
 

 

    26.  Výpočetní tomografie (CT) 
                                      budova I 
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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 I 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) 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 I je propojena s budovou A, B a E. 

 Budova I s budovou E je v interiéru (1.NP) propojena rampou: 
            dl. 25m, š.3000mm, sklon 4-6%, bez madla. 
 

Interiér přístupný 
Oddělení Radiodiagnostiky se nachází v 1.NP budovy I. Přístup 
k oddělení z vestibulu budovy A - dveře automaticky ovládané a rampa: 
dl.3400mm, š.2450mm, sklon 6-7%, bez madla. 
 
Vstup na oddělení - dvoukřídlé dveře o š. křídla 900mm a 500mm. Před 
vstupem zvonek v.1330mm s označením ,,Služba”. Za vstupem ,,Příjem 
pacientů” - pult v.1100mm s předsunutou plochou hl.100mm. Společná 
čekárna pro CT, Ultrazvuk, Denzitometrii a RTG. Přebalovací pult 
v.860mm x š.400mm x hl.800mm.  
CT pracoviště (přípravna) - posuvné dveře š.1360mm. Vyšetřovna - 
posuvné dveře š.1650mm. Převlékací kabiny (2x) dveře š.700mm. 
ordinační hodiny + link zde: www.nempk.cz 



 

 

WC přístupné - závada  
Kabina š.2400mm x hl.1900mm. Na dveřích není madlo. Výška sedátka 
400mm. Ve WC kabině není madlo u umyvadla a háček na oděvy. 
Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem.  
Ve WC kabině signalizační systém nouzového volání ve v.200mm 
a 1230mm vyveden do sesterny. 
V kabině sklopný přebalovací pult v.880mm x š.400mm x hl.800mm.  

  

Přemapováno 10/2021 zpracoval: Shánělová 

 
vstup A1 - hlavní vstup zepředu budovy 
 

 
         
  vstup A2 - vstup z boku budovy 
 

        


