
 
1. Přístup od zastávek MHD ul. Kyjevská a ul. kpt. Jaroše ke vstupu 

do areálu NPK + parkovací stání v areálu NPK 

Zastávka MHD – Nemocnice - ul. Kyjevská směr město 

linkové spoje č. 2,12,22,27,28,99 

zastávka přístupná (nástupiště v. 160-170 mm s vizuální úpravou, signální pás, vodící linie 

pro nevidomé a slabozraké) 

 

Přístup po přechodu pro chodce 

 



 
Zastávka MHD - Nemocnice – ul. Kyjevská směr z města 

linkové spoje č. 2,12,22,27,28 

zastávka přístupná s dopomocí (nástupiště v. 150-170 mm, nemá vizuální úpravu ani 

signální pás). Nástupiště je v části zúžené na 1390 mm z důvodu umístěné lavičky. 

 

 

Přístup na chodník od nemocnice – nerovný povrch, podélný sklon až 12,7 % 

 

 



 
Zastávka MHD – K nemocnici – ul. Kpt. Jaroše - směr z města 

linkové spoje č. 8,26,88 + dálková doprava do Holic 

Zastávka je pro vozíčkáře nepřístupná – přístup je z podchodu po dvouramenném 

schodišti. Nástupiště není vybaveno vodící linií pro nevidomé a slabozraké a signálním 

pásem. Má vizuální úpravu. 

 
 

Zastávka MHD – K nemocnici – ul. Kpt. Jaroše - směr do města 

linkové spoje č. 8,26,88 + dálková doprava z Holic 

Zastávka přístupná s dopomocí - nástupiště v. 140 mm s vizuální úpravou, bez signálního 

pásu a vodící linie pro nevidomé a slabozraké. Příčný sklon nástupiště je od 1,5 – 4%. Přístup 

na nástupiště po chodníku o podélném sklonu 4,4 – 5,7 %. V podchodu podélný sklon 6,2 – 

11,2 %, přístupový chodník k nemocnici má podélný sklon 6,9 – 8,9 %. 

 

 

 

 

 

 

Parkovací stání v areálu nemocnice 



 
Vyhrazené stání pro ZTP v areálu NPK 

1x u hlavní vrátnice u budovy 13 - vyznačeno pouze vodorovným DZ (Lékárna,   

                                                        zdravotnické potřeby) 

1x u budovy 17 (Infekční oddělení, plicní oddělení,  

                           ústní, čelistní a obličejová chirurgie, zubní pohotovost) 

1x u budovy 3 (Urologické oddělení, Porodnicko-gynekologická klinika) 

1x u budovy 31 (Kardiologické centrum Agel) 

2x u budovy 26 (Oddělení klinické mikrobiologie a biochemie) 

1x u budovy 28 (Centrum rehabilitace)  

2x u budovy 25 (Rehabilitace - ergoterapie a ergodiagnostika) 

2x u budovy 33 (Provozní budova) 

Vjezd do nemocnice v době od 05,00 - 20,00 hod. je spodní vrátnicí, od 20,00 - 05,00 hod. je 

horní vrátnicí. Při vjezdu u vrátnice vyzvednout z automatu lístek. Osoby s průkazem ZTP a 

ZTPP mají vjezd zdarma – neplatí. U výjezdu z areálu na vrátnici ukazují průkazy ZTP, ZTPP 

+ parkovací lístek. Ostatní platí před výjezdem u vrátnice u pokladního automatu. Výška pro 

vložení lístku 1330 mm, pro vložení peněz v. 1630 mm.  

Parkování mimo areál nemocnice – bez vyhrazených stání. 

Pokladna pro parkování                                                                   Spodní vrátnice 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                          U horní vrátnice 
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