
 

 

 

1.                            Poliklinika Choceň – budova A  
adresa Smetanova 1175 

Choceň 565 01 
 

telefon Recepce: +420 465 472 213, +420 465 471 545, +420 465 471 057  
Po zavolání na telefonní číslo recepce a následným zvolením čísla z 
nábídky,  bude pacient automaticky přepojen na požadované oddělení, 
případně přepojení provede  pracovník recepce.    
  

e-mail poliklinika.ch@seznam.cz  
web www.poliklinika-ch.cz  
 
Parkování Vyhrazené stání pro ZTP 2x na parkovišti před budovou (přes silnici).  

 
Přístup Od vyhrazeného stání před budovu snížený obrubník. Pochozí komunikace 

k budově o podélném sklonu 3 – 6%.  
 

Vstup hlavní vstup přístupný 
Vstupní dveře dvoukřídlé o šířce otevíravého křídla 1000mm a pevného 
křídla 450mm (se samozavíráním, s madlem na nesprávné straně).   Za 
vstupem schody do zvýšeného 1.NP.  
vedlejší vstup přístupný s dopomocí (svislá plošina) 
Z boku budovy je svislá plošina přístupná z venkovních prostor. Přístup k 
plošině od hlavního vstupu po rampě – sklon 15,4%, délka 2700mm, s 
madlem po jedné  straně v proměnlivé výšce 1180mm – 1250mm.    
  

Interiér přístupný s dopomocí vedlejším vstupem (svislá plošina) 
Všechna nadzemní podlaží propojuje svislá plošina, jednotlivá podlaží se 
nachází v jedné výškové úrovni. Všechny dveře a průchody umožňují 
projetí vozíkem.  
1.NP: příjem pacientů, recepce - pult v. 1200mm, se snížením v. 640mm, 
hloubky 160mm., Rehabilitace – MUDr. Radek Mlíka PhDr., RHB 
lékařka – MUDr. Hebltová, Ortopedie – MUDr. Heblt, MUDr. Strnad, 
MUDr. Vospěl 
2.NP: Chirurgie – MUDr. Doskočil, Rentgen, Ultrazvuk – MUDr. 
Nedvěd 
3.NP: Alergologie – MUDr. Klugová, Gynekologie – MUDr. Hylenová, 
MUDr. Gloserová, MUDr. Jašek, MUDr. Doležalová  
 

 Svislá plošina  Propojuje 1.NP – zvýšené 1.NP, 2.NP a 3.NP.  
Pro přivolání plošiny a k jejímu provozu je nutné po celou tuto dobu držet 
stisknuté tlačítko. 
Kabina plošiny š. 950mm x hl. 2240mm. Dveře š. 900mm mechanicky 
otevírané (bez madla). Zrcadlo na boční stěně, výška spodní hrany 1190mm. 
Sedátko není. 
 

WC  přístupné – závada (1.NP) 
WC předsíň š. 1360mm x hl.1100mm. Dveře š. 900mm (bez madla, 
označené piktogramem). Ve WC předsíni: madlo u umyvadla není.  
WC kabina š.1860mm x hl. 1380mm. Dveře š. 900mm (bez madla, bez 
označení). Ve WC kabině: výška sedátka 420mm, háček na oděvy není. WC 



 

 

kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.   
 
přístupné – závada (3.NP) 
WC předsíň š. 1300mm x hl.1170mm. Dveře š. 900mm (bez madla, s 
piktogramem). Ve WC předsíni: madlo u umyvadla není.  
WC kabina š. 1730mm x hl.1400mm. Dveře š. 800mm (bez madla, bez 
označení). Ve WC kabině: vpravo u mísy chybí pevné madlo. WC kabina 
není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.   
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