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Parkování 26 x v podzemní garáži (1.PP). 

Přístup Výtahem z 1.PP -3.NP.  

Vstup Přístupný 5x.  
Vstup od Třídy Míru - dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 2000mm,  
dveře ze zádveří automaticky ovládané, šířka vstupu 2000mm. 
Vstup z Masarykova náměstí - dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 
1800mm, dveře ze zádveří automaticky ovládané, šířka vstupu  1800mm. 
Vstup od Palackého třídy - před vstupem podélný sklon 10% přímo do 
dveří, práh výšky 10mm. Dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 
1600mm, dveře ze zádveří automaticky ovládané, šířka vstupu 1600mm.  
Vstup od polikliniky Kolf - dveře karuselové, automaticky ovládané, 
tlačítko na zpomalení rychlosti otáčení pro vozíčkáře a kočárky ve v. 1100 
mm. 
Vstup od hotelu Labe - dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 1200mm 
dveře ze zádveří mechanicky otevírané -  šířka křídla 800mm (se 
samozavíráním, bez madla).  

Interiér Přístupný.  
Kavárna Panorama – Caffe-Bar  (3.NP obchodního centra Palác Pardubice).  
Bar – výška pultu 1000mm, hl. 120mm, na kraji barového pultu piktogram 
(značí místo obsloužení vozíčkáře).  Stoly v kavárně umožnují podjetí 
vozíkem.     

Výtah Výtah 6x  
2 x za vstupem od Třídy Míru (1.PP – 3.NP). 
Kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1650mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 900mm, v kabině výtahu není sedátko.  
1 x za vstupem od polikliniky Kolf (1.PP - 2.NP). 
Kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1600mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 1200mm, v kabině výtahu není sedátko. 
2 x za vstupem od hotelu Labe (1.PP – 1.NP). 
Kabina výtahu š. 2050mm x hl. 1900mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 1400mm.  
1 x vedoucí k multikinu Cinema City (2.NP - 3.NP). 
Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1400mm.Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 900mm, v kabině výtahu není sedátko. 

WC Přístupné (3.NP).  
Přístup k WC z vestibulu - dvoukřídlé dveře – š. otevíraného křídla 850mm 
(se samozavíráním, s panikovým kováním).  
WC kabina š. 1580mm x hl. 2400mm. Ve WC kabině není signalizační 
systém nouzového volání.  
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