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13.   Poliklinika Vektor 

 
Adresa: Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice 

530 02 Pardubice 
 

Telefonní seznam: www.poliklinika-vektor.cz/telefonni-seznam 
 
Web: www.poliklinika-vektor.cz/ 
 
 
sedmipodlažní budova (1.NP – 7. NP) V těchto podlažích jsou převážně ordinace 
lékařů. 
 
 
Parkování: 5x vyhrazené pro ZTP před vstupem v ulici Rokycanova 
 
 
Vstup: přístupný s dopomocí, 

vstup z ulice Rokycanova, vstupní dveře dvoukřídlé, hlavní 
křídlo 810 mm, na dveřích je samozavírání 
dveře zádveří dvoukřídlé, hlavní křídlo 810 mm,  
na dveřích je samozavírání 
 

 přístupný, 
vstup z boku budovy, 
dveře automaticky otevíravé, šířka 1700 mm 
dveře zádveří automaticky otevíravé, šířka 1700 mm 

 
 
Interiér: přístupný 

 
1. NP 
Lékárna Vektor – přístupná, dveře automaticky otevíravé 
š.1000 mm, pult v. 1020 mm, odkládací plocha 690 mm 
Optika – přístupná s dopomocí, dveře jednokřídlé š. 
840mm se samozavíráním, druhé dveře jednokřídlé š. 700 
mm se samozavíráním 
občerstvení, magnetická rezonance, oční 
 
2.NP: 
praktický lékař pro dospělé 2x, gynekologická ordinace, 
gynekologická ambulance, kardiologie, stomatologie, 
diabetologická ambulance, laboratoř, klinická výživa 
 
3.NP: 
neurologie, neurosonologie, akupunktura, interna, 
diabetologie, praktický lékař, endokrinolobie a interna, 
endokrinolobie, urologie, kardiologie 2x, revmatologie, 
biologická léčba, endokrinologie, logopedie 
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4.NP: 
léčba neplodnosti, ambulance všeobecné a cévní 
chirurgie, dětská gynekologie, gynekologie, stomatologie 
2x, pediatrie, ortopedie 
 
5.NP: 
oční klinika, gynekologie dětí a dospělých 
 
6.NP: 
chirurgická ambulance, poradna pro sportovce, ušní nosní 
krční 
 
7.NP: 
byty 

Výtah: přístupný, 
rozměry kabiny š. 1100 mm, hl. 2100 mm 
dveře automatické š. 900 mm, v kabině je madlo, zrcadlo 
a sedátko, chybí označení Braillovým písmem na 
nástupních místech 
 
přístupný, 
rozměry kabiny š, 1100 mm, hl. 1400 mm 
dveře automatické 800 mm, v kabině je madlo a zrcadlo, 
chybí sedátko 

 
Bezbariérové WC: přístupné, 
v každém podlaží v 1. NP., 

kabina š. 2280, hl. 1550 mm, výška mísy 520 mm, 
chybí signalizační systém nouzového volání 
 
přístupné, 
v 2. NP. na dámském oddělení 
kabina š. 1690, hl. 1550 mm, výška mísy 500 mm, 
chybí signalizační systém nouzového volání 
 
přístupné, 
v 3. NP. na dámském oddělení 
kabina š. 1560, hl. 1600 mm, výška mísy 500 mm, 
chybí: madlo u umyvadla signalizační systém nouzového 
volání 
 
přístupné, 
v 4. NP. na dámském oddělení 
kabina š. 1790, hl. 1790 mm, výška mísy 510 mm, 
chybí signalizační systém nouzového volání 
 
přístupné, 
v 5. NP. na dámském oddělení 
kabina š. 1550, hl. 1750 mm, výška mísy 520 mm, 
chybí signalizační systém nouzového volání 
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přístupné, 
v 6. NP. na dámském oddělení 
kabina š. 1570, hl. 1590 mm, výška mísy 520 mm, 
chybí signalizační systém nouzového volání 

 
Poliklinika Vektror je pro vozíčkáře přístupná. 
Vstup je přístupný  Interiér je přístupný. 
 
 
 
 
 

 
 

Poliklinika Vektor 
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vstup z ulice Rokycanova     boční vstup 


