
 

     29.                    Sukova síň (Dům hudby) 
adresa Sukova tř. 1260 

530 21 Pardubice  

Telefon +420 466 535 631(Konzervatoř Pardubice vrátnice, recepce), 
+420 466 535 471, +420 466 512 662 (Komorní filharmonie Pardubice)  

e-mail reditelství@konzervatorpardubice.eu (Dům hudby - Konzervatoř 
Pardubice) 
kfpar@kfpar.cz (Komorní filharmonie Pardubice) 

Web www.konzervatorpardubice.eu (Dům hudby - Konzervatoř Pardubice) 
www.kfpar.cz (Komorní filharmonie Pardubice), www.ticketportal.cz  

 

Parkování Vyhrazená stání 2x na parkovišti před hlavním vstupem do budovy. 
Přístup Přístup z hlediska diváka: 

Z parkoviště nájezd na chodník - sklon 6%, délka 3,7m, povrch drobná 
žulová kostka. Přístup k hlavnímu vstupu - z parkoviště na chodník, směr 
vlevo od hlavního vstupu, zde přístup k Sukově síni.  
Přístup ke vstupu Domu hudby z hlediska účinkujícího (šatny):  
Od Sukovy síně pochozí plocha podél budovy - š.1330mm, místy zúžená 
na 1000 mm až 900mm. 
Přístup k šatnám pro diváky je z venkovního prostoru po schodech dolů 
(1.PP) - dveře dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 1000mm 
(se samozavíráním, se svislým madlem). Ze šaten není bezbariérový 
přístup do 1.NP (k Sukově síni) - dvouramenné přímé schodiště 
s madlem po obou stranách.   

Vstup Z hlediska diváka:  
přístupný   
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 1000mm (se 
samozavíráním, se svislým madlem). U vstupu zvonkové tablo 
(interkom)  
v. 1400mm. Za vstupem prostorné předsálí.  
Z hlediska účinkujícího (zázemí šatny): 
přístupný s dopomocí 
Hlavním vstupem do budovy (Dům hudby) - před vstupem je schodiště. 
Přede dveřmi zvonek (interkom) ve v.1300mm. Vstupní dvoukřídlé 
dveře 
o š. otevíravého křídla 1000mm (se samozavíráním, se svislým madlem). 
Z hlediska účinkujícího (jeviště): 
přístupný s dopomocí - zadním vstupem ze dvora   
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 660mm. Přístupné 
zadním vstupem pouze jeviště, za vstupem směrem k šatnám pro 
účinkující (1.PP) - výškový rozdíl v budově překonán 4 schody.   
Pro účinkujícího v Sukově síni je nutné se domluvit na pohybu po 
budově (vstup na jeviště a využití zázemí - šatny a WC) a na dopomoci 
předem v Domě hudby.   

Interiér Z hlediska diváka - Sukova síň:  
přístupný (1.NP) 
Dveře do sálu (hlediště) dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 800mm. Sál 
bez vyhrazených míst pro vozíčkáře, možné využít místa u vstupu cca 
2x2místa. 
Z hlediska účinkujícího (zázemí - šatny):   
přístupný s dopomocí - po předchozí domluvě s personálem Domu 
hudby 
Výtahem z 1.NP do 1.PP. Šatny pro účinkující se nachází v 1.PP, vč. 
bezbariérového WC.  



 

Z hlediska účinkujícího (jeviště):  
přístupný s dopomocí - po předchozí domluvě s personálem Domu 
hudby  
Vstupní dveře do sálu (na jeviště) dvoukřídlé o š. otevír. křídla 800mm.  

Poznámka Z hlediska účinkujícího: Zázemí 1.PP (šatny + WC) nejsou propojeny 
se vstupem na jeviště, výškový rozdíl v budově - 4 schody.   

Výtah 
 

Výtah 2x - propojuje 1.PP - 6.NP.  
Osobní výtah - kabina výtahu š. 920mm x hl. 930mm, dveře mechanické 
š. 700mm (se samozavíráním), otevírané ven. V kabině výtahu není 
sedátko.  
Nákladní výtah - kabina výtahu š. 930mm x hl. 1900mm.  
1. dveře mechanické š. 650mm, 2. dveře samočinné vodorovně posuvné.  
V kabině výtahu není sedátko. 

Schodiště Schodiště v budově jsou přímá, opatřená po jedné nebo po obou stranách 
madly.  

WC Z hlediska diváka:  
přístupné (v 1.NP u recepce) 
Uzamčené, otevřené v době akcí pro veřejnost.  
WC kabina hl.2030x š.1750 a 2120mm v oddělení pro ženy. WC kabina 
hl.2000x š.1930mm v oddělení pro muže. Obě jsou vybaveny 
signalizačním systémem nouzového volání vyvedeným na recepci.  
přístupné - závada (1.NP Kavárna Orfeus)  
Dveře do předsíně š. 750mm (se samozavíráním, bez madla), otevíravé 
dovnitř. WC kabina š. 1680mm x hl. 1500mm. Na dveřích není 
odjistitelný zámek zvenčí. Odsazení mísy od zadní stěny 540mm. Prostor 
vedle mísy vlevo blokovaný mobilním prvkem (skříňka). Prostor před 
WC mísou k hraně umyvadla 220mm. WC kabina není vybavena 
signalizačním systémem nouzového volání. 
Z hlediska účinkujícího:  
přístupné - závada (1.PP Dům hudby - Konzervatoř, nejblíže šatnám) 
Dveře do WC kabiny otevíravé dovnitř! Na dveřích není madlo a 
odjistitelný zámek zvenčí. WC kabina š. 1600mm x 1900mm. Odsazení 
WC mísy od zadní stěny 570mm. Ve WC kabině není madlo u umyvadla 
a háček na oděvy. WC kabina není vybavena signalizačním systémem 
nouzového volání. 

Poznámka Kavárna Orfeus je propojená s Domem hudby (Konzervatoří) i se 
Sukovou síní.   

Přemapováno 10/2020 zpracoval: Shánělová 
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