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Zielona Brama
Chcecie obejrzeć miasto z góry? Żaden problem. 
Wystarczy wbiec tylko po kilku schodach. Zielona Brama, 
razem z charakterystyczną wieżą, która wzniesiona 
została w 1538 roku, dominuje nad zabytkowym 
centrum Pardubic. Warto ją zobaczyć i zwiedzić.

Miasto piernika i koni znajduje się na wschodzie Czech – około 
100 km od Pragi. Jego wielkim atutem jest dobre skomunikowanie 
z całym regionem, krajem oraz zagranicą. Pardubice szczycą się 
nie tylko położeniem na głównym ciągu kolejowym, ale również 
międzynarodowym lotniskiem. Przyjedźcie zobaczyć miasto, 
którego bogata historia sprawi, że je pokochacie.

CO WARTO ZOBACZYĆ
Jeśeli lubicie wypić dobrą kawę w scenerii zapierających dech w piersiach zabytkowych kamienic, na czele 
z   ratuszem , to plac Pernštýnski będzie strzałem w dziesiątkę. Znajdziecie tu także dom  „U Jonasza”  
(→ s. 50), będący doskonale zachowanym barokowym zabytkiem. Na miłośników architektury sakralnej 
czekają tutaj Kościół pw. św. Bartłomieja oraz Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

90 688

Port lotniczy Pardubice

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

Dom U Jonasza
Jeżeli polujecie na architektoniczne perełki, nie 
powinniście przegapić tego barokowego domu. Jego 
dominantą jest postać biblijnego proroka Jonasza 
w  paszczy wieloryba. Dziś w  domu tym mieści 
się Galeria Wschodnioczeska, która pochwalić się 
może rzadkim, w  pełni zachowanym sklepieniem 
kryształowym z XVI wieku.

Ratusz w Pardubicach
Szukacie miejsca na super zdjęcia i selfie? Wybierzcie 
się do ratusza w Pardubicach. Zadziwi was bogato 
zdobiona fasada, która dobrze wygląda w promieniach 
słońca oraz w świetle lamp ulicznych. Budynek pochodzi 
z końca XIX wieku. Zdobią go medaliony z podobiznami 
czeskich królów oraz charakterystyczne sgraffito.
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WYCIECZKI PO OKOLICY
Do zwolenników zabytków zdecydowanie przemówi 
pobliski zamek  Kunětická hora , w którym można 
odnaleźć loch głodowy, wystawę tortur, a nawet 
smoka. W podzamczu możecie zwiedzić piernikową 
chatę, czyli  Muzeum piernika . W nim zapoznacie 
się z procesem produkcji tego słodkiego przysmaku, 
poznacie jego smak, a  przede wszystkim zobaczycie, 
jak wygląda. Zaledwie 10 km na północny zachód 
od Pardubic leży  uzdrowisko Bohdaneč   (→ s.  63), 
które dzięki właściwościom wód borowinowych 
doskonale sprawdza się w leczeniu dolegliwości układu 
mięśniowo-szkieletowego. Jednocześnie jest również 
miejscem wypoczynku i relaksu.

Kiedy wyruszycie na południe od Pardubic, koniecznie 
zobaczcie pobliski  Chrudim  , znany ze swoich marionetek. 
Na rynku w Domu Wytwórcy Mydeł znajdziecie  Muzeum 
Kultury Lalkarskiej . Z Chrudimia już tylko parę kilometrów 
do miasteczka  Slatiňany . Tam konie czują się jak w domu. 
Możecie odwiedzić  stadninę koni Slatiňany , gdzie hoduje 
się konie starokladrubskie. Zajrzyjcie też do  Muzeum 
Konia Kladrubskiego , w  którym poznacie tradycję 
hodowli tych karych koni. Dla aktywnych turystów  
Geopark Góry Żelazne  będzie dosłownie rajem na ziemi. 
Jeśli chcielibyście zobaczyć, gdzie kręcono wiele znanych 
czeskich bajek, wyruszcie do  Muzeum W  Przyrodzie 
Wysoczyna na Wesołym Kopcu .

Muzeum Kultury Lalkarskiej, 
Chrudim – 12 km od Pardubic
Wystawa stała przeprowadzi was przez historię czeskiego 
lalkarstwa – od marionetek wędrownych lalkarzy, przez 
marionetki rewiowe, twórczość naiwną, do modernizmu, 
a więc w czasy, w których wymyślono czeskie postaci 
Spejbla i Hurvínka. Obejrzycie również twórczość 
znanych twórców filmów lalkarskich oraz zbadacie świat 
marionetek cieni pochodzących z Azji.

www.puppets.cz 

www.svycarna-slatinany.eu 

Muzeum Konia Kladrubskiego, 
Slatiňany – 17 km od Pardubic
Wystawa stała przedstawia historię hodowli koni 
kladrubskich. W muzeum możecie obejrzeć także filmy 
o koniu kladrubskim i jego życiu. W sali interaktywnej 
rodzice razem z dziećmi mogą wypróbować ujeżdzania 
kucyka „Szwajcarka” lub wcielić się w rolę woźnicy karety.

Muzeum Wschodnioczeskie w Pardubicach
Muzeum, zajmujące się  nie tylko Pardubicami, ma swoją siedzibę w salach 
renesansowego pałacu blisko centrum miasta. Jest to budowla wyjątkowa, 
posiadająca niepowtarzalne przejście między zamkiem a pałacem, które czyni zeń 
jedyny tego rodzaju obiekt w Europie Środkowej. Pałac otoczony jest obszernym 
parkiem, w którym możecie odpocząć i naładować akumulatory przed dalszym 
odkrywaniem zabytków miasta.

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

Geopark zajmuje obszar o powierzchni 777 km , przy 2 

czymokołojednątrzeciąterenutworzyParkKrajobrazowy 
Góry Żelazne. Obok pięknej przyrody przyrody na jego 
terenie znajduje się także wiele bogactw kulturowo- 
historycznych, unikatowych muzeów oraz szereg 
obiektów sportowych i rekreacyjnych. Obszar geoparku 
jest dosłownie rajem turystyki pieszej i rowerowej. 

www.geoparkzh.cz 

Skansen Wesoły Kopiec 
– 36 km od Pardubic 

Skansen Betlejem Hlinsko 
– 40 km od Pardubic 

Znajdziecie tu najobszerniejszą ekspozycję budownictwa 
ludowego na wolnym powietrzu w Czechach Wschodnich, 

Wiecie jak żyli i mieszkali rzemieślnicy od połowy 
XVIII wieku do końca XIX wieku? Tego wszystkiego 

która przedstawia życie i pracę mieszkańców wsi można dowiedzieć się w zabytkowej dzielnicy 
Hradec Králové położony jest 100 km od Pragi. Łatwo dotrzesz 
tam nie tylko samochodem, ale także pociągiem. Miasto 
wyróżnia się przede wszystkim bogatą tradycją urbanistyczną 
i architektoniczną. Z początkiem XX wieku rozpoczęła się tutaj 
budowa nowego miasta w duchu secesji i funkcjonalizmu, 
która wzbogaciła je o ciekawe dzieła architektury. 

od połowy XIX wieku do lat 50. XX wieku. Wszystko to 
w otoczeniu pięknego krajobrazu. Na Wesołym Kopcu 
odbywa się wiele wydarzeń i pokazów przybliżających 
ludową kulturę regionu, w tym m.in. miejscowe tradycje, 
rzemiosła oraz kuchnię ludową. 

Betlejem w Hlinsku, położonym na prawym brzegu 
rzeki Chrudimka. W chatach zrębowych znajdziecie 
wystawy zabawkarza, szewca lub pilnikarza. Niektóre 
chaty, w tym m.in. tkalnia i karczma, zachowały się 
do dnia dzisiejszego. 
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Pardubice – 26 km 

Centrum Informacji Turystycznej 
Velké náměstí 165, 500 02 Hradec Králové 

www.vesely-kopec.eu Tel.: + 420 495 580 492 
E-mail: icko2@ic-hk.cz 
www.ic-hk.cz, www.hradecko.eu Narodowa Stadnina Koni, Kladruby 

nad Labem – 27 km od Pardubic 1 

CO WARTO ZOBACZYĆ Stadnina koni jest jedną z najstarszych na świecie 
i jest jednocześnie domem dla najstarszego 
pierwotnego czeskiego gatunku koni – konia 
kladrubskiego. W 2019 roku stadnina wpisana 
została na listę zabytków UNESCO. 

Centrum 1 miasta i oraz rozległą panoramę okolicy 
doskonale widać z Białej Wieży 2 , renesansowej 
dominanty Hradca Králové, sięgającej ponad 71 m. Wieża 
otwarta jest przez cały rok i oferuje również zwiedzanie 
specjalne podczas wschodu słońca nad Hradcem Králové, 
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www.betlem-hlinsko.cz połączone z bogatym śniadaniem oraz zwiedzanie 
w trakcie dzwonienia w dzwon Augustin 3, który jest 
trzecim największym dzwonem w Republice Czeskiej. 
Rezultatem niedawnego remontu wieży jest między 
innymi unikatowy szklany model Białej Wieży ważący 
około jednej tony oraz nowoczesna interaktywna 
wystawa z panelami LCD. 
Zaraz obok wieży znajduje się Katedra pw. św. Ducha 4 
z początku XIV wieku. Natomiast spacerem przez Duży 
Rynek dostaniecie się do Galerii Sztuki Współczesnej 5 
udostępniającej zbiory czeskich sztuk pięknych z przełomu 
XIX i XX wieku oraz dzieła współczesnych artystów. Idąc 
ulicą Klicperovą, tuż obok teatru o tej samej nazwie, 
potem spacerem przez Park Žižki, traficie do budynku 
Adalbertinum, skąd następnie idąc ulicą Palackého traficie 
do Muzeum Czech Wschodnich. 

5 0 km na południowy wschód od Pardubic 
traficienaprawdziwyskarbKrajuPardubickiego 

, którego dominantą jest – 
miejscowy pałac (→ s. 42) wpisany na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO . 

WYDARZENIA CYKLICZNE 
STYCZEŃ 
GRAND Festiwal Śmiechu, Pardubice 

Loutkářská Chrudim 
Smetanova Litomyšl 

STYCZEŃ–LUTY 
Masopustní obchůzky na Hlinecku 

LIPIEC 
Czech Open, Pardubice 
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MARZEC–KWIECIEŃ SIERPIEŃ 
Pardubicka Wiosna Muzyczna, Pardubice Sportovní park, Pardubice 

Konie v Akcji, Pardubice KWIECIEŃ 
Lázně ducha v Litomyšli PAŹDZIERNIK 

Złoty Kask, Pardubice 
Velká pardubická steeplechase 

MAJ–CZERWIEC 
Aviatická pouť, Pardubice 

GRUDZIEŃ 
Adventní trhy Pardubice 
Andělská Litomyšl – adventní trhy 

CZERWIEC 
Pernštýnská noc, Pardubice 
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