
 

 

     17.                             Dům Hudby – Konzervatoř Pardubice,  
                                       Komorní filharmonie Pardubice  
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) 

 

Parkování Vyhrazená stání 2x před hlavním vstupem do budovy.  
Přístup 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 a dále pochozí 
plocha  podél budovy - š. 1330mm, místy zúžená na 1000mm.  

Vstup přístupný  
Před vstupem je schodiště. Přede dveřmi zvonek (interkom) ve v. 
1300mm. Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otev. křídla 1000mm (se 
samozavíráním, se svislým madlem). Dveře ze zádveří automaticky 
ovládané.   

Interiér přístupný s dopomocí 
1.PP: Šatny pro studenty, šatny pro účinkující (i v Sukově síni), učebny 
konzervatoře 1 - 5, Varhanní sál, Taneční sál, Konzervatoř škola jazyků.  
Zázemí pro Komorní filharmonii Pardubice - dvoukřídlé dveře o š. křídla 
700mm. 
1.NP: Informace (recepce) - pult v. 1030mm.  
Vpravo od informací - přístup k výtahu.  
Vlevo od informací Zasedací sály -  Komorní sál, Malý sál - dvoukřídlé 
dveře o š. křídla 900mm, Sukova síň - přístupná přes Kavárnu Orfeus - 
dveře automaticky otevírané (viz. Kulturní zařízení).  
2.NP:  Komorní filharmonie Pardubice. 
3.NP: Základní umělecká škola Havlíčkova.  
4.NP - 6.NP: Konzervatoř - učebny.   
V celé budově dveře do učeben - dvoukřídlé dveře o š. křídla 600mm + 
jednokřídlé dveře š. 700mm.   

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 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.PP Dům hudby - Konzervatoř)  
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. 
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. 
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  přístup ke vstupním dveřím Domu hudby od Sukovy síně  
      

 
 


