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Parkování Vyhrazené stání 1 x za divadlem v ul. U Divadla + 1 x na Smetanově 

náměstí. 
Přístup Rovná pochozí plocha - drobná žulová kostka.  
Vstup Hlavní vstup nepřístupný. 

Před vstupem schody. Vstupní dveře a dveře ze zádveří dvoukřídlé (3x 
totožné) o š. otevíravého křídla 700mm. Hloubka zádveří 1000mm.  
Vedlejší vstup přístupný - zvonek.  
Vedlejší vstup se nachází z boku budovy (vlevo od hlavního vstupu), u 
hlavního vstupu není odkaz na vedlejší bezbariérový vstup. U vedlejšího 
vstupu zvonek ve v. 1040mm pro přivolání pracovníka divadla – dveře 
uzamčené. Průjezdová šířka otevíravého křídla 730mm, š. vedlejšího křídla 
800mm. Za vstupními dveřmi schody (plošina).   

Interiér Přístupný s dopomocí - zvonek (plošina). 
Za vstupními dveřmi plošina - u plošiny zvonek ve v. 960mm, další zvonky 
ve zvýšeném 1.NP ve v. 940mm a ve 2.NP ve v. 900mm. Zvonky slouží k 
přivolání pracovníka divadla, který zajistí přemístění imobilního diváka za 
pomoci plošiny do potřebného NP.  
1.NP: Hlediště - 3 vstupy do hlediště divadla ze dvou stran. Pro imobilního 
diváka přístupný jeden vstup (na každé straně ) - bez výškových rozdílů - 
doprovod poskytne  na místo v hledišti uvaděčka.   
Šatna - pult v. 800mm s podjezdem. Občerstvení na chodbě v předsálí - pult 
v. 1040mm.  
2.NP: Přístupné prostory v předsálí (např. při pořádání rautů). Balkón je pro 
vozíčkáře nepřístupný, za vstupními dveřmi na balkón jsou schody.  
Občerstvení ve 2.NP (při divadelních představeních) je pro vozíčkáře 
nepřístupné - přístup po schodech. 
3.NP nepřístupné.   

Plošina  Propojuje 1.NP (vstup) se zvýšeným 1.NP a 2.NP (pouze prostory v 
předsálí). Plošina š. 970mm x hl. 1000mm, nosnost 250kg.  

Schodiště Přímé schodiště s madlem po jedné straně.  
WC Přístupné - závada (v 1.NP).  

WC kabina š. 1700mm x hl. 2660mm. Ve WC kabině výška mísy 510mm, 
madlo u umyvadla není. WC kabina není vybavena signalizačním systémem 
nouzového volání.  
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