
 

 
 

9. Grand, lékárna Grand 

adresa nám. Republiky 90, 530 02, Pardubice 

telefon 466 531 386 – Grand 

702 136 913, 469 312 013 – lékárna Grand 

www www.grand-pardubice.cz 
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Parkování vyhrazené pro ZTP 2x na parkovišti na nám. Republiky, 

1x v 1.PP na parkovišti 

Vstup 3x přístupný, 

 

vstup západní 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm 

 

vstup do multikina od Třídy Míru 

2x dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm, nad dveřmi je 

akustický majáček pro nevidomé 

 

vstup do multikina od domu hudby 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm 

 

3x nepřístupný, 

 

vstup z Třídy Míru 

před vstupem 3 schody, v. stupňů 160 mm , dveřní křídlo s automatickým 

otvíráním šířky 900 mm, dveře zádveří dvoukřídlé, šířka křídla 900 mm 

 

vstup z nám. Republiky 

před vstupem 3 schody, v. stupňů 180 mm, dveřní křídlo s automatickým 

otvíráním šířky 900 mm, dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 

1800mm 

 

vstup z nám. Republiky do baru Maybe  

před vstupem 2 schody, v. stupňů 170 mm, dveře dvoukřídlé, křídlo šířky 

1000 mm, za dveřmi schodiště do baru v 2. NP 

 

Interiér interiér je přístupný z větší části 

 

Billa je umístěna v 1. PP a je přístupná s dopomocí nákladním výtahem z  

1. NP přes parkoviště. 

Výška pokladního pásu 900 mm, platební terminál v. 1100mm, ulička šířky 

1600mm, pokladny mají na konci předsunutou plochu pro podjezd vozíku, 

lahvomat s otvorem pro lahve ve výšce 1300mm a zvonkem ve v. 1250mm 

 

V hlavním prostoru obchodního domu v 1. a 2. NP 

jsou obchody a kanceláře přístupné. 

 

v 1.NP se nachází INNOGY zákaznické centrum 

 

Lékárna je přístupná. Nachází se v 1. NP v blízkosti vstupu z Třídy Míru. 

Výška pultu je 1050 mm s odkládací plochou s podjezdem v. 550mm, 

platebním terminálem v. 1000 mm 

http://www.grand-pardubice.cz/
http://www.lekarnagrand.cz/


 

 

 

Část 2. NP (bar Maybe) je přístupná s dopomocí po rampě o délce 4350 mm 

o sklonu 12,5%. 

 

Multikino je přístupné v doprovodu personálu výtahem. V každém sále jsou 

vyhrazena dvě místa pro vozíčkáře. 

Sály umožňují indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 

 

U vstupu z náměstí Republiky jsou dva bankomaty. 

Bankomat České spořitelny s výškou ovládacích prvků do 1300mm 

Bankomat air/bank s výškou ovládacích prvků do 1250mm 

 

Výtah 2x přístupný (1.NP-3.NP)  

kabina výtahu š. 1000mm x hl. 1400mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800mm 

 

přístupný s dopomocí - nákladní výtah (1.PP - 1.NP) 

kabina výtahu š. 2000mm x hl. 2000mm 

dveře dvoukřídlé otevíravé š. 1400mm, není sedátko a madlo, dveře jdou 

obtížně otvírat i zavírat, v případě potřeby je na dveřích telefonní číslo na 

ostrahu pro zajištění dopomoci 

 

přístupný v doprovodu personálu - do multikina (1.PP, 1.NP, 3.NP) 

kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1340mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800mm 

 

přístupný do obchodu KIK (1. NP – 2. NP) 

kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1400mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800mm 

WC 4x přístupné – závada,  

 

v 1.NP pro zákazníky OD Grand přístupné euroklíčem (euroklíč k dispozici 

u ostrahy na telefonním čísle – označeno na dveřích toalety) 

WC kabina š.1540mm  x hl. 1880mm, výška mísy 510mm, není zámek 

odjistitelný zvenku, není háček na oděv, WC kabina není vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání 

 

v baru Maybe v 2.NP 

WC kabina š.1560mm x hl. 1370mm, umyvadlo je v předsíňce, není madlo 

na dveřích, není háček na oděvy, není označení piktogramem na dveřích 

toalety a dveřích předsíňky, WC kabina není vybavena signalizačním 

systémem nouzového volání 

 

2x přístupné v multikině  

v 1.PP 

WC kabina š. 1830mm x hl. 1590mm, výška mísy 530mm, WC kabina není 

vybavena signalizačním systémem nouzového volání, dveře WC mají 

samozavírač se zpožděním 

ve 3.NP 

WC kabina š. 1850mm x hl. 1970mm, výška mísy 540mm, WC kabina není 

vybavena signalizačním systémem nouzového volání, dveře WC mají 

samozavírač se zpožděním 
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vstup západní 



 

 
 

vstup přes multikino od Třídy Míru



 

 
 

vstup přes multikino od domu hudby 



 

 


