
 

 

1.                              Poliklinika Chrudim  
Adresa Sdružení lékařů polikliniky I, s.r.o. 

Palackého 191 a 211 
530 02 Chrudim  
 

Telefon +420 469 638 933, +420 728 300 131, +420 602665 564 (kancelář) 
Telefonní seznam ordinací lékařů a pracovišť 
https://www.poliklinikachrudim.cz/cs/abecedni-telefonni-seznam-ordinaci-
lekaru-a-pracov  

e-mail poliklinikachrudim@gmail.com  

Web  www.poliklinikachrudim.cz  

 

 

Parkování Vyhrazené stání pro ZTP 1x na parkovišti před budovou + 2x ve Fibichově 
ulici.  

Přístup Bezbariérový.  

Vstup Přístupný 
Vstupní dvoukřídlé dveře automaticky ovládané š. 1400mm. Dveře ze 
zádveří dvoukřídlé automaticky ovládané š.1700mm.  

 

Interiér přístupný s dopomocí (plošina 1.NP a 2.NP) 
Poliklinika se skládá ze dvou propojených budov, které jsou ve dvou 
různých výškových úrovních. Překonání výškového rozdílu je řešeno 
schodišťovou plošinou: v 1.NP (5 schodů se zábradlím po 1 straně) a ve 
2.NP (6 schodů se zábradlím po 1 straně). Ve 3.NP se nachází pouze 
gynekologická ordinace + ultrazvuk, které jsou nepřístupné - 6 schodů se 
zábradlím po obou stranách. 

Dveře a průchody v budově jsou dostatečně široké. Na chodbách jsou na 
obou stranách stěn instalována madla pro přidržení.  

Ve vestibulu polikliniky: Recepce - pult výšky 1000mm s podjezdem  
hloubky 190mm.  

V 1.NP:  Lékárna Nowa (popis viz. Lékárny).  
 

Výtah Propojuje 1.PP – 3.NP.  

Kabina výtahu šířky 1300mm x hloubka 1200mm. Dveře samočinné 
vodorovně posuvné š. 800mm. Výtah v plném rozsahu vybavení.  

 

 Schodišťová plošina  Rozměry: šířka 800mm x hloubka 880mm, nosnost 300kg. Plošina 
umožňuje přepravu imobilního pacienta na vozíku i samostatně (součástí 
plošiny sklopné sedátko, výška 460mm).  Plošinu je možné použít pouze za 
asistence oprávněného pracovníka polikliniky, tj. pracovník recepce, nebo 
sestra příslušného lékaře. Další potřebné informace (tel.čísla, atd.)  jsou 
umístěny u plošin.  

 

WC přístupné – závada (1.NP) 

Kabina šířky 1900mm x hloubka 2160mm. Dveře š. 900mm, na dveřích 
není odjistitelný zámek zvenčí.  Vlevo u mísy pevné madlo délky 600mm. 



 

 

Signalizační systém nouzového volání není.  

 

  

Přemapováno 6/2022 zpracoval: R. Zamastilová 
 
 
 
 

 
Poliklinika Chrudim, Palackého č.p. 191 a 211 – hlavní vstup 


