Město Pardubice – Stezka Viléma z Pernštejna
karta přístupnosti
Základní informace
Pardubice, 530 02
(Prohlídkový okruh historickým centrem
města)
GPS: N 50.037856, E 15.777707



+420 775 068 390
(Turistické informační centrum Pardubice)



info@ticpardubice.cz



http://www.ipardubice.cz

Popis
Naučná stezka Viléma z Pernštejna (Vilém z Pernštejna se zasloužil o největší rozvoj města v období
středověku) provede návštěvníky nejzajímavějšími pamětihodnostmi a místy v centru města
Pardubice. Bezbariérový okruh má celkem 10 zastavení a je dlouhý 2,5 km. Začíná u Zelené brány na
náměstí Republiky.
Trasa naučné stezky:
1. Zelená brána – zbytek městského opevnění

z počátku 16. století, vyhlídková věž
(bariérový vstup)
2. Pernštýnské náměstí
3. Příhrádek – spojnice mezi hradem a
zámkem
4. Zámek (bezbariérový vstup)
5. Východočeské muzeum
6. Tyršovy sady
7. Kostel sv. Bartoloměje (vstup: schod +
ližiny)
Zdroj: Turistické informační centrum Pardubice,
http://www.ipardubice.cz/stezka-vilema-zpernstejna/

8. Automatické mlýny
9. Komenského náměstí
10. Dům u Jonáše – reliéfní výzdoba průčelí

Přístupnost
Venkovní prostory – trasa


Jedná se o venkovní trasu, vedoucí ulicemi a uličkami v historickém centru Pardubic. Trasa začíná
u Zelené brány (GPS: N 50.038124, E 15.778311). Část trasy vede parkem a po pěších zónách, bez
automobilového provozu.



Vstup na trasu je bezbariérový a není nijak omezen.



Trasa má zpevněný a rovný povrch (bez větších defektů). Materiál: převážně žulové dlažební
kostky.



Šířka trasy na celém okruhu je min. 150 cm.



Profil trasy: trasa vede v rovině nebo mírně zvlněném terénu s podélným sklonem do 6 % a
výrazně nekomplikuje pohyb osoby na vozíku nebo přístup s kočárkem.



Na trase se vyskytují informační a orientační tabule, které jsou dobře čitelné a srozumitelné.
Informace na tabulích jsou v českém a anglickém jazyce.



Na trase jsou odpočinková místa k sezení – lavičky, zejména na náměstích, v zámeckém areálu a
v parku (Tyršovy sady).

Bezbariérové WC


Na trase se nachází několik bezbariérových WC, např. v budově radnice na Pernštýnském náměstí
nebo v areálu zámku.



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.



K dispozici je přebalovací pult.

Služby a vybavení


Prohlídka okruhu je možná bez předchozí domluvy a je možné ji absolvovat s vodícím/asistenčním
psem.



Leták s mapkou trasy (tištěná verze letáku je k dispozici v české, anglické, německé verzi;
elektronická verze je dostupná navíc v polském jazyku) a informace o naučné stezce v češtině, ve
formátu mp3 jsou k dispozici na webových stránkách turistického informačního centra:
http://www.ipardubice.cz/stezka-vilema-z-pernstejna/.



Informační centrum půjčuje audioprůvodce historickým centrem Pardubic v české, anglické a
německé jazykové verzi. Audioprůvodce obsahuje také některá místa z naučné stezky. Nejedná
se o audioprůvodce s deskriptivním popisem přizpůsobeným osobám se zrakovým postižením.



Dětské hřiště v Tyršovych sadech.



Parkoviště s vyhrazenými pakovacími místy (Parkovací dům Centrum, Karla IV. 2749, Pardubice).



Prodej suvenýrů v turistickém informačním centru (zvláštní vchod pro bezbariérový vstup).



Podél trasy se nachází řada gastronomických zařízení.
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