
 

 

34.                           Dětská chirurgie – ambulance a poradny 

                                budova č. 2 

adresa Kyjevská 44 

532 03 Pardubice 

 

telefon 466 011 111, 467 431 111, 840 111 246 

e-mail posta.pardubice@nempk.cz  

web www.nempk.cz     

 

Parkování U budovy na parkovišti nejsou vyhrazená stání pro ZTP. Parkování pouze 

obecné. 

Přístup H hlavnímu vstupu přístupný s dopomocí - po pojížděné komunikaci z 

hrubého, nerovného, betonového povrchu o podélném sklonu 5,6 %. 

Ze strany od heliportu od budovy č. 27 Chirurgie je v chodníku podélný 

sklon 7,7 %. 

  

Vstup hlavní vstup – přístupný s dopomocí 

Před vstupními dveřmi je sklon 7,8 % v délce 780 mm. Vstupní dveře 

jednokřídlé, š. křídla 1020 mm. Dveře mají samozavírač, nemají madlo.  

vedlejší vstup – přístupný (od heliportu z budovy č.27 chirurgie) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1800 mm. Otvírají se na š. 850 mm. 

vedlejší vstup - přístupný (ze strany od vstupu na Ortopedii budova č. 2) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1070 mm. 

 

Interiér přístupný 

1.PP – ambulance 1 (vstupní dveře š. 800 mm) 

           ambulance 2 (vstupní dveře š. 1100 mm) 

           sádrovna       (vstupní dveře š. 1100 mm) 

Ordinační hodiny + link zde: http://www.nempk.cz/  

Poradna pro vady dětských kyčlí 

Poradna pro poúrazové stavy 

Poradna pro retence varlat 

Dětská chirurgická pohotovost je na Chirurgii v budově č. 27 – úrazová 

ambulance v 1. NP - Emergency 

Z vedlejších vstupů se musí použít na DCH výtah do 1.PP. 

V 1.PP na chodbě od výtahu od Ortopedie je rampa o sklonu 5,9 %, délky 

7,6 m a šířky 1,9 m. Druhá rampa je před vstupními dveřmi do dětské 

chirurgie o sklonu 4,3 % - 5,3 %, délky 4,5 m a šířky 2,78 m. Dveře mají 

samozavírač. Jsou dvoukřídlé, š. otvír. kř. je 830 mm. 

  

Výtah Od vstupu k Ortopedii – budova č. 2 - kabina výtahu š. 860 mm x hl. 1450 

mm. Šířka dveří 790 mm. Dveře mechanicky otevírané, mají samozavírač. 

Není sedátko, není madlo, tlačítka nejsou označena Braillovým písmem. 

Od vstupu od heliportu z budovy č. 27 Chirurgie – výtah č. 1 – kabina 

výtahu š. 880 mm x hl. 1080 mm. Šířka dveří 800 mm. Dveře samočinně 
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vodorovně posuvné. Není sedátko, není madlo, tlačítka výtahu nejsou 

označena Braillovým písmem. 

Výtah č. 2 - kabina výtahu š. 1180 mm x hl. 2100 mm. Šířka dveří 800 mm. 

Dveře samočinně vodorovně posuvné. Není sedátko, tlačítka výtahu nejsou 

označena Braillovým písmem. Není zrcadlo. 

 

WC přístupné  

WC kabina š. 1830 mm x hl. 2970 mm. WC kabina je vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace vyvedena do 

ambulance a na chodbu.  

Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. 

 

  

Mapováno 11/2018  zpracovala: Irena Čáslavková 
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Vedlejší vstup  (od Ortopedie) 

 

 
 

Vedlejší vstup (od heliportu z Chirurgie) 

 

 


