2. Léčebné lázně
Tel.:

466 860 860
466 860 134

Parkování:

- Před budovou jsou na parkovišti vyhrazena 2 místa pro ZP.

Vstup do objektu:

- Hlavní vstup přístupný. Dveře automaticky ovládané š. 1600 mm.
Všechny pavilony jsou propojeny a vnitřkem bezbariérově přístupné.
( Pavilon Veselý, Jubilejní, Gočár, Langer, Bílý a balneo )
Zvenku je bezbariérově přístupný pavilon Veselý, Jubilejní, Langer a
balneo.

Interiér:

- Přístupný nebo přístupný s dopomocí.
Pavilon Veselý – vstup přístupný.
Vstupní dveře automaticky ovládané.
Recepce – pult není v části snížený.
Je zde ubytování, rehabilitace, tělocvična, vodoléčba, solná jeskyně.
( solná jeskyně – přístup s dopomocí ).
Výtahy – dveře samoč. vod. posuvné š. 800mm, kabina š.1100 x
1400 mm, 1100 x 1500 mm ( mají madlo, zrcadlo, sedátko )
Všechny chodby jsou přístupné, dveře dostatečně široké
( automaticky ovladáné nebo dvoukřídlé, š. jednoho křídla 850 mm.
Dveře nemají vodorovná madla ).
Pavilon Jubilejní – vstup přístupný.
Vstupní dveře automaticky ovládané.
Recepce – část pultu snížena na v 800 mm, nemá předsunutou
plochu.
Je zde ubytování, elektroléčba, posilovna, tělocvična, rehabilitace,
jídelny.
Výtahy – dveře samoč. vod. posuvné š. 700 mm osobní ( 850 x
1000mm ) a š. 1100 mm nákladní ( 1100 x 2000 mm ).
Pavilon Gočár – vstup nepřístupný – schod v. 160 mm.
Vstupní dveře dvoukřídlé, š. jednoho kř. 960 mm, otvírají se dovnitř.
Pavilon je bezbariérově přístupný vnitřkem od pavilonu Jubilejní
( propojení po nájezdové rampě dlouhé 3500 mm, š. 860 mm
s doprovodem, jsou zde 4 schody) nebo z pavilonu Langer.
Je zde ubytování, fitness centrum, knihovna.
Výtah – dveře samoč. vod. posuvné š. 800 mm, kabina 1100 x 1400
mm ( sedátko, madlo, zrcadlo )
Pavilon Langer – vstup přístupný.
Vstupní dveře dvoukřídlé, š. jednoho kř. 900 mm, otvírají se ven,
madlo v. 1050 mm.
Jsou zde masáže, slatinné zábaly, vodoléčba, Wellness centrum.
Výtah – dveře samočin. vod. posuvné š. 800 mm, kabina 1350 x 1100
mm ( sedátko, madlo, zrcadlo ).
Pavilon Bílý – vstup nepřístupný – 3 schody (v. 190, 150 a 150 mm).
Vstupní dveře dvoukřídlé, š. jednoho kř. 900 mm.

Pavilon je bezbariérově přístupný vnitřkem od pavilonu Langer.
Je zde ubytování, masáže, vodoléčba, Wellness centrum.
Výtah – dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800 mm,
kabina 1150 x 1250 mm.
Balneo - vstup přístupný.
Dveře dvoukřídlé, š. jednoho kř. 900 mm. Druhý vstup dveře
automaticky ovládané.
Vnitřkem je bezbariérově propojené s budovou pavilonu Veselý.
Je zde plavecký bazén, tělocvična, vodoléčba, masáže.
Výtah – dveře samoč. vod. posuvné š. 800mm, kabina š.1100 x
1400 mm ( madlo, zrcadlo, sedátko ). Ovladače ve výtahu
nemají Braillův znak.
Vstup do bazénu s dopomocí. ( nemají zvedací zařízení do vody ).
WC:

- V pavilonu Veselý je bezbariérové WC umístěno u atria. Kabina 2200
x 1900 mm. Dveře mají madlo, zámek je odjistitelný zvenku.
Druhé bezbariérové WC je umístěno vedle výtahu za recepcí. Kabina
1790 x 2800 mm. Odjistitelný zámek je z venku rozbitý. Dveře mají
madlo.
- V pavilonu Jubilejní je bezbariérové WC umístěno vedle recepce.
Kabina 1990 x 1980 mm. Dveře nemají madlo. Zámek je odjistitelný
zvenku.

Léčebné lázně jsou pro vozíčkáře přístupné. Plavecký bazén a solná jeskyně jsou přístupné
s dopomocí.

