
 

 

     11.                            Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací  

                                      centrum (Natura Park) 

adresa Štolbova 2874 

530 02 Pardubice 

 

telefon 466 614 352 

e-mail ekocentrum@paleta.cz  

web www.natura-park.cz, www.paleta.cz     

 

Parkování U budovy na parkovišti je vyhrazené 1 stání pro ZTP.   

Přístup Přístup z ulice Štolbova od vyhrazeného stání je po pěti rampách šíře 1500 

mm, délky 5,2 m a sklonu 5,6 – 9,7 %, délky 7 m a sklonu 5,6 – 6,5 %, 

délky 6,5 m a sklonu 5,5 – 6,7 %, délky 6,5 m a sklonu 6,3 – 6,8 %, délky 

7,9 m a sklonu 5,3 – 7,6 %. Madlo po obou stranách ve v. 920 – 950 mm.  

  

Vstup přístupný s dopomocí 

Před vstupními dveřmi je rampa š. 2 – 3,4 m, délky 6 m a sklonu 

3,4 – 4,2 % a délky 5,8 m a sklonu 4,3 – 6,5 %. Madlo na jedné straně ve v.    

900 mm. Nebo 5 x schod (v. 1x 90 mm a 4x 150 mm). 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 1050 mm. Madlo umístěné na 

nesprávné straně. 

Zádveří š. 3250 mm a hl. 1740 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř.  

1050 mm. 

Před vstupními dveřmi je výškový rozdíl 35 mm. 

 

Otevírací doba pro veřejnost  Po – Ne 14,00 – 20,00 hod. 

Mimo tuto dobu jen pro objednané skupiny. 

 

Interiér přístupný 

1. PP – sál (expozice zvířat v teráriích), technické místnosti, šatna, WC 

          - vstup do venkovního areálu (ekologická výchova). Areál přístupný 

            pouze s dopomocí – prudký terén. 

1. NP – infocentrum, recepce (výška pultu 1260 mm) 

          - kavárna, čajovna (výška stolů 730 mm) 

          - kanceláře 

          - WC imobilní 

          - venkovní terasa (nepřístupná – 1x schod v. 160 mm) 

2. NP – 2x sál, 2x šatna, WC 

          - venkovní terasa (nepřístupná 2x schod) 

  

Výtah Kabina výtahu š. 1100 mm x hl. 1400 mm. Šířka dveří 900 mm. Dveře 

samočinně vodorovně posuvné.  

 

WC přístupné v 1. NP  

WC kabina š. 1740 mm x hl. 2060 mm. WC kabina je vybavena 
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signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace je vyvedena na 

recepci. 

Kabina vybavena přebalovacím pultem. 

 

Mapováno 01/2020  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

 

Přístup z ulice Štolbova 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Hlavní vstup 

 

 


