
                          Bezbariérová meziměstská autobusová doprava     
 
Pardubice – Chrudim a zpět 
Pravidelná bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných 
hendikepovaných osob je zajištěna  mezi městy Pardubicemi a Chrudimí  třemi 
bezbariérovými autobusy. V Pardubicích není bezbariérové autobusové nádraží, zde je nutný 
doprovod při nástupu. Pro směr Chrudim  je lépe pro vozíčkáře  nastoupit na autobusové 
zastávce na třídě 17.listopadu, nebo na Zborovském náměstí. V Chrudimi na autobusovém 
nádraží je přístupné každé nástupiště. Bezbariérové WC je na vlakovém nádraží – I. nástupiště 
spojené s budovou nádraží (cca 80 m). Autobusy jsou vybaveny sklopnou mechanickou 
plošinou, kterou obsluhuje řidič autobusu. Autobus je označen piktogramem vozíčkáře na 
přední části vozidla. V zastávkových jízdních řádech a na stránkách www.IDOS.cz jsou 
označeny odjezdy piktogramem vozíčkáře. 
 
Pardubice – Holice – Horní Jelení a zpět 
Pravidelná bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných 
hendikepovaných osob.V Pardubicích není bezbariérové autobusové nádraží, zde je nutný 
doprovod při nástupu. . Pro směr Holice je možné nastoupit  na autobusové zastávce v ulici 
Na Drážce a sídlišti Dubina. Autobusy jsou vybaveny sklopnou mechanickou plošinou, kterou 
obsluhuje řidič autobusu. Autobus je označen piktogramem vozíčkáře na přední části vozidla. 
V zastávkových jízdních řádech a na stránkách www.IDOS.cz jsou označeny odjezdy 
piktogramem vozíčkáře. 
 
Pardubice – Rychnov nad Kněžnou a zpět 
Pravidelná bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných 
hendikepovaných osob.V Pardubicích není bezbariérové autobusové nádraží, zde je nutný 
doprovod při nástupu. Autobusy jsou vybaveny sklopnou mechanickou plošinou, kterou 
obsluhuje řidič autobusu. Autobus je označen piktogramem vozíčkáře na přední části vozidla. 
V zastávkových jízdních řádech a na stránkách www.IDOS.cz jsou označeny odjezdy 
piktogramem vozíčkáře. 
 
Chrudim – Vysoké Mýto a zpět 
Pravidelná bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných 
hendikepovaných osob.V Chrudimi na autobusovém nádraží je přístupné každé nástupiště. 
Bezbariérové WC se nachází na vlakovém nádraží – I. nástupiště, spojené s budovou nádraží 
(cca 80 m). Autobusy jsou vybaveny sklopnou mechanickou plošinou, kterou obsluhuje řidič 
autobusu. Autobus je označen piktogramem vozíčkáře na přední části vozidla. 
V zastávkových jízdních řádech a na stránkách www.IDOS.cz jsou označeny odjezdy 
piktogramem vozíčkáře. 
 
Pardubice – Hradec Králové a zpět 
Bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných hendikepovaných 
osob je nepravidelná. Pro přepravu hendikepované osoby je nutno se objednat a domluvit 
s dispečerem dopravy dva dny předem na tel. 466513756 , 495216074. V Pardubicích není 
bezbariérové autobusové nádraží, zde je nutný doprovod při nástupu. Pro směr Hradec 
Králové je lépe nastoupit na autobusové zastávce u ČEZ arény. V Hradci Králové je 
bezbariérové autobusové nádraží s bezbariérovým WC. Autobusy jsou vybaveny sklopnou 
mechanickou plošinou, kterou obsluhuje řidič autobusu. Autobus je označen piktogramem 
vozíčkáře na přední části vozidla. Jízdní řád je také na stránkách www.IDOS.cz . 
 



Pardubice – Přelouč a zpět 
Bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných hendikepovaných 
osob je nepravidelná. Pro přepravu hendikepované osoby je nutno se objednat a domluvit 
s dispečerem dopravy dva dny předem na tel. 466513756. V Pardubicích není bezbariérové 
autobusové nádraží, zde je nutný doprovod při nástupu.V Přelouči je bezbariérové nádraží. 
Autobusy jsou vybaveny sklopnou mechanickou plošinou, kterou obsluhuje řidič autobusu. 
Autobus je označen piktogramem vozíčkáře na přední části vozidla. Jízdní řád je také na 
stránkách www.IDOS.cz . 
 
 
Pardubice – Dolní Roveň a zpět 
Bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných hendikepovaných 
osob je nepravidelná. Pro přepravu hendikepované osoby je nutno se objednat a domluvit 
s dispečerem dopravy dva dny předem na tel. 466513756. V Pardubicích není bezbariérové 
autobusové nádraží, zde je nutný doprovod při nástupu. Autobusy jsou vybaveny sklopnou 
mechanickou plošinou, kterou obsluhuje řidič autobusu. Autobus je označen piktogramem 
vozíčkáře na přední části vozidla.Jízdní řád je také na stránkách www.IDOS.cz . 
 
Pardubice – Vysoké Chvojno a zpět 
Bezbariérová doprava pro vozíčkáře, přeprava kočárků s dětmi a jiných hendikepovaných 
osob je nepravidelná. Pro přepravu hendikepované osoby je nutno se objednat a domluvit 
s dispečerem dopravy dva dny předem na tel. 466513756. V Pardubicích není bezbariérové 
autobusové nádraží, zde je nutný doprovod při nástupu. Autobusy jsou vybaveny sklopnou 
mechanickou plošinou, kterou obsluhuje řidič autobusu. Autobus je označen piktogramem 
vozíčkáře na přední části vozidla.Jízdní řád je také na stránkách www.IDOS.cz . 
 
 


