
 
 
 

Česká spořitelna a.s. 
adresa tř. Míru 72, Pardubice 530 02  

telefon +420 466 811 111, 956 740 200 

e-mail csas@czas.cz   

web www.csas.cz  

 
Parkování Vyhrazené 3 x v Pernerově ul. nebo 26 x v obchodním domě Palác 

Pardubice.  
Vstup Přístupný. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automatické. Ze zadveří vstup 

do prostorného vestibulu.  
Před vstupem  čtečka karet ve v. 1070mm (pro umožnění vstupu k 
bankomatu  mimo úřední hodiny).  
Nad osou vstupních dveří akustický orientační majáček.   

Interiér Přístupný (1.NP a 2.NP). Vstup z vestibulu do interiéru spořitelny otevřený 
prostor.  
Ve  vestibulu 4 bankomaty. 1 bankomat snížený – ovládací tlačítka ve v. 
760mm, otvor pro vložení karty ve v. 1050mm, snížený pult  v. 680mm a 
hl.130mm.   
V interiéru spořitelny :  
Jednací stoly v. 720mm, hl. podjetí 300mm.  
Vyvolávací systém – ovládací tlačítko ve v. 1160mm.  
Pokladna – přepážky ve v. 1070mm s předsunutou plochou ve v. 600mm a 
hl. 200mm.  
Jednací místnost – dveře o š. 850mm.  

Výtah V objektu České spořitelny 2 výtahy.  
1. výtah (propojuje 1.NP – 2.NP) - přístupný z interiéru spořitelny. Kabina 
výtahu š.1400mm x hl.1500mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné  š. 
850mm. V kabině výtahu není zrcadlo a sedátko. 
2.výtah (1.NP – 2.NP) – přístup k výtahu z vestibulu dveřmi  š. 850mm (bez 
samozavírání, s madlem).  Kabina výtahu š. 1300mm x 1700mm. Dveře 
samočinné vodorovně posuvné  š. 900mm. V kabině výtahu není sedátko.  

WC Přístupné  - závada (2.NP)  - blíže 2. výtahu.  
V České spořitelně není WC pro veřejnost,  v případě potřeby imobilního 
klienta lze využít bezbariérové WC v jejím zázemí za doprovodu 
pracovníka spořitelny nebo  ochranky.  
Dveře do předsíně WC kabiny š. 890mm (se samozavíráním se 
zpomalením). Předsíň š. 1250mm x hl. 2160mm.  
WC kabina š. 1950 x 2300mm. Ve WC kabině výška mísy 530mm, 
odsazení mísy od zadní stěny 520mm.   

 Vstup přístupný.  
Interiér přístupný.  
WC přístupné – závada (pouze za doprovodu personálu).  

Přemapováno 01/2018  zpracoval: R. Zamastilová  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Česká spořitelna, a.s. , tř. Míru 72 

 


