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Parkování Nejbližší vyhrazené stání 3 x před budovou Krajského a Okresního  soudu v 

Pardubicích (ul. Na Třísle 135) + 1 x na Wernerově nábřeží.   
Přístup Hrubá historická dlažba (Pernštýnské náměstí) + drobná žulová kostka 

(chodníky). Přístupová komunikace o podélném sklonu 10% a příčném 
sklonu 7%.   

Vstup nepřístupný - zvonek  
Před vstupem schod v. 100mm. U vstupu zvonek s piktogramem v. 1170mm 
(u zvonku štítek s v Braillově písmu). Pracovníci galerie nabízí imobilnímu 
návštěvníkovi pomoc při vjezdu do budovy. Vstupní dveře o š. 1000mm 
(bez samozavírání, bez madla).  

Interiér přístupné  (1.NP a 3.NP) + přístupné s dopomocí (plošina - 2.NP) 
1.NP: Za vstupními dveřmi se nachází výstavní prostor galerie (v jedné 
výškové úrovni), dále informační pult v. 1200mm se sníženou manipulační 
plochou v. 730mm s podjetím hl. 250mm.  
Bezbariérový přístup k dalším výstavním prostorům ve 2.NP a 3.NP – přes 
dvorek (k výtahu). Na dvorku pochozí plocha z drobné žulové kostky.  
Dveře z předního traktu budovy (do dvorku) š. 940mm (bez madla), dveře 
do zadního traktu budovy (ze dvorku) š. 800mm (bez madla). Ve dveřích 
práh v. 50mm.   
2.NP: Výstavní prostor galerie – od výtahu k výstavnímu prostoru - 4 
schody opatřené schodišťovou plošinou. Plošina je uzamčená – dopomoc 
poskytne pracovník galerie (kustod) – vhodné se domluvit  při vstupu do 
budovy, u plošiny není zvonek. Výstavní prostor ve 2.NP – rampa o sklonu 
10,6%, dl. 1390mm,  š. 1100mm, opatřená zábradlím po obou stranách ve v. 
890mm.  
3.NP: Výstavní prostor galerie (v jedné výškové úrovni). 

Výtah  Propojuje 1.NP – 3.NP (zadní trakt budovy).  
Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. Kabina výtahu š. 1100mm 
x hl. 1650mm. V kabině výtahu není zrcadlo.  

Plošina Schodišťová plošina (2.NP).  
Parametry plošiny: š. 950mm x hl. 1000mm, nosnost 250kg.  

WC přístupné – závada 
WC předsíň š. 2000mm x hl. 1950mm. Dveře do předsíně š. 840mm (bez 
madla). WC kabina š. 1960mm x hl. 1650mm. Dveře do WC kabiny 
opatřeny z obou  stran koulí bez možností zamknutí se. Ve WC kabině: 
výška mísy 530mm, madlo u umyvadla chybí. WC kabina není vybavena 
signalizačním systémem nouzového volání.  
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