
 

 

Balneopark Vincenze Priessnitze  
karta přístupnosti   

Základní informace  

 

Jeseník, Priessnitzova 12/299, 790 03 

GPS: N 50.243357, E 17.188043 
 +420 584 491 470  

 infocentrum@priessnitz.cz  

 http://www.priessnitz.cz  

Popis   

Balneopark je součástí areálu Priessnitzových léčebných lázní, a.s. Návštěvníkům je volně přístupný. 
Je koncipovaný jako „vodní zahrada“, kterou prochází potok s vybudovanou soustavou zastavení, 
sloužících k hydroterapii a relaxaci. Návštěvníci v něm najdou bazénky a vany pro koupel nohou  
a paží, Priessnitzovou koupel nohou s akupresurou, Priessnitzovy lavičky nebo Priessnitzovy střiky. Na 
nejodvážnější návštěvníky čekají vodní sprchy se studenou pramenitou vodou. Svým pojetím park 
navazuje na tradiční vodoléčebné metody Vincencze Priessnitze založené na kombinaci vody, slunce 
a pohybu. Balneopark je současně jedinečným dílem zahradní architektury a tvorby krajiny. Kromě 
objektů pro hydroterapií jsou zde vybudovány vodní plochy, vodopád nebo terasy pro slunění, 
odpočinek i cvičení.   

Přístupnost  

Vstup  

 Balneopark je koncipovaný jako stezka, začínající u informačního centra za hlavní lázeňskou 
budovou.   

 Vstup do parku je bezbariérový. 

Venkovní prostory 

 Trasa má pevný, asfaltový povrch a je dostatečně široká (150 cm a více). 

 Trasa vede po rovině až mírně zvlněném svahu s podélným sklonem do 6 % a výrazně 
nekomplikuje pohyb osob na vozíku nebo přístup s kočárkem. 

 Na trase jsou odpočinková místa k sezení a také altán (bariérový přístup, schody). 

 Informační panely s texty v českém, polském a anglickém jazyce jsou dobře čitelné  
a srozumitelné.  

 Přístup k některým zastavením a vstup do nich je bariérový – schody, travnatá plocha, nerovný 
povrch.    



 

 

  

 

Bezbariérová toaleta  

 Bezbariérové WC se nachází v budově Priessnitz a je volně dostupné.  

 Vstupní dveře mají šířku min. 80 cm, otevírají se směrem ven. 

 Vnitřní prostor kabiny má rozměry min. 160 x 160 cm. 

 Vedle WC mísy je volný prostor pro vozík (široký min. 90 cm), do kterého nezasahuje žádné 
vybavení (odpadkový koš, umyvadlo, přebalovací pult aj.). 

 Po obou stranách mísy jsou madla. 

 Přebalovací pult není k dispozici.  

 

Služby a vybavení  

 V areálu parku se nachází: informační centrum, obchod se suvenýry, kavárna, restaurace, 
muzeum Vincenze Priessnitze a jiné atrakce.   

 Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem.   

 Možnost zapůjčení invalidního vozíku pro pohyb po parku.  



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 Možnost parkování v lázeňském areálu, vyhrazená parkovací místa k dispozici. Parkování je 
zpoplatněno.  

 Dětské hřiště. 

 Speciální lázeňské programy pro děti.   

Datum zpracování: 2/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


