
 

 

       17.                           Krajský úřad Pardubického kraje  - Budova  A a B 
adresa Budova A - nám. Komenského  č.p. 125,  ul. Jahnova č.p. 127,ul. Klášterní 

124,   Budova B – nám. Republiky č.p.12, Pardubice 532 11 

telefon +420 466 026 111 

e-mail posta@pardubickykraj.cz 

web www.pardubickykraj.cz 

 

Parkování Nejbližší vyhrazená stání : Wernerovo nám. 1x , před Krajským soudem  + 
Okresním soudem (Na Třísle ) 3x,  ve dvoře z ul. Klášterní 1 x (budova A), 
obecné ve dvoře,  dle předchozí domluvy (budova B).  Parkovací dům 
Pardubického kraje (Budova D). 

Odbory 1.PP:  Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezka – Krajské sdružení hasičů 
Pk  

Budova A:  
1.NP: Recepce, Informace, Kancelář hejtmana (odd. krizového řízení), 
Kancelář ředitele úřadu (odd. hospodářské správy, odd. veřejných zakázek), 
Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (odd. vnitřních věcí 
Stát. občanství, odd. živnostenského podnikání) 

2.NP: Hejtman, Náměstci hejtmana, Členové rady Pk, Kancelář 
hejtmana(ekonom odboru, odd. sekretariátu), Restaurační klub, Zasedací sál 
ZPk,  

3.NP: Členové rady Pk, Kancelář hejtmana (odd.komunikace a vnějších 
vztahů), Ředitel úřadu , Odbor organizační a právní a krajský živnostenský 
úřad( vedoucí odboru, odd. organizační, odd. právní a veřejných zakázek), 
Kancelář ředitele úřadu (vedoucí kanceláře, odd. informatiky) 

4.NP: Ředitel úřadu (odd. personálních věcí a vzdělávání, odd. interního 
auditu), Kancelář ředitele úřadu (odd. kontrolní), Odbor zdravotnictví 
(vedoucí odboru, právník odboru, odd. zdravotních služeb, odd. 
ekonomické), Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (odd. sportu a 
cestovního ruchu) 

Budova B: 
1.NP: Odbor dopravy a silničního hospodářství (odd. dopravní obslužnosti, 
ekonom odboru),  

2.NP: Předsedové výboru ZPk, Regionální rada regionu soudržnosti 
Severovýchod, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Krajská hospodářská 
komora Pk  

3.NP: Odbor finanční (vedoucí odboru, právník odboru, odd. rozpočtu a 
financování, odd. účetnictví, odd. přezkumu hosp.obcí a DSO, Odbor 
rozvoje (vedoucí odboru, právník odboru, odd.územního plánování, odd. 
projektového řízení, odd. programové pomoci EU) 

4.NP: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (odd. kultury a památkové 
péče), Odbor rozvoje (ved. region. rozvoje, odd. projketového řízení), 
Odbor školství (vedoucí odboru, právník odboru, odd. organizační a 
vzdělávání, odd. ekonomické), Regionální rozvojová agentura Pk 

Vstup Krajský úřad (budova A a budova B) tvoří několik budov.  

Budova A je označení pro č.p. 125 (nám. Komenského), č.p.124 
(ul.Klášterní)  a č.p. 127 (ul. Jahnova). Budova B je označení po č.p.12 
(nám. Republiky). 



 

 

přístupný – zvonek (z nám. Komenského čp. 125 – Budova A)   

Přístupová komunikace – drobná žulová kostka.  

Před vstupem schody. Bezbariérový přístup do budovy řešen 2 rampami – 
zprava a zleva. Obě rampy o š. 1170mm, dl. 4m,  sklonu 8,5%. Vstupní 
dvoukřídlé dveře  o  š. otevíravého křídla  1000mm (se samozavíráním, bez 
madla). Před vstupem  zvonek s piktogramem ve v. 1250mm.  Za dveřmi 
schody do zvýšeného 1.NP  a výtah.  

přístupný - zvonek (z ul. Klášterní čp. 124 – Budova A) 

Přístupová komunikace – hrubá + drobná žulová kostka.  

Tento vstup je vhodné využít především při záměru vstupu do jednacího 
sálu Rady s parkováním přímo ve dvoře. Vjezd do dvora průjezdem – brána  
uzavřená. Na bráně je zvonek – dosažitelný z auta v rámci individuálních 
možností. Bezbariérový vstup do budovy po rampě o š. 1080mm, dl. 3m, 
sklonu 12,6%. Rampa je po jedné straně opatřena  zábradlím. Před vstupem  
rovná pochozí plocha  (š. 1460mm x hl. 1150mm). Vstupní dveře 
(uzamčené) o š. 950mm . Dveře ze zádveří (uzamčené) o š. 900mm. Při 
vjezdu do dvora je nutné se domluvit s pracovníkem úřadu  na odemknutí 
dveří, případně se domluvit telefonicky předem.  

vedlejší vstup přístupný (plošina) (z Jahnovy ulice č.p. 127 – Budova B) 

Vstup do budovy v úrovni pochozí plochy.Vstupní dveře dvoukřídlé  s 
automatickým ovládáním, otevíravé ven.  Šířka vstupu 1280mm. Za 
vstupem schody (10x) , výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen svislou  
plošinou. Plošina je samoobslužná – š.1100mm  x hl.1300mm , nosnost 
400kg.   

přístupný s dopomocí (z nám. Republiky č.p. 12 – Budova B) 

Přístupová komunikace – drobná žulová kostka.  
Nad osou hlavních vstupních dveří je umístěn akustický orientační majáček. 

Před  vstupem umístěn piktogram označující bezbariérový vstup. Před 
vstupem  není informace (piktogram) se směrovým značením k 
bezbariérovému vstupu z Jahnovy ulice.  

Před vstupem  2 schody, opatřené rampami. Obě rampy o š. 1100mm, dl. 
1160mm, sklonu 10,5%.   

Za vstupem schody (6x), výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen 
dvouramennou rampou: 1.rameno sklon 12,9%, š.1150mm, délka 1870mm, 
podesta š. 2600mm x hloubka 1100mm, 2.rameno sklon 12,5%, š. 1120mm, 
délka 4,7m. Rampa opatřena po obou stranách zábradlím v. 1100mm.   

Nad rampou a nad schody dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm 
– stále otevřené.  

Interiér Za vstupními dveřmi do budovy A (z nám. Komenského) jsou Informace  - 
dveře o š. 900mm (se samozavíráním, bez madla). Výška pultu 1120mm.  
Dále za vstupem výtah , vedle výtahu je informační tabule o rozmístění 
odborů Krajského úřadu.   

Jednací sál Rady (1.NP budova A) – přístup dveřmi o š. 960mm. Vstupní 
dveře do sálu dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 750mm.  Podatelna MmP 
(1.NP budova B)– dveře o š. 950mm (bez samozavírání, bez madla), pult 
bez snížení ve v. 1070mm.  Recepce (1.NP budova B) - pult bez snížení  ve 
v. 1000mm. U Recepce je orientační tabule s informací o rozmístění odborů 
Magistrátu města Pardubic a odborů Krajského úřadu s půdorysným 
plánkem budovy A a B. 



 

 

Terminály na pořadové lístky – tlačítka ve v. 1070mm.  

Propojením budov došlo k výškovým rozdílům v interiéru,  které jsou 
řešeny v jednotlivých patrech rampami.  

1.NP:  Výškový  rozdíl mezi budovou A a B - rampa š. 1100mm , dl. 
3470mm , sklon 13,7% , opatřená po obou stranách zábradlím. Ostatní 
rampy v interiéru splňují požadavky na bezbariérové užívání.  

Výtah Výtah u vstupu z Jahnovy ul. (Budova B) .  Propojuje 1.NP – 4.NP.  

Kabina Výtahu  š. 1050mm x hl. 1500mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 800mm. V kabině výtahu není zrcadlo (prosklený výtah) a 
sedátko.   

Výtah za vstupem z nám. Komenského č.p.125 (Budova A).  Propojuje 1.PP 
– 4.NP. Kabina výtahu š. 1090mm x 2100mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné  š. 900mm. Výtah je průchozí.   

Schodiště V interiéru jsou schodiště opatřená po jedné nebo obou stranách 
zábradlím/madly. 

WC přístupné  – závada (budova B) v 1.NP  
WC předsíň š. 3430mm x 1520mm. Dveře do WC předsíně otevírané 
dovnitř š. 940mm. WC kabina š. 1600mm x  hl. 2470mm. Dveře š. 900mm. 
Výška WC mísy 520mm. Madlo u umyvadla není. Ve WC kabině není 
signalizační systém nouzového volání.  

přístupné – závada  (budova  A ) v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou totožná. 

WC kabina š. 1580nmm x hl. 1750mm. Dveře š. 800mm, na dveřích krátké 
madlo dl. 400mm.  Ve  WC kabině  (ve 2.NP)  není madlo vlevo u mísy, ve 
WC kabině je přebalovací pult.  Na bezbariérovém WC ve všech podlažích 
není  signalizační systém nouzového volání.   

  

Přemapováno 10/2021 zpracoval: R. Zamastilová 
 
 
                           

                                       
                  Vstup z nám. Republiky č.p.12                       Bezbariérový vstup z ul. Jahnovy č.p.127     

                     (za vstupem dvouramenná rampa)  
               



 

 

 
 

                                       
                     Vstup z nám. Komenského č.p.125                      Vstup z ul. Klášterní č.p. 124(přes dvůr) 

 
 
 
 
 

      
                       
               
 


