
 

 

87.                          Radiodiagnostické oddělení – 2. NP 

                               budova č. 14 

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 Z asfaltové komunikace vede ke vstupu chodník ze zámkové dlažby, který 

má  podélný sklon 10,5 – 12,7 %. 

Od parkoviště od budovy č. 4 Kardiologie je v chodníku v délce 1500 mm 

podélný sklon 16,3 – 21,7 %. 

Ze strany od budovy č. 2 Ortopedie je u komunikace nájezd na chodník o 

sklonu 11,3 % a chodník před vstupem má podélný sklon 4,2 – 7,3 %.   

   

Vstup přístupný  

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1360 mm.  

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

š. 1380 mm. 

přístupný (od budovy č. 2 Ortopedie) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1090 mm. 

 

Interiér přístupný 

Recepce v 1. NP - okýnko v. 970 mm. 

2. NP 

Vstupní dveře z chodby od výtahu dvoukřídlé, š. otvír. kř. 1100 mm, mají 

samozavírač, nemají madlo. 

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

Mamografie (dveře š. 1100 mm) 

Angiografie (dveře š. 1100 mm) 

Skiaskopie (dveře š. 1100 mm) 

RTG (dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř. 800 mm) 

Svlékací boxy – dveře š. 750 mm. 

 

Výtah Kabina výtahu š. 1420 mm x hl. 2400 mm. Šířka dveří 1100 mm. Dveře 

samočinně vodorovně posuvné. Tlačítka výtahu na nástupních místech 

nejsou označena Braillovým písmem. 

 

WC přístupné – závada 

WC kabina š. 1650 mm x hl. 2090 mm. Prostor před mísou k hraně 

umyvadla je 230 mm. Není zámek odjistitelný zvenčí, kabina je uzamčena. 

WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 
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Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. 

  

Mapováno 02/2019  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

Vstup  

 

 
 

Vstup (ze strany od budovy č. 2 Ortopedie) 

 

 
 



 

 

Vstup z chodby od výtahu ve 2. NP 

 

 


