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3. Bezbariérová meziměstská autobusová doprava z Pardubic 
 

Autobusové nádraží PARDUBICE 
 

Čekárna, informace, toalety 
bezbariérově nepřístupné 
Před vstupem je 6 schodů. 
 

 
 

Na nádraží je 12 zastávek. 
Zastávka č. 1 – Mezinárodní a dálkové linky 
Zastávka č. 2 – Dálkové linky 
Zastávka č. 3 – směr Hradec Králové 
Zastávka č. 4 – směr Dašice 
Zastávka č. 5 – směr Chrudim 
Zastávka č. 6 – směr Lázně Bohdaneč-Osice, Staré Žďánice, Rohovládová Bělá, Chlumec nad Cidlinou 
Zastávka č. 7 – směr Chrast 
Zastávka č. 8 – směr Svojšice, Choltice, Sovolusky 
Zastávka č. 9 – směr Holice 
Zastávka č. 10 – směr Vysoké Chvojno 
Zastávka č. 11 – směr Heřmanův Městec, Práchovice, Vápenný Podol 
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3x zastávkový ostrůvek, celkem 12 zastávek 
 
bezbariérově nepřístupné, bez úprav pro nevidomé 
Současné autobusové nádraží není upraveno ani pro vozíčkáře ani pro nevidomé a slabozraké. 
Je vhodné, aby si vozíčkář pro přístup na zastávkové ostrůvky, zajistil dopomoc nebo nastupoval na jiných 
bezbariérových zastávkách ve městě. 
 
 

 
 
Výška nástupišť je 120 mm. Přístup na nástupiště je podchodem nebo po silnici. 
Jednotlivé nástupní ostrůvky nemají na přístupu snížený obrubník, výška obrubníku je 120mm. 
 
 

zastávka výstupní 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé 
 
 

 
 
Výška nástupiště je 135 mm. Přistup na zastávku je po chodníku. 
Přístup na nástupiště je vybaven vodící linií. 
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Spoje PARDUBICE - CHRUDIM 
V současné době (9/2018) je na této trase cca 6 garantovaných bezbariérových spojů denně viz IDOS. Autobusem 
je možné cestovat bez objednání, přesto doporučujeme ověření spoje na příslušném dispečinku. Informaci o 
telefonních číslech najdete na zastávkovém jízdním řádu, nebo na IDOS.CZ rozkliknutím Dráhy spoje. Řidič poskytne 
dopomoc vozíčkáři při nastupování a vystupování. Autobusy jsou nízkopodlažní s výklopnou plošinou.  

Na zastávce 17. listopadu zastavují tyto autobusy: 
Hlinsko – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jičín – Trutnov – Liberec 
Chrudim – Pardubice – Rybitví 
Pardubice – Třibřichy – Heřmanův Městec – Práchovice – Seč – Třemošnice – Ronov n./Doubr. – Běstvina 
Pardubice – Choltice – Heřmanův Městec - Sovolusky 

 

Zastávka 17. listopadu směr Chrudim 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 
Výška nástupiště je 140 - 160mm. Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu nebo po chodníku. 
Nástupiště je vybaveno vodící linií a signálními pásy. 

 

Zastávka 17. listopadu směr Pardubice aut. nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 
Výška nástupiště je 140 mm. Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu nebo po chodníku. Nástupiště je 
vybaveno vodící linií a signálním pásem.  
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Na zastávce Zborovského náměstí zastavují tyto autobusy: 
 
Pardubice – Choltice – Heřmanův Městec - Sovolusky 
Pardubice – Třibřichy – Heřmanův Městec – Práchovice – Seč – Třemošnice – Ronov n./Doubr. – Běstvina 
Pardubice – Čepí – Heřmanův Městec – Vápenný Podol - Seč 
Pardubice – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Svratka – Polička 

 

Zastávka: Zborovského náměstí směr Chrudim 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 

 
 
Výška nástupiště je 200 mm.  
Nástupiště je široké 1850 mm. Je vybaveno vodící linií a signálními pásy. 
 
 

Zastávka: Zborovského náměstí směr Pardubice aut. nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 

 
 
Výška nástupiště je 200 mm. 
Nástupiště je vybaveno vodící linií a signálním pásem. 
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CHRUDIM 

Autobusové nádraží CHRUDIM 
Podrobnější popis viz www.caaos.cz/data/pristupnost/chrudim/D.2.pdf 

 

Čekárna, informace, toalety 
bezbarierově nepřístupné – zvonek 
 

 
 
Před vstupem 2 schody výšky 100 a 160 mm. 
Na budově je umístěn zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výšce 900 mm. 
Na budově není umístěn akustický orientační majáček. 
WC není bezbariérové. 
 
 

Na nádraží je celkem 9 zastávek. 
 

9 zastávek 
plocha nástupišť přístupná s dopomocí, zastávky bezbariérové, bez úprav pro nevidomé 
 

 
 
Přístup na zastávky je po přechodu pro chodce. 
Na vstupu na přechod není snížený obrubník. 
Na vstupu na zastávkový ostrůvek je snížený obrubník. 
Výška nástupiště je 160 mm. 
  

http://www.caaos.cz/data/pristupnost/chrudim/D.2.pdf
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Spoje PARDUBICE - HOLICE 
V současné době (9/2018) je na této trase cca 6 garantovaných bezbariérových spojů denně viz IDOS. Autobusem 
je možné cestovat bez objednání, přesto doporučujeme ověření spoje na příslušném dispečinku. Informaci o 
telefonních číslech najdete na zastávkovém jízdním řádu, nebo na IDOS.CZ rozkliknutím Dráhy spoje. Řidič poskytne 
dopomoc vozíčkáři při nastupování a vystupování. . Autobusy jsou nízkopodlažní s výklopnou plošinou. 

Na zastávce Hlaváčova zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno - Holice 
Pardubice – Hrochův Týnec – Chrast  
Pardubice – Dašice – Horní Jelení  
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelení 
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
Pardubice – Sezemice – Holice 
Dašice – Černá za Bory - Pardubice  
Svitavy – Litomyšl – Holice – Pardubice 

 

Zastávka Hlaváčova směr Holice 
plocha nástupiště nepřístupná,bez úprav pro nevidomé 

 
nástupiště je pro vozíčkáře nepřístupné -  přístup je z podchodu po schodišti 
 

Zastávka Hlaváčova směr Pardubice aut. nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé 

 
Výška nástupiště je 120 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku. 
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Na zastávce Karla IV. zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno - Holice 
Pardubice – Hrochův Týnec – Chrast  
Pardubice – Dašice – Horní Jelení  
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelení 
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
Pardubice – Sezemice – Holice 
Dašice – Černá za Bory - Pardubice  
Svitavy – Litomyšl – Holice – Pardubice 
 

Zastávka Karla IV. směr Holice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 
Výška nástupiště je 200 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku nebo po bezbariérovém přechodu. Nástupiště je 
vybaveno vodící linií a signálním pásem. 
 

Zastávka : Karla IV. směr Pardubice aut. nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 
Výška nástupiště je 160 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku nebo po bezbariérovém přechodu. Nástupiště je 
vybaveno vodící linií a signálním pásem. 
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Na zastávce K Nemocnici zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno - Holice 
Pardubice – Hrochův Týnec – Chrast 
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
Pardubice – Dašice – Horní Jelení 
Svitavy – Litomyšl – Holice – Pardubice 
Dašice – Černá za Bory - Pardubice 

 

Zastávka K Nemocnici směr Holice 
plocha nástupiště nepřístupná, částečné úpravy pro nevidomé 

 
nástupiště je pro vozíčkáře nepřístupné – přístup je z podchodu po schodišti 
Nástupiště není vybaveno vodící linií a signálním pásem. 

 

Zastávka K Nemocnici směr Pardubice aut. nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, částečné úpravy pro nevidomé 

 
Výška nástupiště je 100 - 140 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku. Nástupiště není vybaveno vodící linií a 
signálním pásem. Příčný sklon nástupiště je od 1,5 do 4 %. 
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Na zastávce Na Drážce zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno – Holice 
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelení 
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
Svitavy – Litomyšl – Holice – Pardubice 
 

Zastávka Na Drážce směr Holice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé 
 

 
Výška nástupiště je 100 - 140 mm. Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu nebo po obslužné 
komunikaci. Šířka nástupiště je 2000 mm. Příčný sklon je do 3 %. Nástupiště není vybaveno vodící linií (zábradlím) a 
signálním pásem. 
 

Zastávka Na Drážce směr Pardubice aut. Nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé 
 

 
Výška nástupiště je 100 - 140 mm. Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu nebo po obslužné 
komunikaci. Šířka nástupiště je 2000 mm. Příčný sklon je od 3 do 5 %. Nástupiště není vybaveno vodící linií 
(zábradlím) a signálním pásem. 
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Na zastávce Dubina, centrum zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Holice  
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelení 
Chrudim – Pardubice – Třebechovice p. Oreb. – Opočno – Dobruška – deštné v Orl. h., Šerlich 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno – Holice 
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 

 

Zastávka Dubina, centrum směr Holice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, bez úprav pro nevidomé 
 

 
Výška nástupiště je 175 mm. 
Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu a po chodníku. 
 

Zastávka Dubina, centrum směr Pardubice aut. nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé 
 

 
Výška nástupiště je 125 mm. 
Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu a po stezce pro chodce a cyklisty. 
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SEZEMICE 
V obci se nacházejí 4 autobusové zastávky. 
 

Na zastávce Sezemice, Zámostí zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno – Holice  
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
Sezemice – Veská – Kunětice – Sezemice 
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelení 
Pardubice – Sezemice – Holice  
 

Zastávka Sezemice, Zámostí směr Holice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé 
 

 
Výška nástupiště je 100 mm. Šířka nástupiště je 1700 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku a po 
bezbariérovém přechodu. 
 

Zastávka Sezemice, Zámostí směr Pardubice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, bez úprav pro nevidomé  
 

 
Výška nástupiště je 180 mm. Šířka nástupiště je 1550 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku a po 
bezbariérovém přechodu.  
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Na zastávce Sezemice, pošta zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno – Holice  
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
Sezemice – Veská – Kunětice – Sezemice 
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelení 
Pardubice – Sezemice – Holice 
Chrudim – Pardubice – Třebechovice p. Oreb. – Opočno – Dobruška – deštné v Orl. h., Šerlich 
 

Zastávka Sezemice, pošta směr Holice 
plocha nástupiště bezbariérově přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé  
 

       
 
Autobusy zde nezastavují na hraně zastávky, ale z důvodu nedostatečné délky zastávky zastavují ve vozovce. 
Obrubník v místě zastávky je snížený na 20 mm. Přístup na zastávku je po chodníku nebo po komunikaci. 
 

Zastávka Sezemice, pošta směr Pardubice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé  
 

 
 
Výška nástupiště je 125 mm. 
Přístup na nástupiště je po chodníku a po bezbariérovém přechodu. 
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Na zastávce Sezemice, U Školy zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno – Holice 
Svitavy – Litomyšl – Holice – Pardubice 
Sezemice – Veská – Kunětice – Sezemice 
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelen 
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
 

Zastávka U Školy směr Holice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé  
 

 
 
Výška nástupiště je 50 mm. Šířka nástupiště je 2000 - 1600 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku a po 
bezbariérovém přechodu. 
 
 

Zastávka U Školy směr Pardubice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bariérová, bez úprav pro nevidomé  
 

 
 
Výška nástupiště je 100 mm. Šířka nástupiště je 2300 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku a po 
bezbariérovém přechodu. Příčný sklon nástupiště je 3-5%. 
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Na zastávce Sezemice, Severní zastavují tyto autobusy: 
Pardubice – Sezemice – Holice 
Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Vysoké Chvojno – Holice  
Pardubice – Sezemice – Holice – Horní Jelení 
Rychnov n. Kn. – Kostelec n. O – Borohrádek – Holice – Pardubice 
 
 

Zastávka Severní směr Holice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, bez úprav pro nevidomé 
  

 
 
Výška nástupiště je 200 mm. Šířka nástupiště je 2000 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku a po 
bezbariérovém přechodu. 
 
 

Zastávka Severní směr Pardubice 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, bez úprav pro nevidomé 
 

  
 
Výška nástupiště je 200 mm. Šířka nástupiště je 2000 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku a po 
bezbariérovém přechodu. 
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HOLICE 

Autobusové nádraží HOLICE 
Podrobnější popis viz www.caaos.cz/data/pristupnost/holice/D.1.pdf 

 

Čekárna, informace, toalety 
bezbariérově přístupné s dopomocí – zvonek  
 

 
Před vstupem schod výšky 170 mm. 
Na budově je umístěn zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výšce 900 mm. 
Na budově není umístěn akustický orientační majáček. 
WC není bezbariérové. 
 

Na nádraží je celkem 5 zastávek. 
 

5 zastávek 
plocha nástupišť přístupná, zastávky bariérové, bez úprav pro nevidomé 
 

 
Přístup na zastávky je po chodníku nebo po bezbariérovém přechodu.  
Výška nástupišť je 100 – 120 mm. 
 
  

http://www.caaos.cz/data/pristupnost/holice/D.1.pdf
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Spoje  PARDUBICE- HRADEC KRÁLOVÉ 
V současné době (9/2018) není na této trase žádný garantovaný bezbariérový spoj. 

Na zastávce Masarykovo náměstí zastavují tyto autobusy: 
Polička – Proseč – Nové Hrady – Luže – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové 
Jihlava – Havlíčkův Brod – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové 
Pardubice – Lázně Bohdaneč – Rohovládová Bělá – Chlumec nad Cidlinou 
Hradec králové – Osice – Křičeň – Lázně Bohdaneč – Pardubice 
Pardubice – Stéblová – Staré Žďánice – Osice – Dobřenice 
Pardubice – Hrobice – Hradec Králové 
 

Zastávka Masarykovo náměstí směr Hradec Králové 
plocha nástupiště bezbariérově přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 

 
 
Výška nástupiště je 170 mm. Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu nebo po chodníku. Nástupiště je 
vybaveno vodící linií a signálním pásem. 
 

Zastávka Masarykovo náměstí směr Pardubice aut. nádraží  
plocha nástupiště bezbariérově přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 

 
 
Výška nástupiště je 160 mm. Přístup na nástupiště je po bezbariérovém přechodu nebo po chodníku. Nástupiště je 
vybaveno vodící linií a signálním pásem. 
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Zastávka Polabiny směr Hradec Králové 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 

 
Výška nástupiště je 160 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku nebo podchodem. Nástupiště je vybaveno vodící 
linií a signálním pásem. 
 

Zastávka Polabiny směr Pardubice aut. nádraží 
plocha nástupiště přístupná, zastávka bezbariérová, s úpravami pro nevidomé 

 

 
Výška nástupiště je 200 mm. Přístup na nástupiště je po chodníku nebo podchodem. Nástupiště je vybaveno vodící 
linií a signálním pásem. 
 
 

HRADEC KRÁLOVÉ 

Terminál hromadné dopravy 
dle dostupných informací bezbariérově přístupný. 
 
 

Mapováno 09/2018 zpracoval: P. Horský 

 


