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   2. Vojenská zdravotní pojišťovna – 
přestěhována na adresu Sladkovského 2016, 
Pardubice 

 
Adresa: Poliklinika KOLF s.r.o. 

Masarykovo nám. 2667 Zelené předměstí  
 530 02 Pardubice  
                                          
                                                   Telefon: +420 466 655 437, +420 466 655 436 
                                       Web: www.vozp.cz 
    E-mail: jdn-pardubice@vozp.cz 
  

 
 
Parkování: Vyhrazené stání pro ZTP 5 x u 2.vstupu. 
 
 
Přístup:   VoZP se nachází v budově Polikliniky KOLF s.r.o. ve 

2.NP. Do budovy vedou 2 vstupy. 1.vstup  po komunikaci 
o sklonu 7,1% , 2. vstup z boku budovy o sklonu 7,5 - 
8,9%. 

 
 
Vstup: 2 vstupy 

 1.vstup přístupný (od OD Palác Pardubice nebo Hotelu 
Labe) - vstupní dvoukřídlé dveře o š. otvíravého i 
vedlejšího  křídla 750mm (bez samozavírání, s madlem ve 
v. 800mm) otevíravé ven. Dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. 
otevíravého i vedlejšího křídla 750mm (se samozavíráním, 
bez madla) otevíravé do zádveří (bez kontrastního 
značení) .  
 2.vstup přístupný s dopomocí (z boku budovy ) -  
vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého i vedlejšího 
křídla 700mm (se samozavíráním,  s madlem ) otevíravé 
ven. Před vstupem zvonek ve v. 1100mm - nefunkční.  
 

Interiér: přístupný  
 Patrová budova s několika výtahy a schodištěm. 

Schodiště š. 1750 mm, po obou stranách  se zábradlím ve 
v. 1120mm.Kancelář ZVoP se nachází ve 2.NP - kancelář 
přístupná  (dveře č.310).        

  
Výtah: Osobní výtah 2 x v přízemí - blíže k 1. vstupu. Kabina 

výtahu š. 900mm x hl. 1300mm. Dveře samočinné 
vodorovně posuvné  š. 800mm. Přivolávací tlačítka ve v. 
1100mm. Tlačítka ve výtahu ve v. 1200mm - 1500mm 
označena Braillovým písmem.  V kabině výtahu:  madlo na 
čelní stěně ve v. 1000mm, není sedátko a madlo.  
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 Nákladní výtah (označen jako evakuační) v přízemí - blíže 
ke 2. vstupu. Kabina výtahu š. 1600mm x hl. 2300mm.. 
Dveře samočinné vodorovně posuvné  š. 1100mm. 
Přivolávací tlačítka ve v. 1000mm. Tlačítka ve výtahu  ve 
v. 900mm – 1250m označena Braillovým písmem. 
V kabině výtahu není sedátko, madlo a zrcadlo.  

 
 
 
WC:              přístupné – závada 
 Bezbariérové WC je v I.NP za dveřmi (nouzový východ)  o 

š. 800mm bez madla.  WC kabina š. 1700mm x hl. 
2800mm. Dveře do WC kabiny o š. 800mm s madlem ve 
v. 900mm.  Výška mísy  490mm, pevné madlo u mísy  
d.550mm. Ve WC kabině: odpadkový koš sešlapávací , 
není signalizační systém nouzového volání. WC je 
uzamčeno, klíč na vyžádání v obchodě se zdravotnickými 
potřebami (naproti 1. vstupu do budovy), u WC tato  
informace chybí, je na chodbě u ukazatele směru 
k bezbariérovému WC.  
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