
 

 

Miasto Pardubice – Ścieżka Viléma z Pernštejna 
karta dostępności 

Informacje podstawowe 
 

Pardubice, 530 02 

(Trasa zwiedzania historycznego centrum 
miasta) 

GPS: N 50.037856, E 15.777707  

 +420 775 068 390 

(Centrum Informacji Turystycznej 
Pardubice) 

 info@ticpardubice.cz  

 http://www.ipardubice.cz 

Opis 

Ścieżka dydaktyczna Viléma z Perneštejna (Wilhelm z Pernsteinu - jego zasługą jest największy rozwój 
miasta w okresie średniowiecza) prowadzi zwiedzających przez najbardziej interesujące atrakcje i 
miejsca w centrum miasta Pardubice. Pozbawiona barier architektonicznych trasa ma 10 przystanków 
i liczy 2,5 km długości. Rozpoczyna się przy Zielonej bramie (Zelená brána) na Placu Republiki 
(náměstí Republiky).   

Trasa ścieżki dydaktycznej: 

 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej 
Pardubice, http://www.ipardubice.cz/stezka-
vilema-z-pernstejna/ 

1. Zielona Brama – pozostałości fortyfikacji miejskiej 
z początku XVI wieku, wieża widokowa (wejście z 
barierami architektonicznymi) 
2. Plac Pernštýnski (Pernštýnské náměstí)  
3. Příhrádek – łącznik między zamkiem i pałacem 
4. Pałac (wejście pozbawione barier) 
5. Muzeum Wschodnich Czech (Východočeské 
muzeum)  
6. Sady Tyrša (Tyršovy sady) 
7. Kościół św. Bartłomieja (wejście: stopień + 
pochylnia) 
8. Autonomiczne młyny 
9. Plac J.A. Komeńskiego (Komenského náměstí) 
10. Dom pod Jonaszem (Dům u Jonáše) – reliefowa 
dekoracja elewacji 

Dostępność  

Obszary zewnętrzne – trasa   

 Jest to trasa zewnętrzna, prowadząca ulicami i uliczkami historycznego centrum Pardubic. Trasa 
zaczyna się koło Zielonej Bramy (GPS: N 50.038124, E 15.778311). Część trasy prowadzi przez 
parki i po strefach pieszych, bez ruchu samochodowego. 

 Wejście na trasę jest dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych i 
nie jest w żaden sposób ograniczone.   



 

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 
 

 Trasa ma utwardzoną i równą nawierzchnię (bez większych defektów). Materiał: przeważnie 
granitowa kostka brukowa  

 Szerokość trasy na całej pętli wynosi min. 150 cm. 

 Profil trasy: trasa prowadzi w płaskim lub lekko pofałdowanym terenie z nachyleniem 
wzdłużnym do 6% i nie komplikuje wyraźnie ruchu osób na wózkach inwalidzkich a także 
dostępu z wózkiem dziecięcym. 

 Na trasie występują tabele informacyjne i orientacyjne, które odznaczają się dobrą czytelnością 
oraz zrozumiałością. Informacje na tablicach są w języku czeskim i angielskim.  

 Na trasie znajdują się miejsca odpoczynkowe – ławki, zwłaszcza w parkach, w kompleksie 
pałacowym i w parku (Sady Tyrša). 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Na trasie znajduje się kilka toalet bez barier architektonicznych, np. w budynku ratusza na placu 
Pernštýnskim lub w kompleksie pałacowym.   

 Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm, otwierają się w kierunku zewnętrznym. 

 Obszar wewnętrzny kabiny ma wymiary min. 160 x 160 cm. 

 Obok muszli klozetowej wolna przestrzeń na wózek (szerokość min. 90 cm), na którą nie 
nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.). 

 Po obu stronach muszli znajdują się poręcze. 

 Dostępny przewijak. 

Usługi i wyposażenie 

 Zwiedzanie trasy jest możliwe bez uprzedniej rezerwacji, trasę można przejść również z psem 
przewodnikiem/asystentem. 

 Ulotka z mapką trasy (wersja drukowana ulotki dostępna w języku czeskim, angielskim, 
niemieckim; wersja elektroniczna dostępna dodatkowo w języku polskim) i informacje w 
formacie mp3 w języku czeskim na temat ścieżki dydaktycznej dostępne na stronie internetowej 
centrum informacji turystycznej: http://www.ipardubice.cz/stezka-vilema-z-pernstejna/.   

 Centrum Informacji Turystycznej wypożycza przewodniki audio po historycznym centrum 
Pardubic w języku czeskim, angielskim i niemieckim. Przewodniki audio obejmują również 
niektóre miejsca ze ścieżki dydaktycznej. Nie jest to audioprzewodnik z deskrypcyjnym opisem 
przystosowanym do potrzeb osób z upośledzeniem wzroku.  

 Plac zabaw w Sadach Tyrša.  

 Parking z wydzielonymi specjalnymi miejscami parkingowymi (Parkovací dům Centrum, Karla IV. 
2749, Pardubice).  

 Sprzedaż pamiątek w Centrum Informacji Turystycznej (osobne wejście bez barier 
architektonicznych). 

 Wzdłuż trasy usytuowanych jest wiele obiektów gastronomicznych.  

Opracowanie: 4/2019 


