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  7. Centrum pro zdravotně postižené a seniory  
Pardubického kraje, o.p.s. 

 
Adresa: Bělehradská 389 
                                          530 09 Pardubice  
  
                                                    

Telefon:  +420 466 335 630, +420 775 693 987 
web: www.czp-pk.cz 
 

 
1.NP: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

AUDIOHELP  z.s. poradenské centrum Pardubice pro sluchově postižené 
občany, Opravy a poradenství (prodej baterií a kompenzačních pomůcek) 
Péče o duševní zdraví (popis viz. Sociální služby) 

1.PP: Středisko rané péče (popis viz. Sociální služby) 
 
 
Parkování: Vyhrazené 1 x z boku budovy před vedlejším vstupem. 
 
Vstup: Hlavní vstup nepřístupný. Před vstupem schodiště. 

Schodiště  se zábradlím a madlem po obou stranách ve v. 
900mm.U hlavního vstupu je informace o možnosti využití 
vedlejšího vstupu.   
Vedlejší vstup  přístupný s dopomocí - zvonek ze zadu  
budovy. Vstup do budovy ze dvora po rampě. U vstupní 
brány do dvora  je zvonek pro přivolání dopomoci ve v. 
1150mm. Výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP  je překonán 
pevnou rampou. Rampa o sklonu 19%, šířce 2260mm a 
délce 11m, opatřená po jedné straně zábradlím ve v. 
900mm. Rampa o velkém sklonu a délce, pro imobilního 
klienta je zapotřebí využít dopomoci druhé  soby. 
Pracovníci centra tuto službu klientovi poskytnou. Vstupní 
dveře do budovy o š. 800mm (se samozavíráním , bez 
madla). Dveře ze zádveří do chodby dvoukřídlé o š.obou 
křídel 700mm, otevíravé do zádveří (se samozavíráním, 
bez  madla) – stále otevřené.  

 
Interiér: přístupný  

Dveře z chodby do vestibulu  dvoukřídlé o  š. obou křídel 
700mm (bez madla, bez samozavírání). Dveře z vestibulu 
ke kancelářím jednokřídlé o š. 800mm (bez samozavírání, 
bez madla) – stále otevřené.  
V 1.NP je AUDIOHELP  z.s. poradenské centrum 
Pardubice pro sluchově postižené občany – dveře o š. 
800mm.   
Interiér Centra pro zdravotně postižené a seniory se 
nachází v jedné výškové úrovni a je přístupný.s dopomocí, 
kterou pracovníci centra imobilnímu klientovi poskytnou. 
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Dveře do kanceláří jsou o š. 800mm - umožňují projetí 
vozíkem.   

  
V budově je schodiště, které propojuje 1.NP a 1.PP. 
Schodiště š. 1300mm se zábradlím po jedné straně ve v. 
1090mm.  

 
WC:                                 přístupné – závada (v 1.NP) 

1.předsíň š. 2030mm x hl. 1320mm. Dveře do předsíně o 
š. 800mm (bez madla),  otevíravé dovnitř.  
2. předsíň š. 1140mm x hl. 2980mm. Průchod o š. 
800mm.  

 WC kabina š. 1700 x hl. 1600mm. Dveře do WC kabiny o 
š. 800mm. Výška WC mísy 500mm. Odsazení mísy od 
zadní stěny 780mm. Osová vzdálenost madel 716mm. 
Manipilační prostor vedle mísy š. 520mm. Ve WC kabině 
není signalizační systém nouzového volání.  

 
 
 
Hlavní vstup nepřístupný. Vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek. 
Interiér přístupný.  
WC přístupné – závada.   
 
 

     
Hlavní vstup            Vedlejší vstup  
                                           

                                               
                                        Vyhrazené stání – vedlejší vstup 
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