
 

 

 8.                             Základní škola Pardubice – Polabiny 1 - Družstevní  

adresa Družstevní 305 

530 09 Pardubice 

 

telefon 466 401 885 

e-mail info@zspolabiny1.cz   

web www.zspolabiny1.cz    

                                            Pavilonová škola – pavilon A, B, C, D, E, F – dvoupodlažní, G, H –  

                                            jednopodlažní.   

Parkování Před budovou školy jsou na parkovišti vyhrazena 2 stání pro ZTP. 

Přístup Z chodníku do areálu školy brankou š. 2020 mm. U branky je intercom, 

tlačítko ve v. 1290 mm.  

U branky vyznačen bezbariérový vstup k výtahu do pavilonu A. 

Přístup k výtahu brankou š. 980 mm. U branky je intercom s piktogramem 

vozíčkáře, tlačítko ve v. 820 mm. 

   

Vstup Pavilon A 

hlavní vstup – nepřístupný 

Před vstupními dveřmi 7 x schod (v.150 mm). 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 800 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač.  

vedlejší vstup – přístupný s dopomocí 

Po dvouramenné rampě š. 1730 mm, délky 7,48 m a 6,66 m, o sklonu 5,3 – 

7,6 % a 9,8 – 11,6 %. Madlo na jedné straně. 

Vstupní dveře š. 900 mm, otvírají se ven, mají samozavírač. 

Vstup je přes šatnu u jídelny. 

vedlejší vstup – přístupný – zvonek - z boku budovy výtahem 

Brankou š. 980 mm, intercom - tlačítko ve v. 820 mm. 

Vstupní dveře do výtahu š. 900 mm, samočinně vodorovně posuvné.  

Pavilon B 

hlavní vstup – nepřístupný 

Před vstupem 1x schod (v. 120 mm).  

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 820 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. U dveří zvonek ve v. 1410 mm, čtečka karet ve v. 1420 mm. 

vedlejší vstup – přístupný s dopomocí (přes pavilon C) 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 780 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. Výška prahu 28 mm. U dveří intercom, tlačítko ve 

v. 1260 mm. Čtečka karet ve v. 1270 mm.  

Zádveří š. 2630 mm a hl. 1980 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 790 mm. 

Pavilon C 

hlavní vstup – přístupný s dopomocí 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 780 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. Výška prahu 28 mm. U dveří intercom, tlačítko ve 

v. 1260 mm. Čtečka karet ve v. 1270 mm. 

Zádveří š. 2630 mm a hl. 1980 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 790 mm. 
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vedlejší vstup – přístupný 

Vstup do šaten. Dveře jednokřídlé š. 920 mm, otvírají se ven. 

Pavilon D 

hlavní vstup – nepřístupný 

Před vstupem 1x schod (v. 100 mm). 

Vstupní dveře dvoukřídlé š. otvír. kř. 800 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. U dveří zvonek ve v. 1530 mm, čtečka karet ve v. 1400 mm. 

vedlejší vstup – přístupný s dopomocí (přes pavilon E) 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 780 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. Výška prahu 30 mm. U dveří zvonek ve v. 1470 mm, čtečka 

karet ve v. 1370 mm. 

Zádveří š. 2610 mm a hl. 2010 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 790 mm. 

Pavilon E 

hlavní vstup – přístupný s dopomocí 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 780 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. Výška prahu 30 mm. U dveří zvonek ve v. 1470 mm, čtečka 

karet ve v. 1370 mm. 

Zádveří š. 2610 mm a hl. 2010 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 790 mm. 

vedlejší vstup – nepřístupný 

Před vstupem 1x schod (v. 100 mm). 

Vstupní dveře dvoukřídlé š. otvír. kř. 800 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. U dveří zvonek ve v. 1530 mm, čtečka karet ve v. 1400 mm. 

Pavilon F 

hlavní vstup – přístupný 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 800 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. U dveří zvonek ve v. 1350 mm, čtečka karet ve v. 1340 mm. 

Zádveří š. 2650 mm a hl. 1900 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 790 mm. 

Pavilon G 

hlavní vstup – přístupný s dopomocí 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 760 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. U dveří čtečka karet v. 1400 mm. 

Zádveří š. 2630 mm a hl. 2890 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 770 mm. 

Pavilon H (tělocvična) 

hlavní vstup – přístupný s dopomocí 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 760 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. 

Zádveří š. 2860 mm a hl. 1460 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 710 mm. 

vedlejší vstup – přístupný s dopomocí – pro veřejnost 

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 770 mm, otvírají se ven, mají 

samozavírač. U dveří čtečka karet v. 1530 mm. 

Zádveří š. 2590 mm a hl. 1680 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 710 mm. 

 

Interiér Pavilon A – přístupný (výtahem) 

1. NP – jídelna, šatna, bezbariérové WC 

2. NP – ředitelna, kancelář, učebny 



 

 

Pavilon B – přístupné 1. NP 

                    učebny, sborovna, kabinet 

Pavilon C – přístupné 1. NP 

                     učebny 

Pavilon D – přístupné 1. NP 

                     učebny, kabinet, bezbariérové WC 

Pavilon E – přístupné 1. NP 

                     učebny, sborovna 

Pavilon F – přístupné 1. NP 

                    učebny, dílny, kabinety, bezbariérové WC 

Pavilon G – přístupný 

                     učebny, kabinety 

Pavilon H – přístupný 

                     tělocvična 

Pavilon B,C,D,E,F – nepřístupné 2. NP 

 

Výtah U pavilonu A. Kabina výtahu š. 1100 mm x hl. 1450 mm. Šířka dveří 900 

mm. Dveře samočinně vodorovně posuvné.  

 

WC přístupné  – v pavilonu A ve zvýšeném 1. NP 

WC kabina š. 2560 mm x hl. 2330 mm. WC kabina je vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace vyvedena do 

kanceláře školy.  

přístupné - v pavilonu D v 1. NP 

WC kabina š. 1400 mm x hl. 1940 mm. Prostor před mísou k hraně 

umyvadla je 460 mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem 

nouzového volání. 

přístupné - v pavilonu F v 1. NP  

WC kabina š. 1860 mm x hl. 2840 mm. WC kabina je vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace vyvedena do 

kanceláře školy.  

 

 Šatny:            přístupné v jednotlivých pavilonech v 1. NP 

Tělocvična:   přístupná s dopomocí v pavilonu H 

                       WC a sprchy nejsou bezbariérové. 

                       Přístup na hřiště po chodníku. V délce 6 m má podélný 

                       sklonu 8,3 – 9,5 %. Z chodníku je branka š. 1520 mm.  

Jídelna:         přístupná s dopomocí v pavilonu A  

                      Ve zvýšeném přízemí. Přístup z areálu školy 

                      po dvouramenné rampě š. 1730 mm, délky 7,48 m a 6,66 m, 

                      o sklonu 5,3 – 7,6 % a 9,8 – 11,6 %. Madlo na jedné straně. 

                      Vstupní dveře š. 900 mm, otvírají se ven, mají samozavírač. 

Družina:       přístupná v 1. NP  

                      V pavilonu B, C. 



 

 

  

Přemapováno 05/2019  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

Vstup do areálu školy – brankou 

  

 
 

Hlavní vstup – pavilon A 

 

 



 

 

Vedlejší vstup – pavilon A 

 

 
 

Vedlejší vstup – k výtahu do pavilonu A 

 

 



 

 

Boční vstup - výtahem (do pavilonu A) 
 

 
 

Hlavní vstup – pavilon B 

 

 



 

 

Hlavní vstup - pavilon C 

 

 
 

Hlavní vstup - pavilon D 

 

 



 

 

Hlavní vstup - pavilon E 

 

 
 

Hlavní vstup - pavilon F 

 

 



 

 

Hlavní vstup - pavilon G 

 

 
 

Hlavní vstup - pavilon H 

 

 


