
 

 

    14.                     Chirurgie - lůžková část 
                                      budova B 

adresa Kollárova 7 
568 25 Svitavy  

telefon +420 461 569 247 
+420 461 569 323 

web www.svitavy.nempk.cz 

 

Parkování Vyhrazené stání 1x na parkovišti (blíže vstupu A1), přes silnici přístup 
na chodník před budovu - snížený obrubník. Na parkovišti automat, 
odsazen od obrubníku hl.450mm - otvor pro vhazování mincí v.1300mm, 
otvor pro vyzvednutí lístku v.1150mm. Parkování na vyhrazených 
místech pro ZTP zdarma. 
Vyhrazené stání 2x na parkovišti před vstupem (vstup A2) o příčném 
sklonu 7%. 

Přístup Vstup A1: Přímá rampa, s madlem po obou stranách. 1. rameno - dl.7m, 
š.1300mm, sklon 10-11%, 2. rameno - dl.7,5m, š.1200mm, sklon 8-10%,  
3. rameno - dl. 6,8m, š.1300mm, sklon 9%. Mezi jednotlivými rameny 
podesty. 
Vstup A2: Přístupová komunikace a chodník o sklonu 7-9%. 

Vstup Budova B je přístupná přes budovu A (viz. vstupy níže) a další vstup 
přes budovu E. 
 
přístupný s dopomocí 
Vstup A1 (hlavní vstup zepředu budovy):  
Před vstupem rampa a schodiště. Schodiště po obou stranách a uprostřed 
opatřené madlem. Vstupní dveře a dveře ze zádveří automaticky 
ovládané. Před vstupními dveřmi zvonek - interkom (vyveden na 
vrátnici/informace) ve v.1350mm.  
V zádveří poštovní schránka, otvor pro vhazování pošty ve v. 1230mm.  
přístupný s dopomocí 
Vstup A2 (vstup z boku budovy): 
Před vstupními dveřmi rovná pochozí plocha. Vstupní dveře a dveře ze 
zádveří automaticky ovládané. Na rámu vstupních dveří zvonek - 
interkom (vyveden na vrátnici) ve v.1570mm. 

  Budova B je propojena s budovou A, I a E. 
  Budova B s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: 

 dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla. 

Interiér přístupný 
Chirurgie - lůžková část (2.NP) 
Přístup z vestibulu budovy A k služebnímu výtahu budovy B - dveře 
automaticky ovládané a rampa: dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6 -7%,  
bez madla.  
ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz 

Výtah (služební) Propojuje 1.PP- 4.NP (budova B) 
Služební výtah (průchozí) - kabina výtahu š.1420xhl.2460mm. Dveře 
samočinné vodorovně posuvné š.1300mm. Kabina v plném rozsahu 
vybavení. 

Schodiště Přímé š.1600mm opatřené po obou stranách madly v.1020mm. 

WC bezbariérové WC na oddělení není 
Možnost využití bezbariérového WC ve vestibulu budovy A (1.NP).  



 

 

přístupné - závada  
Kabina š.1600mm x hl.1960mm. Na dveřích není madlo a zámek 
odjistitelný zvenčí. Z vnitřní strany dveří ve v. 1150mm zarážka - obtížná 
manipulace. Háček na oděvy ve v.1550mm. U umyvadla není madlo. 
Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. WC 
kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 
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vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy 
 

 
           
   vstup A2 - vstup z boku budovy 

 

      


