
 

 

5.                               Tesco Hypermarket 
Adresa Dráby 936 

Vysoké Mýto 566 01 
 

Telefon +420 465 356 111 

e-mail  

Web www.itesco.cz  

 
Parkování Vyhrazené stání pro ZTP 6x na parkovišti.  

 
Přístup Bezbariérový.  

 
Vstup přístupný 

Vstupní dveře (2x – zleva a zprava) automatické o šířce vstupu 1480mm. 
Dveře ze zádveří automatické o šířce vstupu 2180mm.  
 

Interiér přístupný 
Interiér hypermarketu Tesca se nachází v 1.NP a je v jedné výškové úrovni. 
Všechny průchody umožňují projetí vozíkem.  
 
Informace – pult v. 1150mm.   
 

Pokladna – v. pokladního pásu 900mm, nejmenší průchod u pokladny š. 
900mm, platební terminál v. 1100mm.  
 
Samoobslužná pokladna – odkládací plocha v. 800mm, další ovládací prvky 
do v. 1200mm (obrazovka, otvor pro vložení karty, platba hotově, čárový 
kód, otvor pro vyzvednutí účtenky).    
 
Převlékací kabina š. 1800mm x hl. 2200mm. Dveře š. 900mm.  
 

Lahvomat – otvor pro vkládání lahví ve v. 1280mm, tlačítko pro ukončení 
počítání lahví ve v. 1230mm, otvor pro vkládání přepravních beden v. 
220mm, otvor pro vyzvednutí lístku v. 1240mm.  
 
Bankomat Česká spořitelna, a.s.: otvor pro vložení karty v. 980mm, 
strvzenka v. 990mm, dotyková obrazovka v. 1260mm, otvor pro vyzvednutí 
bankovek  v. 790mm, klávesnice v. 930mm. 
 
Bankomat ČSOB: otvor pro vložení karty v. 1170mm, strvzenka v. 
1260mm, dotyková obrazovka v. 1260mm, otvor pro vyzvednutí bankovek  
v. 990mm, klávesnice v. 920mm. 
 
V interiéru Tesca se nachází Lékárna Dr. Max (viz. popis Lékárny).  
 

WC přístupné – závada (WC pro imobilní +  WC ženy) 
Dveře do WC kabiny š. 900mm. Kabina š. 1780mm x hl. 2080mm. Ve WC 
kabině: výška mísy 520mm. Ve WC kabině umístěn sklopný přebalovací 
pult – v. 930mm. WC kabina vybavena  signalizačním systémem nouzového 
volání - vyvedeno na informace.  
 



 

 

přístupné – závada (WC pro imobilní + WC muži) 
Dveře do WC kabiny š. 900mm. Kabina š. 1780mm x hl. 2130mm. Ve WC 
kabině: výška mísy 530mm. Ve WC kabině umístěn sklopný přebalovací 
pult – v. 930mm. WC kabina vybavena  signalizačním systémem nouzového 
volání - vyvedeno na informace.  
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                           Vstup zprava  


