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Parkování
Přístup

Vyhrazené 1 místo pro ZTP na parkovišti u hotelu.
Po chodníku z ulice Arnošta z Pardubic. Před dveřmi je podélný sklon 5 –
7,7% v délce 2200m.
přístupný - hlavní vstup
Vstupní dveře a dveře v zádveří automaticky ovládané, šířka 1700 mm.
U dveří intercom, tlačítko ve v. 1550 mm.
nepřístupný- vedlejší vstup (z parkoviště)
Vstupní dveře dvoukřídlé bez madla, š. otevíravého křídla 630 mm.
U dveří intercom, tlačítko ve v. 1550 mm.
přístupný
1.NP – pokoje č. 102 - 110, recepce, kosmetika, kadeřnictví
2.NP – pokoje č. 202 - 213
3.NP – pokoje č. 302 - 315, byt, kancelář 301
4.NP – pokoje č. 402 - 415, učebna 401
5.NP – pokoje č. 502 - 515 , učebna 501
přístupný v 1.NP (kategorie I.)
předsíň
š. 1750 mm a hl.1290 mm, vstupní dveře š. 850 mm
šatna
dveře š.800 mm bez madla otevírané do předsíně, skříně bez podjezdu
volný prostor před skříněmi 900 mm
pokoj dvoulůžkový
manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm,
klička u okna ve výšce 1770 mm.
pokoj jednolůžkový s kuchyňskou linkou
manipulační prostor u lůžka 1100 mm, výška lůžka 560 mm, klička u okna
ve výšce 1770 mm
kuchyňská linka s podjezdem pod pracovní desku výšky 760 mm a šířky
950 mm
přístupná (hygienické zařízení I.)
Hygienická buňka š.2400 mm x hl.1700 mm. Sprchovací plocha š. 1500
mm x hl.1700 mm. Není vybavena signalizačním systémem nouzového
volání. Není zámek odjistitelný zvenčí.

Vstup

Interiér

Bezbariérový pokoj dvoupokojový

Hygienická buňka
v BB pokoji

Výtah

WC bezbariérové
Přemapováno

2 x kabina výtahu š.840 mm x hl.1050 mm. Dveře mechanicky otevírané
š.840 mm. Není sedátko. Tlačítka výtahu nejsou označena Braillovým
písmem.
v objektu samostatné není
08/2019
Zpracovala: Hana Zemanová

Hlavní vstup

Vedlejší vstup z parkoviště

