
 

 

4.                              Panský dům 

adresa Jungmannova 137, 565 01 Choceň  

telefon +420 739 269 304, +420 465 461 935         

e-mail josef.horacek@chocen-mesto.cz , jindriska.seichersteinova@chocen-
mesto.cz  

web http://www.kultura-chocen.cz/kultura-mesta-chocen/kulturni-zarizeni-
mesta-chocen/pansky-dum.htm 

 
Parkování Obecné, nejbližší vyhrazené stání 1x na parkovišti na náměstí.  
Přístup Bezbariérový – snížené obrubníky.  
Vstup Diváci + učinkující: 

hlavní vstup přístupný  
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. křídla 900mm (bez samozavírání, s madlem). 
Dveře ze zádveří automatické. V zádveří rampa – sklon 2,2%, dl. 3m a š. 
3,8m.  
Učinkující: 
vedlejší vstup přístupný s dopomocí   
Z boku budovy dvoukřídlá vrata o š. křídla 1200mm (zvenčí uzamčená) –
pouze za dopomoci pracovníka kulturního zařízení po předchozí domluvě. 
Před vstupem nájezd - sklon 30% na dl. 600mm.   

Interiér Diváci + učinkující:   
přístupný   
Bezabriérový přístup z 1.NP (šatny)  do 2.NP (sál + bar) je zajištěn svislou 
plošinou.  
1.NP: šatny (plošina) - dvoukřídlé dveře o š. křídla 600mm  (se 
samozavíráním, bez madla), při konání akcí obě křídla dveří  plně otevřena.  
2.NP: Hlavní sál kulturního domu se nachází ve 2.NP a je v jedné výškové 
úrovni.  
Bar – z vestibulu dvoukřídlé dveře o š. křídla 600mm (bez madla), obslužný 
pult – v. 1000mm a 1200mm.  
dále učinkující - jeviště: 
přístupný s dopomocí  
Přístup na jeviště  za dopomoci pracovníka kulturního centra nákladním 
výtahem – přístup k výtahu přes bar (ve 2.NP).  
Další možnost přístupu na jeviště – nákladním výtahem z 1.NP ( vedlejším 
vstupem) – dojezd do zákulisí jeviště (zvýšené 2.NP).       
Šatny pro učinkující jsou nepřístupné (zvýšené 1.NP - schody), imobilní 
učinkující využívají prostor na chodbě vedle bočního vstupu na jeviště 
(zvýšené 2.NP).  

Svislá plošina  Propojuje 1.NP -  2.NP  (bar + sál).  
Nákladní výtah  Propojuje 1.NP – 2.NP  (bar + sál) -  zvýšené 2.NP (jeviště).  

Rozměry: š. 1200 x hl. 4m. Dveře mechanické + automatické – š. vstupu 
1100mm (na čip) – pouze za dopomoci pracovníka kulturního domu.  

WC přístupné – závada (2.NP) 
WC kabina š. 1800mm x hl. 1700mm. Dveře do WC kabiny  nejsou  
označeny piktogramem, chybí madlo,  není  odjistitelný zámek zvenčí.  Ve 
WC kabině není madlo  u umyvadla a háček na oděvy, prostor vpravo vedle 
mísy 700mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem 
nouzového volání.   
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 Vyhrazené 1x parkovací stání    Panský dům – kulturní zařízení 
          na náměstí       města Choceň           


