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  6. Budova Evropa   
 
Adresa: Klášterní 54 
 Pardubice 530 02  
                                                            
 
1.NP: Restaurace ( hlavní vstup ) – nepřístupná  
2.NP: Klub přátel Pardubic, Masarykova společnost, Společnost pro rozvoj 
Pardubicka, Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů – bezplatná poradna 
3.NP: Historická klubovna, Spolek pro ESD a Evropskou spolupráci, Český 
zahrádkářský svaz 
4.NP: Český svaz včelařů ZO Pardubice, Klub filatelistů a numismatiků, Učebna 
Goethe-Zentra   

 
 
 
Parkování: Vyhrazené  3 x u vedlejšího vstupu na nám. Komenského. 

Přístup z parkoviště k vedlejšímu vstupu po hrubé 
historické dlažbě,  bez výškových rozdílů.  

 
Vstup: Hlavní vstup nepřístupný. U hlavního vstupu není odkaz 

na vedlejší vstup. Před vstupem 2 schody. Vstupní 
dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 700mm (bez 
samozavírání , bez madla) otevíravé dovnitř.  Dveře ze 
zádveří dvoukřídlé o š. křídla 625mm (bez samozavírání, 
s madlem ve v. 1000mm)  otevíravé do zádveří. V zádveří 
dveře vlevo vedoucí do restaurace. Další dveře vedoucí 
ke kancelářím dvoukřídlé o š. křídla 700mm (bez 
samozavírání, bez madla). Za dveřmi schodiště.  

 Vedlejší vstup přístupný (z boku budovy od Komenského 
nám. - průchod do dvora). Pochozí plocha z historické 
dlažby. Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 
900mm a vedlejšího 700mm (se samozavíráním – 
seřízeno, s madlem) otevíravé ven.  V zádveří výtah.  

 
Interiér: přístupný  
 Patrová budova s výtahem a schodištěm. Schodiště točité 

o š. 1400mm s madlem po jedné straně ve v. 945mm. 
  

 
Výtah:  Výtah je přístupný ze dvora. Klec výtahu o š. 1100mm x 

hl. 1400mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 
800mm. Ve výtahu na boční stěně ve v. 1190mm panel 
s tlačítky označenými Braillovým písmem. V kabině 
výtahu: zrcadlo + sedátko. Tlačítka v kabině výtahu nejsou 
v dosažitelné vzdálenosti sedátka.  

 
WC:                                 není, pouze běžné WC pro žena a muže v každém NP, 

dveře do WC 600mm  
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Hlavní vstup nepřístupný, vedlejší vstup přístupný s dopomocí. 
Interiér přístupný. 
WC není.  
 
 

      
     
Hlavní  vstup (z Pernštýnského nám.)          Vedlejší vstup (z Komenského nám.) 


