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Kam ve městě
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Střípky historie
Pardubice leží na soutoku řek Labe a Chrudimky. 

První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295. Roku 
1340 město zdědil Arnošt z Pardubic, pozdější první arcibiskup pražský 
a rádce císaře Karla IV. O hospodářský i architektonický rozkvět města 
se zasloužil Vilém z Pernštejna, nejmocnější šlechtic království českého, 
který Pardubice koupil roku 1491. Slavná éra Pernštejnů skončila r. 1560, 
kdy bylo zadlužené panství prodáno císaři Ferdinandovi I. Během tři-
cetileté války město roku 1645 odolalo obléhání švédským generálem 
Torstensonem. Roku 1845 Pardubicemi poprvé projel vlak na trati Praha 
– Olomouc. Železniční trať významně přispěla k hospodářskému rozvoji 
Pardubic, což s sebou přineslo i rozkvět společenského a kulturního ži-
vota města, který byl významně spjat i s pořádáním parforsních honů 
a  dlouhodobým pobytem šlechtických kruhů ve městě. K  životu sou-
časných Pardubic neodmyslitelně patří nejen památky, ale také kultura 
a sport. Vydejte se s námi na procházku a užijte si zde každý strávený 
okamžik. 

... podle pověsti páni z Pernštejna nechali vybudovat podzemní 
chodbu z pardubického zámku na Kunětickou horu? 

Víte, 
že…
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Městská památková rezervace
aneb návrat o několik století zpět
Centrem historického jádra města je rene-
sanční Pernštýnské náměstí, kde se nachází 
třicet domů. Architektonický vývoj náměstí 
nejlépe dokládá dům čp. 77 (sídlo Krajské 
knihovny), na jehož fasádě naleznete pozdně 
gotické i renesanční prvky. Pozorné návštěv-
níky jistě zaujme rohový dům čp. 116, ve kte-
rém v 16. století bývala radnice. Zachoval se 
zde gotický opěrný oblouk nad ústím do Bar-
tolomějské uličky. V jeho třech kaplích jsou vy-
obrazeny postavy panoše, šaška a šlechtičny. 

Severní straně náměstí 
vévodí budova radni-
ce postavená v  letech 
1892  – 1894. Její domi-
nantou jsou pak dvě věže, 
mezi nimiž vystupuje štít 
s městským znakem. Na 
štítě stojící socha rytíře, 
strážce  města, byla vy-
tvořena podle postavy 
Vojtěcha z  Pernštejna 
na  náhrobku v kostele 
sv. Bartoloměje. Průčelí 
zdobí medailony zpodob-
ňující české krále a fresky 
ctností důležitých pro 
správu města: nezišt-
nost, poctivost, stateč-
nost a svornost. 
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Dům U Jonáše (čp. 50) je nejobdivovanější barokní památkou Pardubic. 
Jeho průčelí zdobí plastický reliéf s postavou biblického proroka Jonáše 
v tlamě velryby. V přízemí domu je dochovaná sklípková klenba z počátku 
16. století. Uprostřed Pernštýnského náměstí byl v roce 1698 vztyčen 
kamenný sloup s pozlacenou sochou Panny Marie stojící na srpku měsí-
ce, který byl postaven jako poděkování za záchranu města před morem. 
Později v  18. století byla kolem sloupu vytvořena bohatá balustráda, 
kterou ve dvou řadách zdobí osm soch světců považovaných za přední 
patrony české země. 

Půjdete-li z  náměstí směrem k  zámku Pernštýnskou ulicí, budete pro-
cházet tzv. Příhrádkem. Tento prostor s půdorysem trojúhelníku míval 
funkci opevněného předbraní a zároveň sloužil jako hospodářské zázemí 
pro správu panství. Příhrádek chránila věžová brána s padací mříží. Kašna 
uprostřed prostranství pochází z první třetiny 19. století. 
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Další památkou, kterou 
nelze opomenout, je 
kostel sv. Bartoloměje 
postavený na počát-
ku 16. století. Původ-
ně měl sloužit jako 
rodová hrobka české 
větve Pernštejnů. Do-
minantou presbyteria 
je pískovcová tumba, 
zakrytá mramorovým 
náhrobním kamenem 
s  postavou Vojtěcha 
z  Pernštejna, který je 
zde jako jediný z  rodu 
Pernštejnů pohřben. 
Dochovaná původní 
dispozice a malířská vý-
zdoba řadí tento kostel 
k  unikátním dokladům 
o  podobě chrámového 
prostoru v 16. století. 

…za éry Pernštejnů se o Pardubicích říkalo „Skví se jako Pardubice“? 
Bylo to díky bohatě zdobeným domům a velkému množství barevně 
malovaných nik na jejich průčelích. Dodnes se jich dochovalo 
přes šedesát a jedná se tak o nejrozsáhlejší soubor dochovaných 
nástěnných maleb svého druhu ve střední Evropě. 

Víte, 
že…
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Pardubický zámek

Zámek je v mnoha ohledech výjimečným památ-
kovým objektem. Nikde jinde ve střední Evropě 
nenajdete takto unikátně dochované původní 
dispozice rovinného vodního hradu obehnaného 
mohutnými zemními valy. O přestavbu vodního 
hradu do pozdně gotického slohu se zasloužil 
Vilém z  Pernštejna na konci 15. století. Jeho 
synové, Vojtěch a Jan, pak pokračovali ve stylu 
renesančním. Roku 1560 prodali Pernštejnové 
pardubické panství i se zámkem královské ko-
moře. Během 18. a 19. století zámek sloužil jako 
ubytovna vojáků a zázemí pro různá podnikání. 
Ve 20. letech 20. století byl objekt odkoupen 
Muzejním spolkem, který začal s restaurátorský-
mi pracemi. V současné době zde sídlí Východo-
české muzeum a Východočeská galerie.

Prohlídky a expozice:
• Prohlídka zámku – nejcennější klenot příkladně obnovené palácové architektury v ČR
• Rytířské sály – dochované renesanční malby v 1. patře zámku
• Kryt civilní obrany – dlouhá léta utajované prostory opředené mýty
• Česká sklářská tvorba
• Sbírka pohlednic Orbis Pictus
• Sbírka zbraní
• Peníze v Čechách 1520 – 1620
• Příroda východního Polabí
• Pohádková expozice sbírky hraček „Bylo nebylo“

Otevírací doba: Celoročně, denně kromě pondělí od 10:00 
do 18:00. Kryt civilní obrany pouze v sobotu po předchozí 
rezervaci. 

www.vcm.cz

… jedna z dochovaných renesančních 
maleb Fortuna Volubilis – Štěstěna 
vrtkavá – je považována za nejstarší akt 
v dějinách českého výtvarného umění? 

Víte, 
že…
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Zelená brána

Zelená brána je jednou z  nejvýznamnějších 
dominant Pardubic a spolu se zámkem vévodí 
historickému centru Pardubic. Objekt je tvo-
řen vstupní renesanční branou, jejíž průčelí 
zdobí reliéf vytvořený podle návrhu Mikoláše 
Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Par-
dubic, jejichž erb užívají Pardubice jako měst-
ský znak. Ve vnitřním prostoru předbraní se 
pravidelně konají výstavy místních umělců. 

Za vstupní branou se vypíná více než šedesát 
metrů vysoká věž, která nabízí nádherný po-
hled na městskou památkovou rezervaci, zá-
mek i široké okolí, včetně hradu Kunětická hora. 

Ve věži Zelené brány je expozice s názvem Kronika města Pardubic. Se-
znamuje návštěvníky s pověstí o erbu pánů z Pernštejna a erbu pánů 
z Pardubic. Než začnete stoupat po dřevěném schodišti, narazíte na roz-
zuřeného zubra, kterého dokázal zkrotit jen statečný uhlíř Vaněk. O pat-
ro výše se pak ocitnete uprostřed bitvy u Milána. Ten, kdo neví, jak to bylo 
s půlkou koně, kterou přinesl rytíř Ješek až do českého ležení před krále 
Vratislava, tu jistě najde odpověď…  

V dalších patrech věže se nacházejí expozice nazvané Trubač, Hodinář 
a Kronikář, který bedlivě střeží a zaznamenává pardubickou historii. 

Otevírací doba: 
duben: 
So – Ne   10.00 – 17.00
květen – červen, září:
Út – Ne 10.00 – 17.00
červenec – srpen:
Po – Ne 10.00 – 17.00
říjen – listopad:
So – Ne 10.00 – 16.00  (polední pauza  12.00 – 13.00)

www.zelenabrana.eu   

…musíte vyjít po 154 
schodech, abyste se dostali 
na vrchol Zelené brány? 

Víte, 
že…
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Koně aneb za zvukem koňských kopyt

Pardubice a koně k sobě zcela ne-
oddělitelně patří už několik století. 
Vždyť toto krajské město má půlku 
koně i ve svém znaku. A ne náho-
dou! Zdejší kraj je doslova koňským 
srdcem České republiky. 

Pardubice byly vyhlášeným centrem parforsních honů, na které se sjížděla 
šlechta z celé Evropy, a také důležitým sídlem jezdeckých posádek. Na zdej-
ším dostihovém závodišti se tradičně koná nejstarší sportovní závod a nej-
těžší překážkový dostih evropského kontinentu – Velká pardubická steeple-
chase. Závodiště je proslulé obtížným Taxisovým příkopem. Během roku zde 
probíhá pestrý program, tvořený zejména dostihy. Zapomenout nesmíme ani 
na mezinárodní výstavu Koně v akci, největší setkání koní a lidí v republice. 

V Kladrubech nad Labem se nachází nejstarší hřebčín na světě s unikátním 
plemenem starokladrubského koně, vyšlechtěným pro ceremoniální účely pa-
novnických dvorů. Ve Slatiňanech u Chrudimi je zase možné vidět staroklad-
rubské vraníky a svou návštěvu zde spojit s prohlídkou hipologické sbírky na 
slatiňanském zámku. Zkrátka, Pardubice a jejich okolí nabízejí velké množství 
koňských aktivit, při nichž i vy můžete být aktivními účastníky. Region je pří-
mo ideálním místem k projížďkám na koni. 

Kontakty:
Synthesia Park, dostihové závodiště; www.synthesiapark.cz
NH Kladruby nad Labem a hřebčín Slatiňany; www.nhkladruby.cz
Zámek Slatiňany; www.zamek-slatinany.cz
Jezdecké stezky; www.vychodni-cechy.info; www.kovarov.info; www.konicci.cz

… v Synthesia Parku si lze domluvit prohlídku závodiště a stájí 
s průvodcem? Rezervace na: racecourse@pardubice-racecourse.cz 
nebo 777 750 933; 466 797 111

Víte, 
že…
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Pardubický perník 

Víte, zač je v Pardubicích perník? Tra-
dice perníkářství je tu opravdu dlou-
holetá. Skutečný nárůst výroby perní-
ku ale nastal až počátkem 20. století 
a velmi rychle se stal neodmyslitelným 
symbolem Pardubic. Ve městě bylo 
založeno několik firem, které vyrábějí 
jak perník plněný, tak zdobený. Jejich 
výrobky si získaly přízeň gurmánů po 
celém světě. 

Pardubáci umějí vyrobit perníkovou chaloupku, pouťové srdce… prostě 
cokoliv, na co si vzpomenete. Přesvědčit se o tom můžete v nedalekém 
Perníkovém hejtmantsví s muzeem perníku či na tradičních Slavnostech 
perníku. Tuto tradiční pochoutku si také můžete zakoupit v  některém 
z mnoha specializovaných obchůdků, které se ve městě nacházejí.

Kontakty:
Perníková chaloupka
www.pernikova-chaloupka.cz
Perník Jánoš
www.pernikjanos.cz
JaJa Pardubice s.r.o – pardubický perník 
www.pardubickypernik.cz
Pardubický perník - Firma Novotný  
www.pardubicky-pernik.cz
Goldfein - jemné pekařské a cukrářské výrobky
www.goldfein.cz

… Pardubický perník získal ochrannou známku „Chráněné zeměpisné 
označení“, které platí v celé EU?

Víte, 
že…
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Výletní loď Arnošt

Neváhejte, rezervujte si svou plavbu, 
a užijte si krásný rodinný výlet. Loď 
jezdí celoročně do Srnojed, Brozan či 
Kunětic, odkud je možné dojít až na 
hrad Kunětická hora. 
Rezervace: rezervace@lod.cz; tel.: 602 484 620; www.lod.cz

Pardubický pivovar
Pardubický pivovar je významným 
regionálním výrobcem piv značky 
Pernštejn, speciálního 14° piva Par-
dubický Taxis a 19° piva Porter. Pivo-
var nabízí exkurze spojené s ochut-
návkou piv.
Rezervace: pivovar@pernstejn.cz; tel.: 466 512 828; www.pernstejn.cz, www.porter.cz

Aquacentrum Pardubice
Aquacentrum v  Pardubicích nabízí 
maximální komfort a  vyžití jak pro 
rodiny, tak pro jednotlivce. Are-
ál nabízí padesáti metrový bazén, 
aquazónu s 34 metrů dlouhou troj-
skluzavkou, 102 metrů dlouhým 
tobogánem či horolezeckou stěnu. 
Ve wellness zóně můžete navštívit 
finskou saunu, sněhovou komoru, 
solnou a tureckou lázeň, nechybí tu 
ani fitness a za pěkného počasí je 
otevřena letní pláž. 
www.aquapce.cz
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Koupaliště Cihelna

Areál koupaliště je v provozu sezón-
ně od června do září. Návštěvníci 
si zde mohou vyzkoušet skluzavky, 
tobogány, skokanský bazén či divo-
ký kanál. Samozřejmě zde nechybí 
dětský bazén, minigolf, stolní tenis, 
plážový volejbal a stánky s  občer-
stvením. 
www.koupalistepardubice.cz

Lanové centrum
Moderní areál, který nabízí zážitky, 
dobrodružství a zábavu všem věko-
vým kategoriím bez ohledu na fy-
zickou kondici. Děti nebudete moci 
odtrhnout od dětské lanové dráhy, 
trampolíny, skákacího hradu či hou-
paček. Dospělí mohou vyzkoušet vy-
soké lanové překážky, obří houpačku, 
tarzaní skoky či sedmdesáti metro-
vou lanovku „Flying Fox“. 
www.lanovecentrum-pardubice.cz

... Pardubice jsou považovány za kolébku české aviatiky? Roku 1910 
zde Jan Kašpar provedl první úspěšný let a o rok později, 13. května 
1911, uskutečnil se svým Blériotem první let z Pardubic do Prahy? 

Víte, 
že…
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Muzea a galerie
Východočeské muzeum v Pardubicích
(viz pardubický zámek)
Adresa: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 799 240
E-mail: vcm@vcm.cz
www.vcm.cz

Expozice historie železnice
Soubor exponátů o historii železnice 
především v pardubickém regionu a městské 
hromadné dopravy v Pardubicích. 
Adresa: Nádražní, Rosice nad Labem
Telefon: +420 604 926 620
E-mail: pshzd@email.cz
Otevírací doba:

květen – říjen:
So 10:00 – 17:00

www.pshzd.cz

Východočeská galerie v Pardubicích 
Adresa: Zámek č. 3, 530 00 Pardubice, Dům U Jonáše,
 Pernštýnské nám. 50, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 510 003, +420 466 501 897
E-mail: vcg@vcg.cz
Otevírací doba: 

celoročně mimo Po 10:00 – 18:00
www.vcg.cz

Galerie města Pardubic
Adresa: Příhrádek 5, 531 16 Pardubice
Telefon: +420 777 820 267
E-mail: info@gmpardubice.cz
Otevírací doba: 

celoročně
Út – Ne  10:00 – 18:00 

www.gmpardubice.cz
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Galerie FONS
Adresa: Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 467 003 111
Otevírací doba: 

celoročně 
Po – Pá 08:00 – 18:00 

www.stapro.cz/galerie

Výstavní prostor Mázhaus
Adresa: Pernštýnské nám. 3,
 530 02 Pardubice
Telefon: +420 777 922 909
E-mail: mazhaus@kcpardubice.cz
Otevírací doba:

celoročně
Po a St  12:00 – 18:00
Pá – So  10:00 – 18:00
Ne  13:00 – 18:00

www.mazhaus.eu

Galerie Univerzity Pardubice
Adresa: Studentská 519, 
 532 10 Pardubice
Telefon: +420 466 036 111
E-mail: webmaster@upce.cz
Otevírací doba:

celoročně
Po a Čt  08:00 – 20:00
Pá  08:00 – 18:00
So  08:00 – 12:00
Ne  zavřeno

http://www.upce.cz/zazemi/univ-galerie.html
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Významné sportovní a kulturní akce 

Pardubice jsou perfektním místem pro milovníky sportu a kultury. Město 
je během celého roku v pohybu. Kamkoli se obrátíte, všude se něco ode-
hrává. Přijeďte se podívat a zažijte vzrušující i klidnou stránku Pardubic. 

GRAND Festival smíchu
Soutěžní festival divadelních komedií ČR
Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice
Termín: únor/březen

Pardubické hudební jaro
Tradiční mezinárodní hudební festival
Místo konání: Dům hudby, Zámek Pardubice
Termín: březen/duben

Pardubický vinařský půlmaraton
Mezinárodní běžecký závod
Místo konání: ulice města
Termín: duben

Aviatická pouť
Přehlídka (nejen) letecké techniky
Místo konání: Letiště Pardubice
Termín: červen

Pernštýnská noc
Staročeský jarmark spojený s hudební produkcí
Místo konání: Pernštýnské náměstí, Zámek Pardubice, 
Termín: červen

Czech Open
Mezinárodní festival šachu, bridže a her
Místo konání: Ideon, ČEZ Arena
Termín: červenec
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Pardubická juniorka
Tenisové mistrovství ČR
Místo konání: Tenisové kurty pod zámkem
Termín: srpen

Pardubický festival vína
Vinařská výstava, ochutnávky, cimbál, prezentace vinařů
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín: srpen

Koně v akci
Mezinárodní výstava o koních a lidech
Místo konání: Synthesia Park
Termín: září

Podzimní městské slavnosti 
Festival pardubických umělců, sraz historických vozidel,
hudební multižánrové produkce, ohňostroj
Místo konání: Zámek Pardubice, historické jádro města
Termín: září/říjen

Zlatá přilba
Motocyklové plochodrážní závody 
Místo konání: plochodrážní stadion Svítkov
Termín: září

Velká pardubická steeplechase
Nejtěžší překážkový dostih evropského kontinentu
Místo konání: Synthesia Park
Termín: říjen

Aktuální informace o akcích:
www.ipardubice.cz
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Turistické informační 
centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice 530 02
tel.:    +420 466 768 390
mob.: +420 775 068 390
e-mail: region@ipardubice.cz
web: www.ipardubice.cz

Statutární město Pardubice
Město Pardubice

Otevírací doba: 
Po – Ne 9:00 – 18:00

Turistické informace, prodej vstu-
penek a suvenýrů, veřejný internet, 
služby Dopravního podniku města 
Pardubice (dobíjení pardubické kar-
ty, prodej jízdenek), certifikované 
místo Cyklisté vítáni. Zprostředko-
vání průvodcovských služeb.

V samém centru Pardubic začínají značené stezky, po nichž se můžete vydat 
a poznat tak více z historie města. V turistickém informačním centru na 
náměstí Republiky jsou k zapůjčení zvukové průvodce, které Vás provedou: 

Stezkou Viléma z Pernštejna
– 10 zastávek seznamujících návštěvníky s památkami a více než 700le-
tou historií města

Pardubicemi po stopách Silver A 
– 6 zastávek o osudech hrdinů skupiny Silver A za 2. světové války, které 
obsahují unikátní výpovědi účastníků heydrichiády z výslechových protokolů

© 2013 Statutární město Pardubice
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