
 

 

4. Východočeské divadlo – Malá scéna Ve Dvoře 

adresa U Divadla 2703, Pardubice 530 02 

telefon +420 466 616 431, +420 725 306 737 

e-mail vcd@vcd.cz   

web www.vcd.cz 

Malá scéna Ve Dvoře se nachází v 1.NP budovy.  
Parkování Obecné, nejbližší vyhrazené stání pro návštěvníky divadla v parkovacím 

domě, pro učinkující obecné stání ve dvoře divadla po předchozí domluvě.   

Přístup Nájezd na chodník ( k rampě) – 30mm.  
Vstup Diváci:  

Přístupný - zvonek.   
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíraného křídla 900mm ( se 
samozavíráním, se zajištěním v otevřené poloze, bez madla), druhé křídlo š. 
740mm (s panikovým kováním). Přede dveřmi zvonek s piktogramem ve v. 
950mm.   
Učinkující: 
Přístupný.  
Vstup do zázemí divadla (šatny) ze dvora – vstupní dveře š. 800mm (bez 
madla). Další vstup (pro učinkující) ze dvora do divadla (přes dílnu divadla) 
dvoukřídlé dveře o š. křídla 1000mm  (bez madla).  

Interiér Diváci:  
Přístupný (v 1.NP).   
Sál - dvoukřídlé dveře o š. obou křídel 900mm (se samozavíráním se 
zpomalením, se zajištěním v otevřené poloze, bez madla).  
Z předsálí přístup k šatnám a baru dveřmi š. 1090mm. Šatna – pult v. 
860mm, bar – pult v. 770mm. V hledišti divadla je svislá plošina, která se 
využívá v případě hraní představení tzv. na kukátko (možnost využítí dle 
momentálního  uspořádání kulis v divadle) – nutná předchozí domluva. V 
opačném případě bude imobilnímu divákovi vyhrazeno místo s 
odpovídajícím  výhledem.  
Učinkující: 
Přístupný (v 1.NP). 
Dveře ze šaten na jeviště dvoukřídlé o š. obou křídel 900mm (bez madla).  
Balkón je pro vozíčkáře nepřístupný.  

Rampa Před vstupními dveřmi do divadla, rampa o sklonu 7,8%, délky 4m a šířky 
1500mm, s madlem po jedné straně.  

Plošina Hlediště (1.NP). 
Rozměry plošiny  š. 2000mm x hl. 2000mm. Nosnost 500kg.  

WC Přístupné - závada (1.NP předsálí).   
WC kabina š.1650mm x hl. 1920mm. Ve WC kabině není madlo u 
umyvadla. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového 
volání.   
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