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                            2. Vlakové nádraží ČD 
 

Adresa :                    Dukelské náměstí 306 

                              535 01 Přelouč  

                               

Tel.:                      725 857 106 

Web :                    www.cd.cz 

   

Parkování:           Před budovou naproti přes ulici jsou na parkovišti vyhrazena 

                              dvě místa pro ZTP. 

                                

Přístup:                přístupný  

                              Po chodníku z dlaždic 30/30 a ze zámkové dlažby.  

                              Od vyhrazených parkovacích stání je přístup po asfaltové  

                              komunikaci a dále po přechodu pro chodce.  

 

Vstup:           hlavní - nepřístupný  

                              2x schod v. 150 a 50 mm, dveře dvoukřídlé,  š. otevíravého  

                              křídla  960 mm, otevírají se dovnitř, mají samozavírač. 

                              zadní - ze strany nástupiště  – přístupný s dopomocí –  

                              zvonek 

                              Dveře dvoukřídlé, š. otevíravého křídla  930 mm, otevírají se 

                              ven, mají samozavírač, nemají madlo. Před dveřmi je prudký  

                              nájezd o sklonu 16% délky 800 mm přímo do dveří. Vedle  

                              dveří umístěn zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výši  

                              900 mm. 

                              Na budově není umístěn akustický maják. 

                                                                       

Interiér:  přístupný v 1. NP 

                              Výška pultu u prodeje jízdenek je 900 mm. 

                                                             

Výtah:                   není 

                                

Schodiště:             jednoramenné do podchodu – přístup k druhému nástupišti  

                              ( 1x 27 stupňů  ) 

                              Na schodišti umístěna šikmá zdvihací plošina Altech o  

                              velikosti š. 780 mm a hl. 900 mm. Nosnost 250 kg. Obsluhu 

                              zajistí pracovník ČD z osobní pokladny. 

    

WC:                      přístupné v 1.NP 

                              Přístup z čekárny. Kabina umístěna v oddělení ženy. Dveře  

                              otevíravé ven š. 900 mm. Na dveřích je madlo a piktogram  
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                              vozíčkáře. Kabina o rozměru š. 1700 mm x hl. 2290 mm .  

                              Není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.  

                              Zámek je odjistitelný zvenku. Přístup k WC z čekárny  

                              je zamčený. Klíče jsou u pracovníka prodeje jízdenek.   

                                                                

Přístup -  přístupný                                                                              

Vstup -    přístupný s dopomocí zadní – zvonek -  ze strany nástupiště. 

Interiér -  přístupný v 1. NP   

WC -       přístupné  

Nástupiště  1. - 1. kolej přístupná, 2. a 3. nepřístupná 

Nástupiště  2. - přístupné  podchodem šikmou zvedací plošinou, nebo  

                         s pracovníkem ČD přes kolejiště.  

Při nástupu do vlaku se použije zvedací plošina.  

 

Hlavní vstup – z Dukelského náměstí 

 
Zadní vstup – ze strany nástupiště       

 

 

 

 

 

 


