
 

 

62.                           Kardiologické oddělení – ambulance, poradny 

                                budova č. 4  

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 vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze 

obecné. 

Přístup Ke vstupu je po komunikaci z asfaltu. Podélný sklon 3,9 – 7%. 

   

Vstup hlavní vstup – přístupný s dopomocí  

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1400 mm.   

Zádveří š. 2930 mm, hl. 4990 mm. Dveře automaticky ovládané 

š. 1400 mm. V celém zádveří je rampa o podélném sklonu 8,1 – 10,7 %. 

Madla po obou stranách ve výšce 850 mm.  

vedlejší vstup - přístupný (od budovy č.14 Radiodiagnostické oddělení) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1360 mm.  

Zádveří š. 2950 mm, hl. 2570 mm. Dveře automaticky ovládané  

š. 1380 mm. 

V 1. NP je propojovací chodba do budovy č. 4 Kardiologické oddělení. 

 

Interiér přístupný 

1.NP - za zádveřím vlevo dveře automaticky ovládané š. 1500 mm. 

Vstupní dveře do ambulancí – poraden š. 1150 mm. 

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

Ambulance - 

Echokardiografie 1 

Ultrazvuk srdce 

Kardiologická poradna VI – chlopení vady + srdeční selhání  

Ambulance - 

Echokardiografie 2 

Cévní poradna 2  

Kardiologická poradna  

Ambulance –  

Ergometrie 

Holtr 

Ambulance – 

Poradna pro hypertenzi 

Lipidologická poradna 

Kardiologická poradna II  

Kardiologická poradna III  
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Kardiologická poradna IV 

Kardiologická poradna V  

Kardiologická poradna VIII. 

HLP poradna  

2. NP 

Ambulance -  

Cévní poradna 1 

Vstupní dveře š. 1150 mm. 

 

Výtah Kabina výtahu č. 1 - š. 1700 mm x hl. 2500 mm. Šířka dveří 1100 mm. 

Dveře samočinně vodorovně posuvné. Není sedátko. Tlačítka výtahu nejsou 

označena Braillovým písmem. 

Kabina výtahu č. 2 - š. 1600 mm x hl. 2200 mm. Šířka dveří 1100 mm. 

Dveře samočinně vodorovně posuvné. Není sedátko. Tlačítka výtahu nejsou 

označena Braillovým písmem. 

 

WC není bezbariérové – běžné WC 

 

  

Mapováno 01/2019  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

 

Hlavní vstup  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Vstup vedlejší (od budovy č. 14 Radiodiagnostické oddělení) 

 

 


