
 
 
 
 

18. Tesco City 

adresa Masarykovo nám. 1950, 530 02, Pardubice 

telefon 466 755 211– informace Tesco 

web www.itesco.cz 

 

 

Parkování vyhrazené pro ZTP 26x v podzemních garážích Paláce Pardubice, 

vyhrazené pro ZTP 2x na venkovním parkovišti (označeno pouze 

vodorovným dopravním značením) 

 

Přístup od venkovního parkoviště přístup po tříramenné rampě šířky 1900mm 

s délkou ramen/sklonem – 7m/8,8%, 7m/8,8%, 5m/9,2% 

 

Vstup přístupný 4x, 

od Palackého třídy, 

před vstupem je podélný sklon 10% přímo do dveří, práh výšky 10mm, 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm, dveře zádveří 

automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm 

 

vchod od hotelu Labe 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1200mm 

dveře zádveří otevíravé, šířka křídla 800mm, dveře mají samozavírání a 

nemají madlo 

 

druhý vchod od hotelu Labe, 

před vstupem je podélný sklon 5,6% délky 3,7 m a gumová zapuštěná 

rohož, dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm, 

dveře zádveří dvoukřídlé otevíravé, šířka křídla 800mm, dveřní křídlo je 

stále otevřené 

 

Tesco je přístupné také z Paláce Pardubice. 

 

Interiér přístupný, 

 

1.NP- 

Potraviny – pokladní pás výšky 900mm, plocha pro naložení nákupu 

výšky 900mm s podjezdem, platební terminál výšky 1100mm, ulička 

šířky 900mm, samoobslužné pokladny s výškou ovládacích prvků 

1200mm, lahvomat s ovládacími prvky ve výšce 1360mm 

Informace, prodej tabákových výrobků – výška pultu 1100mm, odkládací 

plocha 950mm, z boku snížený pult výšky 800mm není používán 

Obchod u vstupu z Palackého třídy – pult 1000mm, platební terminál v. 

1000mm 

Pizerie – výška pultu 800mm 

Potřeby pro chovatele – výška pultu 900mm 

Bankomaty: 

ČS - výška klávesnice 930mm, otvor pro kartu 1000mm, vyzvednutí 

peněz 800mm, ostatní ovládací prvky v. max. 1230mm 

KB - výška klávesnice 780mm, otvor pro kartu 1050mm, vyzvednutí 

peněz 800mm, ostatní ovládací prvky v. max. 1100mm 

 

http://www.itesco.cz/


 
 
 
 

2.NP- 

obchodní plochy, pokladny v. 1100mm, platební terminál v. 1100mm 

2x zkoušecí kabina větších rozměrů 

hl. 1330mm x š. 2770mm, hl. 1330mm x š. 2440mm 

 

3.NP- 

obchodní plochy, pokladny v. 1100mm, platební terminál v. 1100mm 

 

Výtah přístupný, 

(1.NP – 3.NP) 

kabina výtahu š. 1200mm x hl. 1600mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800mm, není sedátko, spodní 

hrana zrcadla ve výšce 1200mm, tlačítka výtahu nejsou označena 

Braillovým písmem 

 

2x u vstupu od hotelu Labe (1.PP – 1.NP) 

kabina výtahu š. 2050mm x hl. 1900mm 

dveře samočinně vodorovně posuvné š. 1400mm 

 

WC přístupné ve 3.NP - závada, 

WC kabina š. 1530mm x hl. 1600mm, podlaha WC je zvýšena o 30mm, 

prostor před mísou k hraně umyvadla 350mm, výška mísy 580mm, 

odsazení mísy od zadní stěny 500mm, není zámek odjistitelný zvenčí, 

není madlo u umyvadla, WC kabina není vybavena signalizačním 

systémem nouzového volání 

V kabině je instalován sklopný přebalovací pult. 

 

 

Přemapováno 11/2017 zpracoval: P. Horský 

 

  



 
 
 
 

obchodní dům Tesco 

 
 

přístup do obchodního domu Tesco z Paláce Pardubice 

 
 

 



 
 
 
 

vstup do obchodního domu od hotelu Labe 

 


