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                            1. Zdravotní středisko 
 

Adresa :                   Na Lužci 718 

                              533 41 Lázně Bohdaneč  

                               

Tel.:                      MUDr. Kateřina Nechvátalová – 466 921 089 

                              MUDr. Pavel Kabelka – 466 921 086 

                              MUDr. Jana Štěchová – 466 921 088 

                              MUDr. Sylva Slezáková – 466 921 087 

                              MUDr. Jan Vanáč – 466 921 559 

                              MUDr. Michal Kokrda – 466 921 559 

                              Rehabilitace Bristec CZ s.r.o. – 774 339 572 

                                

Parkování:           Vzadu za budovou jsou na parkovišti vyhrazena 2 místa pro  

                              ZTP.  

                                

Přístup:                přístupný  

                              Od parkovacích stání pro ZTP po chodníku ze zámkové  

                              dlažby, který má podélný sklon 6-8 %.  

 

Vstup:           hlavní  - nepřístupný  

                              na vstupu jsou 4 schody ( v. 160 mm 2x a v. 180 mm 2x) 

                              Dveře dvoukřídlé, otvírají se ven. Mají samozavírač.  Šířka  

                              otevír. křídla 850 mm. Na dveřích je umístěna šipka  

                              k bezbariérovému vstupu. 

                              vedlejší – přístupný s dopomocí 

                              od parkoviště vzadu za budovou po chodníku, který má  

                              podélný sklon 6-8 % k výtahu, který je na boku budovy. 

                              Výtah je průchozí do 1. NP. Před výtahem je  

                              vodorovná plocha š. 300 mm a dále chodník v délce 700 mm   

                              o sklonu do 12 % a následuje průběžný chodník. 

                                                                       

Interiér:  přístupný 

1. NP -praktický lékař – MUDr. Nechvátalová  

                                           praktický lékař pro dospělé – MUDr. Kabelka 

        praktická zubní lékařka – MUDr. Štěchová 

        praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Slezáková 

2. NP- Rehabilitace Bristec CZ s.r.o. 

                                          chirurg – MUDr. Vanáč 

                                          gynekologická a porodní ambulance – MUDr. Kokrda 

 

Výtah:                  přístupný 

                              kabina o velikosti – š. 1100 mm, hl. 1570 mm. 
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                              Dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800 mm. 

                              Má sedátko, zrcadlo, Braillovo písmo.               

 

WC:                      přístupné v 1. NP 

                              Dveře otevíravé ven š. 800 mm. Kabina o rozměru 1500 mm  

                              x 1820 mm. Není vybavena signalizačním systém nouzového 

                              volání. Na dveřích je piktogram vozíčkáře, zámek je  

                              odjistitelný zvenku. 

                                    

Přístup -  přístupný                                                                               

Vstup -    přístupný s dopomocí – vedlejší z boku budovy přes výtah. 

Interiér -  přístupný  

WC -       přístupné v 1. NP 

 

 

 
  

 

 

 


