %). 
Povrch průjezdu i cest na nádvoří už tvoří rovná velkoformátová dlažba. 

Před vstupem do budovy je přímá jednoramenná rampa (sklon 11 %, šířka 140 cm, délka 550 cm) s jednostranným 
madlem (výška 99 cm), která zasahuje až do prostoru dveří (chybí horní podesta). Jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) 
s čipovou čtečkou (výška 120 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u vstupu není. Ze zádveří 
(šířka 107 cm, hloubka 102 cm) vedou do interiéru opět jednokřídlé dveře (šířka 83 cm), které se otevírají mechanicky 
směrem do vstupní haly.  

Interiér 

Ze vstupní haly, jejíž součástí je recepce (pult výška 116 cm), vede přes +1 schod (výška 10 cm) chodba do knihovny 
v přízemí.  

Za vstupem do knihovny jsou -2 schody. Prostor je vybavený počítačovými stoly (výška 75 cm, podjezd 73/65 cm). 

Přízemí a 1. patro s badatelnami, další částí knihovny a informačně-dokumentačním oddělením propojuje pouze 
schodiště. Dveře místností jsou převážně dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 56 cm, vedlejší křídlo šířka 59 cm) s prahy 
(výška 2-3 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.  

Oddělený knihovní prostor s čítárnou pro prezenční výpůjčky a kanceláří evidence čtenářů má samostatný vstup 
z průjezdu ze Štupartské ulice. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 68 cm, vedlejší křídlo šířka 79 cm) s obtížně 
dostupnou zvonkovou signalizací (výška 150 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Součástí prostoru je pult služeb 
(výška 76/106 cm), elektronický katalog a pracovní stoly (výška 75 cm, podjezd 72 cm). Manipulační prostor v interiéru 
je dostatečný. 

Výtah 

Výtah v budově není. 
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Hygienické zázemí 
 
V prostorách IDU jsou k dispozici pouze běžné toalety. 
 
Parkování 
 
Jedno vyhrazené parkovací stání je k dispozici v ulici Štupartská u vjezdu do nádvoří paláce.   

Technický popis objektu viz tabulky 
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Nekázanka 887/16, Praha 1 
tel.: +420 224 809 111 
web: www.idu.cz 
e-mail: info@idu.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
Ve dvoupodlažní budově A sídlí Institut umění, Kancelář Kreativní Evropa Kultura a kancelář SoundCzech.  Objekt je 
mimoúrovňově propojen se sousedící budovou B (Nekázanka 18). 
 
Vstup  

Povrch přístupového chodníku tvoří asfalt s jemnými poruchami. Vstup do budovy je bariérový (+2 schody). 
Jednokřídlé dveře (šířka 86 cm) se zvonkovou signalizací (výška 100 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ve 
vstupní hale se nachází recepce (pult výška 118 cm), která se v současnosti nepoužívá. 

Alternativní vstup do objektu A vede přes sousedící budovu B (Nekázanka 18). Široká vjezdová brána (šířka 2x 120 cm) 
je opatřena zvonkovou signalizací (výška 152 cm). Od brány do dvora přiléhajícího k budově B prudce klesá (sklon až 
20 %) vjezd s hrubou kamennou dlažbou (dále viz Interiér). 

Interiér 

Ke vstupní hale v budově A přiléhá zleva zasedací místnost (dveře šířka 2x 95 cm). Za recepcí je umístěná 
zaměstnanecká kuchyňka s omezenou manipulační plochou. Na vstupní halu vpravo navazuje chodba 
k hygienickému zázemí s upravenou kabinou (viz Hygienické zázemí) a ke schodišti, které propojuje přízemí s 1. 
patrem. Dveře mezi vstupní halou a chodbou májí zúžený průchod hlavním křídlem (hlavní křídlo šířka 76 cm, vedlejší 
křídlo šířka 42 cm). Dveře kanceláří v 1. patře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 58 cm). 

Do vnitřního dvora se zahradou vedou ze vstupní haly dvoje stejné dvoukřídlé dveře umístěné těsně za sebou (hlavní 
křídlo šířka 69 cm, vedlejší křídlo šířka 63 cm). Ve vstupu je dřevěný práh (výška 2 cm) a -1 schod (výška 12 cm). 
Povrch dvora tvoří velkoformátová rovná dlažba a tráva.  

K budově B klesá z vnitřního dvora jednoramenná rampa (sklon 9 %, šířka 121 cm, délka 423 cm) s jednostranným 
madlem (výška 90 cm). Manipulační plocha obou podest je dostatečná. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm) vedou 
přímo do průchozího přednáškového sálu. Druhé dveře na protější stěně sálu ústí do dvora za vjezdovou bránou 
budovy B (Nekázanka 18). 

Výtah 

Výtah v budově není. 
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Hygienické zázemí 
 
Částečně přístupná kabina v přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 156 cm, hloubka 160 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. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 101 cm). Toaletní 
mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.  

Parkování 

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

Technický popis objektu viz tabulky 
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  INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV – NEKÁZANKA 18 
 
 
Nekázanka 887/18, Praha 1 
tel.: +420 224 809 111 
web: www.idu.cz 
e-mail: info@idu.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
V budově B sídlí Kabinet pro studium českého divadla a Oddělení sbírek a archivu. Dále je zde přednáškový sál a 

ateliér. Objekt je mimoúrovňově propojen se sousedící budovou A (Nekázanka 16). 

Vstup  

Povrch přístupového chodníku tvoří asfalt s jemnými poruchami. Široká vjezdová brána (šířka 2x 120 cm) je opatřena 
zvonkovou signalizací (výška 152 cm). V křídle brány jsou vsazené jednokřídlé dveře (šířka 88 cm) s vysokou prahovou 
lištou (výška 18 cm). Od brány do dvora přiléhajícího k budově B prudce klesá vjezd s hrubou kamennou dlažbou 
(sklon až 20 %, délka cca 4 m). Povrch dvora pak tvoří štětová dlažba s nepravidelnými spárami. 

Interiér 

Do přednáškového sálu budovy B vedou ze dvora dvoukřídlé dveře (šířka 2x 86 cm). Otevírají se mechanicky směrem 
dovnitř. Sál je průchozí do vnitřního dvora se zahradou. Na vchod do dvora (dveře šířka 2x 80 cm) navazuje 
exteriérová jednoramenná rampa (sklon 9 %, šířka 121 cm, délka 423 cm) s jednostranným madlem (výška 90 cm). 
Manipulační plocha obou podest je dostatečná. Povrch dvora tvoří velkoformátová rovná dlažba a tráva.  

V přízemí budovy B se dále nachází ateliér (dveře šířka min. 80 cm), k němuž vede chodba z přednáškového sál nebo 
samostatný vstup přímo ze dvora za vjezdovou bránou.  

Přízemí s 1. patrem propojuje pouze úzké schodiště. Dveře kanceláří v 1. patře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 53 
cm, vedlejší křídlo šířka 37 cm) s vysokými prahy (výška až 5 cm). 

Výtah 

Výtah v budově není. 
 
Hygienické zázemí 
 
V budově je pouze běžné hygienické zázemí.  

Parkování 

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

Technický popis objektu viz tabulky 
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