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DDM Beta Pardubice je patrová budova bez výtahu (1.NP – 2.NP). Hlavní vstup do budovy v 1.NP v
úrovni terénu. Vstup do budovy ve 2.NP po 3 ramenné rampě ze zadu budovy.
Vyhrazené stání 1 x na parkovišti ze zadu budovy.
Parkování
K hlavnímu vstupu v1.NP a ke vstupu ve 2.NP od vyhrazeného stání –
Přístup
nájezd na chodník o sklonu 18%, délky 1m. Přístup k rampě – pochozí
komunikace o sklonu 8% , délky 6m. Pro přístup do 2.NP po rampě je
zapotřebí dopomoci druhé osoby.
Vstupy v 1.NP a 2.NP
přístupný – zvonek (1.NP)
Hlavní vstup do budovy – vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla
1000mm, druhého křídla 570mm (se samozavíráním, s madlem). Před
vstupem zvonek s piktogramem ve v.1140mm pro přivolání pracovníka
DDM. Dveře nejsou zvenčí volně přístupné.
přístupný s dopomocí (2.NP)
Vstup do budovy 2.NP – vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla
1000mm, druhého křídla 570mm (se samozavíráním, s madlem).
přístupný s dopomocí (Rodičovské centrum Pardubínek 2.NP)
Vstup do tanečního sálu zvenčí – vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíraného
křídla 900mm (se samozavíráním, s madlem) a druhého křídla š. 640mm. U
obou vstupů není přede dveřmi zvonek, v případě vstupu do budovy je
nutné se domluvit u hlavního vstupu (v 1.NP) – oba vstupy nejsou zvenčí
volně přístupné. Při předem domluvené akci nebo činnosti budou tyto
vstupy zajištěny.
Interiér
přístupný s dopomocí
1.NP:
Vestibul: Recepce – snížený pult v. 820mm s podjezdem hl. 120mm.
Šatna – snížený pult v. 820mm s podjezdem hl. 270mm. Vstup do interiéru
DDM z vestibulu – dvoukřídlé dveře o š. otevír. křídla 800mm (s
panikovým kováním ve v. 830mm) a druhého křídla 470mm.
Gymnasál (práh ve dveřích v. 60mm), šatny, keramická dílna, zasedací
místnost, zkušebna - dveře š. 800mm nebo š. 900mm (bez samozavírání,
bez madel), s prahy ve dveřích v. 20mm – 30mm.
2.NP:
Hlavní sál – boční dveře š. 800mm (s panikovým kováním, s prahem v.
20mm – 30mm, zadní dveře dvoukřídlé (se samozavíráním, s panikovým
kováním, s prahem 20mm – 30mm). Pódium výšky 800mm + schod
v.150mm. Zázemí pro učinkující - dveře š. 800mm (bez madla, s prahem v.
20mm – 30mm, šatny 2x – dveře š. 800mm (bez madla).
Vestibul: Bar – pult v. 950mm s podjezdem hl. 200mm.
Taneční sál (přístup z interiéru) - dvoukřídlé dveře o š. otevíraného křídla
800mm (se samozavíráním se zpomalením, bez madla) a druhého křídla
450mm, s prahem v. 20mm – 30mm. Zázemí u sálu – vstup dvoukřídlými
dveřmi o š. otevíraného křídla 800mm a druhého křídla 450mm (bez
madla, s prahem v. 20mm – 30mm), šatna– dveře š. 800mm (bez madla),
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hygienické zařízení – dveře š. 800mm (bez madla). V hygienickém zařízení:
sprcha (nepřístupná), umyvadlo v. 820mm, přebalovací pult v. 985mm.
3 ramenná rampa:
1.rameno – sklon 12,5%, délka 17m, podesta š. 3,5m x hl. 3,6m
2.rameno – sklon 11%, délka 8,8m, podesta š. 3,6m x hl. 17m
3.rameno – sklon 9,6%, délka 9m
Šířka rampy 3,7m. Rampa opatřena po obou stranách madly v. 1100mm.
Přímé opatřené zábradlím po obou stranách ve v.1090mm. Propojuje 1.NP
– 2.NP.
přístupné (2x)
1.NP:
WC kabina š. 1640mm x hl. 2180mm. WC kabina v plném rozsahu
vybavení. Signalizační systém nouzového volání vyveden do šaten.
2.NP:
WC kabina š. 1700mm x 2190mm. WC kabina v plném rozsahu vybavení.
Signalizační systém nouzového volání vyveden do šaten.
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Hlavní vstup (1.NP)

3 ramenná rampa – přístup do 2.NP

Vstup Pardubínek (2.NP)
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