
 

 

12.                           Základní umělecká škola Karla Malicha 

adresa Holubova 1234 

534 01 Holice 

 

telefon 466 682 166 

e-mail reditel@zusholice.cz 

web www.zusholice.cz 

 

Parkování Před budovou jsou vyhrazena na parkovišti 3 místa pro ZTP. Jsou umístěna 

blíže ke Kulturnímu domu. 

 

Přístup Po chodníku ze zámkové dlažby. 

 

Vstup přístupný 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. křídla 1000 mm, otvírají se ven. Nad 

vstupními dveřmi je umístěn akustický majáček. 

Zádveří je hl. 2320 mm a š. 2250 mm. Dveře zádveří dvoukřídlé š. otvír. 

křídla 960 mm, otvírají se do zádveří.  

 

Interiér přístupný. 

1. NP – koncertní sál (vybaven indukční smyčkou), hudební obor, sborovna, 

             knihovna 

2. NP – taneční sál, taneční obor, výtvarný obor, sekretariát, ředitelna 

3. NP – společenský sál (vybaven indukční smyčkou) 

4. NP – balkon, terasa              

 

Výtah Kabina výtahu š. 1200 mm x hl. 2100 mm. Dveře š. 900 mm samočinně 

vodorovně posuvné. 

 

WC přístupné v 1. NP 

Kabina oddělení muži – WC kabina š. 1800 mm x hl. 2800 mm. WC kabina 

je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace 

vyvedena na recepci a do sekretariátu. 

Kabina oddělení ženy – WC kabina š. 1800 mm x hl. 2860 mm. WC kabina 

je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace 

vyvedena na recepci a do sekretariátu. 

přístupné ve 2. NP 

Kabina oddělení muži – WC kabina š. 1800 mm x hl. 2820 mm. WC kabina 

je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace 

vyvedena na recepci a do sekretariátu. 

Kabina oddělení ženy – WC kabina š. 1800 mm x hl. 2810 mm. WC kabina 

je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace 

vyvedena na recepci a do sekretariátu. 

přístupné ve 3. NP 

Kabina oddělení ženy – WC kabina š. 1780 mm x hl. 2600 mm. WC kabina 

je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace 



 

 

vyvedena nade dveře do chodby. 

přístupné  ve 4. NP 

Kabina oddělení muži – WC kabina š. 1780 mm x hl. 2580 mm. WC kabina 

je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace 

vyvedena nade dveře do chodby.  

  

Přemapováno 09/2018  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

  

 
 


