
 

 

2.                            Krytý plavecký bazén Vysoké Mýto 
Adresa Husova 117 

566 01 Vysoké Mýto 

Telefon +420 465 420 264 

e-mail kpbvm@seznam.cz 

Web http://www.bazen-vm.cz/ 

 

Parkování Vedle budovy dvě vyhrazená parkovací místa s nájezdem na chodník. 

Přístup Přístup ke vstupním dveřím po chodníku ze zámkové dlažby bez podélného 
sklonu. 

Vstup přístupný s dopomocí – zvonek (plošina) 
U vstupu uzamčená schodišťová plošina. Rozměry š.800 x hl.1050mm 
s nosností 250kg. Zvonek pro přivolání pracovníka recepce ve v. 1100mm. 
Před vstupními dveřmi prostor š.5000xhl.2300mm. Vstupní dvoukřídlé 
dveře o šířce křídla 900mm (s otevíráním ven). 
 

Interiér                     1.NP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
                                  2.NP 
                                    

přístupný s dopomocí 
Recepce - snížený pult v. 900mm bez možností podjetí vozíkem. 

Od recepce přístup do prostor šaten přes turnikety, které pracovník bazénu 
otevře na boční průchod š.1800mm. 
Šatny - bezbariérová převlékací kabina hl.2800mm x š.1800mm součástí 
šaten. Dveře o š.800mm otevírané ven s madlem. Lavice v.420mm, háčky 
v.1650mm a 5 uzamykatelných skříněk (zámek ve v.1100mm).  
V šatnách přebalovací pult v.920mm x hl.670mm x š.780mm. 
V oddělení sprch pro muže a pro ženy vždy jedna kabina WC pro imobilní a 
sprcha. 

Bazén - přístupný přes bezbariérovou šatnu a sprchy. Je vybaven bazénovým 
zvedákem DELFÍN s nosností 110kg (použití zvedáku na požádání).  

Dětský bazén jednokřídlé prosklené dveře š.900mm, bez prahu. Lavice 
v.450mm. Vstup a lavice přístupné, prostor dět. bazénu - 2 schody. 

Mokré občerstvení - okénko v. 800mm, přístupné z prostoru bazénu. 
Wellness - přístupné od 25m bazénu. Vířivka nepřístupná - schůdky. 
V prostoru procedur vyhřívané lavice v.450mm a háčky v.1600mm. 
Turecká lázeň, Finská sauna, Sněžná komora, Bylinná lázeň - dveře 
š.700mm s lavicemi v.450mm. 
Občerstvení – přístupné z recepce. Vstupní automaticky otevírané dveře 
š.1200mm, pult  

v. 1100mm, stoly umožňují podjetí vozíkem. 
Hlediště  bazénu - přístupné pouze schodištěm. Balkon s plným 

zábradlím v.1200mm.  

 

Výtah není 

Schodiště Schodiště na balkon přímé š. 1100mm s madlem po jedné straně v.1100mm. 

WC přístupné - závada  (1.NP u recepce) 
Přístupová chodbička š.1080mm. WC kabina š.1550 x hl.1520mm.  
Výška mísy 520mm. Mezi mísou a umyvadlem volný prostor 200mm. 
Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání, 
které je vyvedeno na recepci. 



 

 

přístupné - závada (1.NP v prostoru sprch - 1x v oddělení pro ženy, 
1x v oddělení pro muže) 
WC kabina š.1730 x hl.1800mm.  
Výška mísy 550mm. Mezi mísou a umyvadlem volný prostor 320mm. 
Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání, 
které je vyvedeno k obsluze bazénu. 
 

Sprcha Sprchový kout je součástí sprch v každém oddělení pro muže nebo ženy. 

Je vybaven ruční sprchou, sedátkem ve v.460mm, vodorovným a svislým 
madlem na stěně. Sprcha není vybavena signalizačním systémem nouzového 
volání.  

 

  

Přemapováno 04/2021 zpracoval: Shánělová 
 
Hlavní vstup  
 

 


