
 
 
 

23. Ideon Pardubice PVV s.r.o.  
Výstavní a společenské centrum Ideon 

adresa Jiráskova 1963, Pardubice 530 02 
telefon +420 466 614 197, +420 725 117 183 
e-mail akce@pvv.cz  
web www.pvv.cz  
 
Parkování Vyhrazené stání 3 x před budovou na parkovišti, od vyhrazeného stání  

vlevo - snížený obrubník na chodník v.40mm, vpravo - snížený obrubník  
(bezbariérový přístup na chodník před budouvu Ideonu).    

Vstup hlavní vstup nepřístupný  
Před vstupem schodiště. Nad schodištěm vpravo z boku vstupní dveře 
automatické. Dveře ze zádveří do vestibulu dvoukřídlé o š. hlavního a 
vedlejšího křídla 700mm.  
vedlejší vstup přístupný s dopomocí  
Vlevo od hlavního vstupu je vedlejší vstup k výtahu (zvenčí uzamčený) v 
úrovní pochozí komunikace (chodníku).  Vstupní dvoukřídlé dveře o š. 
hlavního a vedlejšího křídla 900mm (s madlem). Před vstupem není zvonek, 
v případě potřeby využití bezbariérového vstupu (odemknutí dveří a 
doprovodu výtahem) je nutná domluva s pracovníkem Ideonu po telefonu. 
Tato informace bude na dveře vedlejšího vstupu doplněna.      

Interiér přístupný s dopomocí (výtah) 
1.NP: Prostorný vestibul - prodej vstupenek s pultem v. 930mm, recepce -
pult v. 790mm s podjezdem hl. 300mm, odtud vstup do přísálí vlevo - 
využivané při konání akcí také jako šatna – vstupní dvoukřídlé dveře o š. 
křídla 700mm (bez samozavírání, bez madla). Přísálí vpravo - vstupní 
dvoukřídlé dveře o š. křídla 700mm (bez samozavírání, bez madla).   
2.NP: Přísálí - vstupní dvoukřídlé dveře o š. křídla 700mm (bez 
samozavírání, bez madla). Při akcích bývají obě křídla dveří otevřená.   
Z přísálí otevřené široké vstupy do hlavního sálu. Interiér 1.NP a 2.NP se 
nachází v jedné výškové úrovni.   
3.NP - Galerie - nepřístupná - pouze schodiště (2.NP hlavní sál  – 3.NP 
Galerie).   

Výtah Výtah je přístupný ze zádveří vedlejšího vstupu. Propojuje 1.NP – zvýšené 
1.NP a 2.NP  (vstup z výtahu do přísálí vlevo v 1.NP a 2.NP).  
Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 900mm. Kabina š. 1100mm x hl. 
2000mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení.  

WC přístupné – závada (1.NP) 
Přístup k WC:  z vestibulu – dveře  š. 720mm (se šikmým/svislým madlem),  
z přísálí (vlevo) – dveře š. 900mm (bez madla).  
Dveře do WC kabiny š. 900mm (bez madla). WC kabina š. 1580mm x hl. 
1620mm. Prostor před WC mísou k umyvadlu 430mm. Mísa ve v. 440mm. 
Osová vzdálenost madel u WC mísy 740mm. U umyvadla není madlo, ve 
WC kabině není háček na oděvy. Signalizační systém nouzového volání v 
horní úrovni ve v. 1280mm.  

Přemapováno 5/2020 zpracoval: R. Zamastilová 
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