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Pardubice, 
stručná historie města
První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295. 
Jejich největší rozkvět nastal po roce 1491, kdy město koupil nejmoc-
nější šlechtic Českého království a nejvyšší hofmistr Království čes-
kého Vilém z Pernštejna. Pardubice si zvolil za centrum svého panství 
a začal tu budovat sídlo, které odpovídalo jeho postavení. Výstavba 
byla tak honosná, že se v Čechách vžilo přísloví „skví se jako Pardu-
bice“. Pernštejnům město vděčí za celé historické jádro s renesančním 
náměstím, které je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. 
Jejich dílem je i unikátní přestavba bývalého hradu na pohodlný palác 
obehnaný mohutným opevněním. 
Další významný okamžik pardubické historie přišel v  roce 1845, kdy 
Pardubicemi poprvé projel vlak na trati Praha–Olomouc. Město se 
stalo významným železničním uzlem a nastal zde rozvoj potravinář-
ského, strojírenského a chemického průmyslu, což s sebou přinášelo 
i  rozkvět společenského a kulturního života. V  roce 1874 se poprvé 
běžel dnes světoznámý dostih Velká pardubická steeplechase. K šíření 
věhlasu Pardubic také výrazně přispěl pardubický rodák, aviatik Jan 
Kašpar, kterému se na stroji Blériot roku 1910 podařilo jako prvnímu 
Čechovi vzlétnout a který o rok později na témže stroji podnikl histo-
rický let z Pardubic do Prahy.
Rozkvět města zastavila až německá okupace. Velký vliv na místní 
odboj měla především výsadková skupina Silver A, jejíž členové – 
českoslovenští vojáci vyslaní do protektorátu z Anglie – našli úkryt 
i pomoc při navazování spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. 
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydri-
cha a jeho následné smrti bylo v Pardubicích v souvislosti s působením 
skupiny Silver A na popravišti Zámeček mezi 3. červnem a 9. červen-
cem 1942 popraveno 194 českých vlastenců. 
V  současnosti se Pardubice pyšní nejen svou dlouholetou tradicí 
v oblasti dostihového sportu a výroby perníku, ale také plochodrážním 
závodem Zlatá přilba, tenisovou Juniorkou či mnoha dalšími akcemi 
pořádanými v průběhu roku. Milovníci cyklistiky tu naleznou hustou 
síť cyklostezek a příznivci jezdectví zase stezky, po nichž se mohou 
vydat na koňském hřbetě.
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Zelená brána 1

Zelená brána představuje jednu z  nejvýznamnějších dominant 
Pardubic a  spolu se zámkem vévodí historickému centru města. 
Dnes je objekt tvořen vstupní renesanční branou, jejíž průčelí zdobí 
reliéf vytvořený podle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní 
pověst pánů z  Pardubic, jejichž erb užívají Pardubice jako městský 
znak. Ve vnitřním prostoru předbraní se pravidelně konají výstavy 
místních umělců. Za vstupní branou se vypíná více než 60 metrů 
vysoká věž, která nabízí nádherný pohled na městskou památko-
vou rezervaci, zámek i  široké okolí, včetně hradu Kunětická hora.  
Ve věži Zelené brány je instalována expozice s názvem Kronika města  
Pardubic. Seznámíte se zde s pověstí o erbu pánů z Pernštejna a erbu 
pánů z Pardubic. Než začnete stoupat po dřevěném schodišti, narazíte 
na rozzuřeného zubra, kterého dokáže zkrotit jen statečný uhlíř Vaněk.  
O patro výše se pak ocitnete uprostřed bitvy u Milána. Kdo neví, jak to 
bylo s půlkou koně, kterou rytíř Ješek až do českého ležení před krále 
Vladislava přinesl, najde tu odpověď. V dalších patrech věže se nachá-
zejí expozice nazvané Trubač, Hodinář a Kronikář – ten bedlivě střeží  
a zaznamenává pardubickou historii.

  
otevírací doba: 
duben So a 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 a Ne  10.00–16.00
 (polední pauza 12.00–13.00)

Více informací na: www.zelenabrana.eu 

Památky 

Erbovní pověst zobrazená na reliéfu renesanční brány:
Český král Vladislav II. táhl roku 1158 společně s  císařem 
Fridrichem Barbarosou do Itálie pokořit město Milán. V  této 
válce se svou statečností vyznamenali hlavně čeští bojovníci. 
Při jednom nočním nájezdu na město se jim podařilo ukořistit 
koně a válečné zástavy Milána. Obyvatelé města se ale začali 
bránit a začali vytlačovat Čechy z města. Na posledního z uni-
kajících bojovníků, Ješka z Pardubic a  jeho koně, spustili mříž 
brány. Přestože byl bělouš přeťatý na půl, ještě několik metrů 
svého pána nesl. Statečný rytíř si pak věrného půlkoně naložil 
na bedra a donesl ho až do ležení svého krále Vladislava II. Za 
svou neohroženost posléze dostal od krále do erbu onu přední 
polovinu bílého koně. 
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Pernštýnské náměstí 2

Pernštýnské náměstí je centrem městské památkové rezervace vyhlá-
šené roku 1964. Náměstí má rozlohu zhruba 6 200 m2 a nachází se zde 
30 domů. Domy na náměstí dnes dokládají tři základní etapy staveb-
ního vývoje – pozdně gotickou, která se vyznačuje kamennými ostě-
ními oken, renesanční, s terakotovým ostěním oken, a pozdně barokní 
a klasicistní, kterou lze vidět ve štítech a štukové výzdobě. Největším 
zásahem do vzhledu náměstí byla stavba nové budovy radnice na 
konci 19. století, která byla postavena v novorenesančním stylu. 

Radnice 3

Stavba nové radnice v  letech 1892–1894 zásadním způsobem 
změnila původní, raně novověké jádro města. Na místě staré rad-
nice a dalších tří zbořených domů na severní straně náměstí vznikl 
rozlehlý novorenesanční radniční komplex, zbudovaný dle návrhu 

socha rytíře, strážce města, která  
zdobí štít radnice, byla vytvořena podle 

postavy Vojtěcha z Pernštejna na náhrobku 
v kostele svatého Bartoloměje. 

Krajská knihovna 4

dům čp. 77 / Oesterreicherův 
Dům je příkladem vývoje celého náměstí. Na fasádě nalezneme 
pozdně gotické i  renesanční prvky. Průčelí do náměstí bylo 
restaurováno r. 1960 a  byly odkryty četné gotické prvky, dvě 
malované niky ve 2. poschodí a  zbytky barevné výzdoby fasády. 
V přízemí narazíme na pozůstatky středověké studny. Dům čp. 78, 
zvaný Klepsatlovský má goticko-renesanční fasádu se štítovou 
atikou. V  prvním poschodí se dochovala pozdně gotická okna 
s kamenným ostěním. Ve druhém patře jsou pernštýnská rene-
sanční okna s terakotovým ostěním, kolem nichž byly odhaleny 
zbytky gotických malovaných květů. 

architekta Jana Wejrycha. Dominantou radnice jsou dvě věže, 
které rozdělují stavbu v průčelí na tři části. Mezi věžemi nad dru-
hým poschodím vystupuje štít, v jehož prostředním poli je umístěn 
městský znak. Socha rytíře, strážce města, která zdobí štít radnice, 
byla vytvořena podle postavy Vojtěcha z Pernštejna na náhrobku 
v kostele svatého Bartoloměje. 

Dům Mydlářovský, Wernerův 5

dům čp. 116 / I. radnice
V  letech 1505–1515 zde bývala první pardubická radnice. Dům 
byl po požáru r. 1507 znovu postaven v gotickém slohu jako jednopa-
trový. O renesanční poschodí byl zvýšen po požáru r. 1538. Z té doby 
pochází obloučkový štít s plastickými polopilířky. Přes požár i pohromy 
během třicetileté války se zachoval gotický opěrný oblouk nad ústím 
Bartolomějské uličky. V jeho třech kaplích s ozubenými hroty můžeme 
spatřit barevné postavy znázorňující panoše, šaška a  šlechtičnu. 
Byly zazděny a  opět odkryty při opravě domu r. 1904 za majitele  
Karla Wernera. Dům vlastnil již jeho otec, který byl v  letech 1879 až 
1888 starostou Pardubic. Hostil zde významné české osobnosti, např.  
Jana Nerudu nebo Bedřicha Smetanu. Dům zabírá celou stranu  
Bartolomějské ulice až na Wernerovo nábřeží.

Restaurace „U Bílého koníčka“ 7

dům čp. 60 / Románovský 
Stavebníkem domu „U Bílého koníčka“ byl po prvním požáru města 
roku 1538 bohatý purkmistr Jan Román, který v  domě požár přežil. 
V přízemí vedle průjezdu je mázhaus se sklípkovou klenbou podepře-
nou asymetricky středním pilířem. Klenutý mázhaus nalezneme i v prv-
ním poschodí. Již od roku 1507 byl v přízemí šenk. Restaurace byla 
obnovena po opravě r. 1970, má tedy dlouhou tradici. Nad vysazenou 
a profilovanou střední římsou nepřehlédneme rozložitý barokní štít.

Mariánský sloup s balustrádou 6

Uprostřed Pernštýnského náměstí byl v  roce 1698 vztyčen 
kamenný sloup s  pozlacenou sochou Panny Marie stojící na srpku 
měsíce, jež hledí na tehdejší radnici, která se nacházela na rohu 
Pernštýnské ulice. Roku 1695 jej nechal postavit pardubický děkan 
Valentýn Klečák neznámým italským umělcem jako poděkování za 
záchranu města před morem roku 1680. K soše Panny Marie se konaly 
náboženské poutě a školní mládež tu hrávala divadlo. Na objednávku 
radních vytvořil místní sochař Jakub Teplý v letech 1773–1777 boha-
tou balustrádu, na níž jsou umístěny zemské znaky, znak Pardubic 
a města Vídně, na rozích čeští lvi a dílo zdobí ve dvou řadách osm soch 
světců považovaných za přední patrony české země. U paty sloupu 
se nachází sochy sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Norberta a sv. Vojtěcha, 
balustrádu pak zdobí sochy sv. Ivana, sv. Jana Nepomuckého, sv. Pro-
kopa a sv. Josefa. 
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„U sv. Václava“ 8

dům čp. 3 / Šišatkovský 
Původně gotický dům byl po roce 1538 renesančně přestavěn.  
Za povšimnutí stojí gotické malované niky, renesanční terakotová 
ostění dveří, trojdílný pozdně barokní štít z 2. pol. 18. století se zvlně-
nými římsami a plastika sv. Václava na koni od Jakuba Teplého z roku 
1799. V minulosti sloužil jako šatlava. V současnosti zde sídlí výstavní 
prostor Mázhaus (viz str. 41).

Dům U Jonáše 9  
dům čp. 50 
Nejobdivovanější barokní památkou Pardubic je dům čp. 50 na 
východní straně Pernštýnského náměstí, nazývaný „U Jonáše“. V pří-
zemí se dochovala cenná sklípková klenba z počátku 16. století. Průčelí 
domu zdobí rozměrný plastický reliéf, jehož dominantu tvoří postava 

Autorství tohoto uměleckého díla je  
přisuzováno místnímu sochaři a řezbáři 
Jakubovi Teplému, který byl též autorem 

výzdoby několika dalších domů. 

biblického proroka Jonáše v tlamě velryby. Autorství tohoto umělec-
kého díla je přisuzováno místnímu sochaři a řezbáři Jakubovi Teplému, 
který byl též autorem výzdoby několika dalších domů. V  současné 
době zde najdete expozice Východočeské galerie (viz str. 40).

Matějovský / stará lékárna 10  

dům čp. 51
Dům má pozdně gotické jádro a v přízemí dvoulodní mázhaus. Klasi-
cistní průčelí z konce 18. století bylo upraveno ve století devatenác-
tém. Od r. 1666 měl dům právo šenku. Byl zde zájezdní hostinec, ve 
dvoře stáje pro 16 koní a přístřešek pro formanské vozy. Roku 1806 
zde lékárník Josef Menšík zřídil lékárnu, v níž se vystřídala řada magis-
trů. Roku 1914 byly na fasádu doplněny lékárnické motivy, ve štítu 
se nachází reliéf Aeskulapa. Po roce 1950 byla lékárna znárodněna  
a r. 1979 po 173 letech zavřena. Pěkné lékárenské vybavení z počátku 
20. století se bohužel ztratilo. Dnes zde sídlí Galerie FONS (viz str. 41).
  

Kostel Zvěstování Panny Marie  11

Kostel Zvěstování Panny Marie patří mezi nejstarší stavby v Pardubi-
cích, jehož existenci lze doložit k polovině 14. století. Kostel byl pře-
stavěn na začátku 16. století Vilémem z Pernštejna. Pozoruhodné 
je, že loď kostela má pozdně gotickou žebrovou klenbu, zatímco 
presbytář klenbu sklípkovou. Od třicátých let 16. století byla farní 
funkce přemístěna ke kostelu sv. Bartoloměje a  ke kostelu Zvěs-
tování Panny Marie přišli minorité. Při jejich klášteře, který stál na 
místě okolních domů, vzniklo v  polovině 18. století latinské gym-
názium. Klášter byl zrušen při reformách Josefa II. v  roce 1786. 
Z doby minoritského kláštera pocházejí rozsáhlé podzemní prostory 
pod kostelem, které byly využívány jako pohřební katakomby, jejich 
větší část pak za 2. světové války sloužila jako kryty protiletecké 
ochrany. 

Příhrádek 12

Příhrádek tvoří spojnici mezi zámkem a  městem. Měl funkci opev-
něného předbraní a  zároveň sloužil hospodářskému zázemí správy 
panství. Budovy v uzavřeném prostoru Příhrádku sloužily jako sklady, 
kanceláře panských úředníků, vězení a byty. Prostory jedné z budov 
dnes využívá Galerie města Pardubic (viz str. 40).
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Najdete tu nejstarší akt 
v českých dějinách výtvarného umění 
Fortunu Volubilis – Štěstěnu vrtkavou

Zámek 13

Pardubický zámek představuje v mnoha ohledech výjimečný památ-
kový objekt. Najdete tu nejstarší akt v dějinách českého výtvarného 
umění Fortunu Volubilis – Štěstěnu vrtkavou, Rytířské sály s nejstar-
šími renesančními nástěnnými malbami v Čechách, veřejnosti dlouho 
uzavřenou kapli Tří králů nebo báchorkami opředený tajný kryt civilní 
obrany v  severovýchodním rondelu zámeckých valů. Unikátní jsou 
také jeho dochované původní dispozice rovinného vodního hradu 
uzavřeného od  okolního světa mohutnými zemními valy, poskytující 
zároveň pohodlí rozlehlého renesančního zámku. O  jeho podobu se 
postarali páni z  Pernštejna. Dnes je zámek sídlem Východočeského 
muzea (viz str. 38) a sídlem Východočeské galerie (viz str. 40). 

otevírací doba:
celoročně Út–Ne   10.00–18.00 

Kryt civilní obrany:
celoročně  So 10.00 a 15.00 (na objednávku)
telefonická rezervace + 420 466 799 271

Více informací na: www.vcm.cz

o znaku pánů z Pernštejna 
Nad vstupem do první zámecké brány se nachází reliéf zobrazu-
jící pověst o znaku pánů z Pernštejna. O původu rodu Pernštejnů 
a  jejich erbu, na němž je černá zubří hlava s kruhem v nozdrách 
na stříbrném a později i zlatém štítu, se dochovala pověst, kterou 
Pernštejnové prezentovali v  podobě kamenných reliéfů na domi-
nantních stavbách několika svých sídel. 
Podle pověsti žil kdysi v  lesích na Moravě chudý uhlíř  
Vojtěch, kterému v prosté chýši někdo začal krást potravu. Jed-
nou si Vojtěch počíhal na zloděje a  s  překvapením zjistil, že je 
to divoký zubr. Zvíře vší silou popadl za rohy, ale nevěděl, co si 
s ním dál počít. Až prý ptáček na stromě na něj pokřikoval: „Lejčí, 
lejčí…!“ Uhlíř pochopil, odmotal lýko, které měl kolem nohou jako 
svou obuv, upletl z něj houžev a prostrčil ji zubrovi skrz nozdry. 
Takto pokořené zvíře odvedl na knížecí hrad, kde mu před užas-
lými diváky jedinou ranou usekl hlavu. Za tento hrdinský čin, jímž 
zbavil panství zběsilého zubra, dostal od svého pána do znaku 
černou zubří hlavu s kruhem v nozdrách a lesy, kde dříve pálil uhlí, 
aby si zde postavil hrad.
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Wernerovo nábřeží 14

Wernerovo nábřeží a přilehlé uličky představují jedno z nejmalebněj-
ších zákoutí starých Pardubic. Kdysi tu ovšem bývalo rušno. Protékala 
tudy takzvaná „městská řeka“ nebo též „strouha“, kterou nechal 
na přelomu 15. a 16. stol. vykopat Vilém z Pernštejna a jejíž zbytky tu 
můžeme vidět dodnes. Šlo o  jednu ze vskutku obdivuhodných pern-
štejnských vodních staveb, která městu sloužila jako důležitý zdroj 
užitkové vody. V těchto místech vzniklo jakési „výrobní centrum“ stře-
dověkých Pardubic. Na konci Wernerova nábřeží strouha poháněla 
vodní kola sladovny a mlýnu, později označovaného jako tzv. císařský 
mlýn. Několik metrů pod ním stála městská lázeň a tam, kde je dnes 
zadní trakt radnice, stával městský pivovar, který rovněž bral vodu ze 
strouhy. O kousek dál, nedaleko kostela sv. Bartoloměje, se nacházely 
masné krámy. Ani jejich uživatelé, místní řezníci, se bez vody neobešli. 
Voda ze strouhy se vlévala za kostelem sv. Bartoloměje do městského 
příkopu a o pár desítek metrů dál, za hradbou na předměstí, poháněla 
další vodní kola – hamru, soukenické valchy, pily a dalšího mlýnu. Dnes 
tudy vede čtyřproudá komunikace po Sukově třídě.  

Kostel sv. Bartoloměje 15  
Kostel sv. Bartoloměje byl postaven na začátku 16. století. Měl sloužit 
katolické menšině obyvatel města a zároveň jako rodová hrobka české 
větve Pernštejnů. Dominantu presbyteria chrámu tvoří mohutná pís-
kovcová tumba, zakrytá mramorovým náhrobním kamenem s postavou 

Dominantu presbyteria chrámu  
tvoří mohutná pískovcová tumba, 
zakrytá mramorovým náhrobním  
kamenem s postavou Vojtěcha  

z Pernštejna. 

Vojtěcha z Pernštejna. V roce 1912 získal objekt na západní straně 
bohatě zdobenou přístavbu. Dochovaná původní dispozice a malířská 
výzdoba řadí tento kostel k unikátním dokladům o podobě chrámo-
vého prostoru v 16. století. 
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Náměstí Republiky
Prostor náměstí Republiky byl na konci 19. a počátku 20. století upra-
ven jako harmonický přechod mezi starým a novým městem. Nalez-
nete zde množství staveb od význačných architektů 20. století –  
náměstí je přímo jejich skanzenem!  

Východočeské divadlo 
Pardubice 

Patří mezi nejstarší stálé divadelní scény v Čechách. K položení základ-
ního kamene došlo přesně v  den 39. výročí položení základního 
kamene k Národnímu divadlu. Secesní budova Městského divadla byla 
postavena v  letech 1906–1909. Projekt připravil architekt Antonín 
Balšánek. Nad tympanonem ozdobeným městským znakem se vypíná 
socha „Génia“ s tváří Emy Destinové, slavné české operní pěvkyně 20. 
století. Autorem sochy Genia na čele budovy je akademický sochař 
Bohumil Kafka, tvůrce největší jezdecké sochy na světě – Žižkova 
pomníku na Vítkově v Praze. Medailony předních českých hudebních 
skladatelů a dramatiků vytvořil Bohumil Vlček. 

Architektura 20. století

Architektura 20. století
15



1716 Architektura 20. století Architektura 20. století

obchodní centrum Grand
Zhruba na místě Grandu stávala od 16. století celnice, kterou roku 
1639 během 30leté války zbourali Švédové. Roku 1869 koupili poze-
mek manželé Patzeltovi, kteří zde zřídili hostinec Hotel Kotel. V roce 
1931 byl po dlouholetém plánování zprovozněn na náměstí Repub-
liky Hotel Grand, projektovaný architektem Josefem Gočárem. Hotel 
byl koncipován jako reprezentační víceúčelová budova a pro  řadu 
generací se stal hlavním společenským centrem Pardubic. 

Automatické mlýny Pardubice
Na konci Starého Města, za mostem přes Chrudimku, stojí dominantní 
budova Automatických mlýnů Pardubice. Zakladatelem automatic-
kého mlýnu, poháněného elektřinou z nedaleké hydroelektrárny, byla 
rodina Winternitzů. Šlo o významnou židovskou rodinu. Budovu mlýnů 
nechali Winternitzové postavit v roce 1910 podle projektu známého 
architekta Josefa Gočára. Později dále stavebně upravovaný mlýn je 
ukázkou uplatnění kvalitní moderní architektury u výrobního objektu. 

Krajský a městský úřad 

Budova okresního úřadu, kterou využívá Magistrát města Pardubic 
a Krajský úřad Pardubického kraje, byla postavena v  roce 1924 jako 
sídlo generálního ředitelství pošt a  telegrafů. Budovu projektoval 
architekt Ladislav Machoň a  je vynikající ukázkou citlivého přístupu 
tvůrce moderní architektury ve stylu konstruktivismu k okolní starší 
zástavbě. Za 2. světové války budova nechvalně proslula jako slu-
žebna „Schutzpolizei“, kde docházelo k vyslýchání a mučení odbojářů. 

Komerční banka
Na místě dnešní budovy Komerční banky stával v 19. století hostinec 
U České koruny, v jehož prostorách se konala první ochotnická diva-
delní představení v Pardubicích. Roku 1923 byl hostinec prodán Anglo-
české bance, která zde roku 1925 nechala postavit novou budovu dle 
plánů Josefa Gočára, českého architekta, jehož díla, především z kubis-
tického a funkcionalistického období, patří k vrcholům české moderní 
architektury.

Zvonice / Památník padlých
Na místě dnešní zvonice stávala od roku 1556 hranice pro zvony, 
obložená osmibokým prkenným hranolem. Zvonice za 30leté války 
shořela a na jejím místě byla postavena zvonice nová, již se zděnou 
dolní komorou. Roku 1680, kdy v Čechách řádil mor, zde město zří-
dilo kapli ochránci před morem, sv. Rochovi. Kaple byla následně 
roku 1833 zrušena a  oltář přenesen do kostela sv. Bartoloměje. 
Dnešní podobu získala zvonice roku 1930 díky tehdejšímu staros-
tovi J. Prokopovi. U  zvonice byl postaven pomník padlým z první 
světové války.

Potravinářská průmyslovka
V roce 1931 vyrostl na náměstí Republiky, proti kostelu sv. Bartoloměje, 
objekt Průmyslového muzea. Tuto moderní budovu projektoval zdejší 
rodák, architekt Karel Řepa. Svému účelu však budova dlouho neslou-
žila. Po druhé světové válce průmyslové muzeum zaniklo a  stavbu 
začala záhy využívat dodnes zde působící Střední průmyslová škola 
potravinářská, v jejíchž prostorách se nachází funkční miniaturní auto-
matický mlýn.
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Naučné městské stezky
Architektura 20. století

Nádraží Pardubice
Hlavní nádraží v  Pardubicích je jednou z  nejvýznamnějších staveb 
poválečného funkcionalismu u nás a zároveň vrcholné dílo architekta 
Karla Řepy, na kterém spolupracoval spolu s  architektem Josefem 
Dandou. Bylo otevřeno v roce 1958 a i po více jak 50 letech plného 
provozu je jedním z nejpříjemnějších nádraží v republice. Pohodlí ces-
tujícím poskytuje velká vzdušná vytápěná hala, kterou díky skořepino-
vému zastřešení neruší žádné sloupy. Nádraží je dnes památkově 
chráněno. V  prostoru podchodu čtvrtého nástupiště se nachází 
pamětní deska Ing. Jana Kašpara, a to přímo na místě bývalého han-
gáru a aviatické školy tohoto průkopníka aviatiky, odkud se uskutečnil 
jeho první let.

Krematorium
Významná stavba architektury 20. století dokumentující bouřlivý roz-
voj Pardubic. Stěžejní dílo architekta Pavla Janáka a malíře a výtvarníka 
Františka Kysely vybrané z téměř stovky projektů v  architektonické 
soutěži v r. 1918. Dílo navržené v poválečném rondokubismu zdůraz-
ňuje především duchovní obsah (vychází z principu starokřesťanské 
baziliky). Typické je použití kružnice, mezikruží, kruhové výseče a válce. 
Hlavním však je princip rytmu, který v  architektuře vyjadřuje pohyb 
a  vztah k  historii. Kruhové formy a  červenobílé vybarvení v  duchu 
národních barev byly srozumitelné veřejnosti a dobře odpovídaly atmo-
sféře vzniku 1. republiky. Krematorium je národní kulturní památka.

Památník Zámeček
Po domluvě s pracovníky Turistického informačního centra je možné 
navštívit památník Zámeček, kde bylo v  období heydrichiády popra-
veno 194 českých občanů z Pardubic a okolí. Je zde v provozu dote-
kový infokiosek, který návštěvníky blíže seznámí s  událostmi roku 
1942. Areál památníku je volně přístupný od května do listopadu 
každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Machoňova pasáž
Městský dům s obchodní pasáží byl realizován v  letech 1925 dle 
návrhu Ladislava Machoně ve stylu art deco. Pasáž s bytovými jed-
notkami měla po svém dokončení 28 obchodů a podzemní restau-
raci. Dům je zapsán mezi kulturní památky. 
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Pardubicemi po stopách silver A 
Poslední cesta Alfréda Bartoše
Naučná stezka Pardubicemi po  stopách Silver A. Poslední cesta 
Alfréda Bartoše přibližuje návštěvníkům osudy zdejších obyvatel 
během 2. světové války, představuje místa spojená s činností para-
výsadku Silver A  v  Pardubicích a  osudy hlavních aktérů, především 
postavy kapitána Alfréda Bartoše. 
Stezku je možné si projít s průvodcem nebo si v Turistickém informač-
ním centru Pardubice zapůjčit zvukového průvodce, který obsahuje 
dosud neznámá svědectví účastníků heydrichiády. 

21

stezka Viléma z Pernštejna
Celková délka tohoto okruhu s  deseti zastávkami a  informačními 
tabulemi je 2,5 km a urazit se dá za jednu hodinu. Výchozím bodem 
naučné stezky je charakteristická, 60 metrů vysoká Zelená brána. 
Stezka dále pokračuje přes malebné Pernštýnské náměstí, Příhrádek, 
pardubický zámek, do Tyršových sadů, dále ke kostelu sv. Bartolo-
měje, k  monumentální stavbě Automatických mlýnů bratří Winter-
nitzů až k  poslední části stezky Viléma z Pernštejna, Komenského 
náměstí. V  Turistickém informačním centru Pardubice je možné si 
k této stezce zapůjčit audioguidy.

mapka
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GRAND Festival smíchu 
Festival nejúspěšnějších 
divadelních komedií
Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice
Termín:  únor/březen

Pardubické hudební jaro
Tradiční mezinárodní 
hudební festival
Místo konání:  Dům hudby, zámek
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 folklórním festivalem 
Místo konání:  Pernštýnské náměstí, 
 zámek, historické jádro města
Termín:  červen

Czech open
Mezinárodní festival šachu, bridže a her
Místo konání:  Ideon, ČEZ Arena
Termín:  červenec

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:  Agrofert Park
Termín:  září

Významné kulturní  
a sportovní akce Pardubic



Volný čas
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Městské slavnosti
Festival pardubických umělců,  
sraz historických vozidel, divadelní 
představení, hudební multižánrové 
produkce, ochutnávky medu,  
závěrečná ohňostrojová show na labi
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:  Agrofert Park
Termín:  říjen

Aktuální informace o akcích:
www.ipardubice.cz
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Národní hřebčín Kladruby nad labem
Hřebčín v  Kladrubech nad Labem je světoznámý díky plemennému 
chovu koní. V roce 1579 mu byl císařem Rudolfem II. udělen status 
císařského dvorního hřebčína, jehož úkolem bylo chovat reprezentační 
kočárové koně pro potřeby dvora. Díky tomuto chovu se v Kladrubech 
zachovala jedinečná populace ušlechtilých starokladrubských běloušů, 
která byla spolu s celým hřebčínem vyhlášena národní kulturní památ-
kou. Návštěvníkům hřebčína je též umožněna prohlídka stájí s odbor-
ným výkladem i projížďky malebným okolím na koni či kočárem s dvoj-
spřežím nebo čtyřspřežím.

Adresa:   Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., 
533 14 Kladruby nad Labem 

Telefon: +420 466 736 530
E-mail: kladruby@nhkladruby.cz
otevírací doba: 
červen  So, Ne v 11.00, 13.00, 14.30, 15.45 
červenec, srpen   Út–Ne v 11.00, 13.00, 14.30, 15.45
září  So, Ne v 11.00, 13.00, 14.30, 15.45 

Více informací na: www.nhkladruby.cz

slatiňany
Původně renesanční zámek je národní kulturní památkou s  největší 
hipologickou sbírkou na světě zaměřenou na koně. V parku mají výběh 
divocí koně Převalského, v areálu naleznete také hřebčín s výběhy sta-
rokladrubských vraníků, kteří jsou ve Slatiňanech chováni.

Adresa:  Státní zámek Slatiňany, Zámecký park 1, 
 538 21 Slatiňany 
Telefon: +420 469 681 112
E-mail: slatinany@pardubice.npu.cz
otevírací doba: 
duben  So, Ne, svátky 10.00–16.00
květen, září  Út–Ne 10.00–15.00, o víkendech do 16.00 
červen Út–Ne 10.00–16.00
červenec, srpen  Út–Ne 10.00–17.00
říjen  So, Ne, svátky 10.00-15.00

Více informací na: www.zamek-slatinany.cz; www.nhkladruby.cz
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Koně
Koně ve svém znaku mají Pardubice již od 12. století. Koně patří 
k hlavním atributům této oblasti. V první polovině 19. století byly 
v  Pardubicích pořádány tzv. parforsní hony, na které se sjížděla 
šlechta z  celé Evropy, sídlily zde také jezdecké posádky, jejichž 
důstojníci se na pořádání těchto honů podíleli. Odtud už byl jen 
krůček k překážkovým koňským dostihům a proslulé Velké pardu-
bické steeplechase – jednomu z nejtěžších dostihů na evropském 
kontinentu. Unikátní dostih se poprvé běžel roku 1874 a  každo-
ročně láká do Pardubic ty nejlepší koně, žokeje i  milovníky koní 
z celého světa. V  nedalekém okolí se nachází zcela výjimečná 
památka, nejstarší velký hřebčín na světě – Kladruby nad Labem, 
proslulý chovem starokladrubských koní, a Slatiňany, kde je kromě 
hřebčína k vidění hipologické muzeum s největší sbírkou v Evropě. 
Na Pardubicku najdete také dostatek míst, kde se dá prožít 
báječná dovolená v koňském sedle.

Agrofert Park
Dostihové závodiště Pardubice o rozloze 54 hektarů je moderní dosti-
hový a jezdecký areál evropských parametrů, na kterém se běhá jeden  
z nejtěžších překážkových dostihů evropského kontinentu – Velká 
pardubická steeplechase. V  průběhu roku je možná prohlídka závo-
diště a stájí s průvodcem.

Adresa:  Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 797 111 
E-mail:  racecourse@pardubice-racecourse.cz 

Více informací na: www.agrofertpark.cz

Závodiště a jezdecký areál v Kolesách
Závodiště o rozloze 21 hektarů je součástí Kladrub nad Labem. Běhají 
se na něm rovinové i překážkové dostihy a vedle dostihové dráhy jsou 
zde ještě dvě kolbiště pro parkurové skákání, drezurní obdélník a krytá 
jízdárna. Areál v Kolesách mohou využít i zájemci o rekreační ježdění 
nebo je možné rezervovat si jízdu kočárem.

Adresa:  Elektrovasury, společnost s r.o., 533 14 Kladruby nad Labem 
Telefon: +420 466 937 113
E-mail: vedeni@elektrovasury.cz

Více informací na: www.elektrovasury.cz
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Pardubický perník
Tradice perníkářství sahá v Pardubicích až do 16. století. Skutečný 
rozmach ve výrobě perníku, díky němuž se perník stal neodmysli-
telným symbolem Pardubic, nastal až  počátkem 20. století. Ve 
městě bylo založeno několik firem, které zaměstnávaly největší 
odborníky na perník medový i  marcipánový, a  jejich výrobky si 
získávaly přízeň gurmánů nejen v  Čechách, ale i  v  zahraničí. 
Dodnes se zde udržela tradice výroby perníku, který je již pro řadu 
generací tím nejtradičnějším suvenýrem z města Pardubic. Pardu-
bičtí perníkáři umějí z perníku vyrobit pouťové srdce, postavit 
perníkovou chaloupku, prostě vše, na co si vzpomenete. 

Perníková chaloupka
Nedaleko pod hradem Kunětická hora se nachází Perníková cha-
loupka s Muzeem perníku a řadou pohádkových atrakcí. Pokud máte 
rádi pohádky anebo rádi mlsáte, je Perníková chaloupka tím správ-
ným místem k návštěvě. 

Adresa:  V Perníkové chaloupce čp. 38, 533 52 Ráby
Telefon:  +420 466 612 474
E-mail:  info@pardub.cz

Otevírací doba a více informací na: www.pernikova-chaloupka.cz
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Vyjížďky na koních 
Ranch Buena Vista
Adresa:  Lukovna 20, Sezemice
Telefon.:  +420 606 846 808 
E-mail:  –
Více informací na: www.ranchbuenavista.cz 

WesternFarm Alvero
Adresa:  Bohumileč 4, 533 04 Sezemice
Telefon.:  +420 608 894 936 
E-mail: westernfarmalvero@gmail.com
Více informací na: www.westernfarmalvero.cz

Ranč Bělečko – jezdecký objekt Býšť
Adresa:  Bělečko 21, Býšť, 
 534 01 Holice
Telefon:  +420 732 511 216
E-mail: ranc-belecko@seznam.cz
Více informací na: www.ranc-belecko.cz

Jezdecký klub staré Ždánice 
Adresa:  Staré Ždánice 32, 
 533 44 Staré Ždánice
Telefon:  +420 606 432 796
E-mail:  konezdanice@seznam.cz
Více informací na: www.konezdanice.wz.cz

Apolenka
Adresa:  Spojil Na Okrajích 156, 
 530 02 Spojil
Telefon:  +420 777 404 618, 
 +420 775 114 618
E-mail: info@apolenka.org
Více informací na: www.apolenka.org

Ranch Andy West
Adresa:  Kunětice u Pardubic
Telefon:  +420 607 685 456
E-mail: andywest@seznam.cz
Více informací na: www.andywest.cz
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Perník Janoš 
Prodejna perníku, cukrárna – kavárna 
Adresa:  Věry Junkové 306, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 261 167
E-mail:  pernikjanos@seznam.cz
Otevírací doba:  Út–Pá 10.00–17.30, 
 Po, So 10.00–16.00
Více informací na: www.pernikjanos.cz

Prodejna perníku Janoš
Adresa:  K Polabinám 1895, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 511 622
E-mail:  pernikjanos@seznam.cz
Otevírací doba:  Po–Pá 9.00–17.30
Více informací na: www.pernikjanos.cz

JaJa Pardubice s.r.o 
– pardubický perník
Adresa:  17. listopadu 360, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 414
E-mail:  jaja@pardubickypernik.cz
Otevírací doba:  Po–Pá 7.00–18.00, 
 So 8.00–12.00
Více informací na: www.pardubickypernik.cz

Petr Novotný 
– Výroba a prodej pardubického perníku
Adresa:  Palackého třída 2421,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 723 571 725
E-mail:  info@pernikpardubicky.cz
Otevírací doba: Po–Pá 8.00–17.00, 
 So 8.00–12.00
Více informací na: www.pardubicky-pernik.cz

Petr Novotný 
– Výroba a prodej 
pardubického perníku 
Adresa:  AFI PALACE,
 Masarykovo náměstí 2799, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 722 659 225
E-mail:  info@pernikpardubicky.cz
Otevírací doba:  Po–Pá 9.00–21.00, 
 So 10.00–21.00
Více informací na: www.pardubicky-pernik.cz

Prodejny pardubického perníku Cyklotrasy a in-line bruslení 
v Pardubicích
Díky rovinatému terénu je na Pardubicku 
kolo nejběžnějším dopravním prostředkem. 
Síť značených cyklotras i množství kvalit-
ních cyklostezek jsou velkým turistickým 
lákadlem. Velmi oblíbená je cyklo a zároveň 
in-line stezka z Pardubic na Kunětickou 
horu podél řeky Labe. Stezka začíná u kou-
paliště Cihelna v Pardubicích a podél toku 
Labe pokračuje přes obec Brozany a Ráby. 
Zdatnější cyklisté mohou pokračovat po 
cyklostezce přes Kunětice a Sezemice zpět 
do Pardubic.
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Cyklopůjčovna ČD bike
Adresa:  Pardubice hlavní nádraží
Telefon:  +420 972 322 066
E-mail:  PCEpujkol@kcod.cd.cz
Více informací na: www.cd.cz/volny-cas/
 
YETTIsPoRT v. o. s.
Adresa:  Štrossova 122, 530 03 Pardubice 
Telefon:  +420 466 614 598
E-mail:  yetti.sport@tiscali.cz
Více informací na: www.yettisport.cz

hobby Bike / Půjčovna
Adresa:  Staňkova 2114, 530 02 Pardubice 
Telefon:  +420 603 854 694, +420 730 105 739
E-mail:  info@hobby-bike.cz
Více informací na: www.hobby-bike.cz

Půjčovna in-line bruslí  
– lanové centrum Pardubice s.r.o.
Adresa:  Kunětická 225, 
 530 09 Pardubice – Cihelna
Telefon:  +420 725 384 007
E-mail: lanovecentrum@centrum.cz
Více informací na: 
 www.lanovecentrum-pardubice.cz

Půjčovna in-line bruslí 
a BMX kol – skatepark Pardubice
Adresa:  Kpt. Bartoše 2788, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 724 200 662
E-mail:  info@skateparkpardubice.cz
Více informací na: www.skateparkpardubice.cz
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Výletní loď Arnošt z Pardubic
Neváhejte, rezervujte si svou plavbu a  užijte si krásný rodinný 
výlet. Loď Arnošt kotví v Pardubicích u ČEZ Areny a pluje do Srno-
jed, Brozan či Kunětic, odkud je možné dojít až na hrad Kunětická 
hora. 

Rezervace:  rezervace@lod.cz
Telefon:       +420 602 484 620
  
Více informací na: www.lod.cz
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lanové centrum Pardubice s.r.o.
Adresa:  Kunětická 225, 
 530 09 Pardubice – Cihelna
Telefon:  +420 725 384 007
E-mail:  lanovecentrum@centrum.cz
Více informací na: www.lanovecentrum-pardubice.cz

skatepark Pardubice
Adresa: Kpt. Bartoše 2788, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 724 200 662
E-mail:  info@skateparkpardubice.cz
Více informací na: www.skateparkpardubice.cz

laser Game Pardubice
Adresa:  Jiřího z Poděbrad 2593, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 601 369 568
E-mail:  lasergamepardubice@gmail.com 
Otevírací doba: Po–Ne 9.00–22.00
Více informací na: www.lasergamepardubice.cz

Adrenalin

léčebné lázně Bohdaneč a.s.
wellness / masáže / solná jeskyně
Adresa:  Masarykovo nám. 6, 
 533 41 Lázně Bohdaneč
Telefon:  +420 466 860 274
E-mail:  wellness@llb.cz
Otevírací doba: Po–So 9.00– 16.00/21.00, 
 Ne 9.00–12.00/21.00
Více informací na: www.llb.cz

Pension Birdie
solná jeskyně
Adresa:  Hlaváčova 392, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 053 260
E-mail: info@birdie.cz
Otevírací doba: Po–So 10.00–19.00, 
 červenec a srpen zavřeno
Více informací na: www.birdie.cz
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Aquacentrum 
Pardubice 
Aquacentrum v  Pardubicích nabízí maximální 
komfort a vyžití jak pro rodiny, tak pro jednot-
livce. Areál nabízí 50 m bazén, aquazónu a well-
ness. Za pěkného počasí je otevřena letní pláž. 
Adresa:  Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 461 101 200
E-mail:  info@aquapce.cz
Otevírací doba: Po–Pá 6.00–21.45, 
 So a Ne 10.00–21.45
Více informací na: www.aquapce.cz

Astoria – pivní lázně
sauna / pivní lázně / masáže
Adresa:  Sladkovského 415, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 610 306, 
 +420 603 333 033
Otevírací doba: –
E-mail:  radka.chudomelova@salonastorie.cz
Více informací na: www.salonastorie.cz

Koupaliště 
Cihelna
Areál koupaliště je v  provozu sezónně od 
června do září. Návštěvníci si zde mohou 
vyzkoušet skluzavky, tobogány, skokanský 
bazén či divoký kanál. 
Adresa:  Cihelna, 
 530 09 Pardubice
Telefon:  +420 466 430 611
E-mail:  koupaliste.pce@atlas.cz
Více informací na: 
www.koupalistepardubice.cz

h-centrum
wellness / sauna / masáže
Adresa:  Staré Hradiště 197, 
 533 52 Pardubice
Telefon:  +420 466 412 044
Otevírací doba: 
 Po–Ne 7.00– 22.00
E-mail:  info@hcentrum.net
Více informací na: www.hcentrum.net

Aquacentrum, koupaliště, wellness

saunový ráj
wellness / masáže
Adresa:  Vysokomýtská 629, 534 01 Holice
Telefon:  +420 468 000 401
E-mail:  info@saunovyraj.cz
Otevírací doba: Ne–Čt 10.00–21.00, 
 Pá–So 10.00–22.00
Více informací na: www.saunovyraj.cz

Golf & spa Resort Kunětická hora
wellness / masáže
Adresa:  Dříteč 155, 
 533 05 Dříteč
Telefon:  +420 775 765 564
E-mail:  spa@gckh.cz
Otevírací doba:  Út, Čt, Pá a Ne 17.00–22.00
Více informací na: www.grkh.cz
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Kultura a umění
36

Golf & spa Resort Kunětická hora 
Adresa:  Dříteč 155, 533 05 Dříteč
Telefon:  +420 464 622 211, 
 +420 464 622 212, 
 +420 602 519 039
E-mail:  recepce@gckh.cz
Více informací na: www.grkh.cz

Golf Club Pardubice
Adresa:  533 41 Lázně Bohdaneč
Telefon:  +420 723 625 525
E-mail:  gcpa@mybox.cz
Více informací na: www.gcpa.cz

luka – bowling restaurant
Adresa:  Palackého 2748, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 924 111
E-mail:  info@luka-bowling.cz
Otevírací doba: Po–Čt 15.00– 24.00,
 Pá 15.00–01.00, So 10.00–01.00 
 Ne 10.00–22.00
Více informací na: www.luka-bowling.cz

iXi club
Adresa:  Kunětická 133, 
 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 411 991, 
 +420 466 411 992
E-mail:  –
Otevírací doba: celoročně Po–Čt 07.00–23.00, 
 Pá 07.00–01.00, 
 So 08.00–01.00, 
 Ne 08.00–23.00
Více informací na: www.ixiclub.cz

Restaurant Velvet
Adresa:  třída Míru 110, 
 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 535 773
E-mail:  –
Otevírací doba: celoročně Po–So 11.00–01.00, 
 Ne 16.00–22.00
Více informací na: www.restaurace-pardubice.cz

hostel Trim
Adresa:  Semtínská 56, 
 533 53 Pardubice
Telefon:  +420 466 645 972
E-mail:  hosteltrim@hosteltrim.cz
Více informací na: www.hosteltrim.cz

Bowling & Ricochet Pardubice oK Centrum
Adresa:  nám. Dukelských hrdinů 2551,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 776 283 513, 
 +420 466 330 438 
E-mail:  info@bowling-ricochet.eu
Více informací na: www.bowling-ricochet.eu

Golf

Bowling
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letecké muzeum Ing. Jana Kašpara
Součástí sbírek muzea jsou jedinečné repliky letounů z dob počátků 
aviatiky a  repliky anglických, francouzských a  německých vojenských 
letounů z první i druhé světové války. Exponáty z výzbroje Českosloven-
ské armády naleznete v původních podzemních úkrytech, zvaných „úly“. 

Adresa:  Kunětice
Telefon:  +420 604 111 232
E-mail:  aeropark@seznam.cz
otevírací doba: 
telefonická rezervace

Více informací na: www.letajicicirkus.cz nebo http://bleriot.asc.cz/
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Východočeské muzeum 
v Pardubicích 
stálé expozice:
 expozice české sklářské tvorby „České sklo“
 expozice pohlednic „Orbis pictus“
 expozice zbraní
 numismatická expozice „Peníze v Čechách 1520–1620“
 Příroda východního Polabí
 expozice hraček „Bylo nebylo“

Adresa:  Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 799 240
E-mail:  vcm@vcm.cz
otevírací doba: 
celoročně     Út–Ne 10.00–18.00

Více informací na: www.vcm.cz

Expozice historie 
železnice
Přehledný soubor exponátů dokumentujících 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
 
Více informací na: www.pshzd.cz
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Galerie FoNs
Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních pro-
storách svého sídla v roce 1998. Program výstavní síně je zaměřen na 
autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.

Adresa:  Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 467 003 111
E-mail:  –
otevírací doba: 
celoročně  Po–Pá 07.30–18.00 (samostatně bez průvodce)

Více informací na: www.stapro.cz/galerie

Výstavní prostor Mázhaus
Program Mázhausu vzniká ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými 
organizacemi, s amatérskými umělci či se školami ve městě, které zde 
nachází prostor pro prezentaci vlastních aktivit a projektů. 

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 a So 10.00–18.00, 
 Ne 13.00–18.00

Více informací na: www.mazhaus.eu
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Galerie města Pardubic
Galerie sídlí v prostoru bývalé sýpky, která svým barokním dvoulodním 
klenutým prostorem, členěným mohutnými pilíři, poskytuje výzvu sou-
časným uměleckým instalacím. 

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 

Více informací na: www.gmpardubice.cz

Východočeská galerie v Pardubicích 
Dnešní Východočeská galerie v Pardubicích byla zřízena jako Krajská 
galerie v roce 1953. V roce 2000 získala VČG zpět i rekonstruovaný 
dům U Jonáše, kde také zahájila výstavní činnost. 

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

Více informací na: www.vcg.cz
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Galerie Univerzity  
Pardubice
Záměrem Galerie Univerzity Pardubice je představit akademické obci 
i  veřejnosti zejména tvorbu mladých a méně známých výtvarníků  
z České republiky. 

Adresa:  Studentská 519, 530 09 Pardubice
Telefon:  +420 466 036 111
E-mail:  webmaster@upce.cz
otevírací doba: 
celoročně Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–18.00, So 8.00–12.00

Více informací na: www.upce.cz

Východočeské divadlo  
Pardubice 
Východočeské divadlo Pardubice patří k nejprestižnějším kulturním 
stánkům. Ročně připravuje okolo osmi premiér. 

Adresa: nám. Republiky 50, 
 531 62 Pardubice

Více informací na: www.vcd.cz

Galerie, Divadlo

Komorní filharmonie  
Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice patří již od svého založení v roce 1969 
mezi špičkové české orchestry. V  Pardubicích pořádá tradiční abo-
nentní cykly a další mimořádné koncerty.

Adresa:  Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice

Více informací na: www.kfpar.cz

Divadlo Exil
Divadlo Exil je prioritně divadelní prostor, ve kterém se kromě předsta-
vení místního ochotnického souboru konají také koncerty či výstavy. 

Adresa:  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice

Více informací na: www.divadloexil.cz

Divadlo 29
Divadlo 29 se profiluje  jako multižánrové kulturní centrum, jehož 
posláním je uvádění a  podpora současného nemainstreamového 
umění napříč žánry. 

Adresa:  Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Více informací na: www.divadlo29.cz
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Cinema City
Adresa:  AFI Palace Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: nejpozději 30 min. před začátkem prvního představení

Více informací na:  www.cinemacity.cz/Pardubice

Cinestar
Adresa:  Obchodní centrum Grand, nám. Republiky 1400, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: nejpozději 30 min. před začátkem prvního představení

Více informací na:  www.pardubice.cinestar.cz

Pardubické letní kino
Promítání letního kina je ojedinělá prázdninová záležitost pod širým 
nebem, kam mohou diváci po celé dva měsíce zcela zdarma. Již tra-
dičně patří k nejnavštěvovanějším akcím ve městě.

Více informací na: www.letni-kino.cz
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Za hlavní nákupní tepnu v Pardubicích je označována třída Míru. 
Začíná nákupním centrem AFI Palace a  uzavírá ji obchodní dům 
Grand. Na této třídě najdete řadu obchodů s  rozličným zbožím 
a proslulou Machoňovu pasáž. Běžná otevírací doba obchodů je od 
pondělí do pátku od 9.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.  
V době svátků zůstává většina obchodů uzavřena.

AFI Palace Pardubice
AFI Palace Pardubice je první moderní nákupní galerií v Pardubicích. 
Zákazníkům AFI Palace je k dispozici více než 100 obchodů se zbožím 
populárních domácích i světových značek. 

Adresa:  Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 469 800 111
E-mail:  info@afi-palac.cz
Otevírací doba:  Po–So 9.00– 21.00, Ne 10.00– 21.00

Více informací na: www.afi-palac.cz

obchodní centrum Grand
Adresa:  nám. Republiky 1400, 530 02 Pardubice 
Telefon:  – 
E-mail:  – 
Otevírací doba:  Po–So 9.00–19.00, Ne 10.00–19.00

Více informací na: www.grandpardubice.cz
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Jídlo a pití
48 Supermarkety

hypermarket Albert
Adresa:  Palackého třída 2748, 
 530 02  Pardubice
Telefon: +420 800 402 402
E-mail:  info@ahold.cz
Otevírací doba: Po–Ne 7.00–22.00
Více informací na: www.albert.cz

hypermarket Globus 
Adresa:  Poděbradská 293, 
 532 06  Pardubice
Telefon:  +420 466 888 111
E-mail:  reditel.pardubice@globus.cz
Otevírací doba: Po–Ne 8.00–21.00
Více informací na: www.globus.cz

INTERsPAR Pardubice
Adresa:  Poděbradská 297, 
 530 09  Pardubice
Telefon:  +420 467 417 111
E-mail:   info@spar-cr.cz
Otevírací doba: Po–So 8.00–21.00, 
 Ne 8.00–20.00
Více informací na: www.interspar.cz

Kaufland
Adresa:  Bělehradská 628, 
 533 51  Pardubice
Telefon:  +420 466 412 844
E-mail:  – 
Otevírací doba: Po–Ne 6.00–21.00
Více informací na: www.kaufland.cz

Kaufland 
Adresa:  S. K. Neumanna 2819, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 302 022
E-mail:  – 
Otevírací doba: Po–Ne 6.00–21.00
Více informací na: www.kaufland.cz

supermarkety
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U Dvou Kohoutků
Adresa:  Smilova 364, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 227
E-mail:  u2kohoutku@seznam.cz
Více informací na: www.udvoukohoutku.cz

Čínská restaurace 
Bílý koníček
Adresa:  Pernštýnské nám. 60, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 513 243, 
 +420 774 988 886
E-mail:  restauraceubilehokonicka
 @seznam.cz
Více informací na: 
www.ubilehokonicka-pce.cz

Bazalka Restaurant
Adresa:  Pernštýnská 15, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 513 100
E-mail:  gastro.bazalka@gmail.com
Více informací na: www.bazalka.cz

Birdie 
– restaurant a penzion
Adresa:  Hlaváčova 392, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 053 250, 
 +420 777 931 170
E-mail:  info@birdie.cz
Více informací na: www.birdie.cz

Bohemia 
Adresa:  Pernštýnské náměstí 4, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 535 713
E-mail:  restauracebohemia@email.cz
Více informací na: www.restauracebohemia.cz

hotel Zlatá štika
Adresa:  Štrossova 127, 
 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 052 100
E-mail:  recepce@zlatastika.cz
Více informací na: www.zlatastika.cz

Café restaurant Kra Kra
Adresa:  náměstí Republiky 63, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 611 122, 
 +420 724 065 650
E-mail:  krakra@tiscali.cz
Více informací na: www.krakra.cz

Indická restaurace Everest
Adresa:  17. listopadu 342, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 774 955 161
Více informací na:
www.indicka-restaurace-pardubice.cz

Indická restaurace Ganga
Adresa:  Pernštýnské náměstí 48, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 301 934
E-mail:  inkor2@seznam.cz
Více informací na: www.restauraceganga.cz

Kavárna Evropa
Adresa:  Pernštýnské nám. č. 54, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 535 300
E-mail:  kavarnaevropa@seznam.cz
Více informací na: www.avekont.cz/evropa
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Bonté 
restaurant
Adresa:  Masarykovo náměstí 1458, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 022 400, 
 +420 731 582 989
E-mail:  bonte@bonte.cz
Více informací na: www.bonte.cz

Cartellone
Adresa:  U Stadionu 2030, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 512 650
E-mail:  info@cartellone.cz
Více informací na: www.cartellone.cz

Potrefená husa – Beerpoint 
Adresa:  náměstí Republiky 1400, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 775 791 088
E-mail:  phpardubice@volny.cz
Více informací na: www.staropramen.cz/husa

Mexická restaurace 
la Cabaña
Adresa:  Smilova 312
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 655 403
E-mail:  info@lacabana.cz
Více informací na: www.lacabana.cz

st. Patrick
– original Irish Pub
Adresa:  Anenská 2641, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 614 200
E-mail:  info@StPatrick.cz
Více informací na: www.stpatrick.cz

Restaurace steak station
Adresa:  Jana Zajíce, Pardubice
Telefon:  +420 466 265 799
E-mail:  nacelnik@steakstation.cz, 
 info@steakstation.cz
Více informací na: www.steakstation.cz

Restaurace



53Restaurace Pizzerie

Pizzerie – Ristorante Galera
Adresa:  Pernštýnské nám. 116, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 776 688 888, 
 +420 776 331 394
E-mail:  –
Více informací na: www.galera-pizzerie.cz

Pizzerie 
– Vinárna U Dušičků
Adresa:  Pernštýnské nám. 64, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 535 466, 
 +420 607 637 484
E-mail:  udusicku@seznam.cz
Více informací na: www.pizzerieudusicku.cz

Ristorante 
pizzeria Toscana
Adresa:  třída Míru 66, 
 53002 Pardubice
Telefon:  +420 777 166 065
E-mail:  postmaster@pizzeria-toscana.cz
Více informací na: www.pizzeria-toscana.cz

santa Maria 
Pardubice
Adresa:  Pernštýnské nám. 117, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 260 202
E-mail:  info@santamariapce.cz
Více informací na: www.santamariapce.cz

Pizzerie
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Restaurace 
Plzeňka
Adresa:  Smilova 386, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 774 721 423
E-mail:  info@plzenkapardubice.cz
Více informací na: www.plzenkapardubice.cz

Restaurace severka
Adresa:  Palackého 1949, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 536 603
E-mail:  info@restauraceseverka.cz
Více informací na: www.restauraceseverka.cz

Restaurace Špalda 
– zdravá výživa
Adresa:  tř. Míru 64,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 463 351 435
E-mail:  info@spalda.cz
Více informací na: www.spalda.cz

Restaurace U Čápa 
Adresa:  Zámecká 24, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 500 638
Více informací na: www.ucapa.mistecko.cz

Restaurace U lva
Adresa:  Bratranců Veverkových 2707, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 611 117
Více informací na: www.ulva.cz

Restaurant Velvet
Adresa:  třída Míru 109, 
 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 535 773
Více informací na: www.restaurace-pardubice.cz

hospůdka U dvou zmijí
Adresa:  třída Míru 110, 
 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 608 305 150
Více informací na: www.restaurace-pardubice.cz

Tenis Club
Adresa:  Labská 15, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 775 622 076
E-mail:  info@tenisklub-pardubice.cz
Více informací na: www.tenisklub-pardubice.cz

hogo Fogo
Adresa:  Havlíčkova 445/201, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 262 818
E-mail:  rezervace@restauranthogofogo.cz
Více informací na: www.restauranthogofogo.cz

Myslivecká restaurace
Adresa:  Jindřišská 276, 530 02 Pardubice                            
Telefon:  +420 466 616 093, 
 +420 604 975 491     
E-mail:  restaurace@myslivecka.cz         
Více informací na: www.myslivecka.cz
 
 

Divadelní klub 
Adresa:  U Divadla 50, 
 530 02 Pardubice
Telefon: +420 773 565 184
E-mail:   info@poddivadlem.cz
Více informací na: www.poddivadlem.cz

Pardubický pivovar
Pardubický pivovar je významným regionálním 
výrobcem piv značky Pernštejn a  speciálního 
piva Porter. Pivovar nabízí exkurze spojené 
s  ochutnávkou piva. Během prohlídky uvidíte 
výrobní prostory, kde se pardubické pivo vaří 
od roku 1871.

Adresa:  Palackého třída 250, 530 33 Pardubice 
Telefon:  +420 466 512 828, 
 +420 466 511 321–4
E-mail:  pivovar@pernstejn.cz

Více informací na: www.pernstejn.cz
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Bartolomějská cukrárna
Adresa:  Bartolomějská 85, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 728 198 875
E-mail:  cukrarna@bartolomejska-cukrarna.cz
Více informací na:  
 www.bartolomejska-cukrarna.cz

Cukrárna Corso
Adresa:  třída Míru 450, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 521
E-mail:  corsovos@seznam.cz

Cukrárna 
homolka
Adresa:  17. listopadu 408, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 359
E-mail:  j.homolka.cukrarna@seznam.cz

Cukrárna – kavárna senecio
Adresa:  17. listopadu 229, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 608 661 660
E-mail:  info@senecio.eu, 
 erbenova@senecio.cz
Více informací na: www.senecio.eu

Čokoláda a delikatesy Bajer
Adresa:  Zelenobranská 2, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 775 936 333
E-mail:  cafebajer@atlas.cz

Vinný bar Nálada
Adresa:  Za Pasáží 1343, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 658 033,  
 +420 604 258 884
E-mail:  vinnybar@nalada.cz
Více informací na: www.nalada.cz

U Pavouka
Adresa:  Pernštýnská 42, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 602 413 005, 
 +420 774 161 045 
E-mail:  jiri.reter@seznam.cz

sklep
Adresa:  Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 603 911 965  
E-mail:  zbynek.kusy@centrum.cz
Více informací na: www.vinoteka-sklep.cz

Cukrárny 

Vinárny
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Café Bajer
Adresa:  tř. Míru 763, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 511 265
E-mail:  cafebajer@atlas.cz
Více informací na: www.cafebajer.cz

Bakla café
Adresa:  Pod Sklípky 112, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 776 651 430
E-mail:  petr@bakla.cz
Více informací na: www.bakla.cz

Café Apatyka
Adresa:  Pernštýnské náměstí 49,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 734 267 527
E-mail:  –
Více informací na: 
 www.ssmpce.cz/index.php/cafe-apatyka

Chillis Café
Adresa:  tř. Míru 65, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 030 262
E-mail:  kavarna@chillis.cz
Více informací na: www.chillis.cz
 

První republika 
café bar
Adresa:  tř. Míru 60, 
 530 02 Pardubice
E-mail:   – 
Telefon:  +420 607 023 430
Více informací na: www.prvni-republika.cz

Art Café
Adresa:  Jindřišská 2028, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 773 668 283
E-mail:  info@art-cafe.cz
Více informací na: www.art-cafe.cz

Café Atrium 
Adresa:  Smilova 343,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 146, 
 +420 777 799 007
E-mail:  info@penzionatrium.cz
Více informací na: www.penzionatrium.cz

Café Casablanca 
Adresa:  17. listopadu 238,
 530 02 Pardubice 
Telefon:  +420 774 594 974
E-mail:  info@cafe-casablanca.cz
Více informací na: www.cafe-casablanca.cz

Alibi Café
Adresa:  Pernštýnská 40, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  –
E-mail:  alibicafe@email.cz
 Alibi Café

Kavárny
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Gimlet Music Bar
Adresa:  Jiráskova 1963, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Pá a So 21.00–05.30
Telefon:  +420 774 004 664,
E-mail:  bar@gimlet-bar.cz
Více informací na: www.gimlet-bar.cz

Music bar PATAPUF
Adresa:  Pernštýnské náměstí, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Po–Čt 20.00–03.00, 
 Pá–So 20.00–04.30
Telefon:  +420 777 270 612
E-mail:  info@barcatering.cz
Více informací na: www.patapuf.cz
 

hobe Music hall
Adresa:  Palackého třída 248, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: St, Pá, So 21.00–04.30
Telefon:  +420 774 450 055, 
 +420 775 958 614
E-mail:  info@hobe.cz
Více informací na: www.hobe.cz

Diskoklec – Dance Music Bar
Adresa:  Ohrazenická 310,
 530 09 Pardubice
Otevírací doba: Po–So 21.00
Telefon:  +420 723 923 237
E-mail:  info@ptaciklec.cz
Více informací na: www.diskoklec.cz

Taneční kluby
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Noční život

Gimlet



Cubana Bar hany
Adresa:  Štrossova 123, 530 02 Pardubice 
Otevírací doba: Pa a So 21.00–05.00
Telefon:  +420 731 845 764
E-mail:  hany@cubanabar.cz
Více informací na: www.cubanabar.cz

Road Cafe
Adresa:  Hronovická 2768, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 616 070
E-mail:  roadcafe@roadcafe.cz
Více informací na: www.roadcafe.cz
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Žlutý pes – hudební klub
Adresa:  Ke Koupališti 62, 530 09 Pardubice
Otevírací doba: Pá, So nebo v den 
 koncertu od 19.30
Telefon:  +420 739 980 620
E-mail:  moravek@79promotion.cz, 
 zpmusicclub@gmail.com
Více informací na: www.zlutak.cz

Klub Ponorka
Adresa:  Jiráskova 29, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Ne–Út 16.00–00.00, 
 St–So 16.00–01.00
Telefon:  +420 466 615 010
E-mail:  lumirek.s@seznam.cz
Více informací na: www.ponorka-rc.cz

Che’s Cafe Bar 
Adresa:  Pernštýnské nám. 63, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Pa, So 20.00
Telefon:  +420 605 423 660
E-mail:  –
Více informací na: www.ches.cz

Martini’s Bar 
Adresa:  tř. Míru 90, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: 
 Po–Čt 09.30– 24.00, 
 Pá 09.30–02.00, So 14.00– 02.00, 
 Ne 14.00–22.00
Telefon:  +420 466 612 156, 
 +420 774 063 447
E-mail:  info@martinisbar.cz
Více informací na: www.martinisbar.cz

Mundo   
Adresa:  Zámecká 17, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Po 14.00–22.00, 
 Čt 14.00–22.00, 
 Pá–So 14.00–24.00, 
 Ne 14.00–22.00
Telefon:  +420 737 235 060
E-mail:  –
Více informací na:        Mundo

Bar Rio
Adresa:  Husova 106, 
 530 03 Pardubice
Otevírací doba: nonstop
Telefon:  +420 608 676 767, 
 +420 608 676 761
E-mail:  info@barrio.cz
Více informací na: www.barrio.cz

Quentin‘s bar
Adresa:  Za Pasáží 1341, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Po–Čt 16.00–23.00,
 Pá–So 16.00–01.00
Telefon:  +420 739 317 678
E-mail:  info@quentins.cz
Více informací na: www.quentins.cz

Rockové kluby

Bary

Mundo

Hany Bany Road Cafe
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hotel Zlatá štika
Adresa:  Štrossova 127, 
 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 052 100, 
 +420 603 201 700
E-mail:  recepce@zlatastika.cz
Více informací na: www.zlatastika.cz

hotel Euro
Adresa:  Jiráskova 2781,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 414 255
E-mail:  info@hoteleuro.cz
Více informací na: www.hoteleuro.cz

hotel U Zlatého Anděla
Adresa:  Zámecká 25, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 511 028, 
 +420 777 210 770
E-mail:  hotelzlandel@seznam.cz
Více informací na: www.hotelzlandel.pardubicko.com

hotel 100
Adresa:  Kostelní 100, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 511 179, 
 +420 603 140 187
E-mail:  hotel100@hotel100.cz
Více informací na: www.hotel100.cz

hotel signal
Adresa:  Jana Zajíce 708, 
 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 262 011, +420 775 660 131
E-mail:  info@hotel-signal.cz
Více informací na: www.hotel-signal-pardubice.cz

hotel staré Časy
Adresa:  Havlíčkova 1080, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 536 063, 
 +420 466 512 221
E-mail:  info@stare-casy.cz
Více informací na: www.stare-casy.cz

hotely
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Birdie – restaurant a penzion
Adresa:  Hlaváčova 392, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 053 255, 
 +420 777 931 170
E-mail:  info@birdie.cz
Více informací na: www.birdie.cz

Penzion Podkova
Adresa:  Smilova 335, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 611 206, 
 +420 603 589 050
E-mail:  info@pension-podkova.cz
Více informací na: www.pension-podkova.cz

hotel Pardubice
Adresa:  Štrossova 272, 
 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 602 100 207
E-mail:  info@hotelpardubice.cz
Více informací na: www.hotelpardubice.cz

Pension Atrium
Adresa:  Smilova 343, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 146, 
 +420 777 799 007
E-mail:  info@penzionatrium.cz
Více informací na: www.penzionatrium.cz

Penzion Café City
Adresa:  Hronovická 708, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 687 241,
 +420 777 022 032
E-mail:  info@penzioncity.cz
Více informací na: www.penzioncity.cz

Austria pension
Adresa:  Smilova 312, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 721 500 150, +420 466 649 041
E-mail:  info@pensionaustria.cz
Více informací na: www.pensionaustria.cz

Penziony
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hostel Trim
Adresa:  Semtínská 56,
 533 53 Pardubice
Telefon:  +420 466 415 518–20
E-mail:  ubytovani@hosteltrim.cz
Více informací na: www.hosteltrim.cz 

Arnošt 
hotel garni
Adresa:  Arnošta z Pardubic 676,  
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 054 211, 
 +420 724 917 656
E-mail:  hotel@hotel-arnost.cz,
 marketing@hotel-arnost.cz
Více informací na: www.hotel-arnost.cz

hotel Mrázek
Adresa:  Na Třísle 145, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 731 411 611
E-mail:  hotel@hotelmrazek.cz
Více informací na: www.hotelmrazek.cz

hotel Kristl
Adresa:  Štrossova 239,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 612 511, 
 +420 739 287 636, 
 +420 777 112 301
E-mail:  hotelkristl@seznam.cz
Více informací na: www.hotelkristl.cz

hotely Garni
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Cartellone
Adresa:  U Stadionu 2030, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 512 650
E-mail:  info@cartellone.cz
Více informací na: www.cartellone.cz

Veselka
Adresa:  Hlaváčova 230, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 702 090 331, 
 +420 775 242 570, 
 +420 608 242 570
E-mail:  veselkapardubice@seznam.cz
Více informací na: www.veselkapardubice.cz

Ubytovna správy vojenského bytového fondu
Adresa:  Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 973 245 958, 
 +420 973 245 959,
 +420 602 549 553
E-mail:  ubytovnapce@centrum.cz, 
 martina.surova@as-po.cz
Více informací na: www.as-po.cz/inners/
ubytovani_detail/67

studentské koleje 
Univerzity Pardubice
Adresa:  Studentská 202, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 036 624, 
 +420 466 036 469
E-mail:  ubcentrum@upce.cz
Více informací na: www.upce.cz/zazemi/
koleje-a-menza.html

Ubytování v soukromí / apartmán

Ubytovny
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Penzion hůrka 
Adresa:  Hůrka 164, 
 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 536 303, 
 +420 774 884 834
E-mail:  hurka@penzion.com
Více informací na: www.hurka.penzion.com

Penzion Zelená žába
Adresa:  Hronovická 929, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 616 016, +420 777 086 017
E-mail:  info@zelenazaba.cz
Více informací na: www.zelenazaba.cz

Penzion 102
Adresa:  Kostelní 102, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 725 058 560
Více informací na: www.penzionkulendova.cz

Penzion Fajn
Adresa:  Žižkova 770, 530 06 Pardubice
Telefon:  +420 466 303 438, +420 774 833 719, 
 +420 776 337 199
E-mail:  penzionfajn@centrum.cz
Více informací na: www.penzion-fajn.com

Penzion steak station
Adresa:  Jana Zajíce, 530 09 Pardubice
Telefon:  +420 466 265 799
E-mail:  info@steakstation.cz, 
 nacelnik@steakstation.cz
Více informací na: www.steakstation.cz
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Kunětická hora
Hrad Kunětická hora vytváří přirozenou dominantu zdejšího kraje. 
Hrad byl nepochybně od počátku královský a byl důležitým opěrným 
bodem ve východních Čechách. Dal si jej postavit na počátku husit-
ských válek hejtman Diviš Bořek z Miletínka, ale jeho monumentalitu 
mu propůjčily až  stavební úpravy podniknuté pány z  Pernštejna na 
přelomu 15. a  16. století. Hradní věž je nejvyšším místem v  okolí 
a nabízí nádherné pohledy od hladin polabských rybníků až do Krko-
noš. Téměř pod Kunětickou horu lze také doplout na lodi Arnošt  
z Pardubic, která kotví v Pardubicích u ČEZ Areny. Ozdobou kunětic-
kého podhradí je i  obora. Mezi její klenoty patří párek majestátních 
zubrů, malé jelení stádo, statní mufloni či divoká prasata.

Adresa:  Správa hradu Kunětická hora, 533 52 Staré Hradiště
Telefon:  +420 466 415 428, +420 725 507 500
E-mail:  kunetickahora@pardubice.npu.cz 
otevírací doba: 
duben a říjen pouze víkendy a svátky 10–16 hod. 
květen–srpen  denně mimo pondělí 9.30–17.30 
září  všední dny 10–16 hod., víkendy a svátky 10–17 hod.

Více informací na: www.hrad-kunetickahora.cz
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Atraktivity Pardubicka
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Zámek Choltice
Raně barokní zámek s  prvky renesance a  krásným parkem plným 
vzácných dřevin byl postaven podle návrhu Lucca di Rossi z Pisy na 
konci 17. století na místě starší renesanční vodní tvrze, jejíž pozů-
statky se dodnes nalézají v severozápadní části zámeckého nádvoří. 
Dominantu zámeckého nádvoří tvoří kaple sv. Romedia, nejvýznam-
nější barokní památka v širokém okolí. 

Adresa:  nám. Svaté Trojice 1, 533 61 Choltice
Telefon:  +420 466 972 200, +420 734 257 579
E-mail:  kastelan@choltice.cz 
otevírací doba: 
duben  So, Ne, svátky 10.00–16.00
květen–srpen  Út–Ne 10.00–17.00
září  So, Ne, svátky 10.00–17.00
říjen  So, Ne, svátky 10.00–16.00

Více informací na: www.zamek-choltice.cz

holice
Holice jsou prvně zmiňovány v  roce 1336 jako součást Chvojnov-
ského panství, náležejícího králi Janu Lucemburskému. Město je cílem 
turistických návštěv zvláště díky zdejší muzejní expozici, věnované 
známému českému cestovateli dr. Emilu Holubovi, který v 70. a 80. 
letech 19. století shromáždil mnoho přírodovědného a etnografického 
materiálu z afrických zemí.

Adresa:  Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice 
Telefon:  +420 466 682 154, +420 731 658 023
E-mail:  muzeum@holice.cz
otevírací doba muzea:
květen–srpen  mimo Po 9.00–17.00 
duben, září, říjen  mimo Po 9.00–16.00 

Více informací na: www.holubovomuzeum.cz

Přelouč
Přelouč je nejstarším městem na Pardubicku. Již koncem 11. století 
město patřilo klášteru v  nedalekých Opatovicích nad Labem. Tehdy 
zde bratři řádu sv. Benedikta nechali postavit románský kostel sv. 
Jakuba, jehož základy lze nalézt dodnes. Svou nynější podobu město 
získalo na sklonku 19. století, kdy zde byla postavena budova Občan-
ské záložny, která se stala dominantou přeloučského náměstí.

Adresa:  Informační centrum Pardubická 1422, 
 535 01 Přelouč
Telefon:  +420 466 798 711
E-mail:  recepce@fontana-prelouc.cz

Více informací na: www.ic-prelouc.cz
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lázně Bohdaneč
Malebné městečko Lázně Bohdaneč je vyhledávaným návštěvním mís-
tem především díky zdejším slatinným lázním, zřízeným roku 1897. 
Lázním vévodí cenný stavební komplex z počátku 20. století, projek-
tovaný architektem Josefem Gočárem, obklopený rozlehlým, volně 
přístupným parkem.

Adresa:  Informační centrum, Pernštýnská 117, 
 533 41 Lázně Bohdaneč 
Telefon:  +420 466 924 221, +420 774 444 234
E- mail:  infocentrum@lazne.bohdanec.cz

Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
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Praktické informace Městská hromadná doprava
Městskou hromadnou dopravu zajišťuje Dopravní podnik města Par-
dubic. Obsluhuje i následující okolní obce: Lázně Bohdaneč, Ostřešany, 
Mnětice, Opočínek, Němčice, Srch, Sezemice, Černá u Bohdanče, Starý 
Mateřov, Hostovice a Úhřetická Lhota.
Cestovat městskou hromadnou dopravou lze buď s platnou jízdenkou, 
sms jízdenkou anebo předplacenou Pardubickou kartou. Jízdenky MHD 
i časové jízdné můžete zakoupit v předprodejních střediscích DPMP, 
ale i  v  jízdenkových automatech. Prodejní automaty najdete na 35 
zastávkách MHD na celém území Pardubic.

Předprodej jízdenek:
Zákaznické centrum 
v Pernerově ulici

Otevírací doba:  Po–Pá 7.00–18.30
Telefon:  +420 466 899 161–163, +420 466 899 164

Prodejna v hale nádraží ČD
Otevírací doba:  Po–Pá 5.15–19.00
Telefon:  +420 466 899 165

Turistické informační centrum Pardubice
Otevírací doba:  denně 9.00–18.00
Telefon:  +420 466 768 390, +420 775 068 390

Druhy jízdného:
Zóna I:  základní jízdenka 15 Kč (zlevněná* 10 Kč)
Zóna I + II:  základní jízdenka 17 Kč (zlevněná* 11 Kč)
* Nárok na zlevněné jízdné pouze cestující ve věku 6–15 let 
  a dále 65 a více let.

sMs jízdenka – číslo 902 06 SMS ve tvaru: DPMP (45 min. v týdnu / 
6 min. o víkendu za 25 Kč), SMS ve tvaru: DPMP24 (24 hod. za 65 Kč) 

Časové jízdenky
na 24 hodin (1 den) 55 Kč

Více informací sms jízdenka: www.dpmp.cz/sms-jizdenka/
Více informací o Pardubické kartě: 
www.dpmp.cz/pardubicka-karta/

Jízdní řád: www.dpmp.cz/dokumenty-ke-stazeni/
Více informací na: www.dpmp.cz
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Bankomaty
Česká spořitelna 
náměstí Republiky 1400, 530 02 Pardubice
Masarykovo náměstí 1950, 530 02 Pardubice
třída Míru 72, 530 02 Pardubice

ČsoB 
Masarykovo náměstí 172, 530 02 Pardubice
třída Míru 63, 530 02 Pardubice
17. listopadu 233, 530 02 Pardubice
Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice

Fio banka 
Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice

GE Money Bank 
Palackého třída 2748, 530 02 Pardubice
nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice

Komerční banka 
Sladkovského 482, 530 02 Pardubice
třída Míru 2800, 530 02 Pardubice
Masarykovo náměstí 1950, 530 02 Pardubice
náměstí Republiky 222, 530 02 Pardubice

Poštovní spořitelna 
Masarykovo náměstí 172, 530 02 Pardubice
Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice
17. listopadu 233, 530 02 Pardubice
třída Míru 63, 530 02 Pardubice

Raiffeisenbank 
17. listopadu 238, 530 02 Pardubice

UniCredit Bank 
třída Míru 92, 530 02 Pardubice
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Taxi
Stanoviště jsou označena žlutou tabulí s nápisem TAXI. 
Ceny se pohybují od 30 Kč za kilometr
seznam stanovišť Taxi:
hlavní vlakové nádraží
třída Míru
náměstí Republiky

Kontakty:
Taxi Pardubice s.r.o. 
tel. +420 800 666 660

Taxi simona
tel. +420 800 600 636

Taxi Prima
tel. +420 800 247 247

Parkování
odstavné parkovací plochy 
a záchytná parkoviště:
parkoviště u ČEZ Areny Pardubice
parkoviště na ulici 17. listopadu
čtyřpodlažní parkovací dům v ul. Karla IV
Více informací na: www.dpmp.cz/parkovani-v-pardubicich/
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směnárna Euroexchange
Adresa:  třída Míru 2669, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Po–Pá 8.30–18.00, 
 So 8.30–12.00
Telefon:  +420 774 001 900, 
 +420 466 535 623
Více informací na: www.euroexchange.cz

směnárna Pardubice
Adresa:  třída Míru 109, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00, 
 So 8.00–13.00
Telefon:  +420 606 960 801
E-mail:  info@smenarnapardubice.cz
Více informací na: www.smenarnapardubice.cz

Důležitá telefonní čísla:
Mezinárodní kód pro ČR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420

Policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 

Městská policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Záchranná služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

hasiči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Tísňové volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

havarijní a nouzové služby pro motoristy . . . . . . . . . . . . 1240

Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 666 660

Nemocnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  466 011 111

Pohotovost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 989 000 
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Zdravotnická zařízení 
Pardubická krajská nemocnice
Adresa:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 011 111
E-mail:  info@nemocnice-pardubice.cz
Více informací na: www.nemocnice-pardubice.cz

Pardubická lékařská pohotovost
Adresa:  Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 989 000
Více informací na: www.pardubickalekarskapohotovost.cz

Poliklinika Kolf 
Adresa:  Masarykovo náměstí 2667, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 753 111
E-mail:  info@kolf.cz
Více informací na: www.poliklinika-pardubice.cz

Zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje
Adresa:  Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 034 107
E-mail:  zzspak@zzspak.cz
Více informací na: www.zzspak.cz

směnárny
směnárna Tourist Centrum
Adresa:  Sladkovského 67, 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00, 
 So 8.00–12.00
Telefon:  +420 466 613 445
Více informací na: www.smenarna-pardubice.eu

směnárna Tourist Centrum
Adresa:  AFI Palace, 
 Masarykovo náměstí 2799, 
 530 02 Pardubice
Otevírací doba: Po–So 9.00–21.00, 
 Ne 10.00–21.00
Telefon:  +420 466 261 155
Více informací na: www.smenarna-pardubice.eu
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Turistické informační  
centrum Pardubice

služby

  informace o městě Pardubice a turistické oblasti Pardubicko
  zprostředkování průvodcovských služeb včetně možnosti 
zapůjčení multimediálního průvodce

  předprodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce
  certifikované místo Cyklisté vítáni
  veřejný internet
  služby Dopravního podniku města Pardubic
  zprostředkování ubytovacích služeb
  poskytování informačních materiálů o  turistických atraktivitách 
v Pardubicích

  prodej suvenýrů

Kontakt
Turistické informační centrum Pardubice
Adresa:  nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice 
Telefon:   +420 466 768 390, +420 775 068 390
Otevírací doba:  Po–Ne 9.00–18.00
E-mail:  region@ipardubice.cz
Více informací na:  www.ipardubice.cz
      Statutární město Pardubice
      Město Pardubice

    79
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