
Hotel disponuje (uve ďte počet) ......3.......  bezbariérovými pokoji. 

Prosíme zatrhnout vyhovující, pop řípadě doplnit vysv ětlením v poznámkách.

A) PARKOVÁNÍ Upřesnění:
1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP ano ne
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte): prosím, infojmujte nás p
3.  Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m ano ne
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m ano ne NA
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm ano ne v případě parkování jsme flexibilní
6. Parkoviště má pevný povrch ano ne
7. Parkoviště nemá žádné závažné výtluky a další defekty ano ne
8. Osvětlení parkoviště ano ne

B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK Upřesnění:
1. Chodník má pevný povrch ano ne Hotel je snadno p
2. Chodník nemá žádné závažné výtluky a další defekty ano ne
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka) ano ne NA
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem ano ne
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm ano ne NA
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn ano ne
7. Osvětlení chodníku ano ne

C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR Upřesnění:
1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná 
   (případně je vstupní plocha ve sklonu)? ano ne
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem ano ne
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy ano ne
4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí (např. rošty aj.) ano ne
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12)

   (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více) ano ne
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou dopomoc při pohybu ano ne NA
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany ano ne NA
8. Vstup je pro všechny hosty společný ano ne
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm) ano ne
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm ano ne
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu ano ne automaticky posuvné dve
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí ano ne ???
13. Vstup je dostatečně osvětlen ano ne

D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU Upřesnění:
Výtah:
1. Minimální šířka dveří 900 mm ano ne
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm ano ne
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou ano ne
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm) ano ne
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu ano ne
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině ano ne
Komunika ční cesty v budov ě:
7. Šířka dveří min. 800 mm ano ne
8. Šírka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm) ano ne
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.) ano ne výtah k dispozici
10. Povrch chodeb není kluzký  (např. leštěný mramor aj.) ano ne
Stravovací prostory:
11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm ano ne
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm ano ne
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky ano ne bez bariér
    (vozík musí mít možnost vjet částečně pod stůl) ano ne
14. Možnost přemístění jednotlivých židlí ano ne

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně. 
Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.                       
Pro Vaše za řazení mezi pobyty  "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhod ující údaje o absenci tzv.                                           
"tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E) 

Požadavky na vybavení pro ubytování 
host ů s invalidním vozíkem



Hygienické za řízení mimo ubytovací část:
15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm 1. toaleta pro hosty je v restauraci (bezbariérová), 2. bezbariérová toaleta pro hosty + sprcha pro vozí
    (volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto
    prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm) ano ne
16. Otevírání dveří  ven (min. šířka 800 mm) ano ne
17. Madla na obou stranách mísy (sklopné z přístupové strany k míse) ano ne
18. Madla na stěnách a sklopné madlo ano ne
19. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm) ano ne
20. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm) ano ne

E) VYBAVENÍ POKOJE Upřesnění:
1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem ano ne
2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí ano ne
Dveře:
3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm ano ne
4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí ano ne
5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm ano ne
Koupelna, WC:
6. V koupelně je vana ano ne
7. V koupelně je sprchový kout ano ne
8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm ano ne
    (uveďte případně váš rozměr)

9. Vstup do sprchového koutu nemá žádný schod či jinou překážku ano ne
10. Madla ve sprše ano ne
11. Sedátko ve sprše ano ne
12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm ano ne
13. Pomocná madla v koupelně ano ne
14. Pomocná madla na WC ano ne
15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm ano ne toaleta + sprcha v jedné místnosti
16. Na WC je umyvadlo ano ne toaleta + sprcha v jedné místnosti
17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven ano ne toaleta + sprcha v jedné místnosti
18. Umyvadla mají pákové baterie ano ne
19. Závěsná umyvadla (s možností podjezdu s vozíkem)               ano ne
20. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm) ano ne Basin je 10 cm silná, spodní okraj na 70 cm, horní hranou 80 cm
21. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm) ano ne Spodní hrana je 80-90 cm
Různé:
22. Prvky ovládané rukou (vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače)

     jsou ve výšce 600 – 1200 mm ano ne přepínač 135cm, kliky dve
23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm ano ne ???
24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm
     (pro vstup do koupelny a WC) ano ne
25. Telefon na pokoji se spojením na recepci ano ne
26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen ano ne Často míváme ubytované hosty na vozí
27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu ano ne Můžeme poskytnout pomoc pro využívání našeho za
Pomůcky k zap ůjčení:
28. Matrace (podložka)  ke zvýšení lůžka: ano ne Postele v těchto pokojích jsou vyšší než je obvyklé
29. Nástavec na WC                         ano ne
30. Invalidní vozík do sprchy ano ne
31. Stolička do sprchy ano ne zabudovaná

F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU

1. Bazén je vybaven zdvíhacím zařízením: ano ne

Poznámky:

Ubytovací za řízení: Danubius Health Spa Resort Hévíz****superior Podpis:
Jméno odpov ědné osoby: Filled our by Imre Funtek junior sales m anager +36 
83 889 401

Prosíme vypl ňte všechny údaje pravdiv ě a kompletn ě. Pokud k jednotlivým bod ům pot řebujete n ěco 
upřesnit, doplnit - vypište toto s odkazem do "Up řesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS 

pro bezbariérové pobyty je p. Tom číková, produkce@atis.cz   tel. +420 554 787 124 

V objektu je dále bezbariérový p řístup do t ěchto prostor - prosím vypište a specifikujte : (např. fitness, masérna, 
wellness centrum, bazén  - zde uvedťe jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):



Dne: 21.06.2012



prosím, infojmujte nás předem, pokud potřebujete více vyhrazených míst

ě parkování jsme flexibilní

Hotel je snadno přístupný - na povrchu beton

automaticky posuvné dveře

výtah k dispozici



1. toaleta pro hosty je v restauraci (bezbariérová), 2. bezbariérová toaleta pro hosty + sprcha pro vozíčkáře se nachází v lázeňské sekci  

toaleta + sprcha v jedné místnosti
toaleta + sprcha v jedné místnosti
toaleta + sprcha v jedné místnosti

Basin je 10 cm silná, spodní okraj na 70 cm, horní hranou 80 cm
Spodní hrana je 80-90 cm

č 135cm, kliky dveří 90cm, splachovací 100cm

asto míváme ubytované hosty na vozíčku
žeme poskytnout pomoc pro využívání našeho zařízení naplno (jako např. dostání se do bazénů, nebo servírování v restauraci), ale náš hotel není vybaven jako nemocnice

ěchto pokojích jsou vyšší než je obvyklé







, nebo servírování v restauraci), ale náš hotel není vybaven jako nemocnice


