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Parkování Obecné stání z boku budovy před vedlejším vstupem nebo ze zadu  

budovy.  
Přístup 1.PP: Středisko rané péče v Pardubicích , o.p.s.  

Středisko rané péče poskytuje svým klientům terénní službu, popřípadě 
doplněnou ambulantní formou služby. 
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 
(popis viz. Sociální služby)) 
Péče o duševní zdraví (popis viz. Sociální služby) 

Vstup Hlavní vstup nepřístupný. Před vstupem schodiště. Schodiště opatřené 
zábradlím po obou stranách.  
Vedlejší vstup přístupný – zvonek. U vstupu zvonek ve v. 1300mm. 
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 900mm a  š. vedlejšího 
křídla 700mm (bez samozavírání, s madlem), otevíravé ven.  Vstupní dveře 
vedou do prodejny HELP centra (zdravotnické potřeby) – prodejna 
průchozím místem.  Dveře z prodejny do Střediska rané péče dvoukřídlé o š. 
obou křídel 700mm (bez samozavírání, bez madla), otevíravé do prodejny.   
Pokud je prodejna otevřená, přístup je volně přístupný. V opačném případě 
je nutné zazvonit.  

Interiér Přístupný.   
Středisko rané péče se nachází v jedné výškové úrovni v 1.PP. Dveře a 
průchody umožňují projetí vozíkem.   

Schodiště Přímé, opatřené  zábradlím po jedné straně, propojuje 1.PP a 1.NP.  
WC Přístupné – závada. 

WC se nachází v 1.PP. WC předsíň š. 1907mm x hl. 1237mm, dveře  o š. 
700mm s madlem.  
WC kabina š. 1433mm x hl.2370mm. Dveře do WC kabiny o š. 700mm 
otevíravé dovnitř - v dostatečné vzdálenosti od WC mísy. Výška WC mísy 
515mm. Manipulační prostor vedle mísy š. 720mm. Ve WC kabině je 
signalizační systém nouzového volání ve spodní úrovni ve v. 180mm a 
v horní úrovni ve v.1220mm.  

 Hlavní vstup nepřístupný. Vedlejší vstup přístupný-zvonek.  
Interiér přístupný. 
WC přístupné – závada. 
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Hlavní vstup do budovy  
 
 

 
Vedlejší (bezbariérový vstup) do Střediska rané péče + do prodejny Help centra 


