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9.   Zdravotnické středisko Dubina v.o.s. 

 
Adresa: Ludmily Malé 656 

530 12 Pardubice 
 

Parkování: 2x vyhrazené pro ZTP za budovou 50m (na přístupu je 
obrubník výšky 50 mm) 

  
Budova se skládá ze dvou částí se dvěma samostatnými vstupy.  
 
1., větší část je dvoupodlažní. V této části je lékárna a ordinace lékařů. Konkrétně 
praktických lékařů pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost, psychologa, 
gynekologa a stomatologů.  
 
2. menší část je jednopodlažní, nachází se zde dvojice ordinací praktických lékařů 
pro děti a dorost. (popsána je samostatně na konci textu) 
 
1. větší část 
 
Vstup: přístupný s dopomocí, 

vstupní dveře dvoukřídlé, hlavní křídlo šířky 900 mm, před 
vstupními dveřmi je nájezd délky 800 mm o sklonu 8%, 
rovná plocha před vstupem šířky 1400 mm hloubky 900 
mm, dveře se otevírají ven, na dveřích je samozavírač, 
chybí madlo 
dveře zádveří dvoukřídlé, křídlo šířky 700 mm, 
na dveřích chybí madlo 
 

Interiér: přístupný 
  

1.NP: 
Lékárna- přístupná, dveře automaticky ovládané, výška 
pultu 1000 mm, odkládací plocha ve výšce 620 mm 
Ušní, nosní, krční 
Psycholog 

 
2.NP: 
praktický lékař pro děti a dorost, 
3x praktický lékař pro dospělé 
zubní lékaři 
zubní laboratoř 
gynekolog 

 
Výtah: přístupný s dopomocí, 

jedná se o starší typ výtahu 
dveře otevíravé směrem ven šírky 760 mm, jdou těžko 
otevřít a sami se zavírají, v 2. NP je rozdíl úrovně podlahy 
výtahu s podlahou patra až 40 mm 
rozměry kabiny š. 810 mm, hl. 1530 mm, chybí vnitřní 
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dveře klece, madlo, zrcadlo, sedátko i označení Braillovým 
písmem 
 

WC: není bezbariérové 
 
Vstup přístupný s dopomocí.   
Interiér přístupný.  
Výtah přístupný s dopomocí. 
Bezbariérové WC není. 

    
2. menší část 

 
Vstup: přístupný s dopomocí, 

vstupní dveře dvoukřídlé, hlavní křídlo šířky 900 mm, před 
vstupními dveřmi je nájezd délky 800 mm o sklonu 8%, 
rovná plocha před vstupem šířky 1400 mm hloubky 900 
mm, dveře se otvírají ven, na dveřích je samozavírač, 
chybí madlo 
dveře zádveří dvoukřídlé, křídlo šířky 700 mm, 
na dveřích chybí madlo 

  
Interiér: přístupný 
 2x praktický lékař pro děti a dorost 
 
WC: není bezbariérové 
 
Vstup přístupný s dopomocí.   
Interiér přístupný. 
Bezbariérové WC není. 

 

Zdravotnické středisko Dubina v.o.s. 
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1. vstup – větší část střediska 2. vstup – menší část střediska 

  
 


