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Zelená brána
Chcete „koukat“ na město z výšky? Žádný problém. 
Stačí si „vyběhnout“ jen pár schodů. Zelená brána 
společně se svoji charakteristickou věží, která byla 
vystavěna v roce 1538, je dominantou historického 
centra Pardubic, kterou stojí za to navštívit a vidět. 

Město perníku a  koní se nachází na východě Čech – přibližně 
100 km od Prahy. Jeho velkou výhodou je dobré dopravní spojení 
s okolním světem. Pardubice se mohou pyšnit nejen tím, že leží na 
hlavním železničním koridoru, ale i mezinárodním letištěm. Přijeďte 
se podívat do města, jehož bohatá historie vás nadchne natolik, že 
se do něj zkrátka zamilujete…

CO MUSÍTE VIDĚT
Pokud máte rádi dobrou kávu v  prostředí, kde komparzem budou dechberoucí historické budovy v  čele 
s  radnicí , Pernštýnské náměstí je trefou do černého. Na něm najdete i dům č. 50 zvaný  „U Jonáše“ , který 
je dokonale zachovalou barokní památkou. Pro ty z vás, kteří mají rádi církevní pamětihodnosti, stojí za to 
navštívit buď kostel sv. Bartoloměje, anebo kostel Zvěstování Panny Marie.
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Letiště Pardubice

Turistické informační centrum Pardubice 
nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 068 390
E-mail: info@ticpardubice.cz
www.ipardubice.cz, www.vychodni-cechy.info

Dům U Jonáše
Pokud jste „lovci“ unikátností, neměli byste z hledáč-
ku vypustit tento barokní dům. 
Jeho dominantou je biblická postava proroka Joná-
še v tlamě velryby. V domě dnes sídlí Východočeská 
galerie, která se může pochlubit cennou a plně do-
chovanou sklípkovou klenbou ze 16. století.

Pardubická radnice
Hledáte místo pro super fotky a  selfíčka? Vydejte 
se k  pardubické radnici. Zdobná fasáda, které sluší 
sluneční svit i „záře reflektorů“ pouličních lamp vás 
ohromí. Budova pochází z konce 19. století a zdobí ji 
unikátní medailony českých králů a sgrafita.
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VÝLETY DO OKOLÍ
Fanoušky památek jistě osloví hrad  Kunětická hora , 
kde najdete hladomornu, výstavu tortury, a dokon-
ce i draka. V podhradí můžete navštívit perníkovou 
chaloupku alias  Muzeum perníku . V něm si vyzkou-
šíte, jak se tato sladká pochoutka vyrábí, jak chutná 
a hlavně uvidíte, jak vypadá. Sotva 10 km severozá-
padně od Pardubic natrefíte na  Léčebné lázně Boh-
daneč  (→ s. 63), které se díky „svému“ blahodárné-
mu bahnu zaměřují na léčbu pohybového aparátu. 
Zároveň jsou i místem odpočinku a relaxace.

Když se vydáte jižně od Pardubic, můžete zavítat do 
nedaleké  Chrudimi , kde loutkami to žije. Na náměs-
tí v Mydlářovském domě najdete  Muzeum loutkář-
ských kultur . Z Chrudimi je to už jen pár kilometrů 
do městečka  Slatiňany . Tam jsou koně jako doma. 
Můžete zavítat do  hřebčína Slatiňany , kde se chová 
starokladrubský vraník, anebo do  Muzea staroklad-
rubského koně , jehož expozice vás seznámí s tradicí 
chovu těchto vraníků. Pro „outdoorově“ naladěné 
turisty bude  Geopark Železné hory  doslova ráj na 
zemi. A když byste chtěli vidět, kde se natáčelo mno-
ho známých českých pohádek, vydejte se do  Muzea 
v přírodě Vysočina na Veselém Kopci . 

Muzeum loutkařských kultur, 
Chrudim – 12 km od Pardubic
Stálá expozice vás provede historií českého loutkář-
ství – od ušlechtilých marionet kočovných loutkářů, 
přes varietní loutky, naivní tvorbu až do období mo-
derny, kdy byl stvořen Spejbl a Hurvínek. Prohlédne-
te si také tvorbu známých tvůrců loutkových filmů 
a prozkoumáte svět stínových loutek z Asie. 

www.puppets.cz 

www.svycarna-slatinany.eu 

Muzeum starokladrubského koně, 
Slatiňany – 17 km od Pardubic
Stálá expozice vás seznámí s historií chovu staroklad-
rubských koní a v sále můžete zhlédnout filmy o staro-
kladrubském koni a jeho životě. V interaktivním sále si 
pak rodiče s dětmi mohou vyzkoušet osedlání koníka 
„Švýcárka“ nebo se vžít do role kočího v kočáře.
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Východočeské muzeum v Pardubicích
Muzeum nejen o  Pardubicích našlo svůj domov v  prostorách renesančního zámku 
blízko centra města. Jedná se o  stavbu, která je mimořádná tím, že představuje je-
dinečný přechod mezi hradem a zámkem. V takové podobě nemá ve střední Evropě 
obdoby. Zámek rovněž obklopuje rozlehlý park, kde snadno načerpáte energii do dal-
šího objevování. 

www.vcm.cz
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4 HRADEC KRÁLOVÉ 
Geopark Železné hory 
– 33 km od Pardubic 1 

Geopark se rozkládá na ploše 777 km , přičemž při- 2 

bližně z jedné třetiny je území tvořeno Chráněnou 
krajinnou oblastí Železné hory. Vedle přírodního 
bohatství se na území nachází i mnoho kulturně 
historických cenností, unikátních muzeí a řada spor- 
tovních a rekreačních objektů. Oblast geoparku je 
doslova rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. 

www.geoparkzh.cz 

Muzeum v přírodě Vysočina, 
Veselý Kopec – 36 km od Pardubic 

Muzeum v přírodě Vysočina, Betlém 
Hlinsko – 40 km od Pardubic 

V malebném krajinném prostředí naleznete nejroz- 
sáhlejší expozici lidového stavitelství v přírodě ve 
východních Čechách, která dokládá bydlení a hos- 
podaření venkovských obyvatel od poloviny 19. sto- 
letí do 50. let 20. století. Na Veselém Kopci se koná 
mnoho programů přibližujících lidovou kulturu re- 
gionu, například tradiční obyčeje, řemesla, lidovou 
stravu a jiné. 

Víte, jak žili a bydleli drobní řemeslníci od poloviny 
18. století do konce 19. století? To vše můžete vidět 
v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku, rozprostíra- 
jící se na pravém břehu řeky Chrudimky. 
V roubených objektech naleznete expozici hračká- 
ře, ševce či pilníkáře. Některé chaloupky žijí dodnes 
jako například tkalcovna, hospoda a jiné. 

Hradec Králové leží 100 km od Prahy a je dobře dostupný nejen 
automobilem, ale i vlakem. Město vyniká především svou urba- 
nistickou a architektonickou tradicí. Počátkem 20. století začala 
nová výstavba města v duchu secese a funkcionalismu, která 
město obohatila o významné stavby. 

9 2 742 

Pardubice – 26 km 

Turistické informační centrum 
Velké náměstí 165, 500 02 Hradec Králové 
Tel.: +420 495 580 492 www.vesely-kopec.eu 
E-mail: icko2@ic-hk.cz 
www.ic-hk.cz, www.hradecko.eu 

Kladrubské Polabí – 27 km od Pardubic 
1 

CO MUSÍTE VIDĚT V roce 2019 bylo Kladrubské Polabí zapsáno na 
seznam UNESCO jako Krajina pro chov a výcvik 
ceremoniálních kočárových koní v Kladru- 
bech nad Labem. Centrum 1 města i desítky kilometrů vzdálená místa 

si dokonale prohlédnete z Bílé věže 2 , renesanční 
dominanty Hradce Králové měřící přes 71 m. Věž je 
otevřena celoročně a nabízí i speciální zážitkové akce 
jako svítání nad Hradcem Králové spojené s bohatou 

2 3 

snídaní nebo účast při zvonění na zvon Augustin 3 , www.betlem-hlinsko.cz 
který je třetím největším zvonem v ČR. Výsledkem ne- 
dávné rekonstrukce věže je mj. unikátní skleněný mo- 
del Bílé věže vážící cca 1000 kg a moderní interaktivní 
expozice s LCD panely. 
Hned vedle věže se nachází katedrála sv. Du- 
cha 4 z počátku 14. století, od které se procházkou 
přes Velké náměstí dostanete ke Galerii moderní- 
ho umění 5 zpřístupňující sbírky českého výtvar- 
ného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla 
současných autorů. Klicperovou ulicí a kolem stej- 
nojmenného divadla se procházkou po Žižkových 
sadech dostanete k budově Adalbertina a odtud 
poté Palackého ulicí k Muzeu východních Čech. 

5 0 km jihovýchodně od Pardubic natrefíte na 
opravdový poklad Pardubického kraje, město 
Litomyšl  1    jehož hlavní dominantou je zdejší zá- , 
mek (→ s. 42) zapsaný na seznamu světového kul- 
turního dědictví UNESCO . 

PRAVIDELNÉ AKCE LEDEN ČERVENEC 
GRAND festival smíchu, Pardubice Czech Open, Pardubice 
LEDEN–ÚNOR 
Masopustní obchůzky na Hlinecku 

SRPEN 
Sportovní park, Pardubice 
Koně v akci, Pardubice BŘEZEN–DUBEN 

Pardubické hudební jaro, Pardubice ŘÍJEN 5 4 

Zlatá přilba, Pardubice 
Velká pardubická steeplechase 

DUBEN 
Lázně ducha v Litomyšli 

PROSINEC KVĚTEN–ČERVEN 
Adventní trhy Pardubice 
Andělská Litomyšl – adventní trhy 

Aviatická pouť, Pardubice 
ČERVEN 
Pernštýnská noc, Pardubice 
Loutkářská Chrudim 
Smetanova Litomyšl 
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