
 

 

37.                           Ortopedie – lůžková část  

                                budova č. 2 - 2. NP a budova č. 27 - 3. NP 

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 Po chodníku z asfaltu. V části chodníku podélný sklon 3,4 %. Ze strany od 

heliportu je po chodníku ze žulové mozaiky o podélném sklonu 7,7%. 

Vstup vstup – přístupný (budova č. 2 Ortopedie) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1070 mm. 

vstup – přístupný (od heliportu budova č.27 Chirurgie) 

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

 

Interiér přístupný 

Lůžková část je v budově č. 2 Ortopedie ve 2. NP a v budově č. 27 

Chirurgie ve 3. NP. 

Budova č. 2 – dveře z chodby od výtahu na lůžkovou část jsou dvoukřídlé, 

š. otvír. kř.  1180 mm. U dveří interkom, tlačítko ve v. 1130 mm. 

Budova č. 27 - dveře z chodby od výtahu na lůžkovou část jsou dvoukřídlé, 

š. otvír. kř.  1120 mm. 

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

 

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

š. 880 mm x hl. 1080 mm. Šířka dveří 800 mm. Dveře samočinně 

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. 

Od vstupu z budovy 2 Ortopedie - 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. 

 

WC přístupné v 1. NP – závada – umístěné ve spojovací chodbě mezi 

chirurgií a ortopedií 

WC kabina š. 1900 mm x hl. 2200 mm. Chybí držák na ukotvení sklopného 

madla. WC kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

Signalizace vyvedena na recepci a na chodbu.  

Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš šlapací s víkem. 
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Vstup  budova č. 2 (Ortopedie) 

 

 
 

Vstup budova č. 27 (Chirurgie od heliportu) 

 

 
 

 

 

 



 

 

Vstup na lůžkovou část – budova č. 2 (z chodby od výtahu) 

 

 
 

Vstup na lůžkovou část – budova č. 27 (z chodby od výtahu) 

 

 


