
 
 

5. Palác Pardubice 

adresa Masarykovo nám. 2799 

530 02, Pardubice 

 

telefon 469 800 123 – infostánek Palác Pardubice 

469 800 111 - recepce 

web www.palacpardubice.cz – Palác Pardubice 

 

Parkování vyhrazené pro ZTP 26x v podzemních garážích 

Vstup přístupný 5x, 

 

od Třídy Míru 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm 

dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm 

 

z Masarykova náměstí 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm 

dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm 

 

od Palackého třídy 

před vstupem je podélný sklon 10% přímo do dveří, práh výšky 10mm, 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm 

dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm 

 

od polikliniky Kolf 

dveře karuselové, automaticky ovládané, tlačítko na zpomalení rychlosti 

otáčení pro vozíčkáře a kočárky je ve v. 1100 mm 

 

od hotelu Labe 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1200mm 

dveře zádveří otevíravé, šířka křídla 800mm, dveře mají samozavírání a 

nemají madlo 

 

Interiér přístupný 

komerční prostory ve třech podlažích 

Multikino Cinema City 

Congress Centre 

Obchody, kavárny, restaurace atd. 

v 1.NP je průchod do obchodního domu Tesco 

Výtah přístupný 6x, 

 

2x u vstupu od Třídy Míru (1.PP – 3.NP) 

kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1650mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 900mm, není sedátko 

 

u vstupu od polikliniky (1.PP - 2.NP) 

kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1600mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 1200mm, není sedátko 

 

2x u vstupu od hotelu Labe (1.PP – 1.NP) 

kabina výtahu š. 2050mm x hl. 1900mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 1400mm 

 

do multikina Cinema City (2.NP - 3.NP) 

http://www.palacpardubice.cz/


kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1400mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 900mm, není sedátko 

 

WC 2x přístupné,  

 

v 2. NP u výtahu do multikina 

WC kabina š. 1600mm x hl. 2450mm, WC kabina není vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání, v kabině je instalován 

přebalovací pult 

 

v 3. NP u kongresového centra 

WC kabina š. 1580mm x hl. 2400 mm, není odpadkový koš, není háček na 

oděv, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání 

 

2x přístupné – závada, 

 

v 1. NP 

WC otvírá na dálku elektronicky ostraha OC – Zvonek na ostrahu je ve 

výšce 1150 mm. Vedle dveří je signalizace čekejte/vstupte. V případě 

problémů se systémem vstupu podávejte písemně podepsané stížnosti na 

informacích. 

WC kabina š. 2100mm x hl. 2200 mm 

(zúžení v prostoru u mísy na š. 1300mm), 

není odpadkový koš, není zámek odjistitelný zvenku, není háček na oděv, 

WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání 

 

v 2. NP 

WC otvírá na dálku elektronicky ostraha OC – Zvonek na ostrahu je ve 

výšce 1150 mm. Vedle dveří je signalizace čekejte/vstupte. V případě 

problémů se systémem vstupu podávejte písemně podepsané stížnosti na 

informacích. 

WC kabina š. 2100mm x hl. 2200 mm 

(zúžení v prostoru u mísy na š. 1330mm), 

není odpadkový koš, není zámek odjistitelný zvenku, není háček na oděv, 

WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání 
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