
 

 

1.                            Sportovní hala 
Adresa Generála Závady 118 

566 01 Vysoké Mýto  
 

Telefon +420 465 421 777 

e-mail vedení@dmvm.cz  

Web www.dmvm.cz  

 

Parkování Obecné, možnost parkování před vstupem do haly po předchozí domluvě.  

Přístup Přístupová komunikace o podélném sklonu 3,5%.  

Vstup přístupný (pro diváky a sportovce totožný) 

Vstupní dveře dvoukřídlé š. otevíravého křídla 890mm, pevného křídla 
975mm (se samozavíráním, s madlem).  Dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. 
křídla 2 x 1000mm (bez samozavírání, bez madla). Zádveří š. 2470mm x hl. 
1980mm. V zádveří prodej vstupenek – pult v. 880mm.    

Interiér sportovci – přístupné 1.NP, nepřístupné 2.NP 
1.NP: Šatny 1,2,3,4, automat na občerstvení (na chodbě) 
Šatna č. 4 (nejblíže ke sportovní ploše) – dveře š. 900mm. V šatně: lavice v. 
400mm a 470mm, háčky na oděvy v. 1640mm, skříňky nejsou.  

Sportovní plocha - vstup na sportovní plochu u šatny č. 4 – dveře š. 
1000mm (průchod š. 900mm), u WC - dvoukřídlé dveře o š. křídla 900mm a 
350mm s panikovým kováním. Povrch sportovní plochy – linoleum.  

2.NP: Galerie (tribuna), občerstvení, šatny č. 5 a 6 

diváci – přístupné 1.NP, nepřístupné 2.NP  
Pro imobilní diváky nejsou vyhrazená místa, pouze při kraji sportovní 
plochy (1.NP). Vstup na sportovní plochu totožný jako pro sportovce. Vstup 
na tribunu ze sportovní plochy po schodech, nebo po schodišti na chodbě.  

Všechny dveře a průchody ve sportovní hale umožňují projetí vozíkem 
(nejmenší průchod 800mm).  1.NP a 2.NP se nachází v jedné výškové 
úrovni.  

Výtah není 

Schodiště Přímé š.1180mm, se zábradlím po jedné straně v. 1170mm. Propojuje 1.NP 
a 2.NP.  

WC přístupné – závada (1.NP společné WC muži + imobilní) - totožné pro 
imobilní diváky i sportovce  

Dveře do předsíně š. 800mm (bez madla, bez označení), předsíň š. 1780mm 
x hl. 1800mm. Dveře do WC muži š. 800mm (bez madla, bez označení) , 
WC muži kabina š. 1780mm x hl. 2400mm. Dveře do WC kabiny pro 
imobilní š. 800mm (bez madla, s piktogramem). WC kabina š. 1780mm x 
hl. 1470mm. Ve WC kabině: prostor před WC mísou 200mm, osová 
vzdálenost madel 720mm, není háček na oděvy. Signalizační systém 
nouzového volání není.   

Sprcha nepřístupná 
Prostor sprch je přístupný ze šaten, za dveřmi nájezd o sklonu 13%, délky 
200mm. Sprchovací boxy nepřístupné – před vstupem do sprchy sokl v. 
60mm.  WC malých rozměrů.  
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