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12. Pardubice hl. n. 
 
 
Objednání bezbariérového spoje u Českých drah: 

 Formulářem na internetu http://www.cd.cz/vozickari/ 

 Osobně na přepážce informace a služby (označena piktogramem vozíčkáře) 
Zde můžete objednat cestu vozíčkáře nebo asistenci. Objednávku je třeba učinit  
1 – 3 dny předem (dle poptávané služby). Koupit lístek je možno až na nádraží 
před započetím cesty. 
 
Popis nákupu lístku a objednání cesty Leo Expres: 

 Na pobočce Leo Expres v Pardubicích (Atrium Palác Pardubice)  

 Online prodej lístků http://www.le.cz/ 
Po zakoupení lístků je třeba nahlásit cestu 24 hodin předem telefonicky nebo 
emailem.  
 
Popis nákupu lístku a objednání cesty RegioJetu: 

 Na pobočce RegioJet v Pardubicích (na hlavním nádraží v Pardubicích) 

 Online prodej lístků http://www.regiojet.cz/ 
Cesta je možná bez předchozího objednání díky mobilní plošině. Tuto plošinu však 
není možné využít ve stanicích: Český Těšín, Ostrava hl. n., Havířov, Čadca a Žilina. 
 
 
 
Parkování: 4x vyhrazeno pro ZTP 

3x nalevo od nádražní budovy 
a 1x na parkovišti před bytovým domem vpravo 

 
Vstup do objektu: přístupný,  

dveře automaticky ovládané 
Nad vstupními dveřmi je akustický orientační majáček. 
Akustický orientační majáček je též u vstupů na jednotlivá 
nástupiště. 
 

 
Interiér:  
 
Přepážky ČD: přístupné, 

 koupě lístků na přepážce přednostní odbavení 
(označena piktogramem vozíčkáře) 

 přepážka informace a služby (označena piktogramem 
vozíčkáře) 

 
Prodej lístků RegioJet: přístupný s dopomocí, 

kancelář přístupná z haly hlavního nádraží 
dveře 800 mm, bez madla, samozavírání 

 
Vstup na nástupiště: přístupný,  

4x svislé zdvihací plošiny („výtah“) 

http://www.cd.cz/vozickari/
http://www.le.cz/
http://www.regiojet.cz/


přemapováno: září ’14 
 

 

 Na I. nástupišti vlevo je 1. výtah do podchodu, zde jsou  
 výtahy na 2., 3. a 4. nástupiště. 
 

Upozornění! 
 Nestát ve žlutém poli před dveřmi výtahu jinak se  
 neotevřou.  

Tlačítko výtahu se musí stále držet při 
 přivolávání výtahu i při jízdě ve výtahu. 
 
 Mechanická zvedací plošina je připravena na nástupišti po 

jejím předchozím objednání. 
 
WC v hale: přístupné - závada, 

Bezbariérové WC je na dámském odd. (označeno 
piktogramem) 
dveře na dámské odd. 800 mm, samozavírání, 

 dveře na toaletu 900 mm, rozměry kabiny 1300x1700 
chybí madlo na dveřích, chybí zámek odjistitelný zvenčí 

 
Restaurace: přístupná, 

u vchodu bankomat  
 

WC v restauraci: přístupné - závada,  
Bezbariérové WC je na dámském odd. (označeno 
piktogramem, piktogram je poškozen),  
dveře na dámské odd. 900 mm, samozavírání 
dveře na toaletu 800 mm, rozměry kabiny 1400x2000 
chybí madlo, chybí zámek odjistitelný zvenčí 
 
Přebalovací kabina je vedle WC v restauraci. 

  
Hotel: nepřístupný – schody, malý výtah 
 
 
Komerční jednotky: přístupné, 

potraviny, kavárna, pekárna, trafika, zmrzlina, rychlé 
občerstvení, prodej perníku, knihkupectví 

 
 
 
Výpravní budova je pro vozíčkáře přístupná. 


