16. Zelená brána
Zelenobranská, 530 02 Pardubice
Provozovatel: Turistické informační centrum Pardubice
náměstí Republiky 1, 530 02 Pardubice
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Vstupenky na Zelenou bránu se kupují až před expozicí a vyhlídkou.
Vyhrazené 1 x před obchodním domem Grand + 1 x na Wernerově nábřeží.
Parkování
Vstup nepřístupný.
Zelená brána
Před vstupem schod výšky 80mm. Vstupní dveře š. 650mm.
Interiér nepřístupný. Za vstupními dveřmi točité schodiště š. 650mm.
Schodiště vedoucí k výstavnímu prostoru v Předbraní, zde se zakupují
vstupenky na Věž, kde je stálá expozice a vyhlídka/ochoz. První dvě
expozice jsou namluvené, proto může v doprovodu druhé osoby navštívit
Zelenou bránu i nevidomá osoba a poslechnnout si 2 mluvené pověsti pojící
se s historií města Pardubic.
Hlavní vstup nepřístupný.
Turistické informační
Před vstupem 2 schody. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. otevíravého křídla
centrum
700mm (bez madla, se samozavíráním) otevíravé ven. U hlavního vstupu
odkaz na vedlejší vstup.
Vedlejší vstup přístupný – zvonek. Před vstupem zvonek ve v. 900mm.
Vstupní dveře (vrata) dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 900mm (bez
madla) otevíravé dovnitř. Za vstupem v zádveří 2 x dvoukřídlé dveře
s automatickým ovládáním o průjezdové šířce obou křídel 1300mm.
přístupný
Interiér
Turistické informační centrum se nachází v 1. NP, prostorný interiér v jedné
výškové úrovni. Snížený pult (obslužný stůl) ve v. 760mm umožňující
podjetí vozíkem.
Přímé, s madlem po obou stranách.
Schodiště
WC

přístupné - závada
WC se nachází v 1. NP (v informačním centru není WC pro veřejnost,
bezbariérové ano, možnost využít po domluvě s pracovníkem
informačního centra). WC se nachází za dvoukřídlými dveřmi o š.
otevíravého křídla 800mm. WC kabina š.1570mm x hl. 2100mm. Ve WC
kabině: u WC mísy vlevo krátké pevné madlo dl. 560mm, vzájemná
vzdálenost madel 680mm, madlo u umyvadla není. Ve WC kabině není
signalizační systém nouzového volání.
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