2.

Zámek, Východočeské muzeum, Východočeská galerie

adresa
telefon
www

Zámek č.p. 2 – muzeum, Zámek č.p. 3 – galerie
466 799 240 – muzeum, 466 510 003 – galerie
http://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/pamatky-a-jinazajimava-mista/zamek/ – stručný popis
www.vcm.cz– muzeum, www.vcg.cz– galerie

Parkování
Přístup

není vyhrazené
před hlavní branou (vstupem do průjezdu) je hrubá žulová dlažba proměnného
podélného i příčného sklonu,
do areálu zámku je přístup průjezdem z ulice Pod Zámkem
hrubá žulová dlažba v průjezdu, na velkém nádvoří i na přístupovém mostku na
malé nádvoří
vstup pokladna (z průjezdu)
přístupný s dopomocí,
dveře jednokřídlé, šířka 1000mm
před vstupem obrubník v. 40mm
za dveřmi šikmá plocha podélného sklonu 12,5% š. 1200mm x d. 1500mm

Vstup

vstup na zámecké valy,
přístupný s dopomocí,
po schodišti nebo po přístupové mlatové cestě a dále po chodníku o podélném
sklonu 12-15% š. 3m x d. 56m, na rozhraní mezi cestou a chodníkem je
výškový rozdíl 50mm
vstup přednáškový sál (z velkého nádvoří)
přístupný s dopomocí,
vstupní dveře stále otevřené, šířka 1120mm, za dveřmi je malý dřevěný nájezd
do zádveří
dveře zádveří dvoukřídlé, šířka křídla 660mm, za dveřmi je dřevěný nájezd o
sklonu 13% délky 600mm
vstup východočeská galerie (z velkého nádvoří)
přístupný,
vstupní dveře stále otevřené, šířka 1300mm
dveře zádveří dvoukřídlé, šířka křídla 1150mm

Interiér

vstup do průjezdu vedoucího na malé nádvoří
přístupný s dopomocí,
vstupní dveře stále otevřené šířka 1100mm
před vstupem podélný sklon 14% délky 3,5m a cca 10% délky 8,5m
POKLADNA:
Interiér:
přístupný, výška pultu 1170mm, odkládací plocha v. 770mm
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL:
Interiér:
přístupný
VÝCHODOČESKÁ GALERIE:
Interiér:
nepřístupný, do expozice 3 schody v. 160mm
Interiér hlavní budovy zámku je přístupný samostatnými vstupy do
jednotlivých expozic na úrovni I.NP a výtahem do III. a IV. NP.
KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY VČM KAŇKŮV SÁL:
Vstup:
přístupný s dopomocí - nebezpečné,
po přenosných dřevěných nájezdech v I.NP
(d. 460mm o sklonu 12,5% , d. 450mm 10% a d. 920mm 19%)

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY VČM GOTICKÝ SÁL:
Vstup:
přístupný s dopomocí - nebezpečné,
po přenosných dřevěných nájezdech v I.NP
(d. 460mm 12,5% a d. 980mm 24,5%)
ZÁMECKÁ KAPLE:
Vstup:
nepřístupný, po schodišti z malého nádvoří
CHÓR ZÁMECKÉ KAPLE:
Vstup:
přístupný s dopomocí,
výtahem do III.NP v doprovodu personálu
INTERAKTIVNÍ UČEBNA:
Vstup:
nepřístupný, z malého nádvoří 3 schody v. 165mm
KNIHOVNA, BADATELNA:
Vstup:
přístupný s dopomocí,
výtahem přímo do knihovny (II.NP) nebo po schodišti z malého nádvoří
V případě zájmu o návštěvu knihovny a badatelny, se každý návštěvník musí
předem telefonicky objednat. Je třeba zdůraznit připravení přístupu pro
vozíčkáře!
HISTORICKÁ EXPOZICE „PARDUBICE – PŘÍBĚH MĚSTA“:
Vstup:
přístupný s dopomocí,
výtahem do III.NP v doprovodu personálu
RYTÍŘSKÉ SÁLY, KŘIŠŤÁLOVÝ BETLÉM:
Vstup:
přístupný s dopomocí,
výtahem do III.NP v doprovodu personálu
a poté schodišťovou plošinou š.850mm x hl.1110mm (nosnost dle popisu 225
kg, dle skutečnosti kolem 200 kg)
EXPOZICE ZBRANÍ,
NUMISMATICKÁ EXPOZICE,
PŘÍRODA VÝCHODNÍHO POLABÍ,
ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE:
Vstup:
přístupný s dopomocí,
výtahem do IV.NP v doprovodu personálu
EXPOZICE ČESKÉ SKLÁŘSKÉ TVORBY
Vstup:
nepřístupný,
ze III.NP po schodišti
Výtah

WC

přístupný v doprovodu personálu (knihovna, badatelna 2.NP,
expozice ve 3. a 4. NP)
kabina výtahu š. 1000mm x hl. 1200mm
dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800 mm, není sedátko
přístupné u přednáškového sálu
WC kabina š. 1600mm x hl. 1600mm, WC kabina je vybavena signalizačním
systémem nouzového volání, signalizace vyvedena ke stolku zaměstnance
muzea v přednáškovém sále
přístupné – závada ve 4.NP zámku
WC kabina š. 1440mm x hl. 2800mm, výška mísy 510mm, osová vzdálenost
madel u WC 820mm, zámek není odjistitelný zvenku, dveře toalety a dveře
předsíně nejsou označeny piktogramem, WC kabina není vybavena
signalizačním systémem nouzového volání
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