
 

 

3. Zdravotní středisko  
adresa Generála Závady 116, Vysoké Mýto 566 01 

telefon Viz. Interiér – příslušné ordinace  

e-mail  

web  

 

Parkování Vyhrazené pro ZTP 1 x na parkovišti před budovou (přes silnici).  

Přístup Bezbariérový – snížený obrubník (nájezd na chodník před budovu 
Zdravotního střediska). Pochozí komunikace před vstupem o podélném 
sklonu (směrem kolmo ke vstupu) 3- 4%.  

Vstup přístupný s dopomocí 
Přede dveřmi nájezd o sklonu 11% na délce 500mm. Vstupní dveře 
dvoukřídlé o š. hlavního křídla 1000mm a š. vedlejšího křídla 500mm (se 
samozavíráním, s madlem v. 850mm). Za vstupem v zádveří rampa o sklonu 
12%, délky 2500mm, opatřená madlem po jedné straně. Dveře ze zádveří 
dvoukřídlé o š. hlavního křídla 950mm a š. vedlejšího křídla 740mm (se 
samozavíráním, s madlem v. 850mm.  

Interiér 1.NP:  
Odběrová místnost (přístupná z vestibulu) – dveře  š. 600mm.   
 
1.NP vpravo:  
Spojovací dvoukřídlé dveře š. 800mm a 450mm (se samozavíráním, bez 
madla – lehká manipulace):  
Praktický zubní lékař- Mudr. Radim Podgorný (tel. 465 423 957) – 
čekárna - dvoukřídlé dveře š. obou křídel 600mm (bez madla), ordinace – 
dveře š. 1100mm.  
Společná čekárna - dvoukřídlé dveře š. obou křídel 800mm (bez madla) :  
Interní a geriatrická ambulance - Mudr. Pavol Šalamon (tel. 
465 421 234), ordinace - dveře š.800mm.  
Domácí zdravotní péče (tel.733 484 176, 604 440 163) – dveře š. 1100mm. 
 
1.NP vlevo:  
Spojovací dvoukřídlé dveře š. 800mm a 450mm (bez madla, se 
samozavíráním – lehká manipulace):  
Neurologická ordinace Neuropro s.r.o. – Mudr. Karel Zinek, 
Mudr.Barbora Kurková, Mudr. Iva Baldová (tel. 776 178 258) - čekárna 
- dvoukřídlé dveře š. obou křídel 600mm (bez madla), ordinace – dveře š. 
1100mm.  
 
2.NP vpravo:  
Spojovací dvoukřídlé dveře š. 800mm a 450mm (bez madla, se 
samozavíráním – lehká manipulace): Společná čekárna - dvoukřídlé dveře š. 
obou křídel 600mm (bez madla): 
Praktická lékařka pro dospělé – Mudr. Miroslava Serbáková (tel. 
465 424 804) - ordinace – dveře š. 1100mm.  
Praktická lékařka pro dospělé – Mudr. Hana Bromová (tel. 
465 424 800) – ordinace – dveře š. 1100mm.  
 
 
 



 

 

2.NP vlevo:  
Spojovací dvoukřídlé dveře š. 800mm a 450mm (bez madla, se 
samozavíráním – lehká manipulace): Společná čekárna - dvoukřídlé dveře š. 
obou křídel 600mm (bez madla).  
Oční ambulance Očenko s.r.o. - Mudr. Hana Nováková (tel. 
465 424 467) – ordinace – dveře š. 1100mm.  
Ambulance klinické psychologie a psychoterapie - PhDr. Denisa 
Binarová (tel. 608 248  998) – ordinace – dveře š. 1100mm.  
 
3.NP vpravo:  
Spojovací dvoukřídlé dveře š. 800mm a 450mm (bez madla, se 
samozavíráním – lehká manipulace):  
Plicní Ambulance – Mudr. Lenka Hamzová (tel. 465 421 905) – čekárna 
- dvoukřídlé dveře š. obou křídel 600mm (bez madla), ordinace – dveře š. 
1100mm.  
Ordinace praktického lékaře – Mudr. Pavel Ferkál (tel. 465 424 805) – 
čekárna - dvoukřídlé dveře š. obou křídel 600mm (bez madla), ordinace – 
dveře š. 1100mm. 
 
3.NP vlevo:  
Spojovací dvoukřídlé dveře š. 800mm a 450mm (bez madla, se 
samozavíráním – lehká manipulace): Společná čekárna - dvoukřídlé dveře š. 
obou křídel 600mm (bez madla).  
Ušní, nosní, krční ambulance – Mudr. Jana Šrámková (tel. 465 424 419) 
– ordinace – dveře š. 1100mm.  
 

Výtah Propojuje 1.NP – 3.NP.  
Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 1070mm.  
Kabina výtahu š. 1600mm x hl. 1230mm. V kabině výtahu není madlo, 
sedátko a zrcadlo. 
  

Schodiště Propojuje 1.NP – 3.NP.  
Točité schodiště š. 1270mm, opatřené po 1. straně zábradlím.  
  

WC přístupné – závada (1.NP vpravo) - pro Praktický zubní lékař- Mudr. 
Radim Podgorný, Interní a geriatrická ambulance - Mudr. Pavol Šalamon, 
Domácí zdravotní péče, VZP 
Dveře do WC předsíně š. 900mm. Na dveřích není informace o možnosti 
vyzvednutí klíče od WC v ordinacích lékařů.  V předsíni není madlo u 
umyvadla. Dveře do WC kabiny š. 890mm. Kabina š. 1340mm x hl. 
1440mm. 
Ve WC kabině: výška mísy 500mm, vzájemná vzdálenost madel u mísy 
520mm, chybí držák na toaletní papír, háček na oděvy ve v. 1700mm.  
WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.  
 
přístupné – závada (1.NP vlevo) – pro Neurologická ordinace Neuropro 
s.r.o. – Mudr. Karel Zinek, Mudr.Barbora Kurková, Mudr. Iva Baldová. 
Dveře do WC předsíně š. 900mm (bez madla, s piktogramem). V předsíni 
není madlo u umyvadla. Dveře z 1. WC předsíně do 2.WC předsíně š. 
900mm (bez madla, bez označení piktogramem).  
Dveře do WC kabiny š. 900mm (bez madla, bez označení piktogramem).Na 
dveřích není odjistitelný zámek zvenčí.  WC kabina š. 1300mm x hl. 



 

 

1550mm. Ve WC kabině: ýška mísy 495mm, odsazení mísy od zadní stěny 
600mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového 
volání.  
 
přístupné – závada (2.NP vpravo – přístupné přes WC muži) – pro 
Praktická lékařka pro dospělé – Mudr. Miroslava Serbáková, Praktická 
lékařka pro dospělé – Mudr. Hana Bromová 
Dveře do WC předsíně š. 900mm (bez madla, bez označení piktogramem). 
V předsíni není madlo u umyvadla.  Dveře do WC muži š. 890mm (bez 
madla, bez označení piktogramem). 
Dveře do WC kabiny š. 890mm (bez madla, bez označení piktogramem). Na  
dveřích není odjistitelný zámek zvenčí. Kabina š.1300mm x hl. 1650mm. 
Ve WC kabině: výška mísy 420mm, odpadkový koš sešlapávací.  
WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.  
 
přístupné – závada (2.NP vlevo) – pro Oční ambulance Očenko s.r.o. - 
Mudr. Hana Nováková, Ambulance klinické psychologie a psychoterapie - 
PhDr. Denisa Binarová 
Dveře do WC předsíně š. 900mm (bez madla, bez označení piktogramem, 
bez informace o možnosti vyzvednutí klíče od WC v ordinacích lékařů).  
V předsíni není madlo u umyvadla. Dveře do WC kabiny š. 900mm (bez 
madla, bez označení piktogramem), na dveřích není odjistitelný zámek 
zvenčí.  Kabina š. 1390mm x hl. 1430mm. Ve WC kabině: výška mísy 
420mm, chybí pevné madlo vpravo u mísy a háček na oděvy, odpadkový 
koš sešlapávací.  
WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 
 
přístupné – závada (3.NP vpravo - přístupné přes WC muži) – pro Plicní 
Ambulance – Mudr. Lenka Hamzová, Ordinace praktického lékaře – Mudr. 
Pavel Ferkál. 
Dveře do WC předsíně š. 900mm (bez madla, bez označení piktogramem, 
bez informace o možnosti vyzvednutí klíče v ordinaci lékařů). V předsíni 
není madlo u umyvadla. Dveře do WC muži š. 900mm (bez madla, bez 
označení piktogramem). Dveře do WC kabiny š. 900mm (bez označení 
piktogramem). Kabina š. 1370mm x hl. 1530mm. Ve WC kabině: výška 
mísy 420mm, odsazení mísy od zadní stěny 600mm, chybí držák na toaletní 
papír.    
WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 
 
přístupné – závada (3.NP vlevo) – pro Ušní, nosní, krční ambulance – 
Mudr. Jana Šrámková, Ordinace praktického lékaře – Mudr. Pavel Ferkál. 
Dveře do WC předsíně š. 900mm (bez madla, bez označení piktogramem, s 
informací o možnosti vyzvednutí klíče od WC v ordinaci ORL). V předsíni 
není madlo u umyvadla. Dveře do WC kabiny š. 900mm (bez madla, bez 
označení piktogramem). Na dveřích není odjistitelný zámek zvenčí.  Kabina 
š. 1380mm x hl. 1450mm. Ve WC kabině: manipulační prostor vlevo vedle 
mísy 630mm, chybí pevné madlo vpravo u mísy a háček na oděvy.  
WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 
    

  

Přemapováno 02/2020 zpracoval: R. Zamastilová 
 



 

 

 
 

 
                             Budova Zdravotní střediska  

 

                   
     Vstup                                                                         Vyhrazené stání 1x  
 
 
 



 

 

                    
     Přístup od vyhrazeného stání                                    Rampa za vstupem  


