3) Mydlářovský dům (nad hradbami; věž ve tvaru minaretu;
dvoupatrová loggie v průčelí s bohatou výzdobou z Břetislavovy
ulice; dnes Muzeum loutkářských kultur s bezbariérovým vstupem
z Břetislavovy ulice).
4) U Vodárny (na „Modré ose“; dům čp. 111; od 17. stol. vodárna; vytlačovala vodu výše do věže Na Puši, odkud byly zásobovány kašny
a kapucínský klášter; barokní jádro; přestavba r. 1852 Fr. Schmoranzem st.; součástí replika původního vodního kola na spodní vodu).
5) Dům u Tuplovaného jelena (jelen umístěný na čp. 148; jelen
mohl označovat koželužský cech; pověst pak vypráví, že majitel byl
ušlapán jeleny; jiná vysvětluje dvojí tělo jelena smírem mezi dvěma
znesvářenými bratry).
6) Kostel sv. Kateřiny (gotický kostel ze 14. stol.; přestavba v 16.
stol.; dnešní podoba od 19. stol.; vnitřní vybavení z 15. až 19. stol.;
dříve u kostela hřbitov).
7) Divadlo Karla Pippicha (1931–1934 ve stylu civilního konstruktivismu stavitelé J. Zizius a J. Kubička podle projektu J. Freiwalda;
pojmenováno po K. Pippichovi, významné osobnosti chrudimského
kulturního života konce 19. a začátku 20. stol.).
8) Komplex muzejních budov (socha J. Ressela v popředí, významného rodáka a vynálezce; Regionální muzeum s expozicí Alfonse
Muchy, bezbariérový přístup k dispozici; městské kulturní středisko
Chrudimská beseda s velkým sálem Muzea).
Návrat zpět na parkoviště

Turistické informační centrum Chrudim
Resselovo náměstí 1 – Stará radnice, 537 01 Chrudim
tel: 469 657 821, 773 993 333
info@chrudim-city.cz, skype: navstevnik.cz, www.navstevnik.cz

Bezbariérové
prohlídkové
okruhy

HORNÍ OKRUH
Parkoviště před Starou radnicí
1) Stará radnice (15. stol.; od 18. stol. barokní fasáda; sochy Iustitia
a Caritas; dřívě správa města, městský archiv, vězení, okresní soud,
vyšívačská škola, policejní úřad; dnes turistické informační centrum).
2) Cereghettiho dům, Pardubická fortna (15. stol., štuková výzdoba stropů budovy, součástí branka pro pěší v městském opevnění,
dnes v budově hotel a restaurace).
3) Všehrdovo náměstí (pomník Viktorina Kornela ze Všehrd, dříve
dominikánský klášter).
4) Kostel sv. Josefa a kapucínský klášter (17. stol.; baroko; jednolodní budova kostela s loretánskou kaplí a Božím hrobem, dnes
Muzeum barokních soch).
5) Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie a Sloup
Proměnění Páně (kostel ze 14. století vícekrát přestavován, naposledy v 19. stol. pod vedením Fr. Schmoranze st. do novogotické
podoby; barokní sloup uprostřed náměstí z 18. stol., kašny připojeny
v 19. stol.).

10) Tmavá fortna (též. Myší díra; ve středověkém podloubí u domu
čp. 85; druhý zachovalý vstup do města pro pěší; 27,5 m dlouhá;
dříve tři dveře okované železem; současná podoba z 19. stol.).
11) Rodný dům J. N. Štěpánka (čp. 89; pamětní deska z 1879;
J. N. Štěpánek – dramatik a ředitel pražského Stavovského divadla
1783–1844).

6) Rozvodovský dům (16. stol.; gotické jádro, renesanční prvky
v interiéru, empírová fasáda s figurální výzdobou; současná podoba
z přelomu 18. a 19. stol.).

12) Lékárna u Zlaté Koruny (lékárna nepřetržitě od r. 1717).
Návrat zpět na parkoviště

7) Žižkovo náměstí (dříve systém horní brány, místa čtyř bran
vyznačena bílými kostkami v dlažbě; Novoměstská kašna).

DOLNÍ OKRUH

8) Mydlářovský dům (16. stol.; věž v podobě minaretu; průčelí
s bohatou výzdobou vč. loggie; dnes Muzeum loutkářských kultur
s bezbariérovým vstupem do všech expozic).

Parkoviště v ulici Čs. partyzánů nedaleko divadla Karla Pippicha
1) Vodní náhon (systém náhonů z 15. stol.; využití mlýny, stoupy,
valchy, brusírny i vodárny; jižní větev revitalizována 1997–2003).

9) Sochorad (původně gotický, vznik 18. stol. spojením dvou objektů; dnes pošta).

2) Tmavá fortna (též. Myší díra; vlevo v kopci za sochou Nejsvětější
Trojice; branka pro pěší v městském opevnění; 27,5 m dlouhá; dříve
tři dveře okované železem; současná podoba z 19. stol.).

