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Parkování 26 x v podzemní garáži (1.PP). 

Přístup Výtahem z 1.PP -3.NP.  

Vstup Přístupný 5x.  
Vstup od Třídy Míru - dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 2000mm,  
dveře ze zádveří automaticky ovládané, šířka vstupu 2000mm. 
Vstup z Masarykova náměstí - dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 
1800mm, dveře ze zádveří automaticky ovládané, šířka vstupu  1800mm. 
Vstup od Palackého třídy - před vstupem podélný sklon 10% přímo do 
dveří, práh výšky 10mm. Dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 
1600mm, dveře ze zádveří automaticky ovládané, šířka vstupu 1600mm.  
Vstup od polikliniky Kolf - dveře karuselové, automaticky ovládané,  
tlačítko na zpomalení rychlosti otáčení pro vozíčkáře a kočárky ve v. 1100 
mm. 
Vstup od hotelu Labe - dveře automaticky ovládané, šířka vstupu 1200mm 
dveře ze zádveří mechanicky otevírané -  šířka křídla 800mm (se 
samozavíráním, bez madla).  

Interiér Kongress Centre Palace se nachází ve 3.NP obchodního centra.  
Před sálem (ve vestibulu) 2 x šatna – pult v. 1000mm s předsunutou plochou 
140mm, na kraji pultu šatny piktogram (značí místo obsloužení vozíčkáře).  
Hlavní sál – kongress - vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 
1100mm (se samozavíráním, s panikovým kováním) otevírané do sálu (info 
při konání akcí dveře otevřené). Prostorný sál – místa pro vozíčkáře 
nevyhrazená, dle typu akce (rozestavěné stoly, atd.). V sále pódium – v. 
900mm, v případě potřeby vyjetí vozíčkáře na pódium personál instaluje 
mobilní rampu dl. 6m. V předsálí a v interiéru sálu: barový pult – v. 
1180mm s předsunutou plochou 250mm, na kraji barového pultu piktogram 
(značí místo obsloužení vozíčkáře).  
Ve 3.NP : Šatny pro učinkující – přístup z vestibulu stejnými dveřmi jako k 
WC – dvoukřídlé dveře – š. otevíraného křídla 850mm (se samozavíráním, s 
panikovým kováním, stále otevřené), další dveře š. 1000mm (se 
samozavíráním, s panikovým kováním), šatny 4x – dveře š. 800mm (bez 
madla).  
Ve 3.NP obchodního centra Kavárna Panorama – Caffe-Bar (viz. 
Restaurace, kavárny).    

Výtah Výtah 6x  
2 x za vstupem od Třídy Míru (1.PP – 3.NP). 
Kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1650mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 900mm, v kabině výtahu není sedátko.  
1 x za vstupem od polikliniky Kolf (1.PP - 2.NP). 
Kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1600mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 1200mm, v kabině výtahu není sedátko. 
2 x za vstupem od hotelu Labe (1.PP – 1.NP). 
Kabina výtahu š. 2050mm x hl. 1900mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 1400mm.  



 

 

1 x vedoucí k multikinu Cinema City (2.NP - 3.NP). 
Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1400mm.Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 900mm, v kabině výtahu není sedátko. 

WC Přístupné (3.NP).  
Přístup k WC ze sálu bočnimi dveřmi – š. 950mm (se samozavíráním, s 
panikovým kováním) nebo z vestibulu stejnými dveřmi jako k šatnám pro 
učinkující,  dvoukřídlé dveře – š. otevíraného křídla 850mm (se 
samozavíráním, s panikovým kováním, stále otevřené).  
WC kabina š. 1580mm x hl. 2400mm. Ve WC kabině není signalizační 
systém nouzového volání.  
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