
 
 

 

16. Přístup od zastávek MHD z ulice Jahnovy k bezbariérovým vstupům 

do budovy „A“ a „B“ Krajského úřadu a do budovy „C“ Krajského úřadu 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zastávka MHD č. 1- směr Bílé Předměstí 

linkové spoje č. 1,2,5,9,11,12,12,22,25,27,28 

zastávka bezbariérově přístupná s bezbariérovou úpravou (nástupiště v. 200 mm s vizuální úpravou, 

signální pás, vodící linie pro nevidomé a slabozraké) odstup signálního pásu od přístřešku je 500 mm 

 

Zastávka MHD č. 2 - směr Zelené Předměstí 

linkové spoje č. 1,2,5,9,11,12,12,22,25,27,28 

zastávka bezbariérově přístupná s bezbariérovou úpravou (nástupiště v. 200 mm s vizuální úpravou, 

signální pás, vodící linie pro nevidomé a slabozraké) v délce 1900 mm spád 4% k hraně nástupiště 

 



 
Bezbariérový přechod – od Smetanova náměstí přes ulici Karla IV a přes ulici 

                                        Jahnova k bezbariérovému vstupu do budovy „A“ a „B“  

                                        Krajského úřadu 

 

 

 

Bezbariérový přechod – přes ulici Jahnova u Komenského náměstí 

 



 
 

Bezbariérový přechod – od zastávky MHD č. 1 (směr Bílé Předměstí), přes ulici 

                                        Tyršovo nábřeží a ulici Jahnova k budovám Okresního  

                                         a Krajského soudu a přes ulici Klášterní k přístupu do                      

budovy „C“ Krajského úřadu 

 
 

     Bezbariérový vstup do budovy „A a B „ Krajského úřadu z ulice Jahnova 

Vstupní dveře s automaticky ovládanými 

křídly se otvírají směrem ven. 

Za vstupními dveřmi 

svislá schodišťová plošina do 1.NP 

Vertikální propojení jednotlivých podlaží - 

výtahem z 1.NP 

 

 

 

Parkovací stání viz: popis Úřady 

č. 17 Krajský úřad – Budova A a B 

 

 

 

 



 
 

Bezbariérový vstup do budovy „A„ Krajského úřadu z Komenského náměstí 

Zvonek pro přivolání dopomoci 

ke vstupu do úřadu ve v. 1250 mm 
Vertikální propojení jednotlivých podlaží - 

výtahem z 1.NP 

 

Přístupové rampy dl. 4000 mm ve 

sklonu 7,5 %. 

 

 

Parkovací stání viz: popis Úřady 

č. 17 Krajský úřad – Budova A a B 

 

 

 

 

Bezbariérový přístup do budovy „C„ Krajského úřadu z Komenského náměstí 

Zvonek pro přivolání dopomoci 

ke vstupu do úřadu nebo Czech Pointu 

ve v. 900 mm 

 

Přístupová rampa dl. 12300 mm ve 

sklonu 8 %. 

 

 

Parkovací stání viz: popis Úřady 

č. 17 Krajský úřad – Budova A a B 

 

 

 

 



 
 

Bezbariérový přístup do budovy „C„ Krajského úřadu z Klášterní ulice 

Zvonek pro přivolání dopomoci 

ke vstupu do úřadu nebo Czech Pointu 

ve v. 930 mm. 

 

Přístupová rampa dl. 8500 mm ve 

sklonu 12,5 %. 

 

 

Parkovací stání viz: popis Úřady 

č. 17 Krajský úřad – Budova A a B 

 

 

 

 

Bezbariérový vstup do budovy „C„ Krajského úřadu 

Zvonek pro přivolání dopomoci 

ke vstupu do úřadu ve v. 960 mm 

Vertikální propojení jednotlivých podlaží 

- výtahem z 1.NP 

 

 

 

Parkovací stání viz: popis Úřady 

č. 17 Krajský úřad – Budova A a B 

 

 


