1.

Sportovní hala

adresa

Holubova 1037
534 01 Holice

telefon
e - mail
web

602 556 340

Parkování

Před budovou jsou na parkovišti vyhrazena dvě stání pro ZTP.

Přístup

Po chodníku ze zámkové dlažby.

Vstup

Diváci - přístupný
Kolem parkoviště po chodníku. Vstup přímo z parkovací plochy jsou 3
schody (v. 130 mm).
Vstupní dveře 2x dvoukřídlé, š. otevír. křídla 900 mm, otvírají se dovnitř.
Sportovci – hosté – přístupný
Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otevír. křídla 800 mm, otvírají se ven.
Sportovci – domácí – přístupný s dopomocí
Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otevíravého křídla 800 mm, otvírají se ven. Na
vstupu je výškový rozdíl 40 mm.
Herna stolní tenis – přístupný s dopomocí
Vstupní dveře jednokřídlé, š. otevíravého křídla 900 mm, otvírají se dovnitř.
Na vstupu je výškový rozdíl 50 mm.

Interiér

Diváci – přístupný
Ze vstupní haly přístup na tribunu po schodech (10 x schod v. 170, 190 mm)
Pro vozíčkáře přístup na plochu sportovní haly přes prostory občerstvení.
Na ploše 2x místo pro vozík (není vyznačeno).
Sportovci – hosté – šatny – přístup s dopomocí - výškový rozdíl 50 mm
- sprchy – nepřístupné – sokl výšky 100 mm.
Sportovci – domácí – šatny – přístupné
- sprchy – nepřístupné – sokl výšky 100 mm.
Herna stolní tenis – nepřístupná
Herna je ve 2. NP, vedou pouze schody.

Výtah
Schodiště
WC

není
Přímé, zábradlí po obou stranách.
Diváci – přístupné - závada
WC kabina š. 1460 mm x hl. 1750 mm. Není madlo u umyvadla. Odsazení
mísy od zadní stěny je 560 mm. Výška WC mísy je 520 mm.
WC kabina není vybavena signalizačním systémém nouzového volání.
Sportovci – hosté - není bezbariérové
- domácí – není bezbariérové

Přemapováno

03/2018

zpracovala: Irena Čáslavková

Hlavní vstup - diváci

Vstup - sportovci domácí

Vstup – sportovci hosté

Vstup – herna stolní tenis

