
Propojení Labské stezky s cyklostezkou kolem řeky Chrudimky a centrem města                                                                                                                   
Pardubice 

 
Napojení cyklostezky kolem řeky Chrudimky na stezku kolem řeky Labe: 

1) za  mostem J. Vonky (u ČEZ arény)ulicí Labskou.  
2) přejezd přes zdymadlo na řece Labi (asfaltový povrch, ze strany od zámku je 8 cm 

schod a prudký sklon cyklostezky) je velmi rizikový, přejezd jen s doprovodem. 
Z cyklostezky kolem řeky Labe se lze do středu města dostat: 
      1)   přes most J.Vonky  ( kolem ČEZ areny) , Masarykovo náměstí a třídou Míru na  
            náměstí Republiky 

3) přes most J.Vonky po Sukově třídě na náměstí Republiky (Zelená brána) -   
bezbariérově přístupné. 

 
 

                             Trasa cyklostezky kolem řeky Chrudimky  
 
Úsek Nemošíce, Pardubičky - povrch cyklostezky je asfaltový. Zvýšený pozor se musí dát na 
mostě přes řeku Chrudimku u Nemočíc - úzký chodník. 
Úsek Kyjevská ulice – chodník bezbariérově přístupný. 
Úsek Komenského ulice- asfaltový povrch vozovky , pro motorová vozidla – slepá ulice. 
  je prudký spád  cyklostezky (cca 50 m) - nutný doprovod, přejezd přes řeku Chrudimku - 
dřevěná lávka - přístupné. 
Úsek po břehu Chrudimky od tenisového klubu k Sokolovně – povrch asfaltový, podjezd pod 
mosty přes řeku Chrudimku  je užší vzhledem ke konstrukci mostovky( 1,4- 1,5 m) bez 
zábradlí – kamenný břeh. Sklon cyklostezky za mosty směrem k lázním je prudký (cca10 m) . 
(výjezd na povodňový val). Vozíčkář na mechanickém vozíku musí mít doprovod .Chybí 
zábradlí. 
Úsek od  Sokolovny k Prokopovu mostu -  zámková dlažba – bezbariérově přístupné 
Úsek SPŠCH, Bělobranské náměstí – bezbariérově přístupné. 
Z Bělobranského náměstí k budově Wintrových  mlýnů a parku Na Špici se přejede most přes 
řeku Chrudimku (užší chodník).Slepá ulice kolem mlýnů má asfaltový povrch. Park Na Špici 
(soutok Labe a Chrudimky) – přístupný. 
Z Bělobranského náměstí ulicí Labskou se lze napojit na Labskou stezku viz. výše. 
Z Bělobranského náměstí se lze napojit na stezku Viléma z Pernštejna – okruh po 
historických památkách města.  Historická část města je bezbariérově propojená   
z Perštýnského náměstí kolem Zelené brány přes náměstí Republiky, třídou Míru na 
Masarykovo náměstí k Vonkovu  mostu a na Labskou stezku. 
 
Cyklostezka kolem řeky Chrudimky je pro vozíčkáře přístupná s doprovodem. 
 
       
                                      HISTORICKÉ  CENTRUM  
  
Popis přístupnosti jednotlivých staveb viz: Kulturní zařízení a Kulturní památky. 
 
Přístupnost komunikací Historického centra: 
 
Pernštýnské nám.,ul.Pernštýnská,ul.Zámecká, ul.Anešky České,Bělobranské  nám., Přihrádek, 
ulice Kostelní, Wernerovo nábřeží - Nachází se na stezce Viléma z Pernštejna 
 



                      
 
Pernštýnské náměstí: - Zelená brána - nepřístupná 
                                  - Krajská knihovna – přístupná s doprovodem 
                                  - Radnice – přístupná, vjezd z Wernerova nábřeží 
                                  - Galerie Mázhauz(vedle radnice)- přístupná jen přízemí 
                                  - Galerie Fonds – přístupná jen přízemí 
                                  - Galerie U Jonáše – přístupné(bezbariérový vchod  z ul.Na Třísle) 
Chodníky kolem náměstí – přístupné, plocha náměstí – velké žulové kostky – přístupné jen s  
                                            doprovodem. 
ulice Perštýnská        - chodníky s obrubníky jsou sníženy – BB přístupné 
ulice Zámecká           - pěší zóna, povrch vozovky hrubá žulová kostka –přístupné   
ulice Anežky České  – chodníky povrch-drobná kostka, Divadlo 29 přístupné s doprovodem, 
                                     u budovy Okresního archívu bezbariérový přechod  
Bělobranské náměstí - chodníky přístupné z jedné strany, plocha náměstí – velké žulové  
                                     kostky– přístupné jen s doprovodem 
Přihrádek                   - povrch – hrubá žulová kostka, galerie – přístupná s doprovodem 
Zámek                       - z Přihrádku povrch hrubá žulová kostka, nádvoří zámku-štípaná  
                                     kostka- přístupné, příjezd od zdymadla(ulice Labská)-asfaltový povrch 
ulice Kostelní            - chodník vedle kostela – přístupný, dále 20 m je dlažba –velké žulové  
                                     kostky, další úsek ulice je asfaltový povrch – přístupné s doprovodem 
Wernerovo nábřeží    - za radnicí – vjezd pro vozíčkáře do budovy radnice, 1x vyhrazené  
                                     parkoviště, povrch vozovky – velké žulové kostky – přístupné s  
                                     doprovodem 
 
 
 
Parkování:                 - 1x vyhrazené za radnicí-Wernerovo nábřeží,1x vyhrazené na  
                                     Bělobranském nám.         
 


