
 

 

8.                            Ubytovna Hůrka 

adresa Bílé předměstí 1039 

530 02 Pardubice 

 

telefon 466 263 549, 606 626 408 

e-mail recepce@hotel-hurka.cz 

web www.hotelhurka.cz 

 

 

Parkování Vedle budovy jsou vyhrazená 2 parkovací místa pro ZTP. 

Přístup Po komunikaci a chodníku z ulice Hůrka. 

Vstup Hlavní vstup nepřístupný  

Před vchodovými dveřmi je 9 schodů v. á 150 mm. Vstupní dveře  

jednokřídlé š. otevíravého křídla 870 mm. 

Je nutné zavolat na recepci a požádat o otevření dveří bočního vstupu.  

Boční vstup přístupný s dopomocí – nebezpečné (pouze se silným  

doprovodem nebo na elektrickém vozíku) 

Ke vstupním dveřím vede pevná dvouramenná rampa. Délka1.ramene 3 m a 

š. 1300 mm o sklonu 23,5%.  Délka 2. ramene 2,70 m a š. 1300 mm o 

sklonu 25%. 

Vstupní dvoukřídlé dveře, otevírají se ven, průjezdová š. hlavního křídla 

920 mm, jsou uzamčené. 

Je nutné zavolat na recepci a požádat o otevření dveří bočního vstupu. 

 

Interiér přístupný v 1. NP 

1.NP -  pokoje  4 x bezbariérový pokoj 

nepřístupné – 2.NP , 3. NP 

Bezbariérový pokoj –  

dvoupokojový č. 109 

 

 

přístupný s dopomocí v 1.NP  

předsíň 

š.2600 mm a hl. 2400 mm, vstupní dveře š. 800 mm bez madla 

pokoj čtyřlůžkový  

manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, 

klička u okna ve výšce 1400 mm.  

pokoj dvoulůžkový  

manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, 

klička u okna ve výšce 1400 mm. 

kuchyńská linka bez podjezdu pod pracovní desku výšky 820 mm a šířky 

950 mm. 

 

Hygienická buňka v 

BB pokoji 

 

nepřístupná    

Dveře jednokřídlé š. 600 mm bez madla. Hygienická buńka š. 2600 mm  

a hl. 2400 mm. Sprchovací plocha š. 820 mm x. hl. 800 mm, sokl v. 260 

mm. Není vybavena sedátkem a madly. Není vybavena signalizačním 

systémem nouzového volání. Není zámek odjistitelný zvenčí. 
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Bezbariérový pokoj –  

dvoupokojový č.103 

 

přístupný s dopomocí v 1.NP  

předsíň 

š.2600 mm a hl. 2400 mm, vstupní dveře š. 800 mm bez madla 

pokoj čtyřlůžkový  

manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, 

klička u okna ve výšce 1400 mm.  

pokoj dvoulůžkový  

manipulační prostor u jednoho lůžka š.1500 mm, výška lůžka 500 mm, 

klička u okna ve výšce 1400 mm. 

kuchyńská linka bez podjezdu pod pracovní desku výšky 820 mm a šířky 

950 mm. 

 

Hygienická buňka v 

BB pokoji 

 

nepřístupná   

Dveře jednokřídlé š. 600 mm bez madla. Hygienická buńka š. 2600 mm 

a hl. 2400 mm. Sprchovací plocha š. 820 mm x. hl. 800 mm, sokl v.260 

mm. Není vybavena sedátkem a madly. Není vybavena signalizačním 

systémem nouzového volání. Není zámek odjistitelný zvenčí. 

 

Výtah není 

Schodiště Přímé s madlem po jedné straně. 

WC bezbariérové samostatné v 1.NP – klíč umístěn na recepci 

http://www.caaos.cz/data/pristupnost/pardubice/R.17.pdf 

Přemapováno 01/2020 zpracoval: Hana Zemanová 
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Boční vstup 

  

 
 

 


