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Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně
V rámci mapování přístupnosti objektů ve městě Brně jsme pro Vás připravili aktualizo-
vané vydání Atlasu přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně, který obsahuje 
informace o přístupnosti vybraných zdravotnických zařízení ve městě Brně.

Pro větší přehlednost byl použit systém piktogramů, který Pražská organizace vozíčkářů 
vytvořila v rámci Metodiky kategorizace přístupnosti objektů a zapůjčila i pro tento At-
las. Informace, které nebylo možné vyjádřit graficky, jsou uvedeny ve formě doplňujících 
informací v textové části Atlasu.

V textové části je popsán přístup k objektu od MHD, parkování, pohyb po budově, hy-
gienické zařízení, nejbližší lékárna (pokud je v objektu nebo v její blízkosti), zda je v ob-
jektu park či občerstvení. Dále obsahuje informace o informačním systému (navigaci po 
objektu) a dalších zejména zdravotně-sociálních službách.

I přes veškerou snahu a maximální úsilí všech, kteří se na mapování podíleli a vzhledem 
ke změnám v přístupnosti objektů, nemůžeme zcela vyloučit nepřesnosti v informacích, 
které jsou v tomto Atlase.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a případné připomínky k Atlasu, prosím, sdělujte 
na adresu rossi.eva@brno.cz.

Eva Rossi
Oddělení prorodinné politiky
Odbor zdraví 
Magistrát města Brna
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Vysvětlivky k použitým symbolům a mapovým znakům
Následující symboly i doprovodný text jsou majetkem Pražské organizace vozíčkářů, o.s., 
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, pov@pov.cz; www.pov.cz.

Objekt přístupný
• Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. 

Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
• Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 me-

trů maximálně 12,5  %, při délce do 9  metrů maximálně 8  %. Šířka pevných ramp 
je minimálně 110 cm.

• Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo 
dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

• Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry 
jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 
125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

• Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – 
WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na pří-
stupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).

• Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekom-
plikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomo-
cí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt částečně přístupný
• Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených 

u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
• Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce 

do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných 
ramp je minimálně 110 cm.

• Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
• Výtah  má rozměry minimálně: šířka dveří 70  cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 

100 cm x hloubka 110 cm.
• Rozměry plošiny jsou  minimálně: šířka dveří 70  cm, přepravní plocha – šířka 

70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
• Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem.
Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomo-
cí doplňujících piktogramů a textu.
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Objekt nepřístupný
• Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).
Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomo-
cí doplňujících piktogramů a textu.

Obtížný povrch
• Piktogram nerovný povrch je uveden tam, kde je potřeba počítat s nerovnostmi před 

vstupem do objektu. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých 
nerovných kostek s hlubokými spárami.

Obtížný sklon
• Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu.

Bezbariérový vstup hlavním vchodem
• Pokud hlavní vchod do objektu není bezbariérový, tento piktogram se u něj nenachází.

Bezbariérový vstup bočním vchodem
• Boční vchod umožňující bezbariérový přistup nebo vchod, který ve srovnání s hlav-

ním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění uvá-
díme v mapě, případně doprovodném textu. Pokud je k jeho použití potřeba asistence 
uvádíme to v doplňujícím textu.

Schody
• Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Zda schody vedou nahoru nebo dolů 

nebylo sledováno.

Točité schodiště 
• Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se scho-

dové stupně, úzké průjezdy (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.

Výtah
• Běžně použitelný výtah – samoobslužný provoz.

Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
• Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, který neslouží pro použití běžnou veřej-

ností, ale jeho použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla 
je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o způsobu 
jeho obsluhy jsou uvedeny v doplňujícím textu, pokud byly zjištěny.
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Ližiny nebo rampa
• Obvykle k  překonání 1–5  schodů, v  extrémních případech i  více schodů. Většinou 

je potřeba počítat s prudkým sklonem.

Úzké dveře nebo průjezdy
• Dveře a průjezdy užší než 80 cm.

Přístupná toaleta – WC I.
• Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna 

samostatně.
• Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy k  ní jsou široké minimálně 80  cm. Dveře 

se otevírají směrem ven z kabiny.
• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
• U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
• Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabi-

ně není omezený dalším zařízením toalety.
V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v dopl-
ňujícím textu.

Částečně přístupná toaleta – WC II.
• Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
• Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy k  ní jsou široké  minimálně 70  cm. Dveře 

se otevírají směrem ven z kabiny.
• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor 

musí být umístěný proti dveřím.
• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.
Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v dopl-
ňujícím textu.

Nepřístupná toaleta – běžné WC
• Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Vyhrazené parkovací stání
• Parkovací místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu označené pří-

slušným dopravním značením.

Zkratky
š šířka v výška d délka
hl hloubka dv dveře
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Informace o přístupnosti objektů v Brně

Nemocnice

 1. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – AREÁL BOHUNICE 
Jihlavská 20, Brno-Starý Lískovec, www.fnbrno.cz, tel.: 532 231 111

• Fakultní nemocnice se nachází na okraji Bohunic v blízkosti přestupního uzlu MHD. 
Areál sousedí s univerzitním kampusem a nákupním centrem Campus.
Pavilony v areálu nemocnice se dělí na tzv. starou zástavbu (pavilony A, B, C, D1, D2, 
E, F, G, N, P, Q), jejímž základem jsou budovy z r. 1934, a novou zástavbu (pavilony 
CH, I1, I2, L, X, Z), která byla postupně budována od r. 1969. Ambulantní provoz je 
v současnosti soustředěn převážně do pavilonu X, největší lůžkovou kapacitu má pa-
vilon L. Počtem lůžek a objemem poskytované péče patří k největším zdravotnickým 
zařízením v ČR.

• Přístup: nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, z okolních sídlišť i okol-
ních obcí. Zastávky MHD Nemocnice Bohunice/autobus, trolejbus, nízkopodlažní 
linka č. 82 jsou ve vzdálenosti cca 60 m od hlavního vstupu do pavilonu X (ambulan-
ce), všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníženými obrubníky. 
K přístupu lze dále využít vstup/vjezd z ul.  Jihlavská (zastávky MHD Stará nemoc-
nice/autobus, u chodníku směrem do areálu chybí snížený obrubník) a vstup/vjezd 
z ul. Netroufalky (zastávky MHD Netroufalky/autobus). Všechny zastávky mají zvýše-
ná nástupiště, na přechodech jsou snížené obrubníky.

• Parkování: hlavní parkovací plocha je před hlavním vstupem do nemocnice z ul. Ne-
troufalky, je zde 13 vyhrazených parkovacích stání (š 300–350 cm), dalších 5 vyhraze-
ných stání je za vjezdem na parkoviště směrem k nemocnici. Držitelům průkazů ZTP 
a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice automobilem (boční vjezd do areálu 
u zastávky MHD Kamenice, stálý provoz) a dále parkování na označených vyhraze-
ných stáních v areálu.

• Pohyb po areálu: je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem 
vozidel a chodců.

• Vstup a interiér – pavilony: vzhledem k poskytované péči a velké lůžkové kapacitě je 
v podstatě ve všech pavilonech umožněn pohyb jak osobám s omezenou mobilitou, 
tak i  pacientům na lehátcích. Tomu odpovídá řešení dveří (vstupní dveře převážně 
dvoukřídlé automatické, dveře v pavilonech široké min. 90 cm, bez prahů), dostateč-
né manipulační plochy, alespoň jeden výtah v každém pavilonu je lůžkový.
Důležité pavilony – směrem od hlavního vstupu do staré zástavby:
 ӹ Pavilon X (převážná část ambulantní péče, možný průchod do pavilonu I1, čás-
tečně I2, L, CH): je otevřen 6:30–17:00  hod., vstupní dveře jsou automatické 
(š 2x120 cm), za dveřmi vlevo je lékárna, v chodbě za lékárnou je Family Point. 
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Ve vstupní hale vlevo jsou výtahy (2 osobní a 1 lůžkový), vnitřní dveře v objektu 
jsou mechanické (š 110 cm).

 ӹ Pavilon I1: bezbariérově přístupný přes pavilon X nebo z pavilonu L, je zde osobní 
i lůžkový výtah.

 ӹ Pavilon I2: je částečně přístupný z pavilonu  I1. Vstup do transfuzního oddělení 
je z přístupové komunikace k pavilonu L (mechanické dveře š 2x75 cm, zádveří 
hl 5 m, druhé dveře š 115 cm). Vpravo v hale je evidence, všechny přepážky jsou 
snížené (v 80 cm s podjezdem), v hale jsou automaty na nápoje.

 ӹ Pavilon L (převážná část lůžkové kapacity): je otevřen 24 hod denně, vstupní dveře 
a dveře v zádveří automatické (š 2x95, zádveří hl 350 cm), za dveřmi vpravo v hale 
recepce/informační pult (v 110 cm), v hale vlevo přístup k výtahům pro pacienty 
a návštěvníky (3 výtahy, dv 110, š 160 hl 150 cm), v dalším průchodu vlevo 6 lůžko-
vých výtahů, vzadu v hale vlevo přístup do pavilonu I1 a k bb WC. 
V  objektu jsou ještě další výtahy pro pacienty a  návštěvníky (2.–17.  NP, dv  110, 
š  150, hl  165  cm), východ z  2.  NP je možný přes mechanické dvoukřídlé dveře 
(š  110+80  cm) po bezbariérové rampě (š  160  cm, d  2x26  m, sklon  7  %, podesta 
hl 200 cm), která je umístěna naproti hlavnímu vstupu do pavilonu L popř. je mož-
né v 2. NP přejít k výtahům, které jedou do 1. NP (umístěny v chodbě vpravo smě-
rem k CT).
V atriu v 2. NP se nachází příjem a centrální evidence, podatelna, pokladna, kaple, 
kinosál, konferenční centrum a optika, v atriu v 3. NP se nachází lékárna, kavárna, 
knihkupectví, květinářství, dětský koutek/Family Point, drogerie, samoobsluha, 
bistro, v zadní části atria jsou instalovány výstavy.

 ӹ Pavilon Z (gynekologie, porodnictví): vstupní dveře automatické (š  2x70  cm), 
osobní a lůžkový výtah, v 2. NP občerstvení (pult v 110 cm).

 ӹ Pavilon G (psychiatrie): vstupní dveře mechanické se zavíračem (š 85 cm), před 
nimi široký nájezd (sklon  6  %). Ve vstupní hale vlevo v  chodbě výtahy (osobní, 
lůžkový).

 ӹ Pavilon C: vstupní dveře automatické (š 2x74 cm), WC nepřístupné v přízemí.
 ӹ Pavilon E: vstupní dveře automatické (š 2x72 cm), WC nepřístupné v přízemí.
 ӹ Pavilon D1 (rehabilitace): přístup z průchodu od pavilonu D2, vstupní dveře me-
chanické (š 108 cm).

 ӹ Pavilon P (rehabilitace/cvičebny): před vstupem 6x vyhrazené parkovací  stání 
(š  300  cm), vstupní dveře automatické (š  2x95  cm), ambulance dveře bez prahů 
(š 100 cm).

 ӹ Pavilon F (rehabilitace/lůžková část): vstupní dveře automatické (š 2x85 cm), před 
dveřmi široký nájezd (dl  220  cm, sklon  12  %), v  zádveří nájezd v  šířce chodby 
(sklon 12 %).

 ӹ Pavilon D2 (geriatrická ambulance): před vchodem široký nájezd (š 350, d 300 cm, 
sklon 12 %), vstupní dveře mechanické (š 2x90 cm), malé zádveří (hl 107 cm, dveře 
stále otevřené, chybí manipulační prostor), do lůžkové části je přístup pavilonem F.

 ӹ Pavilon N (radiologie): vstupní dveře mechanické (š 90 cm).
• Hygienické zařízení: 

 ӹ Pavilon X: 
 » 1. NP: užíváno bb WC I./přístupné v pav. I.1 (přístup chodbou vlevo ze vstupní 
haly pav. X);
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 » 2.–5. NP: v čekárně u evidence, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 177 cm), pří-
stup přes umývárnu (hl 190 cm).

 ӹ Pavilon L: 
 » 1.  NP: v  chodbě k  pav.  I1, upravená kabina na WC ženy i  muži (dv  85, š  150, 
hl 133 cm), přístup přes umývárnu;

 » 2. NP: v atriu naproti samoobsluze, WC II./částečně přístupné na WC ženy, neo-
značeno (dv 80, š 164, hl 146 cm), přístup přes umývárnu, dostatečný manipulační 
prostor v umývárně i v kabině, otevřeno od 5 do 19 hod.

 ӹ Pavilon I1: v  přízemí, bb  WC  I./přístupné na WC ženy i  muži (dv  80, hl  170, 
š 175 cm), označeno.

 ӹ Pavilon I2: v  hale naproti evidenci ultrazvuku, bb  WC  I./přístupné na WC ženy 
i muži (dv 80, hl 180, š 180 cm), zádveří (hl 180 cm), označeno.

 ӹ Pavilon I2 (transfuzní odd.): v čekárně dárců krve, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, 
hl 180 cm), označeno.

 ӹ Pavilon Z: v  3.  NP u  ambulance, bb  WC  I./přístupné (dv  90, š  250, hl  200  cm, 
vedle mísy umístěn bidet – chybí manipulační prostor).

 ӹ Pavilon G: v přízemí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 240, hl 210 cm).
 ӹ Pavilon D: v  chodbě v  přízemí vpravo, WC  II./částečně přístupné (dv  90, š  146, 
hl 170 cm, chybí manipulační prostor), neoznačeno.

 ӹ Pavilon D1: v  přízemí vlevo od vstupu, WC  II./částečně přístupné (dv  90, š  146, 
hl 160 cm, chybí madla u mísy), zamčeno, klíč je v evidenci vpravo od vstupu.

 ӹ Pavilon P: na WC ženy v hale vpravo, upravené WC (dv 90, š 152, hl 130 cm, mísa 
na soklu, chybí madla), dveře z haly neoznačeny.

 ӹ Pavilon N (nukleární medicína): v přízemí v chodbě vpravo za čekárnou, upravené 
WC (dv 90, š 135, hl 135 cm), zamčeno, klíče v evidenci u vstupu.

• Informace: informační tabule jsou u vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, ve 
výtazích i na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů, lékáren, 
doprovodných služeb v areálu a většinou i umístění WC včetně bezbariérových. V ce-
lém areálu jsou dále orientační ukazatele k jednotlivým pavilonům. Bližší informace 
poskytne i zdravotnický personál.

• Lůžková část: na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické 
zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem 
na potřeby a zdravotní stav klienta.
V pavilonu L, kde je soustředěna převážná část lůžkové kapacity, je u každého pokoje 
samostatné hygienické zařízení (WC a sprchový kout). Vzhledem k omezenému pro-
storu je nebylo možné při rekonstrukci řešit bezbariérově, jsou alespoň s madly, bez 
zvýšených sprchových vaniček a s nouzovou signalizací.

• Nákupy: obchody jsou soustředěny ve 3. NP pavilonu L (všechny přístupné), nákup je 
dále možný ve stáncích před hlavním vchodem, prodej buď u pultů nebo uvnitř stánku 
(pulty bez snížení, na vstupech do stánků vyrovnávací prahy do 3 cm).
Drobné občerstvení je možné zakoupit i v 2. NP pavilonu Z u porodních sálů a v bistru 
u vchodu z ul. Jihlavská (nepřístupné, před vchodem +2 schody).

• Park: v zeleni mezi pavilony jsou rozmístěny lavičky, v původní části areálu je park se 



11

Č
á
s
t

A

vzrostlými stromy. Cesty v parku jsou přístupné, zpevněné, schodiště v původní části 
areálu jsou většinou doplněna chodníky ve sklonu. Některá posezení jsou i krytá, ve 
staré zástavbě jsou i kryté kolonády.

• Lékárna:
 ӹ pavilon X: vlevo za hlavním vchodem, vstupní dveře mechanické (š 100 cm);
 ӹ pavilon L: lékárna a prodejna zdravotnických pomůcek v atriu v 3. NP, vstupní dveře 
mechanické (š 100 cm), snížená část pultu (v 80 cm) bez podjezdu;

 ӹ pavilon Z: vstup z průjezdu mezi pavilony Z a CH, dveře mechanické (š 2x90 cm), 
pult bez snížené části (v 120 cm);

 ӹ Jihlavská: přístup z areálu nemocnice bariérový (+2 schody), z ul. Jihlavská bezba-
riérová rampa (š 120, d 300 cm, sklon 5,5 %), vstupní dveře mechanické (š 90 cm), 
pult bez snížení (v 115 cm).

• Další služby: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomá-
há řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.

 2. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – DĚTSKÁ NEMOCNICE  
Černopolní 9 a 22, Brno-sever (Černá Pole), www.fnbrno.cz, tel.: 532 231 111

• Areál dětské nemocnice se nachází na okraji Černých Polí mezi ulicemi Milady Horá-
kové, Černopolní, Helfertova a Kunzova, k nemocnici patří i dvě budovy na ul. Černo-
polní mimo areál nemocnice. Nemocnice byla založena v r. 1899, od té doby proběhlo 
několik etap  modernizací a  dostaveb, v  současnosti se nemocnice řadí mezi před-
ní moderní poskytovatele ambulantní i lůžkové lékařské péče.

• Přístup: nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Dětská 
nemocnice/tramvaj jsou vzdáleny cca 95 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech 
jsou snížené obrubníky, přístup je bezbariérový. Hlavní vstup do areálu nemocnice 
je z ul. Černopolní (široký vjezd se závorou nebo branky vlevo a vpravo od vjezdu 
(š 85 cm), vpravo u vjezdu je prosklená vrátnice a zvonek na pohotovost (v 145 cm).

• Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno Bohunice. (Zdroj: FN Brno)
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• Parkování: držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu. Vyhraze-
ná parkovací stání jsou vlevo od vjezdu (2x š 350 cm), naproti vjezdu (8x š 350 cm) 
a u zadního vstupu do pavilonu F (2x š 350 cm).

• Pohyb po areálu: je převážně po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem 
vozidel a chodců, k hlavnímu vchodu vede chodník z betonové dlažby. 

• Vstup a interiér – pavilony: hlavní část provozu je v pavilonech B1, B2, C, D, F, G, 
které jsou uzpůsobeny pro pohyb osobám s omezenou mobilitou i pro pacienty na le-
hátcích. Tomu odpovídá řešení vstupů a průchodů (vstupní dveře převážně dvoukřídlé 
automatické, dveře mezi pavilony a  na odděleních široké min.  120  cm, bez prahů) 
i dostatečné manipulační plochy. 
Vstup a převážná část ambulancí v hlavní budově jsou v 1. patře, ambulance jsou pře-
vážně v pavilonu G, dveře do ambulancí jsou bez prahů (š min. 90 cm).
Pavilony jsou v jednotlivých patrech propojeny, hlavní výtahy pro veřejnost jsou mezi 
pavilony C–D a D–G, vždy alespoň jeden výtah je lůžkový.
Přístupnost pavilonů, ve kterých jsou umístěny ambulance:
 ӹ Pavilon D: hlavní vstup do ambulantní části v úrovni 1. patra, na vstupu dvoje auto-
matické dveře (vždy 2x90 cm, zádveří hl 320 cm). Ve vstupní hale vpravo je automat 
na pořadové lístky, pokladna a centrální evidence (všechny pulty v 80 cm s pod-
jezdem, u přepážek pevná otočná křesla a odkládací plochy, které brání osobě na 
vozíku v příjezdu k přepážce). Z haly vede do 2. patra dlouhá bezbariérová rampa 
(š 140 cm, d 2x15 m s podestou hl 150 cm, sklon 4,9 %), povrch rampy mírně pod-
kluzuje, proto je vhodnější přístup výtahem. Z pavilonu D je průchod k pavilonům 
C, B1, B2, F a G. 
V chodbě vlevo od vstupu je místnost pro rodiče s malými dětmi a Family Point 
(3 přebalovací pulty, křesla, mikrovlnná trouba, umývadlo), dále je v chodbě vlevo 
únikový východ (dv 105 cm, venku malý nájezd).
V chodbě mezi pavilony D a G jsou dva lůžkové výtahy.

 ӹ Pavilon G (v 1. patře soustředěna ambulantní péče): příchod od centrální eviden-
ce z pav. D nebo samostatným vchodem vpravo od hlavního vstupu (mechanické 
dv  80+50, zádveří hl  350, mechanické dv  80+50  cm). V  pavilonu  je nemocniční 
kaple (dv 90 cm), klíče od místnosti jsou na sekretariátu.

 ӹ Pavilon F: přístup z pavilonů C nebo G, zadní vchod od ul. Kunzova (příjezd vozů 
rychlé lékařské pomoci), na vstupu automatické dveře, ve vstupní hale u ARO lůž-
kový a osobní výtah.

 ӹ Pavilon E: přístup z průjezdu u pavilonu G, vstupní dveře mechanické (š 80 cm).
 ӹ Pavilon K (MŠ a ZŠ): přístup z volné plochy mezi pavilony, vstupní dveře mechanic-
ké (š 98 cm), zádveří (hl 210 cm), dveře v zádveří mechanické (š 80 cm).

 ӹ Pavilon H: přístup přes parkovací plochu, vstupní dveře mechanické (š 95 cm), zád-
veří (hl 210 cm), další dveře mechanické (š 90 cm).

 ӹ Pavilon A (hematologie): přístup z průjezdu u pavilonu E, na vstupu schod +6 cm, dvoje 
dveře mechanické (2x70 cm), zádveří (š 100 cm), ordinace v patře (pavilon nepřístupný).
Pavilon A (logopedie): přístup naproti vrátnici, na vstupu schod +15 cm, dveře me-
chanické (š 80 cm), ordinace umístěné v patře, přístup pouze po schodišti.
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 ӹ Pavilon R/Černopolní 22: pavilon mimo areál, hlavní vstup bariérový (+3 schody, 
dveře mechanické 2x100 cm, +6 schodů), bezbariérový vstup je ze dvora – do části 
pro ubytování rodičů mechanické dveře (š 2x60 cm) a nájezd, do ambulance šikmá 
schodišťová plošina (š 80, hl 90 cm, nosnost 210 kg, +9 schodů), vstupní dveře me-
chanické (š 90 cm).

• Hygienické zařízení: 
 ӹ Pavilon D: 

 » v 1. patře v chodbě vlevo od hlavního vchodu, bb WC I./přístupné (dv 80, š 170, 
hl 210 cm), kabina označena, zamčena, klíče v evidenci u informační přepážky;

 » v 1. patře u oční ambulance, bb WC I./přístupné (dv 80, š 145, hl 225 cm).
 ӹ Pavilon G: 

 » v 1. patře vlevo od výtahu u chirurgické ambulance, na WC muži, bb WC I./pří-
stupné (dv 80, š 165, hl 170 cm), zamčeno, klíč k zapůjčení na denní místnosti 
sester/dveře vlevo;

 » v 2. patře vpravo od evidence RTG, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 225 cm).
 ӹ Pavilon F: u ambulance ARO, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 200 cm).
 ӹ Pavilon K: za centrálním prostorem vlevo (prostor ZŠ), WC II./částečně přístupné 
(dv 80, š 150, hl 240 cm), v kabině pračka a sušička – chybí manipulační prostor.

 ӹ Pavilon H: vpravo za vchodem v zádveří, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 150 cm).
• Informace: informační tabule jsou u  vjezdu/vstupu do areálu z  ul.  Černopolní, ve 

vstupní hale a na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů a léká-
ren. Jednotlivé pavilony i vchody jsou výrazně označeny.

• Lůžková část: na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické 
zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem 
na potřeby a zdravotní stav klienta.

• Nákupy: prodejna s drobným občerstvením je v pavilonu D, přístup je ze vstupní haly 
(mechanické dv 110 cm), pult bez podjezdu (v 100 cm). V průchodu mezi pavilony 
D a G je prodejna knih (dv 90 cm). U ambulancí jsou rozmístěny nápojové automaty.
V parčíku před hlavním vstupem je prodejna drobného občerstvení (pult v 140 cm). 

• Park: vlevo od vjezdu je menší park s nezpevněnými cestami, přístup ve sklonu, sou-
částí je dětské hřiště s hracími prvky.

• Lékárny:
 » Pavilon G: v 1. patře, na vstupu mechanické dveře (š 90+70 cm), pult bez snížené 
části (v 115 cm).

 » Pavilon A: přístup z  ul.  Černopolní je bariérový (+5  schodů), dveře mecha-
nické (š  2x100  cm), bezbariérový přístup z  areálu vpravo od vrátnice, nájezd 
(š 140, d 140 cm, sklon 7 %), dveře mechanické (š 2x100 cm), pult bez podjezdu 
(v 120 cm).

• Další služby: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomá-
há řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.
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 3. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PORODNICE 
Obilní trh 11, Brno-střed, www.fnbrno.cz, tel.: 532 231 111

• Areál pracoviště Porodnice se rozkládá mezi ulicemi Údolní, Obilní trh a Gorkého. 
Zemská porodnice zde byla založena v r. 1888, budovy byly postupně modernizovány 
a dostavovány, v současnosti je pracoviště součástí Gynekologicko-porodnické kliniky 
Fakultní nemocnice Brno. S ohledem na lepší bezbariérovou přístupnost ambulantní 
i lůžkové části jsou pro klientky na vozíku vhodnější prostory ve fakultní nemocnici 
Bohunice (viz objekt č. 1).

• Přístup: nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Obilní 
trh/tramvaj, trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 160 m od hlavního vstupu do pavilo-
nu C1 (centrální evidence). Nástupiště tramvaje a trolejbusu z centra je na mírně zvý-
šeném ostrůvku ve vozovce, nástup do tramvaje směr centrum je z vozovky, do trolej-
busu směr centrum je ze zvýšeného chodníku. Přechody jsou se sníženými obrubníky. 

• Parkování: držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice 
z ul. Údolní a parkování na vyznačených místech. Dvě vyhrazená stání jsou na par-
kovací ploše za vjezdem (š 2x280 cm), další vyhrazené stání je mezi pavilony A1 a B 
(d 420 cm).

• Pohyb po areálu: je po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel 
a chodců. 

• Vstup a interiér – pavilony: hlavní vstup do objektu je v krčku pavilonu C1 (1. patro), 
odtud je možný průchod do pavilonů A1 a C2. 
 ӹ Pavilon C1: před vchodem široký nájezd (d 350, sklon 17 %), dále automatické dveře 
(š 2x85 cm), vlevo centrální evidence (pult v 70 cm s podjezdem). Zadní vchod do 
pavilonu C1 je ze dvora (nájezd š 350 cm, d 13 m, sklon 17 %), dveře automatické 
(š 2x64 cm). Ambulance ve 2. patře nejsou přístupné, po domluvě lze zajistit vyšet-
ření v 1. patře. 

 ӹ Pavilon A1: přístup z pavilonů C1 a C2.

• Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice. (Zdroj: FN Brno)
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 ӹ Pavilon A (porodní sál): přístup ze dvora lůžkovým výtahem na podestu před vstu-
pem, zvonek (v 140 cm), vstupní dveře mechanické (š 110 cm).

 ӹ Pavilon B: přístup ze dvora lůžkovým výtahem.
 ӹ Pavilon K: u hlavního vstupu schod (+10 cm), dveře mechanické (š 90 cm), vpravo 
od hlavního vstupu bezbariérová rampa (š 130, d 350 cm, sklon 21 %), vstupní dveře 
mechanické (š 110 cm).

• Hygienické zařízení: 
 ӹ Pavilon C1: WC v  krčku mezi budovami C1 a  C2, za vstupními dveřmi na WC 
(š 90 cm) úzká chodba (š 120, d 350 cm) a WC II./částečně přístupné (dv 90, š 140, 
hl 200 cm, chybí madlo u mísy).

 ӹ Pavilon A1: 
 » u ultrazvukové ambulance za evidencí v chodbě vlevo, WC II./částečně přístupné 
(dv 85, š 155, hl 150 cm), zamčeno, klíč v evidenci;

 » na radiologické klinice u mamografu, bb WC I./přístupné (dv 90, š 200, hl 180 cm), 
zamčeno, klíč v evidenci.

 ӹ Pavilon A: kabina vpravo za vstupními dveřmi, WC II./částečně přístupné (dv 80, 
š 195, hl 130 cm), odemčeno.

• Informace: informační tabule jsou u vstupu i vjezdu do areálu, označeny jsou pavi-
lony, oddělení a doprovodné služby. Bližší informace poskytne informační přepážka 
u hlavního vstupu i zdravotnický personál.

• Lůžková část: s ohledem na dispoziční řešení není plně vyhovující pro klientky na 
vozíku, vhodnější je gynekologicko-porodnická klinika ve FN Bohunice.

• Nákupy: občerstvení se nachází mezi pavilony C1 a C2, je zde bufet (pult v 110 cm), 
stolky s židlemi, automat na občerstvení a telefon. V přízemí pavilonu C2 je dále pro-
dejna ortopedických pomůcek, kadeřnictví, masáže atd.

• Park: v zadní části areálu nemocnice je malý přístupný parčík se zpevněnými cestami.
• Lékárna: se nachází v pavilonu D, přístup je ze dvora, před vstupem nájezd (š 100, 

d 100 cm, sklon 18 %), dveře mechanické (š 2x80 cm), zádveří (hl 100 cm), druhé 
dveře v zádveří (š 2x80 cm) otevřeny.

• Další služby: zdravotně-sociální oddělení (kancelář v pavilonu C2 v chodbě vlevo) 
poskytuje informace o  dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře 
atd.

• Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno – Porodnice. (Zdroj: FN Brno)
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 4. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ 
Pekařská 53, Brno-střed, www.fnusa.cz, tel.: 543 181 111

• Fakultní nemocnice se nachází v bloku domů mezi ulicemi Pekařská, Anenská, Leit-
nerova, Hybešova a Křížová v blízkosti přestupního uzlu na Mendlově náměstí. Ne-
mocnice byla zřízena císařem Josefem II. v r. 1786 ve zrušeném klášteru dominikánek. 
Budovy jsou průběžně rekonstruovány, v  posledních letech jsou v  areálu budovány 
nové pavilony. O stavebních pracích a omezení průchodu či průjezdu v areálu jsou 
pacienti informováni na vrátnicích i na stránkách nemocnice.
Nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči. 

• Přístup:
 ӹ ke vstupu z ul. Pekařská: zastávky MHD Nemocnice u sv.Anny/tramvaj jsou přímo 
naproti vstupu ve vzdálenosti cca 30 m, nástupní ostrůvky jsou zvýšené, přechod se 
sníženými obrubníky;

 ӹ ke vstupu z  ul.  Křížová: je vzdálený cca  220  m od přestupního uzlu na Mendlo-
vě nám./tramvaje, trolejbusy, autobusy, nízkopodlažní autobus č. 82, některá nástu-
piště bez zvýšené hrany, na trase místně chybí snížené obrubníky;

 ӹ ke vstupu z ul. Leitnerova: zastávky MHD Hybešova/tramvaj, nízkopodlažní auto-
bus č. 82 jsou ve vzdálenosti 116 m, nástup do tramvaje z komunikace, na přecho-
dech místně chybí snížené obrubníky.

• Vstupy a vjezdy do areálu: 
 ӹ vstup z ul. Pekařská: dveře mechanické dvoukřídlé (š 2x90 cm), vlevo v hale je in-
formační přepážka, do zvýšeného přízemí budovy A vede šikmá schodišťová plošina 
(š 65, hl 75 cm, nosnost 225 kg, +4 schody). Druhý přístup z ul. Pekařská u budo-
vy M slouží pouze k vjezdu sanitních vozů;

 ӹ vstup a vjezd z ul. Křížová: vstup brankou (š 90 cm), vjezd pro vozidla se závorou, 
vlevo vrátnice/informace;

 ӹ vstup z  ul.  Leitnerova: automatické dveře (š  160  cm), dále bezbariérová rampa 
(š 190, d 500 cm, sklon 13 %, +3 schody), vpravo vrátnice/informace, chodba a vstup 
do areálu: dveře mechanické (š  2x70  cm), bezbariérová rampa (š  150, d  560  cm, 
sklon 13 %).

• Parkování: větší parkovací plocha bez vyhrazených stání se nachází vpravo od vjez-
du z ul. Křížová. Osoby se zdravotním postižením mají umožněn bezplatný vjezd do 
areálu z ul. Křížová a povolené parkování na označených vyhrazených stáních (1 stání 
za závorou vlevo, 5 stání na parkovišti vlevo za vjezdem, 2 stání za budovou J u heli-
portu, 2 stání u pav. C1, 1 stání u pav. B1, 1 stání u plánovaného vjezdu z ul. Anenská), 
možnost vjezdu pacientů na 30 min zdarma, delší doba setrvání v areálu zpoplatněna.

• Pohyb po areálu: je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem 
vozidel a chodců. U nových pavilonů jsou vybudovány chodníky z betonové dlažby.

• Vstup a  interiér – budovy: vzhledem k  charakteru a  rozsahu poskytované péče je 
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v podstatě ve všech budovách umožněn pohyb osobám s omezenou mobilitou i paci-
entům na lůžcích. Tomu odpovídá řešení: vstupní dveře do budov převážně dvoukřídlé 
automatické, dveře a průchody v budovách bez prahů, šířky min. 90 cm, dostatečné 
manipulační plochy, v každé budově alespoň jeden lůžkový výtah, výškové rozdíly jsou 
řešeny nájezdy nebo bezbariérovými rampami.
Přístupnost budov – směr Pekařská/Křížova/Hybešova:
 ӹ A: vstup z ul. Pekařská, vlevo v hale informace, dále šikmá plošina/viz popis přístu-
pu, ve zvýšeném přízemí vlevo lékárna a naproti příjem pacientů. V budově jsou 
3 lůžkové výtahy, možný průchod do A1, A2, A3, A4, A5 a do parku v bloku bu-
dov A, z něj dále přístup do kaple.

 ӹ M2: dveře automatické (š 2x60 cm), vlevo od vstupu lůžkový výtah.
 ӹ J: dveře automatické (š 2x80 cm), naproti vstupu bankomat, v chodbě vlevo lůžkový 
výtah, v budově i osobní výtah (dv 80, š 100, hl 150 cm).

 ӹ CH: před vstupem bezbariérová rampa (š 170, d 650 cm, sklon 14 %), dveře mecha-
nické (š 90+50 cm), zvonek (v 160 cm).

 ӹ V: dveře automatické (2x70 cm), v přízemí vlevo snack-bar (dv 90 cm), vpravo kan-
týna (dv 90 cm).

 ӹ S2: bezbariérový vstup vpravo od hlavních dveří, dveře mechanické (š  90  cm), 
v chodbě nájezd (vyrovnání +5 schodů u hlavního vstupu), na podestě za vstupem 
lůžkový výtah.

 ӹ E: dveře automatické (š 120 cm), na patrech mechanické dveře (š 2x85 cm), výtah 
(dv 80, š 90, hl 210 cm).

 ӹ D3: dveře automatické (š 2x80 cm), výtah (mechanické dv 2x58 cm, š 140, hl 210 cm).
 ӹ D2: před vchodem lůžkový výtah.
 ӹ D1: v objektu výtah (mechanické dv 80, š 110, hl 115 cm).
 ӹ C: na vstupu dvoje mechanické dveře (š 2x70 cm).
 ӹ B1–C1–O1: objekty v patrech propojeny širokou chodbou s halou v O1.
 ӹ B1: vstupní dveře automatické (š 2x80 cm), 2 velké lůžkové výtahy.
 ӹ C1: 2 velké lůžkové výtahy.
 ӹ O1: vstupní dveře automatické (š 2x80 cm), 2 velké lůžkové výtahy, 1 osobní. Objekt 
O1 je propojen s budovou A1 i A5 rampami o sklonu 8,3 %, krytá rampa mezi objek-
tem A5 a O1 umožňuje přístup veřejnosti z ulice Pekařské k provozům v objektech 
B1, C1 a O1 .

 ӹ A3/Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie: vstup z ul. Pekařská (šik-
má plošina), dále chodbou vpravo, přístup je z průchodu z A4 směrem k A2. Ambu-
lantní část je v přízemí, výtah lůžkový.

 ӹ Kaple: přístup z chodby mezi A1 a A2, dveře mechanické (š 2x75 cm).
• Hygienické zařízení – umístění v budovách:

 ӹ A: ve zvýšeném přízemí v  chodbě vpravo od vstupu, bb WC I./přístupné (dv 80, 
š 180, hl 180 cm, madlo u zdi pouze svislé), zamčeno, klíč je na příjmu pacientů.

 ӹ M2: v přízemí u čekárny, bb WC I./přístupné (dv 80, š 150, hl 270 cm).
 ӹ J: 

 » v přízemí za vstupem v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 180 cm);
 » ve 2. patře vlevo v chodbě u čekárny ambulance bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, 
hl 180 cm).
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 ӹ V: v  přízemí vlevo ve snack baru, na WC  muži/neoznačeno, bb  WC  I./přístupné 
(dv 90, š 200, hl 160 cm).

 ӹ S2:
 » ve 3. patře na stomatologické klinice (z výtahu chodbou rovně), bb WC I./přístup-
né (dv 80, š 160, hl 180 cm);

 » ve 4. patře v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 220 cm);
 » v 5. patře v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 160 cm).

 ӹ D2: ve 2. patře vlevo v čekárně, WCII./částečně přístupné (dv 90, š 150, hl 165 cm).
 ӹ D1: ve 2. patře, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 150 cm).
 ӹ B1: 

 » v 1. NP za evidencí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 190 cm), průchod 
přes neoznačené dveře, nutno požádat v evidenci;

 » ve 3. NP na konci chodby vpravo, 2x bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 230 cm), 
pro ženy a muže.

 ӹ C1:
 » ve 2. NP 2x bb WC I./přístupné (ženy: dv 80, š 200, hl 180 cm, muži: dv 80, š 160, 
hl 180 cm);

 » ve 3.  NP naproti vyšetřovací  místnosti, 2x bb  WC  I./přístupné (dv  80, š  160, 
hl 200 cm), pro ženy a muže.

 ӹ A3-KCTCH: v chodbě u ambulancí na WC ženy, bb WC I./přístupné (dv 80, š 190, 
hl 160 cm), chybí manipulační prostor (v kabině je skříň).

• Informace: v areálu je přehledný informační a orientační systém (10 velkých orientač-
ních tabulí u vstupů a na dalších důležitých místech, zakreslena vyhrazená parkovací 
stání v areálu i bezbariérová WC v budovách, v areálu směrovky k  jednotlivým bu-
dovám). Budovy jsou v průčelí výrazně označeny, vždy je u vstupu uvedeno umístění 
pracovišť v jednotlivých patrech. V nových budovách jsou patra označena odlišnými 
barvami. U všech vstupů jsou informační přepážky.

• Lůžková část: na většině lůžkových oddělení je k  dispozici bezbariérové zařízení 
na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na po-
třeby a zdravotní stav klienta.

• Nákupy: nákup potravin a  jídla (kantýna a snack bar) jsou umístěny v přízemí bu-
dovy V, bezbariérový přístup po komunikaci mezi H a V/označeno piktogramem, na 
chodníku u budovy V +4 schody, do budovy je bezbariérový vstup, vlevo ve snack baru 
je bb WC.

• Stánek ovoce/zelenina a  trafika jsou mezi pavilony A2 a  M, na vstupu +2  schody 
s opěrným madlem, u stánku ovoce zvonek s piktogramem (v 110 cm, chybí manipu-
lační prostor). 
Nápojové automaty jsou v budovách: A, A1, A2, A4, A5, B1, C, D, D3, J, L, M1, P, R, 
S2, automaty na balené potraviny jsou v budovách: A, A4, J.

• Park: v areálu je několik menších zelených ploch k odpočinku, většinou jsou přístupné 
a se zpevněnými cestami.

• Lékárny: 
 » v hale budovy A: přístup z  chodby vlevo od vchodu z  ul.  Pekařská, dvoje 
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mechanické vstupní dveře (š 80+50 cm), pult bez snížené části (v 110 cm);
 » budova S/u východu na ul. Leitnerova: před vstupem bezbariérová rampa (š 150, 
d 700 cm, sklon 13 %, +5  schodů), dveře mechanické (š 90+30 cm), prosklené 
zádveří (hl 120 cm) a po stranách dvoje mechanické otevřené dveře (š 90 cm), pult 
bez snížené části (v 110 cm);

 » budova K1: přístup brankou z areálu (š 90 cm) nebo z chodníku ul. Leitnerova, 
před objektem bezbariérová rampa (š 210, d 850 cm, sklon 18 %), vstupní dve-
ře automatické (š 2x60 cm), uvnitř druhá bezbariérová rampa (š 160, d 630 cm, 
sklon 16 %), pult (v 110 cm) bez snížené části;

 » zdravotnické potřeby: vchod po rampě (š 150, dl 500 cm, sklon 9 %, +6 schodů), 
dveře mechanické (š 110 cm), pult bez snížené části (v 110 cm). Přístup z areálu 
nebo brankou (š 110 cm) z ul. Hybešova.

• Další služby: 
 ӹ v budově A u vchodu z ul. Pekařská je zábradlí se speciálním orientačním systémem 
pro nevidomé (na zábradlí jsou dřevěné segmenty s hmatnými piktogramy);

 ӹ bankomat Komerční banky je ve vstupní hale budovy J.

4A Doléčovací a rehabilitační oddělení Zoubkova 18, tel.: 547 215 682
• Jedná se o lůžkové doléčovací zařízení bez ambulantních provozů. 
• Přístup: zařízení se nachází ve strmém svahu, přístupy k  hlavnímu bariérovému 

vchodu po ul. Raisova i vedlejšímu bezbariérovému vchodu po ul. Zoubkova jsou ve 
zvýšeném sklonu  (cca  11  %). Zastávky MHD Raisova/trolejbus jsou ve vzdálenosti 
cca 350 m od objektu, mají zvýšená nástupiště a snížené nájezdy u přechodů. S ohle-
dem na sklon terénu je přístup pro osoby s omezenou mobilitou k objektu obtížný. 

• Parkování: větší parkovací plocha bez vyhrazených stání se nachází v blízkosti ob-
jektu na ul. Raisova, přístup k hlavnímu bariérovému vstupu je ve zvýšeném sklonu. 
Vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) je u vedlejšího bezbariérového vstupu, příjezd je 
po ul. Zoubkova kolem Bezpečnostně právní akademie.

• Vstup a  interiér: hlavní vstup do objektu je mechanickými dvoukřídlými dveřmi 
(š  110+30  cm), za nimi je +6  schodů do zvýšeného přízemí. Vedlejší bezbariérový 
vstup ze zadní strany budovy je na úrovni 1. patra, před dveřmi je bezbariérová rampa 
(š 160, d 300 cm, sklon 6 %), vstupní dveře dvoukřídlé mechanické (š 110+30 cm).
Ve vstupní hale za hlavním vchodem je vlevo lůžková část, vpravo ve sníženém pří-
zemí rehabilitace a  balneoprovoz, na schodišti je šikmá schodišťová plošina (š  80, 
hl 90 cm, nosnost 250 kg, -7 schodů). V budově jsou dva lůžkové výtahy (dv 110, kabi-
ny š 120/146, hl 230 cm), kterými je zajištěna přístupnost celého objektu.

• Lůžková část: je umístěna ve zvýšeném přízemí, v 1. a 2. patře, ve 3. patře je adminis-
trativní zázemí.
Pokoje jsou bez prahů, vozíky je možno umístit na pokoji. 

• Hygienické zařízení: na každém oddělení je bezbariérové hygienické zařízení.
• Informace: jsou na vstupních dveřích do jednotlivých oddělení.
• Kantýna: se nachází v  přízemí ve vstupní hale vpravo, dveře šířky 80  cm, 
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omezená manipulační plocha. Lze nakoupit i tisk a základní drogistické zboží, v hale 
před kantýnou je automat na nápoje.

• Zahrada: je umístěná za budovou na úrovni 1. patra (přístup z objektu bezbariérovým 
vchodem). Plocha je částečně zpevněná dlažbou, část je zatravněna, na zpevněné ploše 
jsou lavičky a stolky.

 5. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY, KLINIKA  
 PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE 

Berkova 34, Brno-Královo Pole, www.plasticka-chirurgie-berkova.cz, tel:  543  185  611 
– vrátnice

• Klinika je detašovaným pracovištěm FNUSA, nachází se v samostatném objektu bý-
valého sanatoria.

• Přístup: zastávky MHD Hutařova/trolejbus jsou vzdáleny cca 180 m, nástupiště jsou 
zvýšená, na přechodu směrem k objektu nejsou snížené obrubníky, jinak je přístup 
k objektu bez problémů.

• Parkování: je možné podél komunikace před objektem, po domluvě i v areálu objektu 
(omezená plocha), vyhrazená stání chybí.

• Vstup a  interiér: hlavní vstup do objektu je bariérový (+12  schodů). Bezbariérový 
je vedlejší vchod ze zadní části budovy (první vstup do areálu na trase od zastávky 
trolejbusu), před dveřmi je bezbariérová rampa (š 280, d 300 cm, sklon 8,3 %), dveře 

• Mapa areálu – Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. (Zdroj: FNUSA v Brně)
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jsou mechanické (š 2x80 cm). Ve vstupní hale je naproti tomuto vstupu evidence a in-
formace (přepážky v 100 cm), vpravo občerstvení (pult v 100 cm, 8/2017 mimo pro-
voz). Mezi občerstvením a evidencí je průchod k výtahu po bezbariérové rampě (š 120, 
d  450  cm, sklon  11,5  %). Lůžkový výtah (dveře mechanické š  2x 60, kabina š  120, 
hl 220, ovládací panel v 150 cm) zajišťuje přístup do všech pater.
Ambulance jsou v přízemí a v 1. patře, přístupné (dveře min. š 80 cm, prahy max. 2 cm).
Ze dvora je přístup do objektu Replantačního a audiovizuálního centra po nájezdu 
(š 80, d 100 cm, sklon 18 %), vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 80+50 cm), vle-
vo v zádveří je výtah (dv 80, š 100, hl 100 cm). Do centra je přístup i krytou lávkou 
z 1. patra.

• Hygienické zařízení: v objektu jsou pouze běžná WC, na požádání je možné použít 
bezbariérové WC na odděleních.

• Informace: u vstupních dveří do objektu je informační tabule.
• Lůžková část: na odděleních jsou k  dispozici společná bezbariérová hygienická 

zařízení.

 6. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY, PRACOVIŠTĚ  
 VÝSTAVNÍ 

Výstavní 17, Brno-střed, www.fnusa.cz, tel.: 543 184 003/vrátnice

• klinika pracovního lékařství, ambulance, výukové centrum, ...
• Pracoviště na ul.  Výstavní je pobočka Fakultní nemocnice u  Sv. Anny, nachází se 

mezi Mendlovým nám. a areálem výstaviště. Vnitřní prostory (WC, výtahy) jsou po 
rekonstrukci. 

• Přístup: je možný buď z přestupního uzlu MHD Mendlovo nám./tramvaje, autobu-
sy, trolejbusy, nízkopodlažní autobus č. 82 (vzdálenost cca 300 m, některá nástupiště 
bez zvýšené hrany) nebo ze zastávek MHD Výstaviště hlavní vstup/tramvaj, trolejbus 
(vzdálenost cca 380 m, nástupiště zvýšená), na přechodech jsou snížené obrubníky.

• Parkování: 2 vyhrazená stání se nachází vpravo od hlavního vchodu (š 250, společ-
ná manipulační plocha š 120 cm).

• Vstup a interiér: vlevo před podestou před vchodem je bezbariérová rampa (š 150, 
d 600 cm, sklon 9 %).
Vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2x85 cm), vpravo za dveřmi je informač-
ní pult (v 80 cm).
Výtahy jsou v chodbě vpravo (dv 80, š 110, hl 145 cm), vlevo internát sester.

• Hygienické zařízení: jsou vždy vlevo od výtahu. V  1.  patře je bb  WC  I./přístupné 
(dv 90, š 180, hl 150 cm), v 2. patře bb WC I./přístupné (dv 90, š 226, hl 240 cm), v ka-
bině je i sprcha s nízkou vaničkou (do 2 cm).

• Informace: u vstupních dveří a na jednotlivých patrech, umístění bb WC chybí.
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 7. MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 
Žlutý kopec 7, Brno-střed, www.mou.cz, tel.: 543 131 111

• Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na 
jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplex-
ní onkologické léčby hmatných nádorů u dospělých pacientů (prevence, epidemiolo-
gie, diagnostika i jednotlivé způsoby protinádorové léčby včetně rehabilitace).

• Přístup: zastávky MHD Žlutý kopec/trolejbus, nízkopodlažní autobus č. 81 jsou vzdá-
leny cca 120 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, pří-
stup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: vyhrazená parkovací stání jsou před hlavním vstupem do Švejdova pavi-
lonu (dvě podélná stání d 2x700 cm), před Wernerovým pavilonem (dvě podélná stání 
d 2x700 cm) a na parkovišti na ul. Roubalova (dvě kolmá stání š 350 cm). Hlavní par-
koviště na terase u Švejdova pavilonu je bez vyhrazených stání.

• Vstup a interiér: MOÚ se nachází v 6 pavilonech, ambulantní léčba je soustředěna 
zejména ve Švejdově a Masarykově pavilonu.
Ambulantní i lůžkové části jsou plně bezbariérové, šířky dveří umožňují vstup a pohyb 
klientům na vozíku i na lůžku, v pavilonech jsou vždy lůžkové výtahy. Pavilony (mimo 
Morávkův) jsou bezbariérově propojeny chodbami a/nebo krytými lávkami. 
Všechny ambulance jsou přístupné (dv min. 90 cm, bez prahů).
Švejdův pavilon: hlavní vstup pro pacienty – dvoje automatické dveře (vždy 2x100 cm, 
zádveří hl 180 cm). Vpravo ve vstupní hale je vrátnice/informace, vlevo lůžkový výtah 
(v pavilonu je celkem 5 lůžkových výtahů). V 1. poschodí jsou ambulance, oddělení re-
habilitace, v chodbě za výtahem vpravo je kaple (dv 90 cm). Ve 2. poschodí je centrální 
evidence (pult v 106 cm, indukční smyčka), v chodbě vlevo je recepce ambulancí (pult 
v 80 cm, s podjezdem), dále je zde sezónní šatna (dv 2x90 cm) a galerie. Ve 3. patře se 
nachází onkologické informační centrum.
Masarykův pavilon: vstupní dveře automatické (š 2x100 cm, zádveří hl 160 cm), pří-
stup je možný i prosklenou krytou lávkou ze Švejdova pavilonu. Vlevo za vstupem 
informace/podatelna, (pult v 110 cm), ambulance jsou v přízemí a v suterénu, kam je 
přístup po bezbariérové rampě (š 280, d 420 cm, sklon 13 %) v patrech jsou lůžková 
oddělení. 
Kaple v 2. podlaží je přístupná pouze po schodišti.
Od roku 2016 je v provozu nová část Masarykova pavilonu – Fotonové centrum (sou-
část Kliniky radiační onkologie), bezbariérový vstup přes dvoje automatické dveře 
(2x dv 65, zádveří hl 350 cm), příjezd zadní bránou z ul Tomešova. Ve vstupní hale se 
nachází recepce a vyšetřovny, nová část pavilonu je bezbariérově propojena se stávající 
částí Masarykova pavilonu lůžkovým výtahem.
V roce 2017 byla zrekonstruována část Masarykova pavilonu (objekt C3) v této části se 
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nachází Centrum prevence a Gastroenterologické oddělení. Přístup je umožněn dvě-
ma lůžkovými výtahy.
PET centrum: přístup krytou lávkou nebo suterénem ze Švejdova pavilonu, výtah lůž-
kový, ambulance ve 2. poschodí, u evidence snížená část pultu (v 80 cm) s podjezdem
Bakešův pavilon: přístup suterénem z Wernerova pavilonu, ambulance v přízemí, ob-
jekt před rekonstrukcí.
Wernerův pavilon: přístup krytou lávkou nebo suterénem ze Švejdova pavilonu, ope-
rační sály, 4 lůžkové výtahy.

• Hygienické zařízení: všechna WC jsou otevřená, označená, nade dveřmi jsou pro 
lepší orientaci umístěny kolmé zelené štítky s piktogramem vozíčkáře.
 ӹ Švejdův pavilon: 

 » přízemí vpravo za vrátnicí, bb WC I./přístupné (dv 90, š 195, hl 195 cm);
 » 1. poschodí v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 270 cm);
 » 1. poschodí v čekárně u anesteziologické ambulance, bb WC I./přístupné (dv 90, 
š 160, hl 175 cm);

 » 1.  poschodí na oddělení rehabilitace vpravo od recepce, bb  WC  I./přístupné 
(dv 90, š 160, hl 160 cm);

 » 2. poschodí u chirurgické ambulance, bb WC I./přístupné (dv 90, š 175, hl 220 cm);
 » 2. poschodí u evidence RTG, bb WC I./přístupné (dv 90, š 150, hl 260 cm).

 ӹ Masarykův pavilon: 
 » v suterénu u  lůžkového oddělení KRO, bb  WC  I./přístupné (dv  90, š  160, 
hl 180 cm), v kabině přebalovací pult;

 » v přízemí vlevo za informacemi, WC II./částečně přístupné (dv 80, zádveří hl. 140, 
dv 80, š 160, hl 140 cm).

 » Fotonové centrum, v chodbě u recepce: v hygienickém zařízení pro muže a ženy 
je vždy kabina bb WC I./přístupná (dv 90, společné zádveří s běžnými WC, kabina 
bb WC: dv 80, š 180, hl 195 cm). Na WC ženy přebalovací pult.

 ӹ PET centrum: 2. poschodí v čekárně ONM, kabina na WC ženy – WC II./částečně 
přístupné (dv 80, zádveří hl. 210, kabina dv 80, š 150, hl 180 cm) i na WC muži –
WC II./částečně přístupné (dv 80, zádveří hl. 210, kabina dv 80, š 210, hl 165 cm), 
v průchodech ke kabinám omezený manipulační prostor.

 ӹ Bakešův pavilon: v přízemí, bb WC I./přístupné (dv 80, š 200, hl 320 cm), v zadní 
části kabiny sprcha (vanička +15 cm).

• Informace: v areálu je jednotný informační systém, pavilony jsou barevně odlišeny, 
barevnost je dodržována na všech informačních tabulích i orientačních směrovkách. 
Informační tabule jsou u vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, u výtahů i na 
dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů, lékárny, doprovodných 
služeb v areálu i umístění bezbariérových WC. V celém areálu jsou dále orientační 
ukazatele k jednotlivým pavilonům. 

• Lůžková část: na lůžkových odděleních je k dispozici bezbariérové hygienické zaříze-
ní na patře.

• Nákupy: v 1. patře Švejdova pavilonu se nachází občerstvení (dv 90, pult v 100 cm), 
květinářství a prodejna novin (zúžený průchod kolem nosného sloupu). 
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V přízemí Masarykova pavilonu vlevo v chodbě za podatelnou je výtvarná dílna, vpra-
vo v hale je občerstvení (pult v 100 cm).

• Park: vlevo od vstupu do Masarykova pavilonu je vstup do parku pro veřejnost (pří-
stup po velkých betonových blocích se zatravněnými spárami š 7 cm), uprostřed Ma-
sarykova pavilonu je atrium se zelení, vodou a lavičkami, vstup naproti občerstvení, 
dveře mechanické dvoukřídlé (š 80 cm), vpravo podesta se stolky, k jezírku přístup po 
rampě (sklon 7 %).

• Lékárna: je umístěna v 1. poschodí Švejdova pavilonu, dveře mechanické (š 90 cm), 
pult (v 110 cm) bez snížené části. Od 10/2017 zde bude fungovat i prodej zdravotnic-
kých pomůcek.

• Další služby: zdravotně-sociální pracovnice se zabývají oblastí sociálního poradenství, 
poskytují informace o sociálních příspěvcích, možnostech získání zdravotních pomů-
cek, vyřizují žádosti do LDN, hospiců a zajišťující domácí péči. Po domluvě může být 
zajištěno při vyšetření tlumočení do znakové řeči.

 8. ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ 
Ponávka 4/10, Brno-střed, www.unbr.cz, tel.: 545 538 111

• Úrazová nemocnice se nachází v bloku budov mezi ulicemi Ponávka, Bratislavská, Ko-
liště a Cejl. Jedná se o multidisciplinární chirurgické pracoviště řešící zejména proble-
matiku úrazů a urgentní chirurgie. V nemocnici je lékařská pohotovostní služba pro 
dospělé a zubní pohotovostní služba pro děti i dospělé.

• Přístup: zastávky MHD Malinovského nám./tramvaje, autobusy ve směru nádraží 
a Moravské nám. mají zvýšené ostrůvky a přechod přes koleje se sníženými obrubníky, 
na zastávce před vchodem do Mahenova divadla je nástup z úrovně vozovky. Zastávky 
jsou ve vzdálenosti cca 320 m od vstupu do areálu nemocnice, přechody na trase mají 
snížené obrubníky. 
Zastávka nízkopodlažního autobusu č. 82 Koliště je ve vzdálenosti cca 230 m, přístup 
k nemocnici je bezbariérový.

• Parkování: dvě vyhrazená stání jsou vpravo za vjezdem do areálu před objektem Po-
návka 6 (š 2x350 cm), po domluvě na vrátnici lze parkovat i jinde. Další 3 vyhrazená 
stání jsou naproti vjezdu do areálu (š 3x3,5 m).

• Vstup a interiér: hlavní vstup i vjezd do areálu je z ul. Ponávka kolem vrátnice (mezi 
budovami Ponávka 6/vpravo a Ponávka 10/vlevo).
Přístupnost jednotlivých budov:
 ӹ Ponávka 4 – rehabilitace: samostatný vstup z ul. Ponávka automatickými dveřmi 
(š 110 cm, ovladač v 120 cm), za dveřmi šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 85 cm, 
nosnost 225 kg, +9 schodů, ovladač v 90 cm), recepce vpravo ve zvýšeném přízemí, 
tělocvičny v 1. a 2. patře, přístup výtahem (dv 80, kabina š 90, hl 250 cm).

 ӹ Ponávka 6 – za vrátnicí vpravo, v  přízemí Oddělení stálé chirurgické a  úrazové 
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služby (OSCHÚS), v 1. patře ambulance. Před hlavním vchodem do budovy vpravo 
bezbariérová rampa (dl 2x560, podesta hl 150, š 150 cm, sklon 6 %, + 5 schodů), 
dveře vstupní i v zádveří automatické (dv š 2x85, zádveří hl 210 cm). Vlevo v hale 
evidence (elektronický vyvolávací systém), v chodbě za vstupem lůžkový výtah. Pří-
stup možný i krytým koridorem z budovy Ponávka 10.

 ӹ Ponávka 10 – příjmová ambulance, chirurgická a traumatologická ambulance, vstup 
z ul. Ponávka mechanickými dveřmi (š 2x80 cm), v hale 2 osobní a 2 lůžkové výtahy, 
dále vlevo čekárna a evidence (příjem, centrální evidence, pult v 100 cm).

 ӹ Koliště 41 – všeobecná a stomatologická pohotovost: od vrátnice průchod areálem 
směrem vpravo, před vstupem vpravo nový výtah (dv 80, š 100, hl 125 cm), za vstup-
ními dveřmi (š 130 cm), v chodbě vlevo lůžkový výtah, v 1. patře naproti výtahu 
pohotovost: mechanické dveře (š 90 cm), zvonek (v 140 cm).

• Hygienické zařízení: 
 ӹ Ponávka 4: v šatně vlevo před recepcí, běžné WC s madly (dv 90, š 175, hl 175 cm), 
mísa v ose kabiny – chybí manipulační prostor, kabina se sprchou s madly (dv 90, 
š 135, hl 175, chybí manipulační prostor)

 ӹ Ponávka 6: 
 » v chodbě za vstupními dveřmi, dvě kabiny bb WC I. přístupné pro muže a ženy 
(dv 90, š 240, hl 195 cm);

 » u ambulancí v 1. patře, WC II./částečně přístupné (dv 90, š 143, hl 160 cm), u mísy 
pouze 1 madlo, kabina odemčena popř. – klíč na ambulanci CT (informace na 
dveřích).

 ӹ Ponávka 10: v 1. patře u čekárny, WCII./částečně přístupné (dv 90, š 145, hl 150 cm), 
madlo na zdi šikmé, místo sklopného madla konstrukce s  posuvným zavěšeným 
žebříkem. V ordinačních hodinách lze projít k bb WC v budově Ponávka 6.

 ӹ Koliště 41: naproti vstupním dveřím WC  II./částečně přístupné (dv  90, š  170, 
hl 230 cm, nástavec na mísu), zamčeno, klíč u sestry v ambulanci.

• Informace: u vjezdu do areálu vrátnice/informace (pult v 95 cm), v areálu jsou roz-
místěny tabule, základní informace jsou u vstupních dveří jednotlivých budov.

• Lůžková část: bezbariérová hygienická zařízení jsou společná na odděleních, na kaž-
dém oddělení je navíc alespoň 1 nadstandardní pokoj s bezbariérovým hygienickým 
zařízením.

• Kantýna: za vjezdem do areálu (dv 90 cm, práh v 3 cm), v jednotlivých objektech jsou 
rozmístěné automaty.

• Park: v areálu je před občerstvením menší plocha se stromy.
• Lékárna: v areálu nemocnice není, blízké lékárny: 

 ӹ Koliště 47: cca 220 m od vchodu do areálu směrem vlevo, stálá pohotovostní služba 
s nepřetržitým provozem (www.lekarnakoliste.cz, tel: 545 424 811). Dvoje automa-
tické dveře (š 2x90 cm, vstupní dveře otevírání směrem ven, dveře v zádveří směrem 
do lékárny), pult (v 110 cm) bez snížené části.
V areálu UN vlevo výdej z lékárny Koliště (zvonek v 90 cm, +2 schody, dv 90 cm, 
provozní doba 7:30–15:00 hod)

 ӹ ul. Ponávka 2/vstup z ul. Bratislavská: cca 130 m od vchodu do areálu vpravo, dveře 
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mechanické (š 100 cm, podesta před vstupem +3 cm), v části za dveřmi snížený pult 
(v 85 cm), další část lékárny bariérová (-3 schody);

 9. NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ  
Polní 3, Brno-střed, www.nmbbrno.cz, tel. 532 299 110/recepce–vrátnice

• Nemocnice Milosrdných bratří byla založena v r. 1747, je nejstarší souvisle fungují-
cí městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku.
Areál nemocnice se nachází mezi ulicemi Vídeňská, Polní, řekou Svratkou a sousedí 
se základní školou na Bakalově nám. Součástí areálu je chrám sv. Leopolda, klášter 
a historická lékárna. 
V současnosti poskytuje každodenně péči pacientům na 466 nemocničních lůžkách 
(223 lůžek akutní péče, 243 lůžek následné péče v léčebně dlouhodobě nemocných). 

• Přístup: zastávky MHD Nemocnice Milosrdných bratří/tramvaj, nízkopodlažní au-
tobus č. 82: ostrůvky ve vozovce, oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 230 m od 
hlavního vstupu. Přechod je se sníženými obrubníky, trasa k nemocnici je bezbariéro-
vá. Zastávky MHD Vojtova/tramvaj (příjezd od hlavního nádraží) jsou ve vzdálenosti 
cca 430 m od hlavního vchodu.

• Parkování: je možné na komunikaci před nemocnicí, 2 vyhrazená stání (š 350 cm) 
jsou v areálu nemocnice v blízkosti bezbariérového vstupu, vjezd z ul. Polní mezi ne-
mocnicí a ZŠ.

• Pohyb po areálu: je po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel 
a chodců.

• Vstup a  interiér: hlavní vstup do nemocnice je z  ul.  Polní, dveře automatické 
(š  2x80  cm), dále vyrovnávací  schody do zvýšeného přízemí se šikmou schodišťo-
vou plošinou (š  95, hl  130  cm, nosnost 225  kg, +7  schodů), z  podesty nad schody 
(hl 360 cm) je vlevo přístup k lékárně, vpravo jsou ambulance (vlevo i vpravo dveře 
š 2x90 cm), naproti schodišti je vstupní hala. V hale vlevo je informační přepážka (pult 
v 115 cm), vpravo pokladna (pult v 100 cm), v čele haly je evidence (přepážky v 80 cm 
s podjezdem), v hale jsou 3 lůžkové výtahy.
Vedlejší bezbariérový vstup je z vnitrobloku, přístup/příjezd vpravo od hlavního vcho-
du do nemocnice, slouží i pro pacienty sanitek (umístěn v úrovni -1. patra, vlevo pod 
proskleným průchodem, na vstupu široké automatické dveře, v hale za dveřmi 3 lůž-
kové výtahy). Přístup k rehabilitaci a do budovy LDN je z vnitrobloku samostatnými 
dveřmi (š min. 80 cm).
Dveře a průchody v nemocnici umožňují průjezd lehátek (š min. 110 cm).
Všechny ambulance jsou přístupné (dveře š min. 90 cm, bez prahů).
Rozmístění ambulancí a oddělení – označení na informačních cedulích a ve výtazích:
 ӹ Budova 1/nemocnice: v přízemí ambulance, v dalších patrech lůžková oddělení, ve 
2. patře kaple;
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 ӹ Budova 2/pavilon akutní medicíny, ve výtazích označeno PAM: v přízemí ambulan-
ce, spojovací chodba do LDN, v dalších patrech operační sály a lůžkové oddělení, ve 
3. patře občerstvení;

 ӹ Budova 3/léčebna dlouhodobě nemocných a lůžkové oddělení interny;
 ӹ Budova 4/rehabilitace.

• Hygienické zařízení: ve vstupní hale v přízemí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 80, 
š 170, hl 165 cm), zamčeno, klíče k zapůjčení na informační přepážce naproti.
 ӹ Budova 2/pavilon akutní medicíny: 

 » 1. patro vlevo za vstupními dveřmi, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 160 cm);
 » 3. patro v chodbě u výtahů naproti vstupu do občerstvení, bb WC I./přístupné 
(dv 90, š 160, hl 160 cm), zamčeno, klíče v občerstvení.

• Informace: přehledná informační tabule ve vstupní hale, informace ve všech výtazích, 
umístění WC chybí.

• Lůžková část: na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické 
zařízení na patře, pokud by chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potře-
by a zdravotní stav klienta.
V rekonstruovaných částech oddělení (chirurgie, gynekologie) jsou v hygienických za-
řízeních u pokojů madla a vždy minimálně jeden pokoj na oddělení má bezbariérové 
hygienické zařízení. V části LDN je na každém patře bb WC a bb koupelna.

• Kantýna: ve 3. patře pavilonu akutní medicíny se nachází restaurace s pultovým pro-
dejem potravin, venkovní terasa s výhledem. Automaty na kávu jsou vedle hlavního 
vchodu, dále v hlavní budově v 1. patře na chodbě chirurgie, ve 2. patře u porodního 
oddělení a ve 3. patře.

• Park: mezi budovou LDN a rehabilitací je přístupný park, se zpevněnými cestami
• Lékárna: 

 ӹ budova 1, ve zvýšeném přízemí za hlavním vchodem vlevo, vstupní dveře automa-
tické (š 2x105 cm), pult bez snížení (v 110 cm);

 ӹ historická lékárna, vstup z ul. Vídeňská 7: +4 schody, 2x dveře mechanické se zádve-
řím (2x š 2x70 cm, zádveří hl 100 cm).

• Další služby: 
 ӹ vpravo od hlavního vchodu je na fasádě baby box (www.babybox.cz);
 ӹ sociální oddělení nabízí poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek a kontakty 
na zařízení následné péče, kancelář v přízemí hlavní budovy nemocnice vpravo;

 ӹ kancelář duchovní služby se nachází v přízemí hlavní budovy nemocnice vpravo.

 10. VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO p.o.  
Zábrdovická 3, Brno-Židenice, www.vnbrno.cz, tel.: 973 445 508/informace

• Nemocnice sídlí v komplexu objektů, jejichž historie sahá do 13. století, vojenská ne-
mocnice zde byla zřízena před 230 lety. Průběžně probíhají rekonstrukce a modernizace 
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včetně revitalizace historických částí areálu. V nemocnici je poskytována péče přísluš-
níkům armády i civilnímu obyvatelstvu.
Součástí nemocnice je odloučené pracoviště na ul. Zábrdovická 18 (samostatný objekt 
ve vzdál. cca 250 m směrem na Starou Osadu).

• Přístup: zastávky MHD Vojenská nemocnice/tramvaj, jsou vzdáleny cca  60  m od 
vchodu do areálu, zastávky nízkopodlažního autobusu č.  82 cca  100  m. Nástupiště 
jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k areálu nemocnice je 
bezbariérový. Přístup k  odloučenému pracovišti Zábrdovická  18 ze zastávek MHD 
Kuldova/tramvaj, autobus, zastávky vzdáleny cca  100  m od budovy, na přechodech 
snížené obrubníky.

• Parkování: vyhrazená  stání jsou na parkovišti před vstupní bránou do areálu (vle-
vo a  vpravo od závory, š  350  cm), po domluvě na vrátnici lze parkovat i  v  areálu 
nemocnice.

• Vstup a interiér: všechny budovy nemocnice jsou přístupné z centrálního nádvoří, do 
kterého je vstup i vjezd bránou z ul. Zábrdovická. Všechny budovy (mimo E a F, které 
jsou před rekonstrukcí) mají zajištěný bezbariérový vstup, pohyb po objektu a vstup do 
ambulancí je přizpůsoben i pro lůžka).
 ӹ Budova A/ambulance: vstupní automatické dveře A2 (š 130 cm, otvíravé ven), dále 
mírný nájezd v šířce chodby (dl 350, š 150 cm, sklon 3,5 %), vlevo ordinace, výtah 
v chodbě za vstupem vpravo (automatické dv 130, š 140, hl 245 cm). Dále průchod 
do rajského dvora (automatické dv 2x85 cm), vlevo přes dvůr je vstup na rehabilitaci 
(mechanické dv 90 cm).
V 1. patře je tzv. Kapitulní síň, kterou užívá MČ Židenice pro svatby. Přístup pro 
hosty z ul. Lazaretní je po schodišti, bezbariérový přístup je po předchozí domluvě 
možný lůžkovým výtahem v budově A, dále vpravo 2x dvoukřídlé historické dveře 
(š 90+40 a 2x70 cm).
Z nádvoří vpravo od vstupu A2 je samostatný bezbariérový přístup A1 na akutní 
příjem/ústavní pohotovostní službu, dveře automatické (š 130 cm) otvíravé ven.
V chodbě mezi vstupy A1 a A2 lze zapůjčit vozíky pro pacienty. 

 ӹ Budova B/operační sály, lůžková část: v  každé sekci automatické vstupní dveře 
(š 2x75 cm) a lůžkový výtah (automatické dv 110, š 140, hl 240 cm).

 ӹ Budova C/stacionář, ambulance, lůžková část: před vstupem +8 schodů, dveře me-
chanické (š 90 cm), výtah z úrovně nádvoří (automatické dv 130, š 150, hl 280 cm).

 ӹ Budova D/zdravotnické potřeby, ředitelství, provoz: před vchodem bezbariéro-
vá rampa (š  160, d  650  cm, sklon  10  %, +4  schody), vstupní dveře automatické 
(š 110 cm), ve vstupní hale naproti dveřím zdravotnické potřeby (mechanické dv 95, 
pult 110 cm), vpravo výtah (automatické dv 90, š 110, hl 140 cm).

 ӹ Budova E: vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2x70 cm), zádveří (hl 170 cm), 
dále +5 schodů. Objekt je patrový, výtah i bb WC chybí.

 ӹ Budova F: vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2x70 cm), zádveří (hl 170 cm), 
dále +5 schodů. Objekt je patrový, výtah i bb WC chybí.

• Hygienické zařízení:
 ӹ Budova A: 
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 » za vstupem A2 vlevo, označené, zamčené (klíče k zapůjčení na vrátnici u vstupu), 
bb WC I./přístupné (dv 90, š 190, hl 176 cm);

 » akutní příjem/ústavní pohotovostní služba: bezbariérové hygienické zařízení pro 
kompletní očistu, nepřístupné veřejnosti.

 ӹ Budova D:
 » kabina ve vstupní hale vpravo, bb  WC  I./přístupné (dv  90, š  175, hl  175  cm), 
otevřeno.

• Informace: v objektu je přehledný informační a orientační systém, na informační ta-
buli na nádvoří vpravo od vstupu jsou zakresleny jednotlivé budovy, umístění vstupů 
do budov i WC, v areálu jsou dále orientační směrovníky, jednotlivé budovy jsou vý-
razně označeny.

• Lékárna: je uprostřed nádvoří v bývalé kapli Sv. Kunhuty, má zvlášť vchod a východ, 
dveře 2x automatické (š 95 cm), pult bez snížení (v 110 cm).

• Lůžková část: v budově B, modernizována, na odděleních bezbariérová hygienická 
zařízení (bb WC +  sprcha/vana), u nadstandardních pokojů samostatné hygienické 
zařízení.

• Kantýna, občerstvení: budova E/přízemí, v ambulantní části jsou na chodbách ná-
pojové automaty.

• Park: rajský dvůr ve staré části komplexu, bezbariérový přístup i  pohyb, zpevněné 
cesty.

10 A Budova Kožního oddělení, Zábrdovická 18:
• samostatný objekt asi 300 m od areálu Vojenské nemocnice naproti lázním, zastávka 

MHD Kuldova/tramvaj, autobus je ve vzdálenosti cca 100 m. Vstup z chodníku bran-
kou (š 110 cm), vstupní dveře do budovy mechanické (š 85+50 cm, schod +15 cm), 
+6 schodů do zvýšeného přízemí. Objekt je dvoupodlažní, bez výtahu, pouze běžné 
WC. 

 11. PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE 
Húskova 2, Brno-Černovice, www.pnbrno.cz/, tel.: 548 123 111/spojovatelka

• Nemocnice je umístěna v rozsáhlém historickém parku mezi ulicemi Húskova, Havra-
ní a Charbulova. Psychiatrická nemocnice byla vybudována v letech 1861–1863 a stala 
se vzorem pro budování podobných zařízení v Rakousku-Uhersku. V průběhu dalších 
let prošel ústav různými změnami, postupně byly v areálu dostavovány další pavilo-
ny. V současnosti je péče poskytována dospělým se všemi druhy psychických poruch. 
Celková kapacita nemocnice je přibližně 800 pacientů, ambulantní služby jsou určeny 
pouze pacientům a zaměstnancům nemocnice.

• Přístup: zastávky MHD Psychiatrická nemocnice/autobus jsou vzdáleny cca  90  m 
od vstupu do areálu, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, 
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přístup k objektu je bezbariérový.
• Parkování: osoby se zdravotním postižením mají umožněn vjezd do areálu a parko-

vání u pavilonů, vyhrazené stání je vpravo od vjezdu na parkovací ploše vedle garáží 
(š 350 cm).

• Vstup a interiér: přístup do areálu je přes vrátnici, vstupní dveře do haly i z haly do 
areálu jsou automatické (vždy dvoje dveře š 2x68, zádveří hl 200 cm). Ve vstupní hale 
vlevo jsou stolky, židle a automat na nápoje, vpravo je informační pult (v 110 cm). 
Příjmová ambulance je v přízemí hlavní budovy F (levá část), vstupní dveře mecha-
nické (š 2x80 cm), za dveřmi rampa (š 140, d 140 cm, sklon 23 %), příjem je naproti 
vstupu (dv 90, zvonek v 98 cm), po chystané rekonstrukci bude ambulance přesunuta 
vpravo od vjezdu a doplněna bezbariérovým WC.
V pavilonu F jsou 4 lůžkové výtahy. V zadní části budovy je kaple, přístup je z parku od 
vstupu vpravo (od komínu), vstupní dveře mechanické (š 90 cm).
Ambulantní péče pro pacienty a zaměstnance je v pavilonu B, vstupní dveře automa-
tické (š 2x80 cm), za dveřmi rampa (š 150, d 420 cm, sklon 19 %). Ambulance jsou ve 
zvýšeném přízemí a v 1. patře, dveře do ambulantních částí mechanické (š 2x75 cm), 
budova je bez výtahu, v případě potřeby je zajištěno vyšetření pacienta v ambulanci 
v přízemí.

• Hygienické zařízení: 
 ӹ ve vstupní hale vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 140, hl 190 cm), zamčeno, klíče 
na vrátnici;

 ӹ veřejné WC u kavárny, 2x bb WC I./pro ženy a pro muže (dv 90, zádveří hl 180, ka-
bina dv 80, š 190, hl 160 cm), otevřeno denně 10–17 hod.

• Informace: informační cedule jsou umístěny u vstupu i po celém areálu, jsou na nich 
zakresleny vstupy do budov i umístění veřejně přístupných WC včetně bezbariérových.

• Lékárna: je vlevo od vrátnice v přízemí Resocializačního střediska vlevo od vjezdu/
vstupu do areálu. Vstupní dveře do budovy jsou mechanické (š 2x70 cm), vstup do 
lékárny je v chodbě vpravo, dveře mechanické (š 80, pult v 115 cm).

• Lůžková část: pavilony, ve kterých jsou jednotlivé stanice, mají většinou dvoukřídlé 
vstupní dveře, bezbariérové hygienické zařízení je většinou na patře. Pokud by vybave-
ní na oddělení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní 
stav klienta.
Zařízení pro bezbariérové užívání (WC, sprchy, výtahy) jsou postupně doplňována při 
průběžných rekonstrukcích.

• Nákupy: prodejna a kavárna jsou v přízemí budovy Resocializačního střediska vlevo 
od vjezdu/vstupu do areálu. Vstupní dveře do budovy jsou mechanické (š 2x70 cm), 
vstup do prodejny potravin a drogerie je v chodbě v  přízemí vlevo, dveře mechanické 
(š 80), pult bez podjezdu (v 115 cm). Prodejna je přístupná i z ul. Húskova (oddělený 
vstup, z areálu tudy nelze projít ven).
Vlevo od vstupu do budovy je krytá terasa, přístup po mírné rampě z parku, vpravo od 
vstupu je kavárna (dv 105 cm).
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Novinový stánek je v parku mezi vstupem a budovou F/příjem.
• Park: celý areál nemocnice je ve volně přístupném parku, jsou zde lavičky a altánky 

k posezení, cesty v parku jsou zpevněné.

 12. SURGAL CLINIC s.r.o. 
Drobného 36–40, Brno-střed, www.surgalclinic.cz, tel.: 532 149 333

• chirurgie všeobecná, cévní, plastická a estetická, urologie, ortopedie, traumatologie, 
vnitřní lékařství, rehabilitace, komplement (CT, MRI, ...)

• SurGal Clinic je privátní chirurgická klinika, která se nachází ve čtyřech propojených 
budovách na okraji parku Lužánky. Klinika má ambulantní a lůžkovou část, poskytuje 
standardní a  nadstandardní služby. V  zařízení je i  wellness centrum (sauny, bazén, 
masáže), za objektem je zahrada.

• Přístup: zastávky MHD Zimní stadion/autobus nebo Schodová/autobus jsou obou-
stranně zvýšené, ve vzdálenosti cca  150  m od objektu, na přechodech jsou snížené 
obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. V blízkosti zastávek Zimní stadion na 
ul. Drobného jsou i zastávky trolejbusů.

• Parkování: hlídaná parkovací plocha se nachází za objektem, vjezd z ul. Drobného 
přes automatické závory, jsou zde 3 vyhrazená stání pro osoby na vozíku a 1 stání pro 
rodiče s dětmi (š 350 cm). Přístup na parkovací plochu a k bezbariérovým vchodům 
do budov S a A je po příjezdové komunikaci na parkoviště (sklon 9,5 %).

• Vstup a interiér: hlavní vstup do ambulantní části (budova A, Drobného 38) je po 
schodišti (+7 schodů), bezbariérový vstup je z parkovací plochy za objektem automa-
tickými dveřmi (dvoje dveře š 2x60 cm). Recepce je v hale vlevo od bezbariérového 
vstupu (pult v 115 cm), mezi recepcí a bezbariérovým vchodem je lůžkový výtah do 
vyšších pater, funguje pouze na kartu, která je v případě potřeby k zapůjčení na recepci.
Ze vstupní haly vede průchod do budovy L (Drobného 36) po bezbariérové rampě 
(š  120, d  280  cm, sklon  12  %). Vpravo za dveřmi je výtah do 1.  patra/rehabilitace, 
oddělení zobrazovacích metod (automatické dv 100, kabina š 110, hl 210 cm). Reha-
bilitace má samostatnou recepci (pult v 115 cm), do bazénu je zdvíhací zařízení pro 
stojící osobu.
Budova S (Drobného 40): Grand Class/nadstandardní služby, přístup z parkoviště po 
bezbariérové rampě (š 125, d 700 cm, sklon 15 %), z podesty je přístup do haly u recep-
ce nebo do zádveří výtahu. Vstupní dveře automatické (š 110 cm), v přízemí recepce 
a ambulance, v každé ambulanci hygienické zařízení (WC a sprcha).
Všechny ambulance mají dveře šířky min. 90 cm, bez prahů. 

• Hygienické zařízení: 
 ӹ Budova A: v  přízemí v  chodbě u  ambulancí, vpravo od bezbariérového vstupu, 
bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 160 cm).

 ӹ Budova G: v  1.  patře v  čekárně rehabilitace, bb  WC  I./přístupné (dv  80, š  240, 
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hl 240 cm, za dveřmi průchod š 120, d 120 cm), v kabině je i sprchový kout v úrovni 
podlahy.

• Informace: orientační tabule u  vstupů do jednotlivých budov, informační systém 
v budovách.

• Lůžková část: 
 ӹ Budova A: hygienické zařízení u každého pokoje, v pokoji č. 104 záchodová mísa 
a vana s madlem.

 ӹ Budova S/Grand Class: u každého pokoje WC s madlem a nezvýšený sprchový kout
• Občerstvení: Cafe bar ve vstupní hale naproti recepci.
• Zahrada: přístup z 1. patra z chodby u rehabilitace, dveře automatické (š 120 cm), 

přístup po lávce částečně ve sklonu (š 140, d 2x450 + podesta 150 cm, sklon 12 %), 
cesty v zahradě zpevněné.

• Lékárna: je umístěna v přízemí budovy L (Drobného 36), přístup z plochy před ob-
jektem po širokém nájezdu (sklon 12 %) nebo bezbariérovým vstupem přes budovu A, 
dveře automatické (š 90 cm), pult bez snížené části (v 105 cm).
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Polikliniky a větší zdravotnická zařízení

 13. POLIKLINIKA ŽEROTÍNOVO NÁM., SDRUŽENÍ  
 ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO, p.o. 

Žerotínovo nám. 4/6, Brno-střed, www.polza.cz, tel.: 533 302 111/spojovatelka

• Poliklinika se nachází v budově v blízkosti přestupního uzlu Česká, jsou zde soustře-
děna pracoviště specializovaná na děti a dorost. 

• Přístup: zastávky MHD Česká/tramvaje, trolejbusy, jsou ve vzdálenosti cca 260 m od 
objektu, stejně vzdálená je zastávka nízkopodlažních autobusů 81, 82 (u parku na Mo-
ravském nám, autobusy se zde pravidelně potkávají). Přístup od zastávek k objektu je 
bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.

• Parkování: je možné v areálu objektu, vjezd z ul. Veveří, 2 vyhrazená parkovací stání 
(š 350 cm) jsou umístěna naproti bezbariérovému vstupu v zadní části budovy. U vjez-
du na parkoviště je závora, která je v provozní době zvednutá, vjezd je i snímán kame-
rou – zvonek s piktogramem vozíčkáře (v 145 cm) není tedy třeba používat.

• Vstup a  interiér: hlavní vstup do polikliniky je bariérový (+4  schody, podesta, 
+5 schodů, ližiny ve sklonu 50 %), je využívám rodiči s kočárky. Vstupní dveře i dveře 
v zádveří jsou automatické (š 2x86, zádveří hl 176 cm). V hale za hlavním vstupem je 
vlevo herní koutek pro děti a drátěné kóje na kočárky – z bezpečnostních a provozních 
důvodů je přeprava kočárků ve výtazích zakázána. Vpravo ve vstupní hale je infor-
mační pult (v 110 cm, bez snížení), v chodbě za informacemi vlevo jsou výtahy. Pro 
bezbariérové užívání je vhodný první výtah (dv 90, š 110, hl 200 cm), další dva výtahy 
jsou menší (dv 70, š 90, hl 106 cm). 
Vedlejší bezbariérový vstup je ze zadní strany budovy na úrovni suterénu, přístup 
k  němu je z  ul.  Veveří sjezdem na parkoviště za objektem. Chodníky podél sjezdu 
jsou velmi úzké (45 cm), je nutné jet po vozovce (nerovná kamenná dlažba, d 30 m, 
sklon 6,2 %). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické se zavíračem (š 90+40 cm), 
za dveřmi vlevo je vstup do většího výtahu, vstup do tohoto výtahu z parkoviště je 
dlouhodobě nefunkční.
V jednotlivých patrech jsou mezi výtahem a ordinacemi v chodbách mechanické dve-
ře (š 90+70 cm), všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm). 
V přízemí v chodbě vpravo za vrátnicí je Family point – kojící místnost (mechanické 
dv 90 cm). V přízemí i ve všech patrech jsou v čekárnách přebalovací pulty a hrací 
koutky, v 2. patře je pouze malý hrací koutek.

• Hygienické zařízení: bb WC I./přístupné (dv 80, š 150, hl 280 cm) se nachází se v su-
terénu naproti bezbariérovému vstupu. V ostatních patrech jsou pouze běžná WC pro 
veřejnost.

• Informace: ve vstupní hale, v jednotlivých poschodích i ve výtazích jsou informační 
cedule, ve vstupní hale vpravo je informační pult. Ve všech patrech je u WC Informace 
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o umístění bb WC.
• Lékárna: se nachází v 1. poschodí v chodbě vpravo. Vstupní dveře jsou mechanické 

(š 2x75 cm), pult je bez snížené části (v 110 cm). Ve 2. poschodí je optika.
• Další služby: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomá-

há řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.

 14. POLIKLINIKA ZAHRADNÍKOVA, SDRUŽENÍ  
 ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO, p.o.  

Zahradníkova 2/8, Brno-střed, www.polza.cz, tel.: 541 552 111

• praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, alergologie, diabetologie, 
endokrinologie, gynekologie, chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční, ortopedie, 
plicní a kalmetizace, rehabilitace.
Zdravotnické zařízení se nachází v bloku budov mezi ulicemi Nerudova-Zahradníko-
va-Veveří, které jsou nemovitými kulturními památkami. V objektech nedávno pro-
běhla rekonstrukce hygienických zařízení, chystá se větší rekonstrukce.

• Přístup: zastávka MHD Rybkova/tramvaj směr z centra má zvýšený ostrůvek, směr do 
centra je nástup z vozovky, zastávky jsou ve vzdálenosti cca 100 m od bezbariérového 
vstupu. Zastávka MHD Konečného nám./nízkopodlažní autobus č. 82 směr Česká je 
ve vzdálenosti cca 130 m, zastávka MHD Nerudova/nízkopodlažní autobus č. 82 směr 
Vinohrady je ve vzdálenosti cca 340 m od objektu.
Na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: před hlavním vstupem B z  ul.  Zahradníkova  2 je 6  vyhrazených  stání 
(š 350 cm), přístup k bezbariérovému vstupu po chodníku ve sklonu.

• Vstup a interiér: hlavní vstupy jsou z ul. Nerudova 11 a ul. Zahradníkova 2, oba ba-
riérové. Vstup ul. Nerudova/vchod A: 6+1+7  schodů, mechanické dveře š 2x85 cm 
(vstupní hala A). Vstup z ul. Zahradníkova/vchod B: 2–3 schody, 2x automatické dveře 
š 2x100 cm, 7 schodů do zvýšeného přízemí, kde jsou vlevo a vpravo malé osobní vý-
tahy (vstupní hala B). 
Bezbariérový vstup je z  ul.  Zahradníkova  8 (mechanické dveře š  2x75  cm, zvonek 
v 120 cm, před vstupem rošt, některé mezery š 3 cm), nájezd v šířce chodby (d 400 cm, 
sklon 11 %), dále automatické dveře (š 130 cm). Zvonkem u dveří lze přivolat v případě 
potřeby asistenci.
Další vstupy do objektu jsou bariérové: Zahradníkova 6 (schod +13 cm, mechanické dv 
š 2x80 cm, zádveří hl 4,9 m, dv š 2x65 cm), Nerudova 7/dětská skupina (schod +15 cm, 
mechanické dv š 2x70 cm, +4 schody s ližinami, dv š 2x65 cm), Nerudova 9 (schod 
+11 cm, mechanické dv š 2x75 cm, zádveří 1,3 m, +8 schodů, podesta, +3 schody).
Za bezbariérovým vstupem v hale vpravo je jediný velký lůžkový výtah v objektu (vý-
tah A, automatické dv 105, š 140, hl 220 cm), kterým je zajištěn přístup do všech pater. 
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Další výtahy v objektu: 2x osobní výtahy za vstupem z ul. Zahradníkova 2 u schodiš-
tě B ve zvýšeném přízemí (výtahy B1 a B2, obě kabiny dv 80/90, š 160, hl 90 cm), osob-
ní výtah u schodiště C (výtah C, dv 80, š 110, hl 80 cm), osobní výtah u schodiště D 
(výtah D, dv 80, š 110, hl 80 cm).
Číslování podlaží je v objektech Zahradníkova 2, 4, 6, 8 a Nerudova 7, 9, 11 vzhledem 
ke sklonu  terénu posunuté tj. 1. patro při vstupu z ul. Zahradníkova je 2. patro při 
vstupu z ul. Nerudova. U vstupů, před výtahy i ve výtazích jsou informační tabule. 
V přízemí za bezbariérovým vstupem vlevo je prodejna zdravotnických potřeb, 
v 1. patře je lékárna, občerstvení a květiny, v 2. patře pokladna, ve 3. patře prodejna 
oční optiky (dv 80, pult v 80 cm).
Průchodnost pater od bezbariérového vstupu a nákladního výtahu (tj. od budovy Ne-
rudova směr budova Zahradníkova): přízemí pouze budova Nerudova, k  výtahu C 
+5 schodů, 1. a 2. patro průchozí, 3. patro: v chodbě nájezd (d 350 cm, sklon 4,2 %), 
4 patro: v chodbě rampa (š 90, d 500 cm, sklon 12,5 %), 5. patro: neprůchozí, lůžkový 
výtah na úrovni výtahu C, 6. patro: lůžkový výtah na úrovni výtahu C, vlevo šikmá 
schodišťová plošina (š 95, hl 130 cm, -14 schodů)

• Hygienické zařízení: v objektu jsou 4 bezbariérová WC:
 ӹ v přízemí vpravo od bezbariérového vstupu bb  WC I./přístupné (dv  90, š  175, 
hl 160 cm), označení dv B87;

 ӹ ve 2. patře vlevo při výstupu z bb výtahu v čekárně u oddělení TBC, bb WC I./pří-
stupné (dv 80, úzké zádveří š 110, kabina dv 80, š 180, hl 270 cm), označení dv D101;

 ӹ ve 3. patře vpravo od bb výtahu: odděl. chirurgie, bb WC I./přístupné (dv 80, zádveří 
hl 105, kabina dv 80, š 210, hl 160 cm), označení dv E85;

 ӹ ve 3. patře vlevo od bb výtahu u hlavního schodiště, bb WC I./přístupné (dv 80, úzké 
zádveří š 110, kabina dv 80, š 180, hl 270 cm), označení dveří E102.

• Informace: vrátnice je na úrovni zvýšeného přízemí (2+7 schodů) u vstupu z ul. Za-
hradníkova 2/vstup A. V objektu jsou na více místech situační schémata a velké pře-
hledné informační panely. U vstupů, před výtahy i ve výtazích jsou informační tabule, 
na kterých je i umístění bezbariérových WC a plošiny. Číslování podlaží je v objektech 
Zahradníkova č. 2, 4, 6, 8 a Nerudova č. 7, 9, 11 vzhledem ke sklonu terénu posunuté 
tj. 1. patro při vstupu z ul. Zahradníkova je 2. patro při vstupu z ul. Nerudova. 

• Lékárna: je v 1. patře vpravo od bb výtahu, dveře automatické (š 2x75 cm), pult bez 
snížení (v 95 cm).

 15. MEDICLINIC, soukromá poliklinika 
Kounicova 26, Brno-střed, www.quattromedica.cz, tel.: 844 300 100 – klientská linka

• praktický lékař pro dospělé, interní ambulance, chirurgie, ortopedie, ORL, oční, neu-
rologie, gynekologie, rehabilitace, radiodiagnostika, biochemická laboratoř, optika.

• Zdravotnické zařízení se nachází v budově Českých drah, ordinace jsou převážně ve 
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zvýšeném přízemí, menší část v -1. patře. Ve zvýšeném přízemí je dále pošta (oddělená 
část schodiště, nepřístupná), v -1. patře je občerstvení/jídelna.

• Přístup: zastávka MHD Sušilova/trolejbus směr Klusáčkova je vzdálena cca 50 m od 
objektu, ze zastávky. Směrem do centra je nutné přejít přes nejbližší přechod, délka 
trasy je cca 240 m. Obě nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, 
přístup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: je možné na chodníku před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: vstup do objektu je levými dveřmi po mírném nájezdu, dveře mecha-

nické (š 2x77 cm), zamčené, vlevo zvonek na vrátnici (v 92 cm). Za vstupem je šikmá 
schodišťová plošina do zvýšeného přízemí (š 80, hl 80 cm, nosnost 200 kg, +13 scho-
dů), na podestě vlevo vrátnice (pult v 110 cm), dále dveře mechanické (š 2x80 cm). 
Ordinace jsou v chodbě vlevo i vpravo od vstupu, dveře do čekáren jsou dvoukřídlé 
(š 2x65 cm), dveře do ordinací jednokřídlé (š min. 80 cm), místně prahy 3–4 cm. Pří-
stup do -1.  patra je výtahy na konci chodby vpravo od vstupu (větší výtah dv  100, 
š 130 cm, hl 190 cm, menší výtah: dv 80, š 95, hl 107 cm). Výtah naproti vrátnici do 
-1. patra nezajíždí.

• Hygienické zařízení: se nachází v -1. patře v čekárně u ordinace praktického lékaře 
a u laboratoře, přístup od výtahu vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 230, hl 200 cm, 
mísa na podezdívce).

• Informace: informační cedule na chodbách a na vstupních dveřích do čekáren, umís-
tění bb WC chybí.

• Lékárna: umístěna v přízemí objektu, má samostatný vchod z chodníku v blízkosti 
zastávky Klusáčkova, dveře mechanické (š 80 cm), pult bez snížení (v 120 cm).

 16. POLIKLINIKA DOBROVSKÉHO, CENTRUM  
 ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB s.r.o. 

Dobrovského 23, Brno-Královo Pole, www.polido.cz, tel.: 541 425 211

• Zdravotnické zařízení se nachází v  samostatném objektu, postaveném ve 30.  letech 
minulého století. Nedávno proběhla rekonstrukce, poliklinika je pro uživatele dobře 
přístupná.

• Přístup: zastávky MHD Charvatská/trolejbus jsou vzdáleny cca 70 m, nástupiště jsou 
zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k  objektu je bezbariérový. 
Chodníky včetně zastávek jsou po rekonstrukci.

• Parkování: vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) se nachází na parkovací ploše vlevo 
od vjezdu do areálu, parkovací plochy jsou i v areálu v blízkosti bezbariérového vstupu.

• Vstup a interiér: hlavní vstupy do objektu i do lékárny jsou bariérové (vždy +7 scho-
dů, mechanické dveře š 2x90 cm), bezbariérový vstup je vpravo od hlavního vstupu, 
přístup přes parkoviště v areálu, dvoje automatické dveře (š 110, zádveří hl 400 cm). 
V hale vpravo od vstupu je osobní výtah (automatické dv 80, š 110, hl 110 cm), vlevo 
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lůžkový výtah (mechanické dv 2x60, š 160, hl 220 cm).
• Hygienické zařízení: kabina pro muže a pro ženy se nachází vpravo za bezbariérovým 

vstupem, 2x bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 220 cm, v obou kabinách u mísy 
pouze 1 madlo).

• Informace: naproti bezbariérovému vstupu je elektronická informační tabule, jednot-
livá patra jsou barevně odlišena, všechna bezbariérová zařízení, vstupy a  průchody 
jsou označeny piktogramem.

• Lékárna: je umístěna v přízemí v chodbě vlevo od bezbariérového vstupu za ordina-
cemi, dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížené části (v 115 cm).

 17. POLIKLINIKA VRÁNOVA, CENTRUM LÉKAŘSKÉ  
 PÉČE s.r.o. 

Vránova 172, Brno-Řečkovice, www.sanatoriumbrno.cz, tel.: 544 527 530/ústředna

• praktický lékař pro děti a dospělé, neurologie, kožní, interní ambulance, gynekologie, 
ortopedie, stomatologie, psychologie, pobytová odlehčovací služba

• Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu v blízkosti konečné tramvají, 
ordinace jsou v přízemí v pravé části objektu a v celém 1. patře, ve 2. patře je lůžková 
část a zubní ordinace.

• Přístup: zastávky MHD Řečkovice smyčka/tramvaj jsou vzdáleny cca 200 m. Výstup 
i nástup je možný pouze z pravé koleje, kde je zvýšené nástupiště, na přechodech jsou 
snížené obrubníky, přístup k objektu je ve zvýšeném sklonu.

• Parkování: je možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání kolmé (š 4 m) je 
v pravé části.

• Vstup a interiér: do zdravotnického zařízení jsou dva vstupy z chodníku podél par-
koviště. Levý vstup je bariérový (+3 schody, dvoje mechanické dveře š 2x80, zádveří 
hl 400 cm), dále vpravo prosklená vrátnice, kde je třeba požádat o otevření dveří k lůž-
kovému výtahu v pravé části objektu. Naproti vrátnice je osobní výtah (dv 70, š 80, 
hl 100 cm) a automaty na nápoje.
Vstup v  pravé části objektu je bariérový, vstupní dvěře mechanické (š  2x80  cm), 
v chodbě vpravo přístup k výtahu (mechanické dv 115 cm, zamčené, na dveřích infor-
mace o umístění klíče na vrátnici v levé části objektu a telefonní číslo do sanatoria), 
v chodbě za dveřmi vpravo je lůžkový výtah (mechanické dv 2x60, š 140, hl 220 cm). 
Ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, bez prahů).

• Hygienické zařízení: v 1. patře na WC muži, WC II./částečně přístupné (dv 90, dále 
průchod š 100 cm, dl 150 cm, vpravo vstup do kabiny WC muži, dále plocha š 275, 
min. hl u záchodu 134 cm).

• Informace: informace na vstupních dveřích, informační tabule v  levém i  pravém 
vchodu.
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• Lékárna: vstupní dveře (2x80 cm), zádveří dveře v zádveří 2x90 cm), pult bez snížené 
části (v 120 cm).

• Lůžková část/Sanatorium Vránova: je umístěno ve 2.  patře polikliniky, zajišťuje 
komplexní 24 hodinovou péči lidem po operacích, úrazech, seniorům a klientům zce-
la odkázaným na cizí pomoc či upoutaným na lůžko. Součástí je velké bezbariérové 
hygienické zařízení (bb WC a bb sprchový kout).

 18. POLIKLINIKA LESNÁ 
Halasovo nám. 1, Brno-sever, www.poliklinikalesna.cz

• praktičtí i odborní lékaři pro děti, dorost a dospělé, laboratoře, lékárna, pedikůra, ob-
čerstvení, a další doplňkové služby, podatelna ÚMČ Brno-sever

• Poliklinika se nachází v samostatném objektu na okraji sídliště. Připravuje se rozsáhlá 
rekonstrukce celého objektu, po které bude zařízení vyhovovat požadavkům na bez-
bariérové užívání. V průběhu rekonstrukce bude zachován přístup výtahem do všech 
pater, na vhodných místech budou umístěny informace o přechodných změnách.

• Přístup: zastávky MHD Poliklinika Lesná/autobusy, nízkopodlažní linka č.  81 jsou 
ve vzdálenosti cca 220 m, zastávky MHD Halasovo nám./tramvaj jsou ve vzdálenosti 
cca 370 m. Všechna nástupiště jsou oboustranně zvýšená, přechody přes komunika-
ci mají snížené obrubníky. 
Na chodníku od komunikace Halasovo nám. směrem k hlavnímu vstupu jsou 3x4 scho-
dy (v 13 cm) s jednostranným madlem, vpravo doplněné nájezdy (sklon až 20 %).

• Parkování: větší parkovací plocha se nachází na úrovni -1. patra, naproti stávajícího 
bezbariérového vstupu jsou 2 vyhrazená stání (š cca 350 cm) označená dopravní znač-
kou, vodorovné značení je nejasné.

• Vstup a interiér: 
Hlavní vstup do polikliniky je bariérový, mimo nájezdy ve zvýšeném sklonu (viz pří-
stup) je před vstupními dveřmi dále předsazené schodiště (4 schody, ližiny ve sklo-
nu 54 %), dveře mechanické (š 2x90 cm).
Vedlejší bezbariérový vstup je z parkoviště (-1. patro), před ním nájezd (dl 1 m, sklon 
20 %), dveře mechanické (š 2x75 cm). V centrálním objektu je lůžkový výtah, někte-
ré části objektu však nejsou přístupné. Zadní trakt (praktický lékař pro děti, ORL): 
na vstupu +4 schod a ližiny (sklon 50 %).
Po rekonstrukci zůstane zachován bezbariérový přístup z parkoviště s nájezdem (sklon 
8,3 %), vstupní dveře budou automatické (š 2x80 cm), ostatní dveře na chodbách bu-
dou dvoukřídlé (š 90+60 cm), do ordinací jednokřídlé (š 90 cm), bez prahů, s vodo-
rovnými madly.
V budově bude nový výtah (dv 90, š 120, hl 194 cm).

• Hygienické zařízení: 
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Stávající: v přízemí v hale vlevo od výtahu, bb WC I./přístupné (dv 90 otevírání dov-
nitř, š 230, hl 455 cm, euroklíč).
Po rekonstrukci: bb WC v každém poschodí, -1. patře v pavilonu D a E (bb WCI./
přístupné), v  přízemí v  pavilonu  C (bb  WC  I./přístupné s  asistencí) a  E (bb  WCI./
přístupné), v 1. patře v pavilonu C (bb WC I./přístupné s asistencí).
U bazénu a rehabilitace budou bezbariérově řešeny i sprchy a šatny.

• Informace:
Stávající stav: informační panely u hlavního vstupu i na dalších místech v objektu.
Po rekonstrukci: v přízemí u hlavního vstupu bude navíc informační pult.

• Lékárna: v přízemí polikliniky naproti hlavnímu vstupu, dveře mechanické 
(š 2x90 cm), pult bez snížení (v 110 cm).

 19. POLIKLINIKA VINIČNÍ a.s. 
Viniční 235, Brno-Židenice, www.poliklinikavinicni.cz, tel.: 533 306 111

• Poliklinika byla otevřena v  r.  1983, od r.  1996 je budova postupně  modernizována 
a péče optimalizována. V rámci polikliniky provozuje v současnosti své privátní or-
dinace více než 25  lékařů různých odborností s  optimální návazností služeb kom-
plementu. V bočním křídle budovy se nachází zdravotnická zařízení Sanofyto (chi-
rurgie, ortopedie, urologie viz objekt 48) a  Medicom (plastická chirurgie, estetická 
dermatologie).

• Přístup: zastávky MHD Juliánov/konečná tramvaje a  Poliklinika Židenice/autobus 
jsou vzdáleny cca 300 m. V současnosti (8/2017) probíhá rekonstrukce konečné tram-
vají, bude zajištěn bezbariérový výstup i nástup. Přístup z konečné tramvají je pro-
blematický: těsně za kolejemi je krátký strmý úsek chodníku, ve zvýšeném sklonu je 
i chodník podél budovy polikliniky. Před vstupní podestou jsou +3 vyrovnávací scho-
dy a vpravo krátký nájezd (š 100, d 350 cm, sklon 25 %).
Přímo před poliklinikou má zastávku nízkopodlažní autobus č. 82, nástupiště je pou-
ze mírně zvýšené (+ 5 cm), ke vstupu do polikliniky vede chodník ve sklonu a krátký 
nájezd (viz výše).

• Parkování: vedle polikliniky je větší placené parkoviště, na kterém jsou vlevo nahoře 
4 vyhrazená stání (2x 2 sdružená stání š 250 + manipulační plocha š 90 cm), o něco 
níže je 1 samostatné vyhrazené stání (š 350 cm).

• Vstup a  interiér: vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé vždy dvoje vedle sebe 
(š 4x80, zádveří hl 150, další dveře š 4x80 cm). Ve vstupní hale vlevo je lékárna a opti-
ka, naproti vstupu občerstvení, vpravo v chodbě u informační přepážky jsou dva osob-
ní výtahy (dv 80, š 130, hl 105 cm) a jeden nákladní výtah (mechanické dv 2x60, š 165, 
hl 245 cm). V jednotlivých patrech jsou centrální haly s WC, od nákladního výtahu 
jsou odděleny mechanickými dveřmi (š 2x80 cm), vstup do chodeb k ordinacím vlevo 
a vpravo je mechanickými dveřmi (š 90 cm).
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• Hygienické zařízení: 
 ӹ přízemí/centrum léčebné rehabilitace: v  chodbě vpravo za recepcí, bb WC I./pří-
stupné (dv 90, š 145, hl 240 cm), zamčené – klíč na recepci;

 ӹ 2., 3. a 4. patro: v hale před ordinacemi, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 220 cm).
• Informace: naproti vstupním dveřím je informační tabule, další informace jsou 

u vstupů k ordinacím.
• Lékárna: je umístěna ve vstupní hale vlevo, oddělena část pro výdej léků na recept 

a volný prodej, vstupní mechanické dveře (š 90 cm), pult bez snížené části a podjezdu 
(v 110 cm).

 20. POLIKLINIKA STARÝ LÍSKOVEC s.r.o. 
U pošty 14, Brno-Starý Lískovec

• Zdravotnické zařízení se nachází v centru Starého Lískovce v  samostatném objektu 
mezi poštou a nákupním centrem v blízkosti přestupního uzlu Osová. Okolní pochozí 
plochy včetně přístupů k zastávkám MHD byly nedávno kompletně opraveny.

• Přístup: zastávky MDH Osová/tramvaj, trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 200 m, za-
stávky autobusů cca 150 m. Všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníže-
nými obrubníky, chodníky směrem k poliklinice jsou ve sklonu max. 8 %.

• Parkování: vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) se nachází na parkovišti mezi poš-
tou a poliklinikou, po domluvě je možné zajet i k zadnímu bezbariérovému vstupu do 
polikliniky.

• Vstup a interiér: poliklinika má dva bezbariérové vstupy. Hlavní je z plochy od ná-
kupního centra, před dveřmi je bezbariérová rampa (š 135, d 400 cm, sklon 8,2 %, 
+2 schody). Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické (š 2x80 cm), na podestě 
před vstupem (hl 160 cm) je omezený manipulační prostor. Do vstupní haly v příze-
mí je přístup i ze zadní strany objektu, před vstupem je bezbariérová rampa (š 150, 
d 650 cm, sklon 5,2 %), dále dvoje mechanické dveře (š 2x 80 cm, prostorné zádveří).
Ve vstupní hale je vlevo nákladní výtah (mechanické dv 2x60 cm, š 160, hl 240 cm), 
vpravo dva menší osobní výtahy (mechanické dv š 70, kabina š 85, hl 103 cm). 
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů). 

• Hygienické zařízení: v  1.–4.  patře v  chodbě vlevo od výtahů, bb  WC  I./přístupné 
(dv 90, š 145, hl 240 cm), neoznačené zamčené kabiny, klíče jsou k dispozici v ordina-
cích (informace chybí).

• Informace: u vstupních dveří i na jednotlivých patrech jsou informační tabule, ozna-
čení umístění bb WC chybí.

• Lékárna: v přízemí objektu vlevo za lůžkovým výtahem, vstupní dveře mechanické 
(š 2x80 cm), pult (v 110 m) bez snížené části.
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 21. POLIKLINIKA BYSTRC 
Lýskova 2, Brno-Bystrc, tel.: 546 221 904

• přízemí: interní ambulance, dermatologie, psychiatrie, stomatologie
1. patro: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, ortopedie, lo-
gopedie, psychologie

• Poliklinika se nachází v samostatném objektu v sídlišti, v přízemí z druhé strany je 
restaurace (samostatný vchod, +2 schody).

• Přístup: zastávky MHD Ečerova/konečná tramvaje jsou vzdáleny cca 420 m, nástupiš-
tě jsou zvýšená, přístup k objektu je ve sklonu, na některých přechodech chybí snížené 
obrubníky, chodník má místně nerovný povrch.

• Parkování: je možné na menší zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: na podestu před vstupem je přístup po bezbariérové rampě (š 120, 

d 310 cm, sklon 15 %, +3 schody, nerovný povrch – místně chybí dlažba), z podesty je 
přístup k ordinacím v přízemí (mechanické dveře š 90 cm) a do vstupní haly, ze které 
vedou schody k ordinacím do 1. patra, výtah v objektu chybí.
Ordinace jsou přístupné (dveře min. 80, prahy max. 2 cm).

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační tabule ve vstupní hale.
• Lékárna: přístup ze vstupní haly vlevo, dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížení 

(v 95 cm).

 22. POLIKLINIKA BOŽETĚCHOVA  
Božetěchova 79, Brno-Královo Pole

• alergologie a  imunologie, revmatologie, psychiatrie, urologie, neurologie, chirurgie, 
poradna pro stomiky, urologie

• Zdravotnické zařízení se nachází v  samostatném objektu mezi panelovými domy, 
v blízkosti přestupního uzlu u nádraží Brno-Královo Pole. Objekt je po rekonstrukci.

• Přístup: zastávky MHD Královo Pole – nádraží/tramvaj, autobus, trolejbus jsou vzdá-
leny cca 190 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, pří-
stup k objektu je bezbariérový. Přístup je možný i od zastávek MHD Semilasso/tram-
vaj. K zadnímu vchodu do 2. patra je bezbariérový přístup z ul. Dalimilova nebo po 
chodníku vlevo od hlavního vchodu (nerovná kamenná dlažba, sklon 21 %).

• Parkování: vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) je na parkovišti před objektem.
• Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm), před dveřmi 
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je široký nájezd (sklon 8 %), v přízemí v hale vlevo je šikmá rampa do 1. patra (š 140, 
d 2x500 + podesta 150 cm, sklon 8 %). Do 2. patra vede v objektu pouze schodiště, 
bezbariérový přístup je možný ze zadní strany budovy z terasy před sousedním pane-
lovým domem(ul. Dalimilova), jsou zde mechanické dveře (š 90, zvonek v 140 cm), 
vstup není označen. 
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů). 

• Hygienické zařízení: se nachází ve vstupní hale vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, 
š 160, hl 220 cm) a ve 2. patře vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90 otvírání dovnitř, 
š 170, hl 220 cm).

• Informace: informační cedule o jednotlivých ordinacích jsou na prosklené ploše vedle 
vstupních dveří.

• Lékárna: je umístěna v přízemí vpravo, mechanické dveře (š 90 cm), pult (v 100 cm) 
bez snížené části.

 23. MEDIVITA, POLIKLINIKA HUDCOVA 
Hudcova 74a, Brno-Medlánky, www.medivita.cz

• praktický lékař, neurologie, rehabilitace, ortopedie, stomatologie, domácí péče
• Zdravotnické zařízení se nachází v  samostatném objektu mezi vozovnou Medlán-

ky a hotelem Vista, převážná část ordinací je v 1. a 2. patře, v objektu je i kosmetika 
a pedikúra.

• Přístup: zastávky MHD Vozovna Medlánky/autobus jsou vzdáleny cca 140 m, nástu-
piště jsou zvýšená, přístup k objektu je bezbariérový. 

• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 85, zádveří hl 100, dveře 

š 85 cm), s ohledem na hloubku zádveří nutná asistence při otevírání dveří. Přístupná 
je pouze ordinace v přízemí (neurologie), další patra jsou nepřístupná (schodiště).

• Hygienické zařízení: v přízemí i v patrech pouze běžná WC.
• Informace: informační tabule před vstupními dveřmi.

 24. POLIKLINIKA HORNÍKOVA 
Horníkova 34, Brno-Líšeň, www.poliklinikahornikova.cz, tel.: 544 134 111/spojovatelka

• Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu na okraji sídliště, mimo lé-
kařské ordinace jsou zde i další služby a provozovny (masáže, kosmetika, pedikúra, 
posilovna, zdravá výživa, oděvy, květiny, ...). Poliklinika má dvě budovy (A a B), které 
jsou spojeny krčkem.
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• Přístup: zastávky MHD Velká Klajdovka/autobus, nízkopodlažní linka 82 jsou vzdá-
leny cca 150 m, přístup od zastávky ve směru ze Staré Osady je přes nejbližší přechod 
(celkem trasa k objektu 250 m), podchod pod komunikací je bariérový, na schodech 
jsou pouze ližiny. Obě nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.

• Parkování: naproti bezbariérovému vchodu z ul. Molákova je 7 vyhrazených stání (3x 
š 240 + společný manipul. prostor š 120 cm, 1x š 350 cm), na velkém parkovišti u ob-
jektu na ul. Horníkova jsou 2 vyhrazená stání (2x š 240 + společný manipul. prostor 
š 120 cm) a 1 stání pro rodiče s dětmi (š 360 cm).

• Vstup a interiér: před bezbariérovým vchodem z ul. Molákova je nájezd (š 3,5, d 9 m, 
sklon  7  %, +8  schodů), dále dvoje automatické dveře (š  2x65, zádveří hl  500  cm). 
Vchod z ul. Horníkova je bariérový (+8 schodů, ližiny).
V hale za bezbariérovým vchodem je vpravo lůžkový výtah (dv 85, š 106, hl 210cm), 
dále je průchod halou do budovy B (vpravo osobní výtah dv 90, š 109, hl 145 cm) smě-
rem ke vstupu z ul. Horníkova (automatické dv 2x65 cm). Venku na podestě schodiště 
vpravo je vstup do lékárny.
V obou patrech je možný průchod do druhé budovy. 
Před vstupem k ordinacím v suterénu je nájezd (š 150, d 140 cm, sklon 11 %), dveře 
jsou mechanické (š 90 cm). 

• Hygienické zařízení: v hale vlevo od bezbariérového vstupu, 2 kabiny WCII./částečně 
přístupné (dv 80, š 146, hl 180 cm, mísa na soklu).

• Informace: informační tabule jsou za vstupními dveřmi i v obou poschodích, u vstu-
pu z ul. Horníkova je informační pult/šatna.

• Lékárna: je umístěna v  přízemí na podestě nad schody u  bariérového vchodu 
z ul. Horníkova (přístup od bezbariérového vchodu přes přízemí polikliniky), dveře 
automatické (š 2x45 cm), pult bez snížení (v 110 cm).

 25. MEDICENTRUM KOLIŠTĚ 
Koliště 47, Brno-střed, http://koliste47.cz, tel.: 545 424 888

• ordinace cévní, interní a diabetologická, kardiologická, oční, domácí péče
• Zdravotnické zařízení se nachází v památkově chráněné budově. Ordinace jsou ve vyš-

ších patrech budovy, přístupné pouze malým osobním výtahem. 
• Přístup: zastávky MHD Malinovského nám./tramvaje ve směru nádraží a Moravské 

nám. mají zvýšené ostrůvky a přechod přes koleje se sníženými obrubníky, nástupiš-
tě před vchodem do Mahenova divadla zvýšené není. Zastávky jsou ve vzdálenosti 
cca 200 m od objektu, přechod na trase k objektu má snížené obrubníky. 
Zastávka MHD Koliště/nízkopodlažní autobus č. 82 je ve vzdálenosti cca 170 m, pří-
stup k Medicentru je bezbariérový.

• Parkování: vyhrazené parkovací stání (š 220, d 650 cm) je na chodníku před objektem 
vlevo od vstupu.
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• Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 2x110 cm) se zavíra-
čem, ve vstupní hale je široký nájezd (d 210 cm, sklon 10 %), před dveřmi (š 95 cm) 
v hale směrem k výtahu je zvonkové tablo do jednotlivých ordinací (v 155 cm, bez 
odsazení od boční zdi).
Vlevo za dveřmi je výtah (dv 75, š 80, hl 95 cm), do pater k ordinacím vede široké 
točité schodiště.
Z podest v  jednotlivých patrech vedou do chodeb u  čekáren dvoukřídlé dveře 
(š 2x60 cm), ordinace jsou přístupné (dveře š 80 cm, prahy max. 2 cm).

• Hygienické zařízení: v budově není bb WC, u jednotlivých ordinací jsou běžná WC.
• Informace: ve vstupní hale je přehledná informační tabule, další informace jsou v jed-

notlivých patrech.
• Lékárna: stálá pohotovostní služba s  nepřetržitým provozem je v  přízemí objektu 

vpravo (www.lekarnakoliste.cz/, tel: 545 424 811). Vstup z chodníku, dvoje automatic-
ké dveře (š 2x 90 cm, vstupní dveře se otevírají směrem ven, dveře v zádveří směrem 
do lékárny), pult (v 110 cm) bez snížené části.

 26. MEDISPOL, s.r.o.  
Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky, www.medispol.cz, tel.:  539 090 200/
spojovatelka

• praktičtí lékaři pro děti, dorost a dospělé, stomatologie, zubní laboratoř, dentální hy-
giena, ORL pro děti i dospělé, gynekologie, ortopedie, rehabilitace, interní ambulance, 
diabetologie, dermatologie, psychiatrie

• Soukromé zdravotní středisko se nachází v  samostatné budově, která navazuje na 
polyfunkční objekt občanské vybavenosti (supermarket, kulturní dům Rubín, re-
staurace, ...). V přízemí budovy jsou menší provozovny (optika, občerstvení, atd.), 
do kterých je vstup z chodníku (mechanické dv š 90 cm).

• Přístup: zastávky MHD Makovského nám./trolejbus jsou vzdáleny cca 120 m od ob-
jektu, přístup je možný i  ze zastávek MHD Přívrat/autobus, trolejbus, které jsou ve 
vzdálenosti cca 160 m. Všechna nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené 
obrubníky.

• Parkování: je možné na větším parkovišti před objektem u ul. Přívrat, vyhrazené stání 
chybí.

• Vstup a interiér: hlavní vstup do zdravotnického zařízení je z průchodu mezi prodej-
nou Billa a budovou zdravotnického zařízení, dvoje automatické dveře (vždy 2x60 cm), 
zádveří hl 2,1 m. Vedlejší vstup do budovy je od ul. Přívrat, dvoje dveře mechanické 
(š 95+40 cm).
Ve vstupní hale vpravo je recepce a bistro.
Ordinace jsou v přízemí, v 1. a 2. patře, přístup je výtahem z haly (dv 80 cm, š 110 cm, 
hl 210 cm), všechny ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, bez prahů).
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Ve vstupní hale jsou barevné kontejnery na třídění odpadů, vpravo v boční chodbě je 
solná jeskyně (práh +10 cm, dv 80 cm).

• Hygienické zařízení: se nachází ve 2. patře na WC ženy personál vedle WC pro veřej-
nost, bb WC I./přístupné (dv 80, š 175, hl 210 cm).

• Informace: přehledně zpracované informační tabule s rozmístěním ordinací, doplň-
kových služeb i WC včetně bezbariérové kabiny jsou u hlavního vstupu, ve všech pa-
trech i ve výtahu.

• Lékárna: se nachází v přízemí, přístup je z haly naproti hlavnímu vstupu vpravo, vstup 
automatickými dveřmi (š  180  cm), pult (v  110  cm) bez snížení a  podjezdu. Druhý 
vstup do lékárny je z chodníku (2x mechanické dv 90 cm, zádveří hl 140 cm).

 27. STŘEDISKO LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB 
Palackého 137, Brno-Královo Pole

• praktický lékař pro děti, dorost i dospělé, gynekologie, ORL, stomatologie
• Zdravotnické zařízení se nachází v  samostatné starší budově mezi bytovými domy, 

v přízemí jsou menší provozovny (optika, masáže, květinářství). 
• Přístup: zastávka MHD Tylova/autobus směr do centra je vzdálena 150 m od objek-

tu, na trase je schodiště (+6  schodů), které lze obejít po chodníku kolem bytových 
domů. Ze zastávky MHD Tylova/autobus směr z centra je třeba se vrátit na přechod 
u ul. B. Němcové a pak zpět po chodníku směrem k objektu, trasa má délku cca 460 m. 
Z tramvajové zastávky Hudcova směr centrum je nutné projít po celém nástupním os-
trůvku směrem na Řečkovice, dále po přechodu se sníženými nájezdy a zpět k objektu, 
délka trasy cca 310 m. Tramvajová zastávka Hudcova směr z centra je nepřístupná, 
na nástupní ostrůvek ve vozovce vede z podchodu schodiště. Všechna nástupiště jsou 
zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky. 

• Parkování: je možné na zpevněné ploše za objektem nebo u okolních bytových domů, 
vyhrazené stání chybí.

• Vstup a interiér: menší část zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře pro 
děti, ORL) se nachází v přízemí v levé části objektu, před vstupem je zvýšená podesta 
(+15 cm), nájezd na ni je vpravo od vstupních dveří u průchodu. Vstupní dveře me-
chanické (dv 2x90 cm), vlevo v zádveří (hl 350 cm) vstup do optiky (dv 80 cm), dále 
další mechanické dveře (dv 80 cm), vpravo v chodbě přístup k ordinacím (dv 80 cm). 
Vstup k ordinacím v 1. patře (větší část střediska) je uprostřed levého křídla objektu, 
dvoje mechanické dveře (dv 2x80, zádveří 280 cm), přístup do 1. patra pouze po scho-
dišti, výtah v objektu není.

• Hygienické zařízení: bezbariérové WC chybí, v přízemí i v 1. patře jsou k dispozici 
běžná WC.

• Informace: informační cedule u vstupních dveří do obou částí.
• Lékárna: se nachází v  přízemí v  pravé části objektu, nepřístupná (před dvěřmi 

+2 schody nebo rampa a +1 schod), pult (v 120 cm).
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 28. DŮM ZDRAVÍ MARTY HARTLOVÉ 
Jugoslávská 11–13, Brno-sever, www.dumzdravimh.cz, tel.: 545 241 741

• Větší sdružené zdravotnické zařízení s praktickými i odbornými lékaři. 
• Dům zdraví se nachází ve stavebně propojených objektech Jugoslávská 13 (budovy A, 

B, C) a v přízemí a mezipatru budovy Jugoslávská 11 (budova D). 
• Přístup: přímo před objektem jsou zastávky MHD Jugoslávská/tramvaje (směr Cejl 

a Černá Pole, 2x zvýšený nástupní ostrůvek, směr z Lesné nástup z vozovky), přechody 
jsou se světelnou signalizací a sníženými obrubníky.

• Parkování: na komunikaci před objektem jsou 2 vyhrazená stání (š 2x250 cm), za prů-
jezdem ve vnitrobloku jsou další 2 vyhrazená stání (2x350 cm) v blízkosti výtahu B. 
Parkoviště ve vnitrobloku je placené, návštěvníci s průkazem ZTP, ZTP/P mají parko-
vání po odblokování v lékárně zdarma (nutno vyřídit předem pro průjezd závorou).

• Vstup a interiér: vstup do budovy A (Jugoslávská 13) je z chodníku, hlavní dveře jsou 
automatické (š 2x55 cm). Naproti dveřím je schodiště (+11 schodů), vpravo od scho-
diště je výtah A (automatické dv 90, š 100, hl 120 cm). Tento výtah zajišťuje bezbariéro-
vý přístup do zvýšeného přízemí (1. podlaží: lékárna, průchod atriem do budov B, C) 
a do všech pater budovy A. Průchod do budov B,C je možný i ve 2. podlaží. Vyrovnání 
výškových rozdílu mezi levou a pravou částí budovy A je ve 2. podlaží řešeno šikmou 
schodišťovou plošinou (š 80, hl 80 cm, nosnost 250 kg, +8 schodů), ve 3. podlaží bez-
bariérovou rampou (š 150, d 7400 cm, sklon 7 %). 
Do budovy B je přístup i z parkoviště, před vstupními dveřmi (š 90 cm) vpravo je výtah 
B (dv 80, š 110, hl 140 cm), v budově je točité schodiště.
Přístup do budovy C je chodbou z budovy B, do přízemí vstup přímo z parkoviště.
V budově D/Jugoslávská 11 je optika (přístup z chodníku před objektem, vstupní dve-
ře š 90 cm), vchod do ordinací v mezipatře je za průjezdem vlevo. Vstupní dveře jsou 
automatické (š 2x65 cm), dále točité schodiště s šikmou schodišťovou plošinou (š 80, 
hl 80 cm, nosnost 225 kg).
Všechny ordinace jsou přístupné, dveře jsou mechanické (š 90 cm, bez prahů), prů-
chody min. 80 cm. 

• Hygienické zařízení: bezbariérová WC jsou na každém patře, v budově A ve 2., 3., 
a 4. podlaží v ordinacích vpravo od výtahu A, vždy bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, 
hl 160 cm). V budově C je bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 160 cm) ve 3. podlaží. 
Klíče jsou na vyžádání v ordinacích.

• Informace: jsou na schématu před vstupními dveřmi, ordinace v jednotlivých budo-
vách mají barevně odlišné označení (budova A: modrá, budova B: zelená).

• Lékárna: je umístěna ve zvýšeném přízemí budovy A, přístup od hlavního vchodu 
výtahem A, z parkoviště ve vnitrobloku vstupem do budovy B a dále chodbou vpravo. 
Lékárna má dvoje mechanické vstupní dveře (š 90 cm), část pultu je snížena (v 90 cm) 
s podjezdem.
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 29. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BRNO s.r.o. 
Běloruská 2, Brno-Bohunice, tel.: 547 217 006

• Zdravotní středisko se nachází v samostatném patrovém objektu v centru sídliště Bo-
hunice, v blízkosti úřadu městské části.

• Přístup: zastávky MHD Běloruská/tramvaj jsou vzdáleny cca 200 m (ze zastávky smě-
rem z města je přístup po nadjezdu nad tramvajovou tratí, chodník ve sklonu 9 %), 
trolejbusové zastávky Běloruská jsou vzdáleny 150 m od objektu. Nástupiště jsou zvý-
šená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový, pouze 
u místa pro přecházení před lékárnou je jednostranný sklopený obrubník (sklon 26 %, 
lze objet po komunikaci).

• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené parkovací stání 
(š 350 cm) je naproti střediska na ul. Běloruská.

• Vstup a interiér: přístup do zařízení je samostatnými vchody z přízemí a z 1. patra, 
kam vede bezbariérová rampa (š 160, d 900 cm, sklon 5 %). Vstupní dveře jsou me-
chanické, buď jednokřídlé nebo dvoukřídlé (š 85 nebo 2x85 cm), u původních dvou-
křídlých dveří je zádveří s otevřenými dveřmi (hl 145–170 cm). Do ordinací v 1. patře 
je vstup z  terasy (š  145  cm) nebo jednotlivé vstupy (mechanické dv  80  cm), místě 
vyrovnání podlah krátkými nájezdy (sklon až 17 %).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře min. š 80 cm, prahy do 2 cm).

• Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře u poslední ordinace vlevo (gynekologie), 
bb WC I./přístupné (dv 90, š 170, hl 180 cm), u ostatních ordinací jsou pouze běžná 
WC.

• Informace: u vstupních dveří v 1. patře je informační tabule, umístění bb WC chybí.
• Lékárna: je v přízemí vpravo, přístup po širokém nájezdu (d 160, sklon 19 %), dveře 

vstupní a v zádveří jsou mechanické (š 2x90 cm), pult (v 120 cm) bez snížené části 
a podjezdu.

 30. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Libušina třída 4, Brno-Kohoutovice

• přízemí – dětská stomatologie, 1. patro – rehabilitace, tělocvična, chirurgie, neurolo-
gie, laser, gynekologie

• Zdravotnické zařízení se nachází v přístavbě nákupního centra, před objektem smě-
rem k zastávkám MHD je velká zpevněná plocha. Převážná část ordinací je v 1. patře, 
v přízemí je pouze dětská stomatologie. 

• Přístup: zastávky MHD Voříškova/trolejbus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti 
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cca 50 a 100 m od objektu, přístup od zastávky směrem z centra je možný podchodem 
pod komunikací s nájezdy ve sklonu, na přístupu po přechodech chybí místně snížení 
obrubníku. 

• Parkování: větší parkovací plocha se nachází za objektem u ul. Voříškova, jsou zde 
2 vyhrazená stání (š 2x350 cm) s přímým vstupem na chodník.

• Vstup a interiér: do přízemí je přístup z atria (průchod vpravo od hlavního vstupu 
do zdravotnického zařízení, před dveřmi zvýšený kovový rošt a schod +9 cm, dveře 
š 90 cm).
Hlavní vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 2x96 cm), naproti vstupu je nový 
výtah (automatické dv 90, kabina š 110, hl 140 cm).
Všechny ambulance jsou v 1. patře, přístupné, dveře (š 90 cm) bez prahů.

• Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře vlevo od výtahu na WC ženy, bb WC I./pří-
stupné (dv 90, š 180, hl 160 cm), chybí piktogram vozíčkáře, přístup je přes umývárnu 
(dv 80 cm, otvírání dovnitř, zavírač, chybí manipulační plocha).

• Informace: chybí označení u vstupních dveří, přehledné informace včetně umístění 
bezbariérového WC v 1. patře naproti schodišti.

• Lékárna: je umístěna v přízemí objektu vlevo. Přístup z plochy před objektem, vstupní 
dveře mechanické (š 90 cm), u dveří zvonek (v 80 cm), pult bez snížené části (v 100 cm).

 31. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Libušina třída 19, Brno-Kohoutovice

• praktický lékař, interní ambulance, revmatologie, stomatologie, psychologie
• Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře přístavby nákupního centra, které je umís-

těno v poměrně svažitém terénu. Původní rampy a chodníky ve sklonu v okolí objektu 
jsou většinou doplněny rampami s mírnějším sklonem.

• Přístup: zastávky MHD Stamicova/trolejbus, autobus jsou oboustranně zvýšené, 
ve vzdálenosti cca 50 m od objektu. Přístup od zastávky směrem z centra je možný 
buď podchodem pod komunikací (nájezdy ve sklonu), pak rampou (š 160 cm, d 9 m, 
sklon 18 %) k zastávce MHD směrem do centra a dále po chodníku ve sklonu k bez-
bariérové rampě na terasu (viz  níže) nebo po chodníku a  bezbariérovém přechodu 
vpravo od podchodu (chodníky směrem k přechodu i následně směrem k objektu ve 
zvýšeném sklonu). 
Přístup na terasu v  1.  patře, odkud je vstup do ordinací, je po bezbariérové rampě 
(š 130 cm, d 18 m včetně podesty d 150 cm, sklon 4,5 %, madla ve výši 90 a 110 cm), 
druhá kratší rampa z chodníku je velmi strmá (sklon 17 %).

• Parkování: větší parkovací plocha se nachází za objektem v blízkosti Libušiny třídy 
a bezbariérové rampy na terasu, vyhrazená stání chybí.

• Vstup a interiér: vstupy do jednotlivých ordinací jsou z terasy vlevo a vpravo. Ordinace 



49

Č
á
s
t

B

jsou přístupné bez prahů, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm).
• Hygienické zařízení: se nachází u první ordinace vpravo, přístup z čekárny přes zá-

dveří (š 150, hl 150 cm – omezený manipulační prostor), bb WC I./přístupné (dv 90, 
š 180, hl 240 cm, zamčeno – klíč v ordinaci). U ordinací v levé části jsou pouze běžná 
WC.

• Informace: jsou na vstupních dveřích do čekáren jednotlivých ordinací, přehledné 
informace o rozmístění ordinací a umístění WC chybí.

• Lékárna: je umístěna v  přízemí nákupního centra, vstupní dveře jsou mechanické 
(š 90 cm, vlevo zvonek v 80 cm). V lékárně je část pultu s podjezdem snížena (v 80 cm), 
pult označen piktogramem vozíčkáře.

 32. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Kubíčkova 6/8, Brno-Bystrc

• 1.PP: praktický lékař pro dospělé
1.NP část u OC: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, psychi-
atrie, dermatologie
1.NP levé křídlo objektu: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro do-
spělé, urologie, chirurgie, dermatologie, interna, cestovní medicína, gynekologie, 
rehabilitace

• Zdravotnické zařízení se nachází v  1.  patře objektu nákupního centra MAX 
(www.ocmax.cz), většina ordinací je v  samostatném křídle v  levé části objektu, 
pouze jedna ordinace je v 1.PP.

• Přístup: zastávky MHD Kubíčkova/tramvaj jsou od hlavního vstupu do nákupního 
centra v 1. patře vzdálené cca 300 m, obě nástupiště jsou zvýšená, trasa vede po oblou-
kových rampách (d 56 m, sklon do 17 %) a nadchodu nad tratí. Do přízemí (lékárna) 
je možný přístup i od zastávky MHD Kubíčkova/autobus (cca 180 m, buď po venkovní 
rampě/viz popis objektu nebo přes parkoviště za budovou a  po chodníku), přístup 
z této strany je problematický – nástupiště z úrovně vozovky, chybí snížené obrubníky, 
část trasy je ve zvýšeném sklonu.

• Parkování: 2 kolmá vyhrazená  stání jsou před hlavním vchodem na ul. Kubíčkova 
(š 320 cm), 1 kolmé vyhrazené stání je naproti bočnímu vchodu do přízemí u ul. Kach-
líkova (š 350 cm), 8 podélných vyhrazených stání je na velkém parkovišti pod objek-
tem u ul. Páteřní (d 700 cm).

• Vstup a interiér: 
 ӹ Hlavní vstup do objektu je na úrovni 1. patra z ul. Kubíčkova, dvoje mechanické 
dveře vedle sebe (každé š 2x90 cm), lze využít i přístup vedlejší pasáží (automatické 
dv 2x90 cm, přístup do haly obchodního centra dveře mechanické (š 2x80 cm). 

 ӹ Vstup do přízemí je z boční strany od ul. Kachlíkova, dveře automatické (2x90 cm) 
nebo od velkého parkoviště za objektem u  ul.  Páteřní po venkovní bezbariérové 
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rampě (š 195 cm, první rameno d 20 m, sklon 10 %, podesta š 150 cm, druhé rame-
no d 13 m, sklon 13 %), dále velká terasa a mechanické vstupní dveře (š 90+70 cm).

 ӹ Výtah pro veřejnost v objektu chybí, mezi patry je schodiště 2x12 schodů s podestou 
a širokými ližinami.

 ӹ Ordinace jsou umístěny v 1. patře, dvě ordinace naproti hlavnímu vstupu (mecha-
nické dveře, vstup levá část dv š 110 cm, pravá část dv š 78 cm), ostatní v samostat-
ném křídle v levé části objektu – k těm je přístup možný buď krytou nákupní pasáží 
a přes terasu (z pasáže dv 4x80, z terasy dv 2x70 cm) nebo přes terasu, která slouží 
jako letní zahrádka restaurace (branka v plotu š 130 cm). 

 ӹ K ordinacím vede chodba, vlevo jsou v samostatné části lékaři pro děti, ostatní spe-
cializace jsou přístupné z centrálního prostru.

 ӹ V 1.PP je ordinace praktického lékaře pro dospělé, vstup mechanické dveře (š 93 cm).
• Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře u ordinací pro děti, bb WC I./přístupné 

(dv 90, š 150, hl 255 cm, mísa na soklu), kabina je zamčená, klíče mají k dispozici lé-
kaři. Druhá kabina je u ordinace v 1.PP v chodbě naproti vstupu, bb WC I./přístupné 
(dv 80, š 160, hl 160 cm). Bezbariérové WC v přízemí vedle vinotéky nefunguje, je 
využíváno jako úklidová komora.

• Informace: u všech vstupů jsou informační cedule pro orientaci v nákupním centru, 
u vstupu do zdravotnické části jsou informace o jednotlivých ordinacích.

• Lékárna: v objektu jsou dvě lékárny
 ӹ přízemí: v hlavní průchozí hale, dveře mechanické (š 2x90 cm), pult bez podjezdu 
(v 100 cm);

 ӹ 1. patro: v chodbě vpravo za pokladnami v supermarketu, vstup dveře mechanické 
(š 90 cm), pult se sníženou částí a podjezdem.

 33. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
náměstí 28. dubna 2, Brno-Bystrc

• praktický lékař pro děti, dorost a  dospělé, chirurgie, ORL, stomatologie, rentgen, 
gynekologie, ...

• Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře nákupního centra, v přízemí je řada dalších 
provozoven.

• Přístup: nejblíže k objektu jsou zastávky MHD Nám. 28. dubna/autobus, které jsou 
vzdáleny cca 70 m, přestupní uzel MHD Zoologická zahrada/tramvaje, autobusy je 
ve vzdálenosti cca 240 m. Nástupiště jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, 
před objektem je třeba projít přes parkoviště. 

• Parkování: větší parkovací plocha se nachází vlevo od bezbariérové rampy u hlavního 
vstupu, příjezd z ul. Odbojářská, jsou zde 2 vyhrazená stání (š 350 cm).

• Vstup a  interiér: z  klidové plochy před objektem je přístup na podestu před hlav-
ním vchodem po bezbariérové rampě (š  300  cm, d  14  m, sklon  10  %, +8  schodů), 
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z parkoviště je možný přístup po druhé rampě (š 300 cm, d 8,5 m, sklon 17 %). Z po-
desty je hlavní vstup do nákupního centra (automatické dv 2x90 cm), vlevo za dveřmi 
vstup do lékárny, pasáží objektu lze projít k výtahu do zdravotnického zařízení umístě-
ného v 1. patře (mechanické dv 80, š 100, hl 210 cm) a k dalšímu vstupu ze zadní části 
objektu (automatické dv š 2x100 cm). Přístup z ul. Odbojářská k tomuto vstupu je po 
chodníku ve sklonu (d 21 m, sklon 7 %).
Druhý vstup přímo do zdravotnického zařízení je z podesty vpravo od hlavního vcho-
du (mechanické dv š 80+70 cm, zádveří hl 5 m), v chodbě vlevo je druhý menší výtah 
(mechanické dv 80, š 100, hl 100 cm).
Všechny ordinace jsou v 1. patře a jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm). 

• Hygienické zařízení: se nachází v  1.  patře, bb  WC  I./přístupné (dv  100, š  180, 
hl 350 cm), klíč na vyžádání v ordinacích.

• Informace: jsou označeny oboje vstupní dveře do zdravotnického střediska, informa-
ce o rozmístění ordinací jsou v 1. patře.

• Lékárna: se nachází v přízemí objektu vlevo za hlavními vstupními dveřmi do ná-
kupní pasáže, v prodejně drogerie. Vstupní dveře jsou mechanické (š 2x60 cm), pult 
(v 110 cm) je bez snížené části.

 34. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Absolonova 30, Brno-Komín, www.sdruzeneordinace.cz 

• praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, stomatologie
• Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře polyfunkčního objektu (služby, bydlení), 

přístup ke vchodu je přes parkovací plochu (nerovný povrch).
• Přístup: zastávky MHD Kristenova/trolejbus jsou vzdáleny cca 270 m, nástupiště jsou 

zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
• Parkování: je možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a  interiér: ve vstupních dveřích je práh (+10  cm), dveře jsou mechanické 

(š 90+35 cm). Přístup do 1. patra k ordinacím je pouze po schodišti. Ordinace jsou 
přístupné (dv 80 cm, bez prahů).

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC v 1. patře.
• Informace: informace o jednotlivých ordinacích jsou na prosklené ploše vedle vstup-

ních dveří.
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 35. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO KONSTANCIE 
Dělnická 3, Brno-Komín, www.zskonstancie.cz, tel.: 775 969 723

• alergologie, dermatologie, diabetologie, endokrinologie, gynekologie, chirurgie, kar-
diologie, logopedie, neurologie, ORL, ortopedie, praktický lékař pro děti a  dorost, 
praktický lékař pro dospělé, rehabilitace, revmatologie, stomatologie, dentální hygiena

• Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném moderním objektu v blízkosti tram-
vajových zastávek. Poskytuje komplexní lékařskou péči a doplňkové služby (prodejna 
zdravé výživy, solárium, ...).

• Přístup: zastávky MHD Svratecká/tramvaj jsou vzdáleny cca  65  m, nástupiště jsou 
zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky. Bezbariérový přístup je i od zastávek 
MHD Svratecká/trolejbus, které jsou vzdáleny cca 155 m.

• Parkování: na parkovací ploše před objektem jsou 2 vyhrazená stání (š 350 cm).
• Vstup a  interiér: vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 2x100 cm), naproti 

vstupu je výtah (automatické dv 90, š 110, hl 140 cm). Všechny ordinace jsou přístupné 
(dveře š 90 cm, bez prahů). 

• Hygienické zařízení: je v 1. a 2. patře vpravo od výtahu naproti schodům, bb WC I./
přístupné (dv 80, š 160, hl 200 cm), zamčeno na euroklíč – lze zapůjčit v evidenci.

• Informace: přehledná informační cedule naproti vstupním dveřím i v  jednotlivých 
patrech.

• Lékárna: na vstupu z  chodníku je schod (+10  cm), bezbariérový přístup je vlevo 
za vstupními dveřmi do zdravotního střediska, dveře mechanické (š  80  cm), pult 
(v 110 cm) bez snížené části.

 36. SDRUŽENÍ DĚTSKÝCH A ODBORNÝCH LÉKAŘŮ 
Banskobystrická 87/89, Brno-Řečkovice

• praktičtí lékaři pro děti a dorost, revmatologie, ORL, psychologie, audiometrie
• Zdravotnické zařízení se nachází v řadové zástavbě v rekonstruovaném bytovém domě.
• Přístup: zastávky MHD Filkukova/tramvaj jsou vzdáleny cca 110 m, nástupiště jsou 

zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: přístup k objektu je brankou (š 110 cm) a přes předzahrádku, násle-

dují 2 vyrovnávací schody (+10 a +16 cm),vstupní dveře mechanické (š 95 cm), po-
desta (hl 110 cm), +4 vyrovnávací schody do zvýšeného přízemí (ordinace dětských 
lékařů, dv 2x60 cm). Ordinace v 1. a 2. patře přístupné pouze po schodišti.
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• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační tabule za vstupními dveřmi.

 37. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady

• praktický lékař pro děti a  dospělé, logopedie, oční, ORL, psychiatrie, stomatologie, 
gynekologie, urologie, optika, ...

• Zdravotnické zařízení se nachází v objektu uprostřed sídliště, ve kterém sídlí ÚMČ 
Brno-Vinohrady. Dále je zde i obřadní síň, knihovna, masáže, cukrárna, vedle vstupu 
je v přízemí Policie. Před objektem je park s vodotryskem.

• Přístup: zastávky MHD Bzenecká/trolejbus, nízkopodlažní autobus  82 jsou obou-
stranně zvýšené, ve vzdálenosti cca  200  m od objektu, na přechodech jsou snížené 
obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: parkovací plocha se nachází před objektem ze směru Pálavské nám., je zde 
1 vyhrazené stání (š 450 cm) s přímým vstupem na chodník.

• Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu po terase do 1. patra je bezbariérový, dveře 
vstupní i v zádveří jsou mechanické dvoukřídlé (š 2x80, zádveří hl 420 cm), za dal-
šími dveřmi v chodbě vlevo jsou dva výtahy (dv 80, š 110, hl 140 cm a dv 80, š 110, 
hl  180  cm). Příchod k  ordinacím je v  každém  poschodí dveřmi vpravo od výtahu 
(š 90+50 cm, zavírač), v patrech jsou vždy vlevo ordinace a vpravo kanceláře ÚMČ. 
Přístup do přízemí (lékaři pro děti) je výtahem nebo z  terasy po venkovní rampě 
(š 180 cm, d 30 m, sklon 10 %) a samostatným bezbariérovým vchodem, dvoje mecha-
nické dveře (š 95+60, zádveří hl 170, š 2x80 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře min. š 80 cm, bez prahů). 

• Hygienické zařízení: se nachází v 1. a 3. patře vlevo od výtahu, bb WC I./přístupné 
(dv 90, š 190, hl 230 cm), kabiny jsou zamčené, klíče mají lékaři nebo jsou na podatelně 
ÚMČ, někde informace o umístění klíče chybí.

• Informace: u vstupních dveří i v jednotlivých patrech jsou informační tabule, umís-
tění WC chybí.

• Lékárna: je v 1. patře za hlavním vchodem vpravo, dveře automatické (š 110 cm), pult 
(v 120 cm) bez snížené části.

 38. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Holásecká 31, Brno-Tuřany, www.turany.cz/zivot-v-mc/zdravotnicka-zarizeni/lekari/ 

• praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie
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• Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném převážně přízemním objektu v ote-
vřeném areálu mimo hlavní komunikaci, za objektem je nově vybudovaný domov pro 
seniory. 

• Přístup: zastávky MHD Hanácká/autobus jsou ve vzdálenost cca 380 m, nástupiště 
jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.

• Parkování: je možné na komunikaci v areálu u objektu, bez vyhrazeného stání.
• Vstup a interiér: do každé části zdravotnického zařízení (tj. zleva: stomatologie, zdra-

votní středisko/praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, lékárna) je samostatný vstup 
mechanickými dveřmi (š 2x70 cm), před všemi vstupními dveřmi jsou rošty (hl 50, 
mezery š 3 cm ve směru chůze). 
Stomatologie se nachází v 1. patře, přístup pouze po schodišti.
Ordinace praktických lékařů pro dospělé: před vstupními dveřmi nájezd v šířce dveří 
(v 5, dl 50, š 140 cm, sklon 10,5 %), dále zádveří (hl 400 cm) a další mechanické dveře 
(š 2x70 cm).
Ordinace praktických lékařů pro děti: za vstupními dvěřmi velké zádveří určené k od-
ložení kočárků, do čekárny vedou mechanické dveře (š 2x70 cm).

• Hygienické zařízení: ve všech částech zdravotnického zařízení jsou k dispozici pouze 
běžná WC.

• Informace: informační cedule u jednotlivých vstupních dveří.
• Lékárna: je umístěna v pravé části objektu, samostatný vstup automatickými dveřmi 

(š 2x70 cm).

 39. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Masarykova 37/39, Brno-střed 

• praktický lékař pro dospělé, Městská psychiatrická ordinace, Městská protialkoholní 
a protidrogová ordinace, psychiatrie, klinická psychologie, stomatologie, gynekologie, 
fyzioterapie

• Zařízení se nachází v 6tipatrovém domě v blízkosti přestupního uzlu Hlavní nádraží. 
V domě jsou další provozovny (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, ...)

• Přístup: zastávky MHD Hlavní nádraží/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca  100  m 
od objektu. Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené 
obrubníky.

• Parkování: je možné na ul. Nádražní, vyhrazená stání jsou např. před budovou Hlav-
ního nádraží (cca 130 m)

• Vstup a interiér: hlavní vstup je bezbariérový, vstupní dveře jsou mechanické dvou-
křídlé (š  2x76  cm). Vpravo ve vstupní chodbě je informační pult (v  76  cm), dále 
v chodbě jsou výtahy. Pro bezbariérové užívání je vhodný levý evakuační výtah (dv 80, 
š 110, hl 140 cm), pravý výtah je menší (dv 70, š 90, hl 106 cm).
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Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm).
• Hygienické zařízení: ve všech patrech pouze běžná WC, klíče k zapůjčení v ordinacích.
• Informace: na fasádě u vstupních dveří, ve vstupní hale i v jednotlivých poschodích 

jsou informační tabule, ve vstupní hale vpravo je informační pult.
• Lékárna: se nachází vlevo od vstupu, samostatný vstup z  ul.  Masarykova. Vstupní 

dveře jsou mechanické (š 90 cm), pult je bez snížené části (v 100 cm).

 40. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Masarykova 31, Brno-střed 

• praktický lékař pro dospělé, neurologie, dermatologie, gynekologie, cestovní 
medicína-očkování

• Ordinace jsou umístěny ve 2. patře velkého objektu v blízkosti přestupního uzlu Hlav-
ní nádraží.

• Přístup: zastávky MHD Hlavní nádraží/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 160 m od ob-
jektu, přístup k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.

• Parkování: je možné ve vnitrobloku objektu, vjezd vraty z  ul.  Josefská  14 (zvonek 
v 160 cm, vjezd sledován kamerou z vrátnice).

• Vstup a interiér: hlavní vstup je bariérový (před dveřmi schod v 15 cm), vstupní dveře 
jsou mechanické dvoukřídlé (š 2x70 cm), vrata vlevo od vstupu na úrovni komunikace 
nelze užívat. Bezbariérový vstup je vraty z ul. Josefská 14, neoznačený zvonek na vrát-
nici v 160 cm.
Vpravo za vstupem je informační pult (v 110 cm) a za ním schodiště do 1. patra. Přístup 
k výtahu: prosklenými automatickými dveřmi (š 90 cm, schod 15 cm) naproti infor-
macím, dále vpravo přes dvůr, dva výtahy umístěné vpravo za plochou pro parkování.
Pro bezbariérové užívání je vhodný levý výtah (dv 80, š 120, hl 140 cm), pravý výtah je 
menší (dv 70, š 90, hl 106 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm), do ordinací ve-
dou těžší historické dveře bez madel.

• Hygienické zařízení: pouze běžná WC ve 2.  patře (volně přístupné WC ženy na 
podestě schodů za výtahem, další zamčená WC na konci chodby, klíče k  zapůjčení 
v ordinacích).

• Informace: na fasádě vedle vstupních dveří, ve vstupní hale i v jednotlivých poscho-
dích jsou informační cedule, ve vstupní hale vpravo je informační pult.

• Lékárna: se nachází na ul. Masarykova 37 cca 70 m od vstupu, vstupní dveře jsou 
mechanické (š 90 cm), pult je bez snížené části (v 100 cm).
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 41. LÉKAŘSKÉ CENTRUM LÁZNĚ 
Nádražní 16, Brno-střed, www.lclazne.cz, tel.:  542 215 306, 734 202 435 

• praktický lékař pro dospělé, dermatologie, dermatovenerologie, urologie, lymfotera-
pie, podologie, plastická chirurgie, lékařská kosmetika

• Centrum se nachází v  památkově chráněném funkcionalistickém objektu bývalých 
městských lázní v blízkosti Hlavního nádraží.

• Přístup: objekt se nachází mezi tramvajovými zastávkami Nové sady a Soukenická, 
zastávky jsou ve vzdálenosti cca 160 m od objektu. Přístupy ze zastávek k objektu jsou 
bezbariérové, na přechodech jsou snížené obrubníky.

• Parkování: vyhrazené stání (š 420 cm) je vpravo od vstupu, na konci ul. Kopečná.
• Vstup a  interiér: před hlavním vstupem jsou schody s podestou (+6 a +4 schody), 

vpravo osazena šikmá schodišťová plošina (š 90, hl 90 cm, nosnost neuvedena, ovla-
dače v 80 cm), pod schodištěm zvonek k informačnímu pultu (v 100 cm), při užívání 
plošiny je v případě potřeby poskytnuta asistence.
Dveře vstupní i  v  zádveří jsou mechanické dvoukřídlé (š  100+50  cm, 93+45  cm), 
hloubka zádveří 200 cm.
Naproti vstupu je informační pult (v 85 cm), vlevo od něj přístup k ordinacím.
Ordinace jsou ve vstupním podlaží (dveře š min. 80, bez prahů), ošetření poskytované 
v 1. patře (lymfoterapie) lze po domluvě poskytnout i v přízemí.

• Hygienické zařízení: bb WC I./přístupné se nachází vpravo v chodbě za čekárnou 
(dv 90, š 160, hl 160 cm).

• Informace: na fasádě vedle vstupních dveří, ve vstupní hale je naproti dveřím infor-
mační pult.

 42. POLIKLINIKA KUKLENSKÁ 
Kuklenská 31, Brno-Židenice, www.avizo.cz/poliklinika-kuklenska, tel.: 548 212 951 

• přízemí: praktický lékař, rehabilitace, audio, pletysmografie
1. patro: gynekologie, ORL, stomatologie, zubní laboratoř, masáže

• Zařízení se nachází v samostatném patrovém objektu.
• Přístup: zastávky MHD Geislerova/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 250 m od objektu. 

Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.
• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a  interiér: hlavní vstup je bezbariérový, vstupní dveře jsou mechanické 

dvoukřídlé (š 2x80 cm). Ordinace v přízemí jsou umístěné vpravo od vstupní haly, 
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k ordinacím do 1. patra vede schodište.
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm).

• Hygienické zařízení: v obou patrech jsou běžná WC, je naplánovaná rekonstrukce 
a zřízení bezbariérového WC.

• Informace: informační cedule jsou na fasádě u vstupních dveří a v hale u schodiště.
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Denní a vícedenní zařízení s lůžky

 43. DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ BRNO-KRÁLOVO POLE 
Ptašínského 13, Brno-střed, www.nadeje.cz/brno/domov_pro_seniory_kralovo_pole, 
tel: 541 422 271

• domov pro seniory, interní a geriatrická ordinace
• Zařízení se nachází v bývalém bytovém domě, objekt postupně prochází úpravami.
• Přístup: zastávky MHD Hrnčířská/tramvaj (vzdál. cca 310 m) a Botanická/trolejbus 

(vzdál. cca 250 m) jsou zvýšené, trasy k objektu jsou bezbariérové, na přechodech jsou 
snížené obrubníky. Schody u trolejbusové zastávky lze obejít po chodníku ve sklonu.

• Parkování: je možné před objektem u komunikace nebo po domluvě ve dvoře, vyhra-
zená stání chybí.

• Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu je bariérový (+2 schody, dveře š 80 cm, další 
schody v zádveří), bezbariérový vstup je ze dvora za objektem mechanickými dveřmi 
(š 105 cm, zvonek v 90 cm). V objektu je výtah (automatické dv 80, š 100, hl 125 cm), 
od bezbariérového vstupu vede k výtahu šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 90 cm, 
+8  schodů). V  1.  patře vpravo od výtahu je geriatrická a  interní ordinace, přístup 
z chodby dvoukřídlými dveřmi (š 2x70 cm, do ordinace š 90 cm).

• Hygienické zařízení: v 1. patře/ordinace je pouze běžné WC, v domově pro seniory 
jsou bezbariérová hygienická zařízení na každém patře a postupně jsou dle prostoro-
vých možností budována i u jednotlivých pokojů.

• Informace: u vstupních dveří je informační tabule, u obou vstupů zvonky, nepředpo-
kládá se samostatný pohyb po objektu.

• Zahrada: v  dvorní části je menší oplocená zahrada pro klienty, vstup brankou 
(š 90 cm), cesty jsou zpevněné, v zahradě jsou lavičky a altán.

 44. DŮM NADĚJE BRNO-BOHUNICE  
Arménská 2, Brno-Bohunice, www.nadeje.cz/brno/domov_pro_seniory_bohunice, 
tel: 608 835 348

• domov pro seniory
• Zařízení se nachází v rekonstruovaném objektu na okraji sídliště, v pravé části objektu 

je domov pro seniory, uprostřed jídelna a kanceláře terénní pečovatelské služby, levá 
část slouží jako dům s pečovatelskou službou (ÚMČ Brno-Bohunice), v přízemí jsou 
4 bezbariérové byty. 

• Přístup: zastávky MHD Gruzínská/autobus na ul. Lány jsou oboustranně zvýšené, ve 
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vzdálenosti cca 150 m od objektu, na přechodu jsou snížené obrubníky.
Zastávky MHD Gruzínská/nízkopodlažní autobus č. 82 na ul. Ukrajinská jsou obou-
stranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 100 m od vstupu, na přechodu jsou snížené obrub-
níky, přístup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: na veřejném parkovišti před objektem je 5 vyhrazených stání (š 350 cm).
• Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu mechanickými dveřmi (š 90 cm), stejně jako 

vstupy k jídelně a ke kanceláři pečovatelské služby (š 90, v zádveří dv 90+50 cm). Před 
těmito dveřmi je bezbariérová rampa (š 160, d 360 cm, sklon 6 %). 
V objektu je lůžkový výtah (automatické dv 110, š 120, hl 240 cm).
Všechny dveře v objektu jsou bez prahů (š min. 90 cm). 

• Hygienické zařízení: v přízemí a 1. patře (domov pro seniory, denní stacionář) se 
nachází prostorné koupelny, v místnosti je vždy bb WC I./přístupné a velký sprchový 
kout (určené i pro klienty na lůžku), bb WC I./přístupné se nachází i v zázemí pečova-
telské služby v 1. patře.

• Informace: u obou vstupních dveří jsou informační tabule a zvonky, nepředpokládá 
se samostatný pohyb klientů po objektu.

• Lůžková část: je plně bezbariérová.
• Zahrada: se nachází za objektem, přístup z  domova pro seniory je mechanickými 

dveřmi (š 90 cm), a po chodníku (sklon 8 %), cesty na zahradě jsou zpevněné.

 45. DŮM NADĚJE BRNO-ŘEČKOVICE 
Hapalova 20, Brno-Řečkovice, www.nadeje.cz/brno/domov_pro_seniory_reckovice, 
tel: 775 889 698

• domov pro seniory
• Zařízení se nachází v samostatném objektu v areálu s dalšími firmami, postupně pro-

chází modernizací.
• Přístup: zastávky MHD Kronova/autobus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti 

cca 280 m od objektu, přístup k objektu je problematický (chodník ve zvýšeném sklo-
nu, chybí snížené obrubníky).

• Parkování: je možné na ploše v areálu před objektem, vyhrazená stání chybí.
• Vstup a interiér: vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 95+60 cm), před dveř-

mi vlevo zvonek (v 100 cm). Ve vstupní hale vlevo je stacionář, domov pro seniory je 
v 1. patře, přístup pomocí svislé plošiny (dv 90, š 100, hl 110 cm). V 1. patře je bezba-
riérový přístup na terasu (dv 90 cm).

• Hygienické zařízení: ve vstupní hale jsou dvě upravená WC (dv 80, hl 120, š 140 cm), 
ve stacionáři bb WC I./přístupné (dv 90, š 250, hl 220 cm), v 1. patře na každém oddě-
lení bezbariérové hygienické zařízení (bb WC a sprcha).
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• Informace: informační tabule je na vstupu do areálu a u vstupních dveří do objektu. 
Samostatný pohyb klientů po objektu se nepředpokládá.

• Zahrada: z  přízemí je přístup na zahradu (dv  2x70  cm) po  mobilním nájezdu 
(+2 schody).

 46. DŮM NADĚJE BRNO-VINOHRADY 
Velkopavlovická 13, Brno-Vinohrady, www.nadeje.cz/brno/domov_se_zvlastnim_rezi-
mem3, tel: 775 865 857

• domov se zvláštním režimem
• Zařízení se nachází v menším objektu na okraji sídliště vedle budovy ZŠ, postupně 

prochází modernizací.
• Přístup: zastávky MHD Bzenecká/trolejbus, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou obou-

stranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 420 a 500 m od objektu, na přechodech u hlavní 
komunikace jsou snížené obrubníky.

• Parkování: je možné na ploše u  objektu (příjezd z  ul.  Bořetická), vyhrazené stání 
chybí.

• Vstup a interiér: hlavní vstup do objektu je bezbariérový, před dveřmi vpravo je rampa 
(š 120, d 270 cm, sklon 13 %), vstupní dveře jsou mechanické (š 90, zvonek v 150 cm). 
Vlevo za vstupními dveřmi je denní stacionář, v 1. patře domov se zvláštním režimem. 
Vertikální pohyb zajišťuje svislá plošina ve zděné šachtě v zadní části objektu (dv 90, 
š 125, hl 135 cm). 
Všechny dveře v objektu jsou bez prahů (š min. 80 cm), předpokládá se pohyb klientů 
na vozíku i lůžku.
Směrem do zahrady vedou mechanické dveře (š 97 cm) a bezbariérová rampa.

• Hygienické zařízení: se nachází v přízemí v zázemí stacionáře a v 1. patře (vždy bb 
koupelna a bb WCI./přístupné).

• Informace: u vstupních dveří je informační tabule, u obou vstupů zvonky, nepředpo-
kládá se samostatný pohyb klientů po objektu.

• Zahrada: za objektem je větší zahrada, přístup je z přízemí. V zahradě jsou zpevněné 
cesty, lavičky a altánky.

 47. LÉKAŘSKÝ DŮM HLINKY 
Hlinky 122, Brno-střed, www.lekarskydumhlinky.cz/, tel.: 543 516 011

• klinika reprodukční medicíny a gynekologie/centrum asistované reprodukce, centrum 
onkologické prevence, urologie, kardiologie, cévní a interní ambulance, stomatologie, 



61

Č
á
s
t

C

jednodenní chirurgie
• Soukromé zdravotnické zařízení se nachází v historickém objektu (Kohnova vila, ne-

movitá kulturní památka) v blízkosti areálu BVV.
• Přístup: zastávky MHD Výstaviště vstup G2/tramvaj, trolejbus jsou vzdáleny 

cca 130 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup 
k objektu je bezbariérový.

• Parkování: je možné v areálu u vstupu, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: přístup k objektu z chodníku je bránou (š 120 cm), před vstupem jsou 

tři schody na podestu, na kterou vede ze zadní strany nájezd (š 220, d 250, sklon 7,5 %). 
Vstupní dveře jsou automatické jednokřídlé otevírané dovnitř (dvoje dveře š 110 cm, 
zádveří hl 2 m), za dveřmi vpravo je recepce (pult v 110 cm), výtah je v chodbě za re-
cepcí vpravo (dv 90, š 110, hl 125 cm), v chodbě vlevo je přístup do lékárny.

• Hygienické zařízení: se nachází v přízemí naproti vstupu do lékárny, WCII./částečně 
přístupné (dv 90, š 225, hl 140 cm).

• Informace: u vstupních dveří i v objektu jsou informační tabule.
• Lékárna: je přístupná ze vstupní haly, dveře mechanické (š 90 cm), pult (v 100 cm) je 

bez snížené části. Vstup do lékárny z ul. Hlinky je bariérový (+5 schodů, automatické 
dveře š 2x50 cm).

 48. SANOFYTO s.r.o. 
Viniční 235, Brno-Židenice, www.sanofyto.cz, tel.: 725 906 691

• chirurgie, ortopedie, urologie, sonografie, jednodenní chirurgie
• Zdravotnické zařízení se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v bočním kří-

dle polikliniky Viniční (viz objekt č. 19).
• Přístup: zastávky MHD Juliánov/konečná tramvaje, autobus jsou vzdáleny cca 300 m.  

V současnosti (8/2017) probíhá rekonstrukce konečné tramvají, bude zajištěn bezba-
riérový výstup i nástup. Přístup z konečné tramvají: těsně za kolejemi je krátký strmý 
úsek chodníku, dále trasa po rovině. Před poliklinikou má zastávku nízkopodlažní 
autobus č. 82, nástupiště je pouze mírně zvýšené (+5 cm).

• Parkování: vedle polikliniky je větší placené parkoviště, na kterém jsou vlevo nahoře 
4 vyhrazená stání (2x2 sdružená stání š 250 + manipulační plocha š 90 cm), o něco níže 
je 1 samostatné vyhrazené stání (š 350 cm). Přístup od vyhrazených stání ke vstupním 
dveřím ve zvýšeném sklonu. 

• Vstup a  interiér: vstupní dveře mechanické prosklené (dvoje dveře š  105, zádveří 
hl 200 cm). Naproti vstupu recepce (pult v 123 cm), ordinace přístupné (dv 90 cm, 
bez prahů).

• Hygienické zařízení: se nachází ve vedlejším zařízení (Medicom), přístup chodbou 
za  recepcí vpravo (je třeba požádat na recepci), bb WC   I./přístupné (dv 90, š 160, 
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hl 250 cm, před mísou bidet – prostor 50 cm) se nachází v -1. patře vpravo od vstup-
ních dveří naproti výtahu, WC II./částečně přístupné (dv 90, š 150, hl 160 cm, záchod 
v 40 cm, chybí 1 madlo), přístupné pouze v provozní době pracoviště v -1. patře.

 49. SOUKROMÁ KLINIKA LOGO s.r.o. 
Vsetínská 20, Brno-střed/k.ú. Štýřice, www.moje-klinika.cz, tel.: 543 420 666

• logopedie, denní stacionář pro děti, rehabilitace, ORL, psychologie, psychiatrie, neu-
rologie, interní ordinace, lůžkový stacionář, wellness a kosmetika

• Centrum pro poruchy komunikace – se nachází v rekonstruovaném objektu ve vni-
trobloku mezi bytovými domy, v blízkosti nákupního centra na ul. Vídeňská. Objekt 
prochází postupnou modernizací.

• Přístup: zastávky MHD Vsetínská/tramvaj jsou vzdáleny cca 350 m, nástupiště jsou 
zvýšená, přístup ze zastávky směrem z centra je podchodem (rampa š 300 cm, d 17 m, 
sklon 10 %, podélné vpusti s rošty 4x4 cm) a dále po chodnících se sníženými obrub-
níky. K příjezdu lze využít i nízkopodlažní autobusovou linku č. 82, zastávka Hluboká 
je ve vzdálenosti cca 430 m. 
Obě trasy k  objektu jsou bezbariérové, přístup k  objektu je přes parkoviště bez 
chodníku.

• Parkování: je možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je krátký nájezd (sklon 10 %), dveře auto-

matické (2x62 cm), vlevo je recepce (pult v 110 cm), naproti vstupu je bistro a hrací 
koutek pro děti. Ordinace jsou v levém i v pravém křídle objektu, přístupné (dv 80 cm, 
bez prahů). V  pravém křídle je opláštěná svislá schodišťová plošina (dv  90, š  120, 
hl 150 cm, nosnost 250 kg).
V 1. patře pokoje pro ubytované klienty, jeden pokoj pro klienty má vlastní bezbarié-
rové hygienické zařízení (WC a sprcha).

• Hygienické zařízení: se nachází v  chodbě vpravo od  vstupu u  dětské skupiny, 
bb WC I./přístupné (dv 80, š 190, hl 370 cm, dveře se otevírají dovnitř, krátké pevné 
madlo u mísy), v zadní části kabiny přebalovací pult a WC pro děti.

• Informace: informační cedule u vstupních dveří, umístění bb WC chybí.

 50. KLINIKA UNICA s.r.o. 
Barvičova 53, Brno-střed, www.unica.cz, tel.: 543 217 777

• klinika pro léčbu neplodnosti, asistovaná reprodukce
• Soukromá klinika se nachází v  samostatně stojícím objektu ve vilové zástavbě 
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v Masarykově čtvrti.
• Přístup: zastávky MHD Soukupova/trolejbus jsou vzdáleny cca 50 m, nástupiště jsou 

zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, na přístup k objektu místně snížené 
obrubníky chybí.

• Parkování: možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a  interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š  90  cm, zádveří 

hl 210 cm, druhé dveře š 90 cm). Vlevo za vstupem je evidence (pult v 110 cm), ve 
vstupní hale vlevo je výtah (dv 80, š 110, hl 210 cm). Všechny ordinace jsou přístupné 
(dveře š 90 cm, bez prahů). 

• Hygienické zařízení: se nachází v přízemí naproti recepci, bb WC I./přístupné (dv 90, 
š 190, hl 210 cm), další bezbariérové WC a sprcha jsou u zákrokového sálku v 1. patře.

• Informace: základní informace jsou u vstupních dveří.
• Lékárna: je umístěna v přízemí vlevo za evidencí, vstupní dveře mechanické (š 90 cm), 

pult bez snížení (v 120 cm).

 51. SANATORIUM HELIOS, s.r.o. 
Štefánikova 12, Brno-Královo Pole, www.sanatoriumhelios.cz, tel.: 549 523 211

• centrum asistované reprodukce, gynekologie a genetiky, onkologická prevence, ope-
rativní zákroky

• Sanatorium se nachází v  samostatném objektu v  řadové zástavbě v  blízkosti parku 
Lužánky. 

• Přístup: zastávky MHD Pionýrská/tramvaj, trolejbus jsou vzdáleny cca  120  m, ná-
stupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k  objektu je 
bezbariérový.

• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a  interiér: hlavní vstup je bariérový (+2  schody), dále automatické dveře 

(š 2x70 cm), bezbariérový vstup do objektu chybí (přístup ze dvora: dveře š 80 cm, 
dále -4 schody ke dveřím výtahu). 
Za hlavním vstupem vpravo jsou informace a  evidence (pult v  120  cm), výtah je 
v chodbě vlevo (automatické dv 90, š 110, hl 140 cm).
V přízemí vlevo je restaurace, v 5. patře je penzion Luna, určený pro klienty zařízení 
(8 pokojů, 1 bezbariérový). 
Ze dvora je přístup do zahrady ve vnitrobloku.

• Hygienické zařízení: se nachází vpravo v chodbě za recepcí, WCII./částečně přístup-
né (dv 95, š 140, hl 300 cm, chybí obě madla u mísy).

• Informace: informační tabule jsou u vstupu, ve výtahu a v jednotlivých patrech.
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 52. KLINIKA REPROMEDA  
Studentská 6, Brno-Starý Lískovec, www.repromeda.cz, tel.: 511 158 222

• Centrum reprodukční medicíny a  preimplantační genetické diagnostiky se nachází 
ve 3. a 4. patře nového objektu Biology Park Brno.

• Přístup: zastávky MHD Univerzitní kampus – sever/bus jsou vzdáleny cca  250  m 
od  objektu, přístup ke klinice po chodníku na ul.  Studentská (k  bočnímu vstu-
pu do -1. patra objektu nebo kolem parkoviště na střeše garáží (přístup k hlavnímu 
vchodu).

• Parkování: na parkovišti na ul. Studentská jsou 2 vyhrazená stání (š 2x350 cm), další 
2 stání jsou v podzemních garážích naproti vjezdu.

• Vstup a interiér:
Hlavní vstup: dveře automatické obloukové (dvoje dveře š 2x90 cm), vpravo ve vstupní 
hale je recepce (pult v 100 cm). V hale naproti vstupu jsou dva osobní výtahy dv 80, 
š 95, hl 109 cm), vlevo za rohem je lůžkový výtah (dv 90, š 110, hl 210 cm). Ve 3. patře 
naproti výtahu recepce (pult v 110 cm), dále mechanické dveře (chodby š 2x80 cm, 
ordinace š 90 cm, bez prahů).

• Hygienické zařízení: vpravo od recepce, na WC muži a  ženy vždy jedna kabina 
bb WC  I./přístupné (dv 80, š 180, hl 190 cm, na WC ženy vedle záchodu bidet).

• Informace: neoznačené vstupní dveře, informace na recepci v přízemí a ve 3. patře.
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Větší zdravotnická zařízení se zdravotní péčí stomatologickou nebo 
převážně stomatologickou

 53. POLIKLINIKA MUDr. RUDOLFA KROPÁČE, s.r.o. 
Rybkova 9, Brno-střed, www.polikropac.cz

• stomatologické ordinace, dentální hygiena, zubní rentgen, dentální prodejna, praktic-
ký lékař, gynekologie, neurologie, ultrasonografie, zubní laboratoř

• Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě v blízkosti 
polikliniky Zahradníkova.

• Přístup: zastávka MHD Rybkova/tramvaj směr z centra zvýšený ostrůvek, směr do 
centra nástup z vozovky, zastávky ve vzdálenosti cca 110 m od objektu. Zastávka MHD 
Konečného nám./nízkopodlažní autobus č. 82 směr Česká je ve vzdálenosti cca 360 m, 
zastávka MHD Nerudova/nízkopodlažní autobus č. 82 směr Vinohrady je ve vzdále-
nosti cca 410 m od objektu, nástup ze zvýšeného chodníku. Na přechodech jsou sníže-
né obrubníky, na vjezdech v ul. Rybkova snížené obrubníky chybí.

• Parkování: vyhrazené stání se nachází vlevo od hlavního vchodu na ul. Žižkova.
• Vstup a interiér: hlavní vstup je bezbariérový, dveře mechanické (2x90 cm), výškový 

rozdíl (+1 schod) v hale je vyrovnán nájezdem (š 90, d 60 cm, sklon 21 %), dále vlevo 
výtah (dv 80, š 110, hl 180 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm).

• Hygienické zařízení: se nachází ve 2. patře vpravo od výtahu, je zamčené, informace 
o umístění klíčů chybí (k dispozici v ordinacích), bb WC I./přístupné (dv 90, š 230, 
hl 200 cm).

• Informace: tabule v hale za vstupními dveřmi, informace o umístění WC chybí.

 54. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – ZUBNÍ CENTRUM  
  DURĎÁKOVA  

Durďákova 11, Brno-sever, , tel.: 739 220 716, www.zubnivbrne.cz

• stomatologie, ortodoncie, rentgen
• Zdravotnické zařízení se nachází v přízemí a 1. patře řadového domu.
• Přístup: zastávky MHD Dětská nemocnice/tramvaj jsou oboustranně zvýšené, ve 

vzdálenosti cca  150  m, na přechodu jsou oboustranně snížené obrubníky, přístup 
k objektu je bezbariérový. 

• Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
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• Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je schod (v +13 cm), vstupní dveře jsou jed-
nokřídlé mechanické (š 90 cm). Vpravo za prosklenou stěnou recepce (pult v 120 cm), 
ordinace v přízemí jsou přístupné bez prahů (š 90 cm). Přístup do 1. patra je pouze po 
točitých schodech.

• Hygienické zařízení: se nachází v přízemí vlevo od schodiště, bb WC II./přístupné 
(dv 80, š 150, hl 200 cm, chybí obě madla u záchodu).

• Informace: vedle vstupních dveří přehledné informace o rozmístění ordinací.

 55. JANDENT s.r.o., ZUBNÍ KLINIKA 
Janouškova 4, Brno-sever, www.jandent.cz, tel.: 606 182 246

• stomatologie, ortodoncie, parodontologie, radiodiagnostika
• Zdravotnické zařízení se nachází v přízemním objektu, probíhá rekonstrukce (bezba-

riérový přístup, nové WC, úpravy interiéru).
• Přístup: zastávky MHD Fügnerova/tramvaj, autobus mají zvýšená nástupiště, pře-

chod je se sníženými obrubníky. Zastávky jsou ve vzdálenosti cca 300 m od objektu, 
trasa k objektu je bezbariérová. 

• Parkování: je možné před objektem u komunikace, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: před hlavním vchodem je provizorní dřevěné schodiště (+6 schodů, 

oboustranné zábradlí), vstupní dveře automatické (š 2x95 cm). Naproti vstupu pult 
evidence (v 110 cm) a prodejna dentální hygieny, vpravo přístup k ordinacím (dveře 
š 80 cm, prahy do 2 cm).

• Hygienické zařízení: vlevo v chodbě za evidencí, nové hygienické zařízení – bb WC I./
přístupné (dv 90, š 155, hl 240 cm).

• Informace: vpravo před vstupními dveřmi, ve vstupní hale informační pult/evidence.

 56. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA K 11, s.r.o. 
Karáskovo nám. 11, Brno-Židenice, www.k-11.cz, tel.: 548 424 242

• stomatologie pro děti i  dospělé a  navazující specializace: protetika, implantologie, 
chirurgie, rentgen, zubní laboratoř, dentální hygiena, dále gynekologie, chiropraxe

• Klinika se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě, poskytuje širokou paletu 
převážně stomatologických služeb. 

• Přístup: zastávka MHD Mošnova/autobus směr Geislerova ve vzdálenosti cca 250 m, 
zastávka MHD Jílkova/autobus směr Stará osada ve vzdálenosti cca 470 m, nástupiště 
jsou zvýšená, přístup k objektu je bezbariérový.
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• Parkování: parkování je možné u objektu, vyhrazené parkovací stání (š 200, d 680 cm) 
je vlevo od hlavního vchodu na ul. Veleckého.

• Vstup a interiér: před vstupními dveřmi je +8 schodů a šikmá schodišťová plošina 
(š 80, hl 80 cm, nosnost 225 kg), na fasádě objektu zvonek a dorozumívací zařízení 
(v 120 cm) k přivolání asistence/obsluhy plošiny z recepce. Vstupní dveře do objektu 
a v zádveří jsou mechanické (š 90+50 cm), zádveří (hl 280 cm). Ve vstupní hale vlevo 
recepce (pult v 110 cm) a výtah (mechanické dv 80, š 90, hl 130 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 80 cm, bez prahů). 

• Hygienické zařízení: ve vstupní hale v přízemí u recepce bb WC I./přístupné (dv 90, 
š 170, hl 260 cm).

• Informace: ve vstupní hale a na dveřích jednotlivých pracovišť.
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Malá a jednotlivá zdravotnická zařízení

 57. MOJE AMBULANCE 
Londýnské nám. 6, Brno-Štýřice, www.mojeambulance.cz, tel.: 724 480 978

• praktický lékař
• Zdravotnické zařízení se nachází v přízemí budovy C Business Parku, v blízkosti za-

stávek MHD.
• Přístup: zastávky MHD Ústřední hřbitov/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou 

oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 50 m, přístup k objektu je bezbariérový, na 
přechodu jsou snížené obrubníky.

• Parkování: je možné v suterénu budovy C na placeném parkovišti (vyhrazená stání) 
nebo na velkém parkovišti bez poplatku vedle budovy směrem na Modřice.

• Vstup a  interiér: před vstupem je bezbariérová rampa (š 160 cm, d 22m se dvěma 
podestami hl 150 cm, sklon 4 %). Vstup do objektu je dvoukřídlými automatickými 
dveřmi (š 2x95 cm), stejné dveře jsou i v zádveří (hl 280 cm). Ordinace je v přízemí 
vpravo, vstupní dveře mechanické (š 2x 80 cm), naproti vstupu je recepce, bez sníže-
ného pultu (v 120 cm). Dveře do ordinace jsou bez prahu (š 80 cm).

• Hygienické zařízení: se nachází v čekárně vpravo za vstupními dveřmi, bb WC I./
přístupné (dv 90, š 160, hl 180 cm).

• Informace: jsou na tabuli před vstupními dveřmi i v hale.
• Lékárna: se nachází vedle ambulance, vstupní dveře mechanické (š 2x80 cm), pult bez 

snížení (v 110 cm).

 58. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Horova 28, Brno-Žabovřesky

• přízemí: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, stomatologie
1. patro: gynekologie, neurologie

• Zdravotnické zařízení se nachází v  samostatně stojícím objektu, ve kterém sídlí 
i Úřad městské části. Ordinace jsou v přízemí a v 1. patře.

• Přístup: zastávky MHD Mozolky/tramvaj jsou vzdáleny cca  50  m, oboustranně 
zvýšené/po rekonstrukci, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k  objektu je 
bezbariérový.
Ordinace v přízemí jsou vlevo od hlavního vstupu do budovy ÚMČ, přístup po širo-
kém nájezdu (d 350, š 350 cm, sklon 14 %, +2 schody), přístup k ordinacím v 1. patře 
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je z chodníku vlevo od vstupu do ordinací v přízemí v průchodu (Horova 28a).
• Parkování: možné na ploše před objektem, vyhrazená stání jsou na větší parkovací 

ploše u zastávky MHD (3 vyhrazená stání pro OZP, š 350 cm).
• Vstup a interiér: 

Přízemí: ordinace umístěné vlevo od hlavního vstupu do ÚMČ. Vstupní dveře mecha-
nické (š 2x80 cm), za dveřmi vpravo místnost pro kočárky, vlevo směrem k ordinacím 
bezbariérová rampa (š 175 cm, d 280 cm, sklon 12,5 %). Z této části budovy je přístup 
k ordinacím v 1. patře pouze po schodišti.
1. patro: samostatný vstup (Horova 28a), dveře mechanické (š 90 cm), vlevo v zádveří 
výtah (dv 80, š 108, hl 138 cm). V 1. patře je průchod k ordinacím po zastřešeném 
ochozu vpravo od výtahu, průchod přes dvoje mechanické dveře (š 90 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

• Hygienické zařízení: se nachází u  ordinací v  přízemí naproti vstupním dveřím, 
bb WC I./přístupné (dv 90, š 155, hl 300 cm), zamčené, klíč je u sestry. Bezbariérové 
WC u ordinací v 1. patře je dlouhodobě nefunkční.

• Informace: informační cedule na vstupních dveřích obou částí, označení umístění 
bb WC chybí.

 59. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Štolcova 30, Brno-Černovice

• praktický lékař, interní a geriatrická ordinace 
• Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém bytovém domu, ve zvýšeném přízemí je 

lékárna, ordinace jsou v 1. a v 2. patře.
• Přístup: zastávky MHD Jiránková/autobus jsou vzdáleny cca 300 m, nástupiště jsou 

pouze mírně zvýšená (+5 cm), na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu 
je bezbariérový.

• Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a  interiér: před vstupem je schod +18  cm, vstupní dveře jsou mechanické 

(š 90 cm), dále +4 vyrovnávací schody na podestu před vstupem do lékárny. Ordinace 
jsou v 1. a 2. patře, přístup pouze po schodišti.

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační cedule na fasádě u vstupních dveří.
• Lékárna: je umístěna ve zvýšeném přízemí vpravo (schod +18 cm ve vstupních dve-

řích, dále +4 vyrovnávací schody). Dveře do lékárny jsou mechanické (š 80 cm), pult 
(v 120 cm) bez snížené části a podjezdu.
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 60. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Spáčilova 6a, Brno-Černovice

• praktický lékař pro dospělé, odborný dorostový lékař, gynekologie
• Zdravotnické zařízení se nachází v bytovém domě bez výtahu.
• Přístup: zastávky MHD Spáčilova/autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 90 m, nástu-

piště jsou zvýšená, ze zastávky směrem do centra je možné přejít po nejbližším pře-
chodu na světelně řízené křižovatce (ve vzdál. cca 70 m), dále jsou snížené obrubníky, 
přístup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, bez vyhrazeného stání.
• Vstup a  interiér: před vstupními dveřmi je schod (+8 cm), dveře jsou mechanické 

dvoukřídlé (š 70+30 cm). Za vstupem je +6  schodů do zvýšeného přízemí (PL pro 
dospělé), ostatní ordinace jsou v 1. a 2. patře, nepřístupné.

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační cedule u vstupních dveří a v zádveří.
• Lékárna: je v budově naproti zdravotnického zařízení, nepřístupná (před vchodem 

4+1  vyrovnávací  schody, ližiny), dveře mechanické (90+30  cm), vpravo těsně u  zdi 
schodiště zvonek s piktogramem vozíčkáře (v 120 cm).

 61. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Kneslova 5, Brno-Černovice

• stomatologie, stomatochirurgie, zubní laboratoř
• Zdravotnické zařízení se nachází v nástavbě bývalého objektu MŠ v části Nové Černo-

vice. V přízemí je zubní laboratoř a komerční firmy, ordinace jsou umístěny v 1. patře.
• Přístup: nejbližší zastávky MHD Psychiatrická léčebna/autobus jsou vzdáleny 

cca 590 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu u zastávek jsou snížené obrubníky, na 
trase k objektu však místně snížené obrubníky chybí.

• Parkování: je možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: vstupní dveře jsou mechanické (š 90+30 cm), ve vstupní hale je vy-

rovnávací schod (+10 cm) a dále vlevo schodiště do 1. patra, kde jsou ordinace.
• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informace o jednotlivých ordinacích u vstupních dveří.
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 62. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
Olomoucká 29, Brno-Černovice

• ortopedie, stomatologie, neurologie
• Zdravotní středisko se nachází v objektu na křižovatce ulic Olomoucká a Ostravská.
• Přístup: zastávky MHD Spáčilova/autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 150 m, nástu-

piště jsou zvýšená, světelně řízený přechod se sníženými obrubníky je ve vzdálenosti 
cca 140 m, přístup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: je možné na širokém chodníku před objektem (5 stání pro návštěvníky 
ordinací), vyhrazené stání chybí.

• Vstup a interiér: před vstupem je bezbariérová rampa (š 160, d 260 cm, sklon 12 %), 
dále mechanické dveře (š 90 cm) a zvonek (v 80 cm). Za dveřmi je sklopná rampa (š 75, 
d 280 cm, +5 schodů), oprávnění k manipulaci má pouze vyškolený personál zdravot-
ního střediska. Na zvýšené podestě vpravo přístup k ordinacím v přízemí (dv š 90 cm), 
naproti schodiště je výtah (dv 80, š 100, hl 125 cm).

• Hygienické zařízení: ve zvýšeném přízemí v chodbě za čekárnou neurologie, WC II/
částečně přístupné (dv 90, š 140, hl 140 cm, zádveří dv 90, š 140, hl 140 cm).

• Informace: výrazný informační panel před vstupem.

 63. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice, www.drsovadina.cz, tel.: 545 229 107

• praktický lékař pro dospělé, psychiatrie
• Zdravotnické zařízení se nachází v Ústavu sociální péče pro zrakově postižené, v pří-

zemí pravého křídla.
• Přístup: zastávky MHD Chrlické nám./autobus jsou vzdáleny cca  30  m, nástupiště 

jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. 
• Parkování: je možné v blízkosti objektu, po domluvě i v areálu ústavu.
• Vstup a interiér: ordinace jsou v přízemí pravého křídla, přístup je buď přes vrátnici 

(průchod š 90 cm) nebo širokou vjezdovou bránou do areálu. Vstupní dveře jsou jed-
nokřídlé (š 110 cm), ordinace jsou umístěny v chodbě vpravo, dveře do ordinací jsou 
bez prahů (š 90 cm).

• Hygienické zařízení: se nachází v přízemí v chodbě vpravo mezi ordinacemi, WCII./
částečně přístupné (dv 90, š 150, hl 140 cm).

• Informace: je možné získat ve vrátnici areálu, u  vstupních dveří do ordinací je 
informační tabule.



72

Č
á
s
t

E

 64. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Černovická 2b, Brno-jih

• praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, gynekologie 
• Zdravotnické zařízení se nachází v polyfunkčním objektu v blízkosti přestupního uzlu 

u konečné tramvají v Komárově. V přízemí budovy je pobočka Knihovny J. Mahena 
a kadeřnictví, v dalších patrech jsou lékařské ordinace, akupresura a masáže.

• Přístup: k  přístupu lze využít zastávky MHD Mariánské nám./autobus (vzdálenost 
cca 90 m, zvýšená nástupiště, bezbariérový přechod i trasa) nebo zastávky MHD Ko-
márov/tramvaj, autobus (vzdálenost cca 480 m, zvýšená nástupiště, bezbariérové pře-
chody i trasa k objektu).

• Parkování: na parkovací ploše před vstupem jsou 3 podélná vyhrazená stání (š 220, 
d 550 cm).

• Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90+40 cm), dále zá-
dveří (hl 280 cm, rošt s mezeremi š 3 cm) a další dveře (š 90 cm). Vlevo v chodbě je 
výtah (automatické dv 80, š 110, hl 140 cm). Ordinace jsou v 1. patře, přístupné (dveře 
š 80 cm). 

• Hygienické zařízení: se nachází v 1. patře naproti výtahu, bb WC I./přístupné (dv 85, 
š 170, hl 185 cm, mísa na podezdívce), zamčené (klíče v ordinaci PL pro dospělé, in-
formace chybí).

• Informace: přehledná informační tabule u vstupních dveří, rozmístění ordinací a pro-
vozoven v jednotlivých patrech, umístění bb WC chybí.

 65. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Černovická 18, Brno-jih, www.zubydoubrava.cz, tel.: 545 214 412

• stomatologie, dentální hygiena
• Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém rodinném domě.
• Přístup: zastávky MHD Černovická/autobus jsou vzdáleny cca 100 m, nástupiště jsou 

zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Přestup-
ní uzel Komárov/zastávky MHD tramvaj a autobus je ve vzdálenosti cca 450 m, trasa 
je bezbariérová.

• Parkování: možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: vstupní dveře jsou mechanické jednokřídlé (š 100 cm), nutno zazvo-

nit na zvonek (v 150 cm, bez odsazení od boční zdi), zádveří hl 1,5 m, další mechanic-
ké dveře (š 80 cm), následuje nájezd (š 160, dl 240 cm, sklon 12,5 %) a čekárna.
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Ordinace v přízemí přístupná (dv 80, bez prahů).
• Hygienické zařízení: v čekárně vpravo od vstupu, WCII./částečně přístupné (dv 80, 

š 140, hl 140 cm), na dveřích chybí piktogram.
• Informace: informační cedule u vstupních dveří.

 66. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Potoční 10, Brno-jih

• stomatologie, zubní laboratoř 
• Zdravotnické zařízení se nachází v rodinném domě v řadové zástavbě v blízkosti pře-

stupního uzlu Komárov, ordinace je v 1. patře.
• Přístup: zastávky MHD Komárov a  Sazenice/autobus jsou vzdáleny 250 a  280  m, 

nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k  objektu je 
bezbariérový.

• Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: před vstupem je bezbariérová rampa (š 120, d 350 cm, sklon 10 %, 

podesta hl 120, rampa d 70, sklon 14 %, podesta hl 120, d 350 cm, sklon 16 %), na 
konci dva šikmé vyrovnávací prahy (v 2x3 cm). Vstupní dveře mechanické (š 90 cm), 
zvonek (v 150 cm). Ordinace jsou v 1. patře, přístupné po schodišti, na kterém je in-
stalovaná schodišťová sedačka.

• Hygienické zařízení: v přízemí vpravo je WCI./přístupné (dv 90, š 165, hl 260 cm, 
8/2017 v rekonstrukci.

• Informace: informační cedule na vstupních dveřích.

 67. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec

• praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie
• Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře objektu občanské vybavenosti umístěném 

v  poměrně prudkém svahu – přístupy do přízemí (C2) i  do 1.  patra (C2, D2) jsou 
v  úrovni chodníku z  opačných stran budovy. V  objektu je dále Úřad městské části 
a knihovna.

• Přístup: trasa od zastávky MHD Oblá/trolejbus, autobus délky cca 150 m je celá ve 
velkém sklonu, na komunikaci chybí přechod, je třeba využít podchod pod komunika-
cí s rampami ve sklonu. Zastávky MHD Koniklecová/trolejbus, autobus jsou vzdálené 
cca 500 m, ve sklonu je začátek trasy (150 m), dále je přístup po chodníku podél byto-
vých domů. Zastávky mají zvýšené obrubníky.
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• Parkování: větší parkovací plocha se nachází před objektem na úrovni přízemí, jsou 
zde 2 vyhrazená  stání (š 350 cm). Přístup k ordinacím je kolem objektu vpravo po 
chodníku ve sklonu.

• Vstup a interiér: ordinace se nacházejí v 1. patře, mají dva oddělené vstupy (C2, D2, 
vždy mechanické dveře š 110 cm). Za dveřmi k ordinacím praktických lékařů pro do-
spělé je malé zádveří (vstup C2, hl 160 cm, chybí manipulační prostor).
Ordinace jsou přístupné (dv 90, prahy max. 2 cm). 

• Hygienické zařízení: v obou částech jsou pouze běžná WC, zamčená.
• Informace: na vstupních dveřích do obou částí.
• Lékárna: je umístěna v přízemí objektu na úrovni parkoviště, vstupní dveře jsou me-

chanické (C2, š 80 cm), pult (v 110 cm) bez snížené části.

 68. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Úpatní 9, Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 215 676

• stomatologie, zubní laboratoř
• Ordinace se nacházejí v přízemí a v 1. patře objektu, který vznikl rekonstrukcí řado-

vého RD.
• Přístup: zastávky MHD Raisova/trolejbus jsou oboustranně zvýšené, nachází se ve 

vzdálenosti cca 150 m od objektu. Přístup k zdravotnickému zařízení je po chodníku 
ve zvýšeném sklonu.

• Parkování: možné na přilehlé komunikaci, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm), v zádveří (š 113, 

hl 170 cm) chybí manipulační prostor. Většina ordinací je v přízemí a jsou přístupné 
(dv 90 cm, bez prahů), do 1. patra vede pouze schodiště.

• Hygienické zařízení: se nachází v  čekárně v  přízemí vpravo, bb  WC  I./přístupné 
(dv 90, š 146, hl 185 cm, mísa na podezdívce).

• Informace: jsou umístěny na vstupních dveřích.

 69. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Březová 1, Brno-Jundrov, tel.: 541 220 508

• stomatologie
• Ordinace se nachází v  přístavbě v  přízemí rohového rodinného domu, vstup je 

z ul. Nálepkova.
• Přístup: zastávka MHD Lelkova/autobus směr konečná Jundrov je vzdálena cca 240 m, 



75

Č
á
s
t

E

nástupiště je zvýšené, na přechodu jsou snížené obrubníky, celá trasa je ve zvýšeném 
sklonu.

• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a  interiér: před vstupními dveřmi jsou +2  schody, dále mechanické dveře 

(š 85 cm), zádveří (hl 140 cm) a další mechanické dveře (š 90 cm). Ordinace je vpravo 
od vstupu.

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: tabule u vstupních dveří.

 70. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Dubová 5, Brno-Jundrov, http://mudr-zuzana-perutkova.modernilekar.cz, tel: 605 947 293

• praktický lékař pro děti a dorost
• Ordinace se nachází v přízemí panelového domu, přístup je z průchodu mezi domy 

Dubová 5 a 7.
• Přístup: zastávka MHD Jundrov/autobus je vzdálena 250 m, nástupiště jsou zvýše-

ná. Přístup k objektu je ve zvýšeném sklonu, na ul. Dubová je třeba použít chodník 
podél bloku panelových domů – z chodníku podél komunikace je přístup pouze po 
schodech.

• Parkování: vyhrazené šikmé stání (š 420 cm) na začátku ul. Dubová.
• Vstup a interiér: vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), v chodbě vlevo je ordinace, 

vpravo čekárna (oboje dveře š 80 cm). Celý prostor je poměrně stísněný, chybí mani-
pulační prostor.

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační cedule u vstupních dveří.

 71. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Lelkova 71, Brno-Jundrov, www.ordinace.cz, tel.: 541 220 019

• praktický lékař pro dospělé
• Ordinace se nachází v bočním křídle prodejny ochranných pomůcek, má samostatný 

vchod.
• Přístup: zastávka MHD Jundrov/autobus je vzdálena 60  m, nástupiště je zvýšené, 

chodník směrem k objektu je bezbariérový.
• Parkování: dvě vyhrazená stání (š 350 cm) jsou před bytovým domem naproti vstupu 

do ordinace.
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• Vstup a interiér: před vstupem jsou +2 schody s jednostranným opěrným madlem, 
vstupní dveře mechanické (š 80 cm), čekárna a ordinace jsou vpravo (dv 80 cm).

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační cedule u vstupních dveří.

 72. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Stromovka 20, Brno-Jundrov, tel.: 541 220 999

• stomatologie
• Ordinace se nachází ve zvýšeném přízemí rodinného domu v řadové zástavbě.
• Přístup: zastávka MHD Lelkova/autobus směr Jundrov konečná je vzdálena cca 230 m, 

nástupiště je zvýšené, na přechodu jsou snížené obrubníky, chodník na ul. Nálepkova 
(cca 80 m) je ve zvýšeném sklonu.

• Parkování: je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: přístup ke dveřím z chodníku je brankou (š 100 cm), před vchodem 

+4 schody, vstupní dveře jsou mechanické (š 85 cm), dále v chodbě k ordinaci +5 scho-
dů, zúžený průchod (70 cm), do čekárny dále – 3 schody. Přístup k ordinaci (dveře 
š 80 cm) je z malé podesty, chybí manipulační prostor.

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační cedule u vstupních dveří.

 73. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Langrova 4, Brno-Slatina

• praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, stomatologie, parodontologie, 
laser

• Zdravotnické zařízení se nachází ve zvýšeném přízemí panelového domu, má samo-
statný vchod z boční strany domu.

• Přístup: zastávky MHD Langrova/autobus jsou vzdáleny cca 190 m, nástupiště jsou 
zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

• Parkování: možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: před vstupními dveřmi do zvýšeného přízemí je +10 schodů, dále 

dveře mechanické (š 90+40 cm), zádveří (hl 100 cm) a další dveře (š 2x65 cm).
Ordinace jsou po obou stranách chodby, přístupné (dv 80, prahy max. 2 cm).

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační cedule u vstupních dveří.
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 74. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina

• 1. patro: praktický lékař pro děti a dorost, lékárna, optika
2. patro: stomatologie, gynekologie, dentální hygiena

• Zdravotnické zařízení se nachází v 1. a 2. patře polyfunkčního objektu Slatinka v cen-
tru městské části.

• Přístup: zastávky MHD Mikulčická/trolejbus jsou vzdáleny cca 30 m od objektu, ná-
stupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup do přízemí objektu 
je bezbariérový, do 1. patra vede venkovní bezbariérová rampa (dvě ramena d 15 m 
s podestou, sklon 11 %), nebo je možný přístup od vyhrazeného stání za objektem. 

• Parkování: 1 vyhrazené parkovací stání je na parkovišti mezi ZŠ a objektem na úrovni 
ochozu v 1. patře (š 350 cm).

• Vstup a  interiér: přístup do ordinací v  1.  patře je z  ochozu, dveře mechanické 
(š 2x90 cm). Ordinace ve 2. patře jsou přístupné pouze po schodišti.

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: informační cedule u vstupních dveří do jednotlivých ordinací.
• Lékárna: přístup z ochozu v 1. patře, vstupní dveře mechanické (š 2x90 cm), malé 

zádveří (š 140, hl 140 cm) a mechanické dveře (š 90 cm), pult (v 120 cm) bez snížení 
a podjezdu.

 75. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Jihomoravské nám. 3, Brno-Slatina, tel.: 545 218 858

• praktický lékař pro dospělé
• Zdravotnické zařízení se nachází v sídlišti v přízemí objektu bývalé MŠ, kde je dále 

posilovna a bistro.
• Přístup: zastávky MHD Kroměřížská/trolejbus jsou vzdáleny cca 280 m, nástupiště 

jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky. Před objektem přístup po komu-
nikaci s minimálním provozem. 

• Parkování: možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
• Vstup a interiér: na zvýšenou podestu před vstupem vedou dva krátké betonové ná-

jezdy (d 50 cm, sklon 21 %), dále mříž (průchod š 85 cm, mříž částečně zasahuje do 
levého nájezdu). Z podesty (hl 275 cm) vlevo přístup do zádveří čekárny u ordinace 
(dv 90 cm, hl 150, š 175 cm).Vstupní dveře do čekárny mechanické (š 80 cm), vpravo 
pult sestry (v 120 cm), kolem něj průchod do ordinace (š 90 cm).
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• Hygienické zařízení: v zádveří před čekárnou vstup na WC (dv 80, š 140, hl 130 cm, 
chybí manipulační prostor).

• Informace: na okně před vstupem.

 76. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Pražská 38b, Brno-Bosonohy, tel.: 547 227 089

• praktický lékař pro dospělé, stomatologie
• Ordinace se nachází v 1. patře objektu Střední školy stavebních řemesel, má samostat-

ný boční vchod.
• Přístup: zastávka MHD Skalní/autobus ve směru od Nového Lískovce je přímo před 

objektem, zastávky Skalní a Pražská ve směru do Nového Lískovce jsou od objektu 
vzdáleny cca 260 m, na přechodu před objektem jsou snížené obrubníky. Mezi chod-
níkem a schodištěm před vstupními dveřmi je nerovná plocha se čtyřmi schody, pouze 
částečně zpevněná.

• Parkování: před objektem učiliště je parkovací plocha, vyhrazená stání chybí.
• Vstup a interiér: přístup do 1. patra, kde jsou ordinace, je pouze po venkovním kovo-

vém schodišti (11+11 schodů s podestou) umístěném na boční stěně budovy. Vstupní 
dveře mechanické (š 89 cm), dále zádveří (hl 140 cm) a dveře (š 80 cm) do dvou částí 
zařízení (praktický lékař a stomatologie).
Ordinace jsou přístupné (dveře š 80 cm), u jedné ordinace je zvýšený práh (v 4 cm).

• Hygienické zařízení: k dispozici je pouze běžné WC.
• Informace: na dveřích jednotlivých ordinací.

 77. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Náměstí 3. května 5, Brno-Jehnice, http://praktickylekar-mrazkova.cz, tel.: 541 228 861

• praktický lékař pro dospělé
• Ordinace se nachází ve víceúčelové stavbě na náměstí v Jehnicích, v budově dále sídlí 

ÚMČ, knihovna a restaurace. Lékařka do ordinace dojíždí (1 hod. týdně).
• Přístup: zastávky MHD Jehnice/autobus jsou vzdáleny cca 65 m, nástupiště jsou zvý-

šená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k  objektu je bezbariérový (přes 
park, nebo po pěší zóně).

• Parkování: vyhrazené parkovací stání je na parkovišti před objektem (š 350 cm).
• Vstup a interiér: na vstupu do objektu jsou dvoje mechanické dveře (oboje š 90, zád-

veří hl 150 cm), vstup do čekárny ordinace je vpravo (dv 80 cm).
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• Hygienické zařízení: v  chodbě vlevo pod schody je WC (dv  90, š  163, hl  115  cm, 
u  mísy madla, vedle mísy manipulační prostor). Kabina zamčena, klíč naproti 
v knihovně nebo v kanceláři ÚMČ.

• Informace: informační tabule je na stěně v  zádveří, ordinační doba a  kontakty na 
lékaře jsou na dveřích ordinace.

78. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Potoční 4, Brno – jih, http://www.detskylekar-pivonkova.cz/, tel.: 606 922 008

• praktický lékař pro děti a dorost
• Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém rodinném domě.
• Přístup: zastávky MHD Mariánské nám./autobus jsou vzdáleny cca 250 m, nástupiš-

tě jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. 
Přestupní uzel Komárov/zastávky MHD tramvaj a autobus je ve vzdálenosti cca 270 m, 
trasa je bezbariérová.

• Parkování: možné na komunikaci před objektem.
• Vstup a  interiér: před vstupními dveřmi je +6 schodů, vpravo bezbariérová rampa 

(š 150, dl 700 cm, sklon 10 %, přístup brankou š 90 cm). Vstupní dveře jsou mechanic-
ké jednokřídlé (š 95 cm), čekárna a ordinace vpravo (dv 80, bez prahů).

• Hygienické zařízení: v chodbě vpravo za vstupními dveřmi, WCII./částečně přístup-
né (dv 80, š 160, hl 145 cm), na dveřích chybí piktogram.

• Informace: informační cedule u vstupních dveří.
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