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1. Aquacentrum 

adresa Jiráskova 2664, Pardubice 530 02 

telefon 461 101 200 

e-mail info@aquapce.cz 

web www.aquapce.cz 

 

Parkování 5x vyhrazené pro ZTP na parkovišti před aquacentrem 

3x vyhrazené pro osoby doprovázející  dítě  v  kočárku  před  aquacentrem 

3x vyhrazené pro ZTP na parkovišti před výstavním a společenským 

centrem IDEON 

Přístup z parkoviště před aquacentrem je bezbariérový 

z parkoviště před výstavním a spol. centrem IDEON není přímý 

bezbariérový přístup na chodník, přístup z parkoviště s dopomocí přes 

obrubník výšky 50mm 

Vstup dveře automaticky ovládané, šířka 1800mm, nad vstupními dveřmi je 

akustický orientační majáček pro nevidomé 

Interiér 
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přístupný, 

recepce - snížený pult v. 800mm s podjezdem, od recepce přístup chodbou 

k bezbariérové šatně a přístup na venkovní pláž 

bezbariérová šatna - na přístupu rampa o sklonu 12% délky 2,13m, š. 

1,7m, v šatně je převlékací kabina, bezbariérová toaleta, bezbariérová 

sprcha, elektricky polohovatelné lehátko a uzamykatelné šatní skříňky, z 

šatny je přístup do výtahu vedoucího do zóny aqua a k plaveckému bazénu 

a po rampě k dětskému bazénu 

dětský bazén – přístup po rampě o sklonu 14% (doporučujeme 

dopomoc) délky 1,8m, š.1,12m, dětský bazén vybaven bazénovým 

zvedákem DELFÍN 

přístup na venkovní pláž - na přístupu rampa o sklonu 12%, délky 

2,13m, š. 1,7m,u turniketů branka šířky 900mm. Vstup na venkovní pláž je 

z budovy Aquacentra dvouramennou rampou o sklonu 11,5%, délka ramen 

3,7m a 4,5m, š.1,5m. Venkovní bazény nemají zajištěný přístup pro 

vozíčkáře. 

bistro - barový pult výšky 1100mm, stoly umožňují podjetí vozíkem 

zóna wellness – v 1. a 2. NP, přístupná od 50m bazénu výtahem v severní 

části. Přístupná je sauna, komory s párou, nepřístupná je výřivka, ledová 

komora a bazén sauny. 

zóna aqua je přístupná přes bezbariérovou šatnu, kolem dětského bazénu 

po rampě o sklonu 10% délky 10m, š.0,8-1,6m. Bazény v zóně aqua 

nemají zajištěný přístup pro vozíčkáře. Do části aquazóny je možné se 

dostat výtahem z bezbariérové šatny. 

rehabilitace - viz samostatný posis v kategorii Zdravotnictví 

Je přístupná schodištěm nebo výtahem vedle recepce. Vstupní dveře šířky 

900 mm mají samozavírání. Rehabilitace je vybavena elektricky 

polohovatelnými lehátky a bezbariérovou toaletou. 

zóna wellness – v 1. a 2. NP, přístupná od 50m bazénu výtahem. 

Odpočívárna, masérna, wellness bar – snížený pult v. 800mm umožňuje 

podjetí vozíkem. 

mailto:info@aquapce.cz
http://www.aquapce.cz/
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1.PP 

mokré bistro – přístupné od 50m bazénu šikmou schodišťovou plošinou o 

velikosti š.800mm x hl.900mm, nosnost 225kg, použití plošiny na 

požádání – klíč u plavčíka, snižený barový pult v. 800mm, stoly umožňují 

podjetí vozíkem 

50m bazén je přístupný výtahem přes bezbariérovou šatnu, je vybaven 

bazénovým zvedákem DELFÍN (použití zvedáku na požádání u plavčíka). 

U bazénu je v severní části bezbariérová hygienická buňka. 

kanceláře správy aquacentra - přístupné schodištěm nebo výtahem. U 

vstupních dveří je zvonek ve výšce 1300mm. 

hlediště 50m bazénu - přístupné schodištěm nebo výtahem, dveře do 

hlediště dvoukřídlé, 2x 700mm se samozavíráním. Za vstupními dveřmi je 

rovná plocha o rozměrech 8x2,6m odkud mohou vozíčkáři sledovat 

sportovní akce konané v 50m bazénu. 

Na chodbě je bezbariérová toaleta. 

bazén batolata - přístupný schodištěm nebo výtahem. Bazén má zvýšený 

okraj. 

posilovna - přístupná schodištěm nebo výtahem. U posilovny je 

hygienická buňka, fitnes bar - výška barového pultu 1100mm. 

Na chodbě je bezbariérová toaleta. 

Výtah 3x přístupný, 

přístup do 1.PP k bazénu batolata, do posilovny, do 2.NP k 

rehabilitaci, do 3. NP kanceláře a hlediště 50m bazénu - kabina výtahu 

š.1200mm x hl.1400mm, dveře samočinně vodorovně posuvné š.900mm, 

není sedátko 

výtah spojující bezbariérovou šatnu, zónu aqua a 50m bazén - kabina 

výtahu š.1200mm x hl.1400mm, dveře samočinně vodorovně posuvné 

š.900mm 

výtah od 50m bazénu do wellness - kabina výtahu š.1200mm x 

hl.1400mm, dveře samočinně vodorovně posuvné š.900mm 

WC 6x přístupné, 

v 1.PP - WC kabina š.1770mm x hl.2540mm, WC kabina je vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace je vyvedena na 

recepci. Signalizace není v dosahu z podlahy. 

v bezbariérové šatně (1.NP) - WC kabina š.1630mm x hl.1880mm, WC 

kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

Signalizace je vyvedena na recepci. Signalizace není v dosahu z podlahy. 

v čekárně rehabilitace (2.NP) - WC kabina š.1860mm x hl.2340mm, WC 

kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

u hlediště 50m bazénu (3.NP) - WC kabina š.2650mm x hl.1920mm, WC 

kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

Signalizace je vyvedena na recepci. Signalizace není v dosahu z podlahy. 

u letní pláže – v umývárnách muži - WC kabina š.2000mm x 

hl.2000mm, výška mísy 510mm, WC kabina je vybavena signalizačním 

systémem nouzového volání. Signalizace je vyvedena na recepci. 

Signalizace není v dosahu z podlahy. 

u letní pláže – v umývárnách ženy - WC kabina š.1940mm x 

hl.1820mm, WC kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového 

volání. Signalizace je vyvedena na recepci. Signalizace není v dosahu z 

podlahy. 
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Hygienická buňka 

(sprcha a WC) 

 

2x přístupá, 

u posilovny (I.PP) - Kabina š. 3130mm x hl. 2290mm, výška mísy 

450mm, Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

Signalizace je vyvedena na recepci. Signalizace není v dosahu z podlahy a 

ze sprchy. Sprcha je vybavena sedátkem, šikmým madlem na stěně a 

sklopným madlem v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro 

vozík. 

u 50m bazénu (3.NP)- Kabina š. 2720mm x hl. 2150mm, výška mísy 

520mm, Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

Signalizace je vyvedena na recepci. Signalizace není v dosahu z podlahy a 

ze sprchy. Sprcha je vybavena sedátkem, šikmým madlem na stěně a 

sklopným madlem v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro 

vozík. 

Sprcha 3x přístupná, 

v bezbariérové šatně (1.NP)- Kabina š. 1730mm x hl. 2020mm, Kabina 

je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace je 

vyvedena na recepci. Signalizace není v dosahu z podlahy. Sprcha je 

vybavena sedátkem, vodorovným madlem na stěně a sklopným madlem v 

prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík. 

u letní pláže – v umývárnách muži - Sprchový kout je součástí 

společných umýváren, je vybaven sedátkem, ruční sprchou a vodorovným 

madlem. Sprcha není vybaven signalizačním systémem nouzového volání. 

u letní pláže – v umývárnách ženy - Sprchový kout je součástí 

společných umýváren, je vybaven sedátkem, ruční sprchou a vodorovným 

madlem. Sprcha není vybaven signalizačním systémem nouzového volání. 

  

Přemapováno 5/2018 zpracoval: P. Horský 
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Vstup: 
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1.NP 

přistup do 50m bazénu 
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2.NP 

přistup do 50m bazénu 
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4.NP 

 

 
 

 

Legenda: 
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Letní pláž: 

 

 
 

 


