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Nový časopis plný pardubických krás, zajíma-
vostí a osobností. Přiblížíme Vám Pardubice  
z netradičních pohledů a přineseme o nich méně 
známé i zcela nové informace. A ty z vás, kteří 
jste je dosud z blízka nepoznali, pak přesvědčí-
me o tom, že Pardubice nejsou jen železniční za-
stávkou mezi Prahou a Ostravou, kde se vyrábí 
perník, ale je třeba tu vystoupit a užít si je!  

Dvakrát ročně vám přineseme rozhovory 
s lidmi známými i (zatím) méně známými. Uká-
žeme vám pardubické architektonické skvosty. 
Chybět nebudou pozvánky na zajímavé kulturní 
či sportovní akce, nebo do podniků, které stojí 
za to navštívit s přáteli. 

Nechť je pro vás náš časopis příjemným 
čtením i inspirací!

A new magazine all about Pardubice – full of fascinat-
ing facts, people and places! Discover things you never 
knew about the city – and if you‘ve never been here 
before, why not visit us and take a while to enjoy the 
unique atmosphere of this East Bohemian gem!

Appearing twice a year, This is Pardubice will 
bring interviews, articles about the city‘s architec-
ture, invitations to a wonderful range of cultural and 
sporting events, and features on major local sights – 
perfect for visiting with family and friends.

We hope you will enjoy our magazine – and our city!
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Mír je TO NejCeNNější,  
CO Může liDsTVO získAT
Peace is the most important thing for mankind
Rozhovor s Milanem Semanem, rodákem z Pardubic a absolventem zdejší 
univerzity, který je jediným českým expertem mezinárodní Organizace pro zákaz 
chemických zbraní (OPCW), jež v loňském roce získala Nobelovu cenu za mír.

Interview with Milan Seman, a Pardubice native and a graduate of the city‘s 
university – the only Czech expert in the Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW), which won the Nobel Peace Prize last year.

To jsou Pardubice
This is Pardubice

i Češi MAjí sVůj GUiNNess 
Pardubice’s answer to Guinness
Když Vilém z Pernštejna koupil v 15. století pardubické panství, odstartoval 
„zlatou éru“ města. S Vilémem začal v Pardubicích také rozvoj pivovarnictví.

When William of Pernštejn bought the Pardubice estate in the 15th century, 
he ushered in a golden age for the city. William also laid the foundations for 
Pardubice‘s brewing industry.

OblíbeNý i zATrACOVANý ArChiTekT
A controversial architect
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TOUr De PArDUbiCe  
– TO MUsíTe zAžíT!
Tour de Pardubice – don’t miss it!
Stejně vysokým nebo vyšším podílem cyklodopravy se například v sousedním Německu 
může pochlubit jen několik měst, jako jsou Kiel, Münster nebo Brémy.

Even in a cycle-crazy country like Germany there are just a few cities that can 
match the popularity of bikes in Pardubice  
– such as Kiel, Münster or Bremen. 

bUďTe U TOhO! 
What‘s on in Pardubice

šTiky V eVrOPě jsOU z PArDUbiC 
Pardubice pike have conquered europe
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Velká PArDUbiCká, 
VzrUšUjíCí PODíVANá 
i láskA NA Celý žiVOT
The Velká Pardubická – a thrilling 
spectacle and a lifelong love
Fotografie z pardubické steeplechase loni 
obletěly svět. Za snímky pořízené na zdejším 
závodišti získal Roman Vondrouš hlavní cenu 
na soutěži World Press Photo.

Images from last year‘s steeplechase 
reached the eyes of the world when Roman 
Vondrouš won the award for sports photog-
raphy at the World Press Photo competition.
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Chemie 
nemá zabíjet
Chemistry 
should be a force 
for good
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rodák z Pardubic a absolvent zdejší univerzity 
je jediným českým expertem mezinárodní Or-
ganizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), 
která v loňském roce získala Nobelovu cenu za 
mír. zeptáte-li se ho, co ho k této práci přivedlo, 
odpoví vám, že spíše než dobrodružná krev 
to byl právě směr OPCW. Cíle usilující o úplné 
odstranění chemických zbraní totiž silně kon-
venují s jeho názory. jak se přihodí, že se Čech 
stane součástí takovéto celosvětově významné 
organizace?
Být ve správný čas na správném místě. Vystudoval 

jsem v Pardubicích chemicko-technologickou fakultu, 

pak jsem působil v olejářství. V době, kdy už jsem 

pracoval v Holandsku, jsem se náhodou dozvěděl 

o tom, že OPCW vypsala konkurz na obsazení míst. 

Ale na první pokus to nevyšlo, hlásil jsem se asi třikrát, 

než jsem byl pozván na předvstupní pohovor. Po něm 

následovalo rozsáhlé výběrové řízení končící pohovo-

rem s generálním ředitelem OPCW, který má při výběru 

rozhodující slovo.
CHEMICKé ZBRANě JSOU VElMI NEBEZPEČNé.

CHEMICAl WEAPONS ARE DEADly.

že jsou mezi laureáty Nobelovy ceny dva Češi, jaroslav heyrovský a jaroslav 
seifert, je všeobecně známé. O tom, že další čtyři nositelé „Nobelovky“, byť 
německé národnosti, se v českých zemích narodili, se často nemluví. A toho, že 
odlesk Nobelovy ceny doletěl díky Milanu semanovi i do Pardubic, si všiml málokdo. 

Czechs are rightly proud of their nation’s two Nobel Prize winners, the chemist jaroslav 
heyrovský and the poet jaroslav seifert. And four other German-speaking Nobel 
laureates were actually born in the Czech lands. but most people have never heard 
of a much more recent Nobel triumph – one involving Pardubice’s very own Milan seman.

born in Pardubice and a graduate of the city’s 
university, Milan seman is the only Czech ex-
pert in the Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW), which won the 
Nobel Peace Prize last year. Asked whether it 
was his sense of adventure that inspired him 
to join the OPCW, seman replies that his 
strongest motivation was the organization’s 
mission to eradicate chemical weapons 
throughout the world. so, how do you become 
a member of such a major global organiza-
tion?
you need to be in the right place at the right time. 

I studied at the Faculty of Chemical Technology 

here in Pardubice, then I worked in the oil indus-

try. While I was based in the Netherlands, I hap-

pened to hear that there were vacancies at the 

OPCW. It didn’t work out the first time – actually 

I applied three times before they invited me for 

a preliminary interview. Then there was a complex 

selection process leading up to an interview with 

rOzhOVOr iNTerVieW

Mír je to nejcennější, 
co může lidstvo získat
Peace is the most important thing for mankind

MIlAN SEMAN



6 

Takže dojdete téměř k cíli a můžete být odmítnut?
Může se to stát. Nejde totiž jen o schopnosti uchazeče. 

OPCW je organizací prosazující a kontrolující dodržování 

úmluvy o chemických zbraních, kterou podepsalo  již 

190 členských států Organizace spojených národů. 

Zaměstnává lidi z celého světa, a tak je jedním z kritérií 

i to, jak je region, z něhož pocházíte, v OPCW momen-

tálně zastoupen. 

jaké to bylo účastnit se slavnostního ceremoniálu 
v Oslu jako jeden z hlavních aktérů?
Bylo by to jistě krásné, já jsem však byl v té době na 

misi v Sýrii a ceremoniál jsem viděl „zprostředkovaně“. 

Videokonferencí byl přenášen do hlavní budovy OPCW 

i na mise. Ale Nobelovu cenu vídám vždy, když jdu do 

sídla naší společnosti, kde má své čestné místo. 

OPCW funguje 16 let, loni ji zviditelnilo právě 
udělení Nobelovy ceny, spojované částí veřej-
nosti s událostmi v sýrii. Vy ale působíte po 
celém světě.

Použití chemických zbraní v Sýrii, následné inspekční mise, 

jednání vedoucí k připojení se Sýrie k úmluvě o chemických 

zbraních a příprava jejich likvidace, to jsou události, které 

svět nemohl přehlédnout. Jinak se ale o naší práci příliš 

neví a přitom je OPCW jediná z organizací, zabývajících 

se likvidací zbraní hromadného ničení, která již téměř doká-

zala eliminovat celou kategorii zbraní. 

Čemu přičítáte její úspěch?
Naší velkou devizou je dobře propracovaný systém 

inspekcí. Na rozdíl od ostatních organizací zabývajících 

se demilitarizací máme velmi silný mandát. Úmluva 

o chemických zbraních nám dává pravomoci, které 

v první řadě umožňují již zmíněný systém inspekcí, 

a definuje kroky při případném porušení této úmluvy. 

Tyto pravomoci jiná organizace nemá. Další věc je, že 

chemické zbraně jsou veřejností vnímány velmi negativ-

ně, proto je tlak na jejich likvidaci velmi vysoký. 

Působíte v různých zemích, nevyhýbáte se ani 
neklidným oblastem s nestabilním politickým 
systémem. Můžete svou práci trochu přiblížit?
Naše působení má dvě roviny. Když to hodně zjednodu-

ším, v té první dohlížíme na likvidaci chemických zbraní 

v zemích, které se k nim hlásí. Máme tam své pozoro-

vatele, jsou to často bývalí vojáci, kteří s chemickými 

zbraněmi pracovali a kteří dohlížejí na to, zda likvidace 

tions. Unlike other organizations working towards de-

militarization, we have a very strong mandate. The 

Convention gives us certain powers, above all to carry 

out our inspections – and it also defines what steps 

can be taken if the Convention is breached. No other 

organization has such powers. Another factor is the 

very negative public perception of chemical weapons, 

which puts strong pressure on states to disarm.

you operate in various countries, including regions 
experiencing armed conflict or political instability. 
Can you tell us about what you do there?
Our activities are on two levels. To simplify it a lot, 

the first level involves monitoring the destruction of 

chemical weapons in countries that have signed the 

Convention. Our observers are stationed there – 

they’re often former military personnel who have 

worked with chemical weapons, and they make sure 

the country is meeting its obligations. My work in-

volves the other level – I’m a member of the non-

proliferation group, which ensures that chemical 

plants are not making chemical weapons covertly.

DIPlOM ZíSKAlI VšICHNI ZAMěSTNANCI OPCW.

All OPCW STAFF RECEIVED A CERTIFICATE.

INSPEKTORůM POMáHá NEJMODERNěJší TECHNIKA.

THE INSPECTORS USE STATE-OF-THE-ART EqUIPMENT.

V Pardubicích jsem prožil dětství, mládí, mám zde  
rodiče. Tady budu vždy nejvíc doma, ať budu žít kdekoli.

i grew up in Pardubice, and my parents still live 
here. so it‘ll always be my home.

the Director-General, who has the final say in re-

cruitment.

so you can get almost to the finishing line and 
still be rejected?
It can happen. It’s not just about the candidate’s abili-

ties. The OPCW monitors compliance with the Chemical 

Weapons Convention, which has been ratified by 190 

United Nations member states. It employs people from 

all over the world – so one of the main recruitment cri-

teria is what level of representation your own region 

currently has within the organization.

What was it like to take part in the awards cer-
emony in Oslo?
It would have been wonderful, but I was involved 

in a mission in Syria at the time, so I had to watch 

the ceremony via a video conference link from Oslo 

to the OPCW headquarters and then to our mission 

Hq. But I see the Nobel Prize whenever I’m at our 

offices – where, of course, it has pride of place.

The OPCW has been operating for 16 years now, 
and many people associate you with events in 
syria – but you’re a global organization.
The use of chemical weapons in Syria, our inspections, 

the negotiations leading Syria to ratify the Convention, 

the plans for the destruction of the weapons – those 

events were played out in the full glare of the world’s 

media. Most people know very little about our other work 

– yet an entire category of weapons has been almost 

eliminated worldwide thanks to the OPCW’s efforts.

how have you achieved such success?
At the heart of our work is a robust system of inspec-

rOzhOVOr iNTerVieW
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probíhá podle toho, jak ji ta která země deklaruje. Já 

působím ve skupině pro nešíření chemických zbraní. 

Dohlížíme, zda chemické závody tajně nevyrábějí 

chemické zbraně.

z fotografi í je patrné, že nejde o formální zkoumá-
ní dokumentů. 
I kontrola různých dokladů patří do naší práce, ale 

pohybujeme se zejména v provozech. Při inspekci, jejíž 

místo i čas je do poslední chvíle utajován, provádíme 

kontrolu zařízení, někdy analyzujeme náhodně ode-

brané vzorky. Jsme na to velmi dobře vybaveni a jsme 

schopni odhalit i stopové množství látek, které by nám 

signalizovaly přítomnost či výrobu chemických zbraní. 

jsou vaše mise nebezpečné?
Může se to zdát podle zemí, které navštěvujeme, ale 

protokol misí je velmi podrobný. Máme přesně určený 

bod vstupu do země, tam si nás „převezme“ doprovod 

zajištěný vládou a ten nás po dobu pobytu neopustí. 

Většinou nemíváme problémy.

hodně vyjíždíte do exotických zemí, vzpomenete 
si někdy na Pardubice?

OD DěTSTVí BylO MýM SNEM CESTOVáNí, DíKy CHEMII SE MI TEN SEN SPlNIl.

I‘VE AlWAyS WANTED TO SEE THE WORlD – AND CHEMISTRy HAS MADE THAT DREAM COME TRUE.

it’s obvious from the photos that you don’t 
just look at documents.

Documentation is a part of our work, but mostly 

we are out in the field. The location and time of our 

inspections is kept secret until the last 

moment – then we go in and 

check the equipment, or 

sometimes we analyze 

random samples. We 

use state-of-the-art 

technology that’s 

capable of detecting 

even trace amounts 

of substances which 

indicate the presence 

of chemical weapons.

Are your missions 
dangerous?

you might think so if you look at the 

countries we visit, but our missions are very carefully 

planned. We enter the country at a predetermined 

point, then we’re escorted by government represent-

atives who remain with us all the time. Mostly we 

have no problems.

Do you ever think of Pardubice when you’re vis-
iting these exotic places?
We don’t actually see very much of the countries. We 

never have much time, so we tend to see our destina-

tion from hotels or through car windows. But I grew 

up in Pardubice, and my parents still live here. So it’ll 

always be my home – wherever in the world I live.

What’s your favourite place in Pardubice?
Most of all I love the countryside around Pardubice, 

especially the ponds and lakes. As a keen outdoor 

sportsman, it’s wonderful to be able to es-

cape the hustle and bustle of urban life 

and just go for a swim. I’ve lived in 

many places, but nowhere else has of-

fered that. So I enjoy coming back here 

in the summer.

Chemistry has opened a lot of doors 
for you. Why did you choose this science?

I did chemistry “experiments” at home 

from an early age. I always loved sci-

ence – though actually I preferred 

physics to chemistry. My first universi-

ty degree was in physical chemistry, 

and then for my doctorate I focused just 

on chemistry. It wasn’t until I started my 

career that I realized what a good choice I’d made – 

chemistry is the same throughout the world, so it’s 

a profession that’s enabled me to travel, which is 

something I always wanted to do.

Z těch zemí toho moc nevidíme. Vše musí proběhnout 

rychle, a tak navštívenou destinaci vidíte většinou jen 

cestou a z oken hotelu. A Pardubice, tady jsem 

prožil dětství, mládí, mám zde rodiče. Tady 

budu vždy nejvíc doma, ať budu žít kdekoli.

jaké místo tu máte nejraději?
Budete se možná divit, ale mám hrozně 

rád okolí, to množství rybníků, písníků. Já 

rád sportuji a ta možnost mít blízko bydliště 

přírodu, zaplavat si v jezeře, je úžasná. žil jsem na 

různých místech, ale nikde to takové nebylo. 

Proto do Pardubic jezdím nejraději v létě. 

Chemie vám otevřela cestu do světa, 
ale proč jste si vybral právě tuto vědu? 
Domácí „experimenty“ jsem dělal už od základní 

školy. Jako školák jsem si oblíbil vědu, po pravdě ře-

čeno víc fyziku než chemii. Možná proto jsem původně 

vystudoval fyzikální chemii a až doktorské studium bylo z čisté 

chemie. Teprve když jsem začal pracovat, jsem si uvědomil, jak 

dobře jsem si vybral. Chemie je všude na světě stejná, proto mi 

toto povolání umožnilo cestovat, což jsem si vždycky přál. 

inspections is kept secret until the last 

moment – then we go in and 

check the equipment, or 

sometimes we analyze 

random samples. We 

use state-of-the-art 

of substances which 

indicate the presence 

of chemical weapons.

Are your missions 
dangerous?

you might think so if you look at the 

Mým největším 
koníčkem je cestování
My greatest hobby 
is travelling

sportsman, it’s wonderful to be able to es-

cape the hustle and bustle of urban life 
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Velká PArDUbiCká, Velká PArDUbiCká, 
vzrušující podívaná i láska na celý život 
The Velká Pardubická – a thrilling spectacle and a lifelong love

Velká pardubická letos oslaví 140 let od svého prvního startu. V roce 1874, kdy koně 
poprvé zdolali kurz tohoto dostihu, zřejmě nikoho nenapadlo, jak slavná budoucnost tuto 
steeplechase čeká.
poprvé zdolali kurz tohoto dostihu, zřejmě nikoho nenapadlo, jak slavná budoucnost tuto 
steeplechase čeká.

This year the Velká Pardubická celebrates its 140th birthday. in 1874, when the fi rst 
horses crossed the fi nishing line, nobody could have imagined the glittering future awaiting 
this unique steeplechase.

9

Velká PArDUbiCká Velká PArDUbiCká
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Dnes je Velká pardubická vrcholem české dostihové se-
zony a jedním z nejtěžších dostihů v celé Evropě. Ze 
všech sportů má v České republice nejdelší tradici, vždyť 
fotbalová liga se u nás začala hrát až o půl století poz-
ději. Je nejen sportovní, ale také společenskou událostí, 
na níž se mísí vůně drahých parfémů s pachem koňského 
potu. A je také událostí, která mění lidské osudy.

Fotografie z pardubické steeplechase loni obletěly 
svět. Za snímky pořízené na pardubickém závodišti zís-
kal Roman Vondrouš hlavní cenu v kategorii sportovní 
fotografie v 56. ročníku prestižní mezinárodní soutěže 
World Press Photo. Jeho snímky z Pardubic viděly milio-
ny lidí na celém světě. „Na předávání cen se kolegové 
hodně zajímali o to, kde jsem to fotil. Znají dostihy na 
všech kontinentech, ale podobné závodiště nikdy nevi-
děli. Náš terén, připomínající volnou krajinu, v níž se 
kdysi jezdily parforsní hony, střídání oranice s travna-
tou dráhou, lesík, to je úplně něco jiného než uniformita 
anglických závodišť. Prostředí, které dodává závodům 
na dramatičnosti, je fascinovalo,“ popisuje Roman Von-
drouš reakce zahraničních kolegů.

Patří k Pardubákům, kterým Velká pardubická zcela 
změnila život. Začal ji fotit ještě jako amatérský foto-
graf. Jak říká, společenství zkušenějších kolegů pro něj 
bylo školou k nezaplacení. 

Nejprve se jim díval „pod ruku“, později se vydal 
vlastní cestou. Hledal si svá místa, své pohledy a foto-
grafii začal vnímat nejen jako reportážní sdělení, ale 
i jako formu umění. V roce 2004 získal v konkurenci 
profesionálních fotografů ocenění za sportovní fotogra-
fie v soutěži Czech Press Photo, o rok později nastoupil 
jako profesionální fotograf do České tiskové kanceláře 
a od té doby sbírá cenu za cenou. I když má dnes jako 
agenturní fotograf mnohem širší záběr, fotí vše, od 

sportu až po každodenní dění, Velká pardubická a par-
dubické dostihy pro něj zůstávají velkou láskou.

„Je to pro mně relax, na závodiště chodím fotit už 
patnáct let, ale pořád mě to baví, stejně jako dostihy,“ 
říká. Areál závodiště má tisíckrát prochozený, kurz Vel-
ké pardubické zná nazpaměť. „Kdyby mi dali koně a kdy-
bych na něm uměl, klidně bych Pardubickou mohl jet,“ 
směje se. „Od startu přímo na živý plot, pak živý plot 
s příkopem, vpravo na Malý vodní příkop, Taxis, nájezd 
na Irskou lavici, tady se pole trochu roztáhne, Popko-

The Velká Pardubická (meaning the “Grand Pardubice” 
race) is the highlight of the Czech horse-racing season 
and the toughest steeplechase in continental Europe. 
It has the longest tradition of any Czech sporting 
event – when the Czech football league was set up, 
the Velká had already existed for half a century. It is 
also a major event on the social calendar, with lovers 
of the turf rubbing shoulders with top celebrities.

Images from last year’s Velká reached the eyes of 
the world when photographs by Roman Vondrouš 

roman Vondrouš has been photographing at the racecourse  
for 15 years. he says he now knows the course by heart!

Na závodišti roman Vondrouš fotí už patnáct let.  
Areál má tisíckrát prochozený a kurz Velké pardubické zná nazpaměť!

won in the sports category of the 56th prestigious 
World Press Photo competition. Vondrouš’s evocative 
images were seen by millions of people worldwide. He 
describes the reactions of his colleagues from 
abroad: “At the awards ceremony they mostly want-
ed to know where I’d taken the photos. They’ve been 
to horse races all over the world, but they’d never 
seen anything quite like the Pardubice course. It’s 
unique because it’s part of the landscape – it’s not 
just a uniform grassy area like the English courses, 
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JEDINEČNá ATMOSFéRA žENE V CílOVé ROVINCE KONě I JEZDCE.

HORSES AND JOCKEyS ARE SPURRED ON By THE UNIqUE ATMOSPHERE.

DOSTIHy A SáZKy PATří NEODMySlITElNě K SOBě.

BETTING IS AN INTEGRAl PART OF HORSE-RACING.

MEZI 31 PřEKážKAMI JSOU TřI VODNí SKOKy.

THE 31 OBSTAClES INClUDE THREE WATER JUMPS.

vický skok a Francouzský skok. To už jsme za lesíkem, 
sem chodím fotit nejraději. Je tu krásné světlo. Střídání 
světla a stínu je úžasné, to se jinde vidí zřídka,“ promlu-
ví z něj opět fotograf. 

Kurz Velké pardubické je dlouhý 6900 metrů, jezdci 
a koně na něm překonávají 31 překážek. Nejznámější  
z nich je Taxisův příkop, pět metrů dlouhý a metr hlubo-
ký příkop, který koním do poslední chvíle skrývá 150 
centimetrů vysoký živý plot; překážka, která se skáče 
jedině při Velké pardubické. Podle odborníků je však nej-
náročnější překážkou dostihu skok Popkovický. Je sice 
nižší a kratší, bezprostředně po dopadu však musí kůň 
ostře zabočit vpravo. Jezdci ale nejlépe vědí, že zrádná 

but it also has ploughed fields and woodland. That 
gives it a wonderful sense of drama, which fascinat-
ed my colleagues.”

Vondrouš is one of the Pardubice natives whose 
life has been transformed by the Velká. He began 
photographing the race while he was still an ama-
teur, and he says that the advice and support of his 
more experienced colleagues gave him the perfect 
apprenticeship.

Eventually he began to forge his own path, seeing his 
photography not only as reporting but as a form of art. In 
2004, facing stiff competition from established professionals, 
he won the Czech Press Photo award for sports photogra-

phy. The following year he turned professional and joined the 
ČTK press agency, and his career has never looked back. To-
day his work covers a wide range from sports events to eve-
ryday scenes, but the Velká Pardubická remains his first love.

“It’s something I always look forward to. I’ve been 
photographing the Velká for fifteen years, but I still 
enjoy it,” recalls Vondrouš. Having walked round the 
course thousands of times over the years, he knows it 
by heart. “If they gave me a horse – and if I could ride 
it – I’d have no problem finishing the race,” he laughs. 
“From the start to the hedge, then a hedge with 
a ditch, then right to the Small Water Jump, then the 
Taxis Ditch, then to the Irish Bank, where the field 
spreads out a bit, then the Popkovice Fence and the 

Velká PArDUbiCká Velká PArDUbiCká
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může být i zdánlivě nejjednodušší překážka. Své o tom 
ví například legenda Velké pardubické Josef Váňa, jemuž 
se stal v loňském roce osudným poslední steeplechase 
skok před cílem, podobně jako v roce 1967 lukavě 
s jezdcem lubošem Israelem. 

Velká pardubická je plným právem pýchou Pardu-
bic. Už dávno není jen sportovní událostí a vzrušující 
podívanou, ale také událostí společenskou. Sjíždějí se 
na ni milovníci koní, pro něž je steeplechase vrcholem 
dostihové sezony, ale i známé a význačné osobnosti 
z různých oblastí života. Na Velké pardubické můžete 
potkat hlavy států, diplomaty a politiky, stejně jako 

looking obstacles can be. Pardubice legend Josef 
Váňa fell at the final jump in last year’s race, bringing 
his stellar career to an end, and the same fate befell 
luboš Israel in 1967, riding lukava.

The Velká Pardubická is rightly considered the jew-
el in Pardubice’s sporting crown. Besides its sporting 
significance, it has also become a major social event. 
For horse-racing fans this unique steeplechase is the 
highlight of the season, and it is also a mecca for fa-
mous names from all walks of life – heads of state, 
diplomats, politicians, top figures in the business 
world, celebrities and showbusiness stars.

French Jump, then out past the woods – that’s my fa-
vourite spot, because the light is ideal there. you can’t 
find that mix of light and shadow anywhere else.”

The course is 6900 metres long, and includes 31 
obstacles. The best-known is the Taxis Ditch – a five 
metre-long and one metre-deep ditch hidden until the 
last moment by a 1.5 metre-high hedge; the Taxis is 
the only obstacle of its kind in the world. But experts 
agree that the Popkovice Fence is the most difficult 
part of the course – it’s lower and shorter, but it’s 
followed immediately by a sharp turn to the right. 
And jockeys are well aware how tricky even simple-

ROMAN VONDROUš
Narozen 1975 v Pardubicích. 
Od roku 2005 je fotoreportérem ČTK.

Born 1975 in Pardubice. 
Photographer for ČTK since 2005.
www.romanvondrous.cz

Nejvýznamější ocenění:
2005, 2012 CZECH PRESS PHOTO, 1. cena Zlaté oko, kat. Sport
2013 WORlD PRESS PHOTO, 1. cena v kat. Sport action

Major awards:
2005, 2012 CZECH PRESS PHOTO, 1st prize „Golden Eye“ 
 for sports
2013  WORlD PRESS PHOTO, 1st prize in Sport Action 

category

VElKá PARDUBICKá JE PlNýM PRáVEM PýCHOU PARDUBIC.

THE VElKá PARDUBICKá IS THE JEWEl IN THE CITy‘S SPORTING CROWN.

JOSEF VáňA, OSMINáSOBNý VíTěZ SlAVNéHO DOSTIHU.

JOSEF VáňA, EIGHT TIMES WINNER OF THE FAMOUS STEEPlECHASE.

Velká PArDUbiCká Velká PArDUbiCká
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významné podnikatele či osobnosti ze světa show-
byznysu. 

Slavná pardubická steeplechase se jezdí vždy dru-
hou říjnovou neděli. Tradici přerušilo pouze nepříznivé 
počasí v letech 1876 a 1908, první a druhá světová 
válka a příchod sovětských vojsk v roce 1968. První 
Velká pardubická steeplechase se běžela 5. listopadu 
1874 o 8000 zlatých. Ze 14 koní, kteří stáli na startu, 
dostih dokončilo pouze sedm, triumfoval hřebec 
Fantôme s anglickým žokejem Georgem Sayersem 
v sedle. Dvakrát v historii dostihu se diváci vítěze 
v cíli vůbec nedočkali. Nekorunovaným králem Velké 
pardubické je Josef Váňa, který má kontě osm vítěz-
ství. Na pardubické dráze poprvé zvítězil v sedle želez-
níka v roce 1987, pak ještě v letech 1988, 1989 a 1991. 
O šest let později projel Josef Váňa vítězně cílem na 
koni Vronsky, další vítězná série přišla v letech 2009 
až 2011, tentokrát s Tiumenem.

Víkend, v němž se mísí svět elegance se světem milov-
níků koní, je letos naplánován na 12. října. 124. Velká par-
dubická s Českou pojišťovnou však není jediným dnem, 
který je možné příjemně strávit na pardubickém závodišti. 
Dostihová sezona začíná tradičně 8. května a letos čítá 10 
dostihových mítinků. Mimo to závodiště čeká dalších sedm 
sportovních soutěží a tradičně i mezinárodní výstava Koně 
v akci. Pardubice se zkrátka mohou právem pyšnit tím, že 
jsou městem koní. Možná toto sepjetí daly městu do vínku 
sudičky už na počátku 14. století, kdy se městským zna-
kem stal erb Ješka z Pardubic s polovinou bílého koně; ne-
bo byl osudovým okamžikem příchod jezdecké posádky na 
počátku druhé poloviny 18. století. Kdo ví. Faktem je, že si 
město tuto tradici úspěšně hýčká dodnes. 

The Velká Pardubická is held every year on the sec-
ond Sunday in October. The only exceptions to this 
tradition have been twice due to bad weather (1876 
and 1908) and three times due to war (during both 
World Wars and the Soviet invasion of 1968). The first 
ever Velká was run on 5 November 1874 with a prize 
of 8000 gulden. Only seven of the 14 starters finished 
the race, which was won by the stallion Fantôme rid-
den by the English jockey George Sayers. On two occa-
sions none of the starting field managed to complete 
the race. The unofficial king of the Velká is Josef Váňa 
with eight victories. He first rode železník in 1987, 
then again in 1988, 1989 and 1991. Six years later 
Váňa won again, this time riding Vronsky; another trio 
of wins followed from 2009 to 2011, riding Tiumen.

This year’s Velká Pardubická – the 124th race in 
the event’s illustrious history, sponsored by the 
Česká Pojišťovna insurance company – is scheduled 
for 12 October. But the Pardubice racecourse is also 
the venue for many other events during the the sea-
son, which is traditionally launched on 8 May. This 
year’s season includes 10 race meetings, plus seven 
other sporting events and the regular international 
“Horses in Action” show. Pardubice is proud of its 
status as the undisputed capital of the Czech eques-
trian scene. Perhaps the city has always been des-
tined to play this role – after all, in the early 14th 
century it adopted a new coat-of-arms featuring 
a white horse, and in the mid-18th century it was 
chosen as the headquarters of a cavalry division. One 
thing is certain – the horse-racing tradition lies at 
the very heart of the city’s culture.

Velká pardubická 
•  nejtěžší překážkový dostih kontinentu
• poprvé se běžela v roce 1874
•  hlavní dráha má dokola 2200 metrů, délka 

dráhy Velké pardubické je dnes asi 6900 metrů, 
koně musejí překonat celkem 31 překážek

•  nejznámější je Taxisův příkop, který je také 
jedním z nejtěžších skoků na světě

•  prvním vítězem se stal fANTÔMe
•  nejúspěšnějším koněm historie byl železNík, 

který jako jediný dokázal zvítězit čtyřikrát
•  časový rekord drží siXTeeN (08:58,99 minut)
•  z jezdců dokázal josef Váňa zvítězit osmkrát, 

má také nejvíce účastí v dostihu – startoval 26x
•  v průběhu historie se také dostihu zúčastnilo 

několik žen, jako první lata brandisová

The Velká Pardubická 
• the toughest steeplechase in continental europe
• fi rst run in 1874
•  the main course is 2200 metres long, today the 

Velká Pardubická covers 6900 metres,  horses 
and jockeys conquer 31 obstacles

•  the best-known is the Taxis Ditch, one of the 
toughest jumps in the world

• the first winner was fANTÔMe
•  the most successful horse in the event’s history 

was železNík with four victories
•  the record time is held by siXTeeN (08:58.99 min.)
•  josef Váňa has won the event eight times and 

also holds the record for the number of starts (26)
•  several women jockeys have ridden the Velká 

Pardubická – the first was lata brandisová

SlAVNá PARDUBICKá STEEPlECHASE SE JEZDí VžDy DRUHOU NEDělI V říJNU.

THE FAMOUS STEEPlECHASE IS AlWAyS HElD ON THE SECOND SUNDAy IN OCTOBER.

V ROCE 2007 VElKá PARDUBICKá PřIláKAlA 

I BRITSKOU KRálOVSKOU PRINCEZNU ANNU.

IN 2007 THE GUEST OF HONOUR AT THE VElKá 

PARDUBICKá WAS BRITAIN’S PRINCESS ANNE.
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Oblíbený i zatracovaný 
architekt A controversial  

architect
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stačí se projít několik set metrů od Prokopova mostu na třídu Míru 
a seznámíte se se všemi budovami, které v Pardubicích během 
necelých patnácti let postavil známý architekt ladislav Machoň. 

Within just a couple of minutes’ walk from the Prokop bridge  
you can find all the buildings designed by ladislav Machoň  
in Pardubice over a 15-year period.

On the banks of the Chrudimka River is a large complex of 

courts and tax authority buildings dating from the late 1930s. 

Just a few metres away, on the other side of the street, you 

pass an imposing school building, from where you can see the 

post and telegraph office headquarters (the former District 

Authority building on the corner of Náměstí Republiky square, 

opposite the theatre); this was Machoň’s first ever building in 

the city. Then walk halfway along Třída Míru and you will see 

Machoň’s grand post office building, passing his arcade on the 

left, recently re-opened after a complete restoration.

Machoň was not always admired by his contemporaries. 

In the 1920s and 30s many of his fellow architects joked that 

his work included much that was good and much that was 

new – but the good things were not new and the new things 

were not good. One newspaper wrote that if a hundred people 

walked past one of his buildings they would never guess that 

it was the work of a single architect. Others criticized him for 

bowing to the demands of investors and passing fashions. But 

to form your own opinion on Machoň’s work, why not take 

a stroll through the city centre and judge for yourself?

Na břehu Chrudimky stojí rozsáhlý komplex soudu 

a berních úřadů, který vznikl ve druhé polovině třicá-

tých let. Jen o pár metrů dál, na druhé straně ulice, 

minete monumentální budovu státní reálky, od které 

již vidíte budovu ředitelství pošt a telegrafů (bývalý 

okresní úřad na rohu nám. Republiky naproti divadlu), 

jež byla první Machoňovou realizací v Pardubicích. 

A pokud zabočíte na dnešní třídu Míru, zahlédnete 

v jejím středu honosnou stavbu pošty. Než k ní však 

dojdete, minete po levé stráně nejznámější a v posled-

ní době velmi medializované Machoňovo dílo – Pasáž.

Architekt Machoň a zvláště jeho stavby nebyli 

přijímáni jednoznačně. Již za první republiky ně-

kteří jeho kolegové vtipkovali, že na jeho stavbách 

je mnoho dobrého a mnoho nového, ale co je dob-

ré, není nové, a co je nové, není dobré. Jedny no-

viny dokonce napsaly, že když kolem jeho staveb 

projde sto lidí, ani jednoho z nich nenapadne, že 

by se mohlo jednat o stavby jednoho architekta, 

přestože (nebo protože) vznikly během několika 

PASáž ARCHITEKTA MACHONě JE NEJKRáSNěJší 

STAVBOU HlAVNí TEPNy MěSTA.

MACHOň‘S ARCADE IS THE MOST BEAUTIFUl 

BUIlDING ON PARDUBICE‘S MAIN SHOPPING STREET.

NA MíSTě MACHOňOVy PASážE Měl PůVODNě 

STáT BěžNý řADOVý ByTOVý DůM.

THE ORIGINAl PlAN WAS TO BUIlD AN ORDINARy 

APARTMENT BUIlDING ON THE SITE.

ArChiTekTUrA ArChiTeCTUre
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let. A někteří mu již tehdy vyčítali, že své návrhy 

až příliš snadno přizpůsobuje nápadům a přáním 

investorů. Nejlepší ovšem bude, když oprávně-

nost těchto výhrad posoudíte při procházce 

městem sami.

Pravdou nicméně zůstává, že funkcionalistic-

ky čistý projekt pošty byl na přání pardubických 

radních poněkud znehodnocen zvýšením stavby 

o jedno podlaží. A v dnešní době, posedlé korupcí 

a bojem proti ní, zas některé zaráží, s jakou lehkostí 

a samozřejmostí vyhrával většinu realizovaných 

soutěží jediný architekt.

Zastavme se však u budovy nejznámější, Machoňovy 

Pasáže. Její příběh je opravdu zajímavý. Stavitelé Krato-

chvíl a Veselý chtěli totiž původně na jejím místě postavit 

běžný řadový bytový dům. Po jednání se světaznalým 

mladým architektem a zvážení ekonomických výhod byla 

však místo toho vyprojektována Passage, tedy „velkolepý 

palác průchodní“, jak byla tehdy nazývána. Díky tomu 

vznikla obchodní pasáž. Třicítka obchodů a stejný počet 

bytů byly doplněny suterénní restaurací, na jejíž půvab 

ubývající pamětníci dodnes s láskou vzpomínají. Vznikla tak 

velkolepá budova, která do provinčních Pardubic přinesla 

„první závan velkoměstské atmosféry a elegance, která 

iniciovala změnu nevábné maloměstské ulice v tepnu 

moderního města,“ jak výstižně napsal Jan řiháček.

Dnes je Machoňova pasáž kulturní památkou a po 

nedávné rekonstrukci zůstává nejkrásnější budovou 

hlavní třídy města. Honosné průčelí, zklidněné hori-

zontálními pásy a mohutnými balkony, vysunutými 

z prvního poschodí, je zdobeno alegorickými sochami 

rybáře, tkalce, truhláře a hutníka, jejichž autorem byl 

sochař Karel Dvořák. Snad je jen škoda, že nemohla 

být realizována architektova idea prodloužit pasáž 

až do Smilovy ulice. Tím by vzrostl i její komunikační 

význam, jak je to běžné třeba u pražských pasáží. 

ArChiTekT A ČlOVěk
Jaký byl samotný ladislav Machoň? Jedním slovem 

výjimečný. Svým životem i dílem. Ač narozen v Praze, 

To be fair, Machoň’s pure Functionalist design for the 

post office was diluted when the city councillors insisted 

on adding an extra floor. And looking at the situation to-

day – in an era when we are all too aware of the problems 

of corruption – it is alarming to note how easily Machoň 

won almost every competition to design a public building.

let’s take a closer look at Machoň’s arcade – known 

as the “Pasáž” – which has a fascinating story to tell. 

The building contractors Kratochvíl and Veselý originally 

planned to erect a simple apartment block on the site. 

But after discussing the options with Machoň and con-

sidering the potential profits to be made, they decided 

instead to build an arcade with shops – a “grand arcaded 

palace” as it was known at the time. It had thirty shops 

and the same number of apartments, plus a restaurant 

in the basement part whose elegance is still remembered 

by a dwindling number of local people. The result was an 

PASáž MělA BýT PůVODNě PRODlOUžENA Až NA TROJNáSOBEK SVé DélKy DO SMIlOVy UlICE.

ORIGINAlly THE ARCADE WAS TO EXTEND All THE WAy BACK TO THE PARAllEl STREET (WHICH WOUlD HAVE 

MADE IT THREE TIMES ITS ACTUAl lENGTH).

Dnes je Machoňova pasáž kulturní památkou
a po nedávné rekonstrukci zůstává nejkrásnější
budovou hlavní třídy města.

Today Machoň‘s arcade is a listed cultural  
monument. A recent reconstruction has restored 
it to its former glory.



17

strávil mládí v Pardubicích, odkud pocházela jeho matka 

a kde byl jeho otec profesorem na reálce. Po studiu 

na reálkách v Pardubicích a Rokycanech studoval na 

pražské technice snad u prof. Zítka, autora Národního 

divadla, nebo Josefa Schulze. Mnohem víc než Zítkův 

historismus ho však zaujala tvorba zakladatele moderní 

české architektury Jana Kotěry, jehož ateliér později 

několik let řídil. V letech kolem světové války nicméně 

vytvořil i několik velmi zajímavých kubistických návrhů. 

V roce 1916 se dokonce stal vedoucím Bytové poradny 

slavného Artělu. Úcta ke Kotěrovi je nejlépe patrná na 

dostavbě Právnické fakulty, která byla po Kotěrově 

smrti svěřená právě Machoňovi, jenž nepřipustil sebe-

menší změny původního návrhu. Při realizaci vlastních 

děl však, mnohdy bohužel, už tak zásadový nebyl.

Skoro neuvěřitelný je počet zakázek, které tento 

mladý architekt získal. Není to patrné jen na pardu-

bických stavbách, ale i vilách pro opravdu věhlasné 

impressive structure which – in the well-chosen words 

of Jan řiháček – “brought the first whiff of big-city pomp 

and elegance to Pardubice, kick-starting the transforma-

tion of a dull small-town street into the main artery 

of a modern city.” Today Machoň’s arcade is listed as 

a cultural monument, and after the recent restoration it 

has regained its status as the most beautiful building on 

Pardubice’s main shopping street. It boasts an impres-

sive façade featuring prominent balconies on the first 

floor, punctuated by Karel Dvořák’s allegorical statues of 

a fisherman, weaver, carpeneter and metalworker. It’s 

a shame that Machoň’s original plan to extend the arcade 

back to the parallel street was never realized; this would 

have made it a worthy rival to Prague’s famous arcades.

ArChiTeCT AND MAN
What was ladislav Machoň like? In a word, exceptional. 

Both as an architect and as a man. Born in Prague, he spent 

his youth in Pardubice – his mother’s hometown, where his 

father was a schoolteacher. After attending schools in Par-

dubice and Rokycany, Machoň studied at the Prague Techni-

cal University, probably under Josef Zítek (the architect of 

the National Theatre) or Josef Schulz. Rejecting Zítek’s his-

torical pastiche style, Machoň was heavily influenced by the 

founder of modern Czech architecture Jan Kotěra, and he 

ran Kotěra’s studio for several years. He also produced some 

interesting Cubist designs during the period around the 

First World War, and in 1916 he became the head of interior 

design at the famous Artěl art and design company. After 

Kotěra’s death, Machoň was entrusted with his project for 

an extension to Prague’s law Faculty; he ensured that his 

mentor’s design was followed to the letter. Unfortunately, 

he often took less care when building his own designs.

It is quite amazing how many commissions this young 

architect managed to win – not only his public buildings 

in Pardubice, but also several villas for prominent cultural 

figures of the inter-war period, including the Čapek broth-

ers (the writer Karel and the artist Josef) and the sculptor 

Otakar španiel. These buildings show how flexibly Machoň 

responded to investors’ demands. The Čapek villa (in the 

National Decorativist style) and the španiel villa (inspired 

by Kotěra) were designed in the same year, and the beauti-

ful Constructivist villa for Dr. Hamann dates from just three 

years earlier. The interior of Prague’s “Koruna” palace is 

fascinating even today, and a replica was built on london’s 

Oxford Street. During the Nazi occupation Machoň played 

an active role in the Czech resistance; he had close links 

with Professor Albert Pražák, the head of the resistance or-

ganization, and later worked for the post-war government. 

During the communist terror of the 1950s he fell foul of 

the authorities, and he was arrested and imprisoned. His 

name was cleared in 1960, and in 1968 he received a state 

award in recognition of his lifelong work. 

osobnosti. Projektoval dvojvilu pro bratry Čapkovy, pro 

sochaře španiela aj. Právě tyto stavby jsou důkazem, 

jak pružně se architekt dokázal přizpůsobit požadavkům 

investorů. Vždyť vila Čapků ve stylu národního dekora-

tivismu a přísně kotěrovská španielova vila byly projek-

továny ve stejném roce. A nádherná konstruktivistická 

vila dr. Hamanna je pouze o tři roky mladší. Dodnes fas-

cinuje interiér automatu Koruna, jehož repliku architekt 

dokonce realizoval na londýnské Oxford Street. 

Za okupace se Machoň významně zapojil do odboje 

a byl blízkým spolupracovníkem prof. Alberta Pražáka. A byl 

to právě Machoň, kdo vysílačkou informoval košickou vládu 

o chystané cestě předsedy protektorátní vlády k Ame-

ričanům. Za revoluce byl Machoň členem České národní 

rady a poté pracovníkem Zemského národního výboru. Za 

komunistického režimu v 50. letech byl zatčen a dokonce 

uvězněn. V roce 1960 byl ovšem rehabilitován a v roce 

1968 pro změnu jmenován zasloužilým umělcem. 

HONOSNé PRůČElí JE ZDOBENO AlEGORICKýMI SOCHAMI RyBářE, TKAlCE, TRUHlářE A HUTNíKA,  

JEJICHž AUTOREM Byl SOCHAř KAREl DVOřáK.

THE IMPOSING FACADE FEATURES AllEGORICAl STATUES By KAREl DVOřáK DEPICTING A FISHERMAN,  

A WEAVER, A CARPENTER AND A METAlWORKER.
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když Vilém z Pernštejna v roce 1491 koupil pardubické panství, odstartoval „zlatou éru“ města. 
To pod vládou Pernštejnů vzkvétalo nejen architektonicky, ale dařilo se v něm i řemeslům 
a obchodu. Není divu, že s Vilémem začal v Pardubicích i rozvoj pivovarnictví.

When William of Pernštejn (Pernstein) bought the Pardubice estate in 1491, he ushered  
in a golden age for the city under his family’s control – an era of flourishing architecture, 
culture, crafts and trade. William also laid the foundations for Pardubice’s brewing industry… 

i Češi mají svůj Guinness
Pardubice’s answer to Guinness
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V Pardubicích postupně vznikly čtyři pivovary, z nichž 
měšťanský vařil skvělé světlé pivo, které se čepova-
lo v hospodách v širokém okolí. Ne náhodou dnes 
pardubičtí pivovarníci s hrdostí říkají, že jejich pivo je 
z dobrého rodu. A proto dnes základní řada pardubic-
kých piv nese registrované pojmenování Pernštejn. 

Pardubickému pivu se dařilo i po Vilémovi, proto 
založili v roce 1871 pardubičtí měšťané Akciový 
pivovar Pardubice. První litry pěnivého moku vydal 
nový pivovar 25. června 1872 a od té doby se 

AKCIOVý PIVOVAR PARDUBICE Byl ZAlOžEN R. 1871, O ROK POZDěJI VyDAl PRVNí lITRy PIVA.

THE PARDUBICE BREWERy WAS FOUNDED IN 1871 AND BEGAN PRODUCTION IN THE FOllOWING yEAR.

Four breweries were established in Pardubice within 
several years. The town’s main brewery was particu-
larly known for its excellent lager-type beer, and to 
this day Pardubice’s brewers continue to uphold this 
outstanding reputation for quality. William’s role in 
creating the city’s brewing heritage is commemorat-
ed in the “Pernštejn” trademark used by the full 
range of Pardubice beers.

The brewing industry prospered even after William’s 
death, and in 1871 the local burghers founded a large 
new brewery. The first refreshing amber nectar was 
poured on 25 June 1872, and since then the brewery 
has never looked back. In 1891 head brewer Alois 
šimonek expanded its range to include a dark porter-
type beer, and šimonek’s creation quickly became re-
nowned among beer-lovers, collecting award after 
award – from its first success (the gold medal at the 
1891 Prague Exhibition) to more recent accolades in-
cluding the much-coveted North American Beer 
Awards. To this day, the porter remains the jewel in the 
crown of Pardubice’s brewery – though other beers 
have also won recognition. The most recent success 
was the bronze medal picked up by the 12° Pernštejn 
beer in the special lagers category at this year’s annual 
international beer festival in Tábor, South Bohemia.

A beer WiTh heriTAGe
The brewery’s marketing manager lucie Srbová 
describes the unique qualities of the 19° porter, 
which is still brewed to Alois šimonek’s original 
recipe: “It retains its distinctive place among the 
world’s beers. It is matured for up to 120 days, 
giving it sweetness with chocolate-caramel tones 
and a subtle hint of cherries. It’s the only beer 
that can be drunk as a dessert beer.” The Pardu-
bice porter also matures in the bottle like wine, 

prakticky nezastavil. Ke světlému pivu přibyl brzy 
jeho tmavší bratříček – porter. A nutno říci, že toto 
dítko, narozené v roce 1891, se tehdejšímu sládkovi 
Aloisovi šimonkovi vskutku vyvedlo. Obdiv a oce-
nění sklízelo prakticky okamžitě po svém zrození 
a sklízí je dodnes. První cenu – zlatou medaili – 
získal Pardubický porter v roce 1891 na Všeobecné 
zemské výstavě v Praze, k těm zatím posledním 
patří v oboru velmi považované oficiální uznání od 
Asociace severoamerických sládků. Porter zkrátka 
zůstává pokladem pardubického pivovaru. Úspěch 
však mají i další výrobky. Nejaktuálnějším oceněním 
je letošní bronzová pivní pečeť v kategorii zvláštních 
ležáků pro světlou dvanáctku Pernštejn z pravidelné 
mezinárodní degustační soutěže v Táboře. 

PiVO z DObréhO rODU
„Pardubický porter je ve světě piva stále ojedinělým 
úkazem. Zraje až 120 dní, je sladší, s čokoládovo 
karamelovými tóny a jemným dotekem třešně. Má 
zkrátka osobitou chuť, pro niž je, jako jediné pivo, 
doporučován i ke sladkým dezertům. A ve svých 124 
letech je jedním z nejstarších porterů vařených na 
jednom místě,“ přibližuje tmavý devatenáctistupňo-
vý zázrak, vařený stále podle původní receptury slád-
ka šimonka, marketingová manažerka lucie Srbová. 
Porter je vhodný i k archivaci, a proto se myšlenky na 
další aktivity ubírají v pardubickém pivovaru i tímto,  
v Česku zatím ne zcela běžným, směrem.

Pardubický porter se vaří stále podle původní 
receptury, nic snadného to ale není. „Odrůdy sladu 
a ječmene se s léty mění. Namíchat tu správnou 
směs tak, aby byl Pardubický porter stejný jako před 
sto lety, není jednoduché,“ dodává sládek pardu-
bického pivovaru Martin Gruntorád. S pivovarem se 
„oženil“ před 27 lety, kdy nastoupil do učení, a zná 

PiVOVAr breWery
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jej do posledního detailu. Podle vůně linoucí se 
z pivovaru do okolí prý pozná, jaké pivo se právě 
vaří, chuť by poznal mezi tisíci jinými.

„Zažil jsem tu pět sládků, včetně Jarosla-
va Svobody, který po období, kdy převažo-
vala kvantita nad kvalitou, vrátil pardubické 
pivo na úroveň, na níž naši předchůdci 
dlouho pracovali. První šel nahoru Vilém, 
naše světlá jedenáctka, po něm další. Na mně 
je nyní udržet kvalitu pardubického piva a po-
sunout nás zase o kousek dál,“ říká sládek, který 
nejenže bdí nad kvalitou každého výstavu, ale v jehož 
alchymistické kuchyni také vznikají nová piva.

TAXis s PerNšTejNy
Jedinečné pivo, mnohaletá tradice a vysoká kvalita 
jsou základem filosofie českých majitelů pardubické-
ho pivovaru, kteří si zakládají na tom, že vaří pivo bez 
chemických přísad z nejlepších tuzemských surovin. 
Základem je nejkvalitnější žatecký chmel, morav-
ský slad a voda z Oplatila, která patří republikově 
k nejlepším. Na historické souvislosti odkazuje řada 
sedmi piv Pernštejn – od nealkoholického, přes 
výčepní či zmiňovaného 11° Viléma až po 13° tmavý 
Granát. I nejmladší Kvasňák je z rodiny Pernštejnů 
a jako nefiltrované pivo se velmi podobá těm, která 
se v hostincích čepovala za starých časů. 

Do pardubické historie sáhl sládek i při hledání 
názvu pro speciální 14° světlý hluboko prokvašený 
ležák. A protože k městu neodmyslitelně patří Velká 
pardubická, nazval nové pivo po její nejznámější 
překážce – Taxis. Pivaři jej zdolávají s lehkostí, nic-
méně soudě podle jejich zájmu je tekutý Taxis stejně 
jedinečný jako překážka.

jiNý krAj, jiNá ChUŤ
Pardubické pivo má dnes své příznivce 
nejen „kolem komína“, tedy ve spá-
dovém regionu, ale po celé republice, 
v mnoha evropských zemích i za 
mořem. Největším odběratelem 
je Slovensko, kde pivovar v roce 
2010 založil dceřinou společnost. 
„Máme filiálku v ukrajinském Kyjevě, 
od letošního roku exportujeme také do 
Ruska. Pivo Pernštejn znají i v Maďarsku, 
v Polsku, v pobaltských státech, v Němec-
ku, Itálii, v Kanadě… Vyvážíme do třinácti 
zemí,“ řekl Roman Marčák, zabývající se 
exportem pardubického piva.

five head brewers here. The most influential was Jaro-
slav Svoboda. At a time when quantity was viewed as 
more important than quality, he came in and turned 
the brewery round, restoring our historic reputation 
for quality. Now I’m following in his footsteps, and it’s 
my job to keep us moving in the right direction.”

AN ACCeNT ON qUAliTy
The Pardubice brewery is an independent Czech-
owned company guided by its long tradition and out-
standing quality. All of its beers are made from the 
finest Czech ingredients without any chemical addi-
tives. At the heart of the process are the highest-
quality žatec hops, Moravian malt and water from 
Oplatil – renowned as some of the best brewing wa-
ter in the country. The brewery’s proud heritage is re-
flected in the name of its “Pernštejn” range, including 
a non-alcoholic beer and lagers of various strengths, 
from 11° Vilém to the 13° Granát dark lager. The most 
recent addition to the range is the unfiltered Kvasňák, 
bringing an authentically old-fashioned taste.

Namíchat tu správnou směs tak, aby byl Pardubický porter 
stejný jako před sto lety, není jednoduché.

it takes real skill to create the right mixture so that 
the porter tastes just as it did a century ago.

and can be kept and aged for several years. This is 
very unusual in Czech beer culture, and the brew-
ery is planning to develop this unique feature of 
the brand in its future business plans.

The porter is still brewed according to the au-
thentic original recipe, but the process is 

far from simple. Head brewer Martin 
Gruntorád explains: “Varieties of 
malt and barley have changed 
over the years. It takes real skill 
to create the right mixture so 
that the porter tastes just as it 
did a century ago.”

Gruntorád “married” the brewery 
27 years ago when he started work 

as a trainee, and now he knows it bet-
ter than anyone. He can tell what beer is 

being brewed according to the aroma 
coming from the brewery, and he can pick 

out a Pardubice beer among thousands 
of others. He continues: “I’ve known 

PIVOVAR DBá NA TRADICI A VySOKOU KVAlITU.

THE BREWERy IS KNOWN FOR ITS PROUD 

TRADITION AND HIGH qUAlITy.

jej do posledního detailu. Podle vůně linoucí se 
z pivovaru do okolí prý pozná, jaké pivo se právě 

naše světlá jedenáctka, po něm další. Na mně 
je nyní udržet kvalitu pardubického piva a po-
sunout nás zase o kousek dál,“ říká sládek, který 
nejenže bdí nad kvalitou každého výstavu, ale v jehož 

Chtěl bych posunout 
kvalitu našeho piva 
ještě o kousek dál 
it‘s my job to keep the 
brewery moving in the 
right direction

PiVOVAr breWery
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Do zahraničí jdou všechna pardubická piva. Ve 
Francii prý má úspěch 10° Pernštejn, Estoncům chutná 
tmavý Granát a světlý Vilém, Rusové chtějí především 
Pardubický porter, který v této zemi nemá ekvivalent. 
Pardubického portera si ale můžete dát i v horkém 
Karibiku. „Jednoho z  odběratelů máme v Dominikánské 
republice. Neodebírá horentní objemy, ale je věrným 
zákazníkem již několik let,“ dodal Marčák. Porter je 
zkrátka Guinnessem mezi českými pivy!

PIVA PUTUJí DO FRANCIE, RUSKA, AlE I DO 

KARIBIKU.

EXPORTS GO TO FRANCE, RUSSIA, AND EVEN 

THE CARIBBEAN.

PIVO SE V PARDUBICíCH VAří BEZ CHEMICKýCH 

PříSAD Z NEJlEPšíCH TUZEMSKýCH SUROVIN.

PARDUBICE BEER IS MADE FROM THE FINEST CZECH 

INGREDIENTS WITHOUT CHEMICAl ADDITIVES.

PORTER – JEDINEČNé PIVO VyRáBěNé OD KONCE 

19. STOlETí.

PORTER – A UNIqUE BEER PRODUCED SINCE THE 

lATE 19TH CENTURy.

The brewery’s 14° special lager has wonderful 
depth of flavour, and takes its name – Taxis – from 
the toughest jump in the world-renowned Velká Par-
dubická steeplechase. luckily for beer-lovers, the 
beer is considerably easier to deal with than the 
jump – though it is certainly just as unique.

A UNiqUe flAVOUr Of The reGiON
Today Pardubice’s beers have gained popularity far 
beyond the local region – throughout the Czech Re-
public, Europe, and even overseas. The biggest ex-
port market is Slovakia, where the company set up 
a subsidiary in 2010. Export manager Roman Marčák 
gives more details: “We also have a branch in Kiev, 
and this year we have begun to export to the Rus-
sian market. Other key markets include Hungary, Po-
land, the Baltic states, Germany, Italy, Canada – 
there are thirteen countries throughout the world 
where people enjoy our beer.”

The brewery exports its full range of beers. Par-
ticularly popular in France is the 10° Pernštejn, Esto-
nians enjoy the dark Granát and the lighter Vilém, 
while Russian connoisseurs are fond of the porter – 
the only beer of its kind in the country. The porter is 
even exported to the exotic Caribbean. Marčák re-
calls: “One of our clients is in the Dominican Repub-
lic. They don’t take huge volumes, but they have 
been a loyal customer for several years.” Porter truly 
is our very own Czech Guinness!
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10.–15. 8. 2014
MisTrOVsTVí České rePUbliky DOrOsTeNCů  

A DOrOsTeNek V TeNisU  
NA VeNkOVNíCh DVOrCíCh

CzeCh jUNiOr OUTDOr TeNNis ChAMPiONshiPs

www.pardubickajuniorka.cz

PArDUbiCká jUNiOrkA
PArDUbiCe jUNiOr TeNNis TOUrNAMeNT

www.czechopen.net

Vstup pro diváky a zájemce o seznámení  
s novými hrami zdarma.

Entrance free of charge for spectators and any-
body interested in learning to play new games.

CzeCh OPeN 2014
10.–27. 7. 2014, ČEZ ARENA PARDUBICE

25. rOČNík MeziNárODNíhO fesTiVAlU šAChU A her
25th ANNUAl iNTerNATiONAl fesTiVAl Of Chess AND GAMes
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již 45 sezon 
pro vás hrajeme  
na špičkové úrovni
45 seasons of excellence 
on Pardubice‘s music scene

• vynikající sólisté / excellent soloists

• skvělí dirigenti / top conductors

•  široká škála žánrů / a wide range of 

genres

Přijďte si nás poslechnout!
Come and hear us!

Na vyhlídce hradu kunětická hora
Music and drama at kunětická hora castle

květen a červen 2014 
May and june 2014

legendární muzikál 
balada pro banditu
legendary musical “ballad for A bandit”

magická komedie sen noci 
svatojánské
magical comedy “A Midsummer Night’s Dream”

www.kfpar.cz | www.facebook.com/kfpar

www.vcd.cz
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Dostihy / horse-racing

TerMíNOVá lisTiNA 2014 / CAleNDAr Of eVeNTs 2014
  TerMíN / DATe AkCe / eVeNT
 8. 5.2014 Zahajovací dostihový den 
  / Opening day of the horse-racing season
 24. 5. 2014  i. kvalifi kace na 124. Velkou pardubickou 

s Českou pojišťovnou – Polský den 
   1st qualifying race for the 124th Česká 

Pojišťovna Velká Pardubická – Polish Day
 14. 6. 2014 Zlatý pohár / Gold Cup
 28. 6. 2014  ii. kvalifi kace na 124. Velkou pardubickou 

s Českou pojišťovnou – Den se společností 
Agrofert

   2nd qualifying race for the 124th Česká 
Pojišťovna Velká Pardubická – Agrofert Day

 11.–13. 7. 2014 Závody spřežení / Harness races 
 26. 7. 2014  letní dostihový den + PRORODEO TOUR 2014  

Summer racing day + PRORODEO TOUR 2014
 1.–3. 8. 2014 MČR spřežení / Harness races – Czech championships
 9.–10. 8. 2014 letní všestrannost / Summer medley
 16. 8. 2014 Parkurové závody města Pardubic 
  City of Pardubice Show Jumping Championships
 23. 8. 2014  iii. kvalifi kace na 124. Velkou pardubickou 

s Českou pojišťovnou 
3rd qualifying race for the 124th Česká 
Pojišťovna Velká Pardubická

  TerMíN / DATe AkCe / eVeNT
 6.–7. 9. 2014 Výstava Koně v akci / Horses in Action show
 13. 9. 2014  iV. kvalifi kace na 124. Velkou pardubickou 

s Českou pojišťovnou 
4th qualifying race for the 124th Česká 
Pojišťovna Velká Pardubická

 10. 10. 2014 Rovinové dostihy / Flat races
 11. 10. 2014  Středoevropská dražba anglického plnokrevníka 

– VII. ročník 
Central European auction of an English 
thoroughbred – year VII

 12. 10. 2014  124. Velká pardubická 
s Českou pojišťovnou 
124th Česká Pojišťovna 
Velká Pardubická

 25. 10. 2014 Závěrečné dostihy s ČASCH 
  Final races – Czech Steeplechase Association
 1.–2. 11. 2014 Rozlučková všestrannost 
  Farewell medley

www.pardubice-racecourse.cz
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Letiště Pardubice /Pardubice Airport

31. května/May a 1. června/June  2014

w
w
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24. Aviatická pouť 24th Aviation Fair

www.zlataprilba.cz

3. 10.–5. 10.  66. zlATá PŘilbA MěsTA PArDUbiC
 fiNále Ms jezDCů DO 21 leT 
 40. zlATá sTUhA jUNiOrů
   66th CiTy Of PArDUbiCe “GOlDeN helMeT” – fiNAl 
  eUrOPeAN U21 ChAMPiONshiPs
 40th jUNiOrs “GOlDeN ribbON“

 13. 6.  seMifiNále Me jezDCů DO 21 leT
  eUrOPeAN U21 ChAMPiONshiPs seMi-fiNAl

 2. 7.  eXTrAliGA DrUžsTeV
  CzeCh sPeeDWAy TeAMs leAGUe

 25. 7.  eXTrAliGA DrUžsTeV 
  CzeCh sPeeDWAy TeAMs leAGUe
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„štika žijící v přirozeném prostředí potřebuje 
k výtěru traviny. V minulosti se labe rozlévalo 
na okolní louky, které se tak stávaly přirozeným 
trdlištěm štik. Tam se ryby vytřely, během 14 dnů 
se z jiker se vylíhl štičí plůdek, který se s ustupující 
vodou vracel do vodního toku. To s regulací řeky 
skončilo, asi proto byla v Pardubicích vybudována 
štičí líheň,“ řekl Václav Horák, který se chovu ryb 
na pardubických sádkách na Haldě věnuje již dvě 
desetiletí. 

štiky z Pardubic, nebo jejich potomky, lze dnes najít v různých koutech 
evropy. z umělé štičí líhně na haldě již desetiletí každoročně odcházejí 
miliony malých štik, aby se usadily ve volných tocích. Možná jen díky 
pardubické líhni tento krásný dravec přežívá ve volné přírodě.

Pike from Pardubice – or their descendants – can be found all over europe. 
for decades the pike farm at the halda pond has been producing millions 
of young pike which are then released into rivers and lakes. The farm has 
played a key role in ensuring that this beautiful fish has survived in the wild.

šTiky V eVrOPě                
Pardubice pike have conquered europe

jsou z Pardubic
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Každoročně v předjaří hlídá teplotu vody v rybníčku 
s chovnými štikami a čeká na ten správný okamžik. 
V době tření mu projde rukama na sedm metráků, tedy 
asi 450 kusů, štik. Z každé jikernačky vymačká jikry 
a pak už se jeho práce podobá spíše alchymii. Přidá mlí-
čí a směs jiker a mlíčí řádně promíchá. Oplodněná jikra 
putuje do zugských lahví, jakýchsi velkých skleněných 
válců, v nichž cirkuluje okysličená voda. Pak už V. Horák 
trpělivě čeká na okamžik, kdy se štiky začnou líhnout. 
Ani ne centimetrové plůdky přemístí do speciálně upra-
vených aparátů, kde se plůdky dovyvinou v malé rybky 
a začnou žít samostatně. V tu chvíli je čas na jejich 
vypuštění do přírody. Už u takto malých štik se totiž 
projevuje přirozená dravost, vedoucí až ke kanibalismu.

Z Pardubické „štičí porodnice“ ročně vyrazí do 
sportovních revírů, ale i do chovných vod až pět 
milionů plůdků. Přežije jich prý sotva deset až dvacet 
procent. Malé štičky měří zhruba 15–20 mm, během 
dvou až tří let dosáhnou délky 50 centimetrů, tedy 
míry, kdy se mohou lovit. Se štikou se dnes můžeme 
setkat ve většině českých řek. Tento ušlechtilý dravec 
je vlastně indikátorem čistoty našich toků, protože 
čistá voda je jednou z podmínek jeho přežití. 

Pardubická štičí líheň byla dlouhá léta jediným 
zařízením svého druhu v širokém okolí. štiky z Par-
dubic znali nejen rybáři v naší republice, ale například 
i v Itálii, Francii či Holandsku. Je velmi pravděpodobné, 
že potomci českých štik tam žijí dodnes. V současné 
době si pardubičtí rybáři „drží“ český a částečně 
i slovenský trh.

V DOBě TřENí PROJDE RUKAMA RyBářů NA SEDM METRáKů šTIK.

DURING THE SPAWNING, VáClAV HORáK HANDlES AROUND 450 PIKE.

OPlODNěNá JIKRA PUTUJE DO lAHVí 

S OKySlIČENOU VODOU.

THE FERTIlIZED EGGS ARE PUT INTO CONTAINERS 

WITH OXyGENATED WATER.

ZE šTIČí líHNě ODCHáZEJí KAžDOROČNě MIlIONy 

MAlýCH šTIK.

MIllIONS OF yOUNG PIKE lEAVE THE FARM  

EVERy yEAR.

Václav Horák has been breeding fish at the Halda 
farm for over two decades. He explains the process: 
“Wild pike need grass to spawn. In the past the labe 
used to flood the meadows, so these flood plains 
were ideal for the pike to spawn. Within two weeks 
the tadpoles would hatch, and the receding water 
would return them to the river. That no longer hap-
pens because the river has been regulated, so a fish 
hatchery was established here instead.”

Every year in the late winter, Horák monitors 
the water temperature in the breeding pond and 
waits for the right moment. During the spawning he 

šTiky z hAlDy PArDUbiCe Pike

handles around 450 adult pike. He then removes the 
eggs from the spawn, and the next part of the proc-
ess is almost like alchemy. He mixes the eggs with 
the milt (sperm) from male fish, and then transfers 
the mixture to glass containers with a through-flow 
of oxygenated water. He then waits patiently until 
the tadpoles hatch. Before they grow to a centime-
tre in length, he puts them in special tanks where 
they grow to become small fish. At this stage they 
are ready to be released into the wild. Even at this 
small size the young pike are highly predatory, and 
sometimes they even eat each other.

The Pardubice pike farm produces up to five million 
fish a year, which are used to stock rivers and lakes for 
angling as well as being supplied to other hatcheries. 
Only between 10 and 20 percent survive. The young 
fish are 15–20 mm in length; during 2–3 years they 
grow to 50 cm, when they can legally be caught. Today 
pike can be found in most Czech rivers. In fact this 
beautiful predator is a reliable indicator of water qual-
ity, as it can only survive in a very clean environment.

For many years the fish farm at Halda was the 
only hatchery of its type in the whole region. Pardu-
bice pike were renowned not only among Czech an-
glers, but also in Italy, France and the Netherlands, 
where descendants of Czech pike probably still live 
today. Today the Pardubice farm mainly supplies the 
Czech and Slovak markets.

jsou z Pardubic
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Rovinaté Polabí, v němž se Pardubice rozkládají, je 
přímo předurčeno pro cyklistiku. Ostatně i zdejší ro-
dák, baron Artur Kraus, nadšenec a propagátor všeho 
nového od astronomie přes tenis či lyžování až po 
techniku, se proháněl už ve druhé polovině 19. století 
po Pardubicích na svém velocipédu a ohromoval tím 
své spoluobčany. Děti se tady na kolech sice nerodí, 
ale na sedačce je rodiče vozí od batolecího věku, 
spoustu z nich pak kolo provází celý život. 

Pardubice přejedete na kole od severu k jihu 
či od východu k západu během patnácti minut. 
To ovšem neznamená, že vydat se sem s tímto 
dopravním prostředkem nestojí za to. Město je 
protkáno hustou sítí cyklostezek a na kole, nebo 
třeba na stále oblíbenějších kolečkových bruslích, 
se tu dá vyrazit za přírodními krásami i kulturními 
památkami do širokého okolí.

Pro potřeby cyklistů byly v nedávných letech 
vybudovány desítky kilometrů cyklistických stezek 

The plains of the labe basin, with Pardubice lying 
at their heart, are a paradise for cyclists. The 19th-
century entrepreneur Baron Artur Kraus – who 
popularized many new trends from astronomy to 
tennis and skiing – was a native of the region, and 
amazed local people by speeding through Pardubice 
on his velocipede. Pardubice’s children are intro-
duced to the joys of cycling at a very early age, so 
it’s no wonder that the city is the centre of Czech 
cycling culture.

you can ride through Pardubice on two wheels 
in just a quarter of an hour, from north to south or 
east to west. But there’s plenty to explore within 
the city itself, using an extensive network of cycle 
routes that are also ideal for roller-skating. These 
routes give excellent access to the countryside and 
various sights throughout the wider region.

In recent years Pardubice has invested heav-
ily in creating a comprehensive system of cycle 

Tour de Pardubice 
– to musíte zažít!
Tour de Pardubice – don’t miss it!

Po rovinatém terénu v Pardubicích se na kole jezdilo odjakživa. Ve městě jsou 
desítky kilometrů cyklostezek, stále přibývají cyklopruhy a zklidněné zóny pro 
větší pohodlí a bezpečnost cyklistů, v ulicích se objevila veřejná pumpička na 
kola i automatický sčítač cyklistů. 

Pardubice has always been a great place to cycle. The city and the 
surrounding region are mainly fl at, with an extensive network of cycle 
routes, cycle lanes and special traffi  c calming zones. The city has installed 
a public tyre pump and an automatic system which counts cycle traffi  c.
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Pardubice jsou město koní, nemůže tedy chybět ani 
výlet do hřebčína. A rovnou do toho nejstaršího na 
světě. Národní hřebčín Kladruby nad labem vznikl v 16. 
století a proslul chovem ušlechtilých starokladrubských 
běloušů a vraníků (za černými koňmi se ale vydejte do 
Slatiňan). Koně z národního hřebčína si do svých stájí 
pořizují i členové evropských královských rodin. Hřebčín 
je národní kulturní památkou a nabízí pro své návštěvní-
ky exkurze, výuku jízdy na koni i projížďku kočárem.

Pardubice is the Czech capital of horse-riding, so a visit 
to a stud farm is something not to miss. And not just 
any stud farm – the National Stud at Kladruby is the 
oldest in the world, renowned for its white and black 
Kladruber horses (the latter at the stud in nearby 
Slatiňany). Horses from the National Stud are supplied 
to several European royal houses. Visitors to Kladruby 
can enjoy guided tours, horse-riding lessons and trips 
in a horse-drawn carriage.

Asi deset kilometrů jižně od Pardubic se rozkládá 
Chrudim. Město se zajímavou historií, památkami 
a okolím, které stojí za to projet na kole. Jednou z nich 
je třeba i rozhledna Bára. 13,8 metru vysoká stavba 
nabízí krásný pohled na Polabí, železné hory a za 
dobrého počasí i na vrcholky Krkonoš. Název připo-
míná svatou Barboru, patronku horníků, kteří zde 
dříve těžili. Je zde také vyznačena naučná stezka 
„Raškovické lomy“.

Just 10 km south of Pardubice is the town of Chrudim 
– with a wealth of historic sights making it the perfect 
destination for a cycle tour. One of the most popular attrac-
tions is the 13.8 metre-high Bara viewing tower, offering 
beautiful panoramic views of the surrounding plans, the 
uplands to the south, and – in good weather – the peaks of 
the Krkonoše mountains far away on the Polish border. The 
tower is named after the patron saint of miners, and nearby 
there is nature trail on the site of the former quarries.

Na severozápadě s Pardubicemi sousedí malé 
lázeňské městečko lázně Bohdaneč. V tomto mik-
roregionu je osm vyznačených místních cyklotras 
s délkou něco přes 100 kilometrů. Jednou z nich se 
dostanete například i k národní přírodní rezervaci 
Bohdanečský rybník a rybník Matka, kterou vede 
naučná stezka.

Pokud se vydáte o kousek dál podél labe, 
dojedete na Kunětickou horu. Osamocená hora 
s pozdně gotickým hradem je jedním ze symbolů 
Pardubic. Je to také turisticky velmi vyhledávané 
místo a mnoho zamilovaných párů si tu již řeklo 
své „ANO“. V létě hrad ožívá množstvím jarmarků 
a slavností.

Follow the labe River to the north-east and you will 
come to the late Gothic hilltop castle of Kunětická Hora, 
one of the symbols of Pardubice. Besides being a popular 
destination for day-trippers, the castle has also become 
a much sought-after wedding venue, and it hosts a se-
ries of fairs and other events throughout the season.

a pruhů. Pokud si návštěvník města zapomene 
bicykl doma, může si jej zapůjčit v některé z 
místních půjčoven. Po prozkoumání všech zákoutí 
a atrakcí města (návštěva původně gotického vod-
ního hradu, který pánové z Pernštejna na přelomu 
15. a 16. století přebudovali na renesanční zámek, 
je téměř povinností každého milovníka cyklistiky 
a historie), se nabízí pestrá paleta jednodenních 
výletů do blízkého okolí. V Pardubicích a okolí 
je deset cyklotras, které návštěvníky zavedou 
do turisticky zajímavých míst ve městě, ale i do 
vzdálenějších lokalit.

routes and bike lanes. Visitors to the city can hire 
a bike at one of many local cycle hire shops, and 
explore some of the city’s fascinating attractions. 
A trip to the chateau – originally a Gothic moated 
castle, later transformed by the Pernštejns into an 
elegant Renaissance mansion at the turn of the 
16th century – is a must for history-loving cyclists. 
And once you’ve explored the city, you can choose 
from a wide range of destinations further afield. 
Pardubice and the surrounding area offer ten cycle 
routes which are perfect for sightseeing.

To the north-west of Pardubice is the idyllic small spa 
town of lázně Bohdaneč. This microregion features eight 
marked cycle routes with a total length of more than 
100 km. One of the routes leads to the nature reserve 
at the Bohdaneč and Matka fish-ponds, where there is 
a nature trail with information panels for visitors.

ráj CyklisTů A PArADise fOr CyClisTs

DíKy POZITIVNíMU PříSTUPU K ROZVOJI  

CyKlODOPRAVy PARDUBICE VyBOJOVAly TITUl 

HlAVNí MěSTO CyKlISTů 2014.

THE ASSOCIATION OF TOWNS FOR CyClISTS  

HAS AWARDED PARDUBICE WITH A TITlE  

“THE CyClISTS‘ CAPITAl CITy 2014“.

Až PěTINU VšECH CEST PARDUBIČTí CyKlISTé POD-

lE PRůZKUMU ABSOlVUJí NA KOlE. TAKTO VySOKýM 

PODílEM CyKlODOPRAVy SE MůžE POCHlUBIT JEN 

NěKOlIK MěST JAKO JE KIEl, MüNSTER NEBO BRéMy.

A FIFTH OF All JOURNEyS WITHIN THE CITy ARE 

MADE By PARDUBICE‘S CyClISTS ON TWO WHEElS! 

EVEN IN A CyClE-CRAZy COUNTRy lIKE GERMANy 

THERE ARE NOT MANy CITIES THAT CAN MATCH THE 

POPUlARITy OF BIKES IN PARDUBICE.
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Národní Abilympiáda
National Abilympics
23.–24. 5. ČEZ Arena
Národní přehlídka pracovních i volnočasových 
schopností a dovedností zdravotně postižených 
lidí, konající se již dvě desítky let v Pardubicích. 
Součástí přehlídky je i výstava rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek Abi-Reha.

National event showcasing the vocational and 
leisure skills of disabled people, held in Pardubice 
for the past two decades. The event includes 
the ABI-REHA exhibition of daily living aids and 
rehabilitation devices.
.

Apetit festival
Gourmet festival

21. 6.–22. 6. Agrofert Park

Agrofert Park
špičkové restaurace a jejich gurmánská menu, 
kuchařské show známých osobností, ale i nabídka 
desítek druhů piv malých pivovarů, česká i morav-
ská vína a spousta zábavy. 

Top restaurants and gourmet menus, cooking 
demonstrations by TV chefs, dozens of beers from 
small independent breweries, wines from Bohemia and 
Moravia – an unforgettable gastronomic experience!

Pernštýnská noc
Pernštýn Night

6.–8. 6. Pernštýnské nám., zámek

Pernštýnské náměstí, chateau
Začátek června bude v Pardubicích ve znamení  
folklóru. Pardubické Pernštýnské náměstí i zámek 
ožijí velkým staročeským jarmarkem spojeným 
s ukázkami a prodejem výrobků lidových řemeslníků. 

In early June Pardubice celebrates the magic of folklore. The 
city’s Pernštýn Square (Pernštýnské náměstí) and chateau will 
come alive with a wonderful old-fashioned fair including dem-
onstrations of traditional hand crafts (with items for sale).

Ms v in-line hokeji
inline hockey World Championship

1.–7. 6. ČEZ Arena
Do Pardubic se po třech letech vrací mistrovství 
světa v in-line hokeji. Česká republika zde bude 
obhajovat zlaté medaile z roku 2011. V Pardubicích 
bude více než týden pobývat šestnáct reprezentač-
ních družstev z celého světa.

After a three-year gap Pardubice will again host 
the IIHF Inline Hockey World Championship, with 
the Czech team keen to repeat its gold medal-
winning feats of 2011. The city will welcome 
16 national teams from all over the world.

Oblaka fest / family festival

14. 6. koupaliště Cihelna
Cihelna outdoor swimming pool
Oblaka fest je přehlídka určená převážně rodinám 
s dětmi. Program zahrnuje řadu atrakcí, workshopů, 
divadelních a cirkusových představení a také koncer-
tů. Hlavními hvězdami budou Kašpárek v rohlíku,  
Tata Bojs, Jan Budař a Eliščin band aj.

This unique festival is perfect for families with children. 
The programme includes a wide range of attractions, 
workshops, theatre and circus performances, plus 
concerts for all the family. This year’s festival features 
a star lineup of popular Czech performers.

koně v akci / horses in Action

6.–7. 9. Agrofert Park

Agrofert Park
letošní 16. ročník výstavy se bude věnovat tématu 
Koně a film. Připravuje se také mezinárodní sympo-
zium, soutěže chladnokrevných koní  
a ukázky různých plemen v práci i ve sportu. 

This year’s 16th annual Horses in Action event is 
based around the theme “horses and films”. There 
will also be an international symposium, competi-
tions for cold-blood horses, and displays of work 
and sport by various breeds.



MěsTské slAVNOsTi
PArDUbiCe 2014
Pardubice City festival 2014

jarní část – zrCADlO UMěNí:
17.–20. června 2014
spring part – MirrOr Of ArT:

17–20 june 2014

21. rOČNík PODziMNíCh MěsTskýCh slAVNOsTí
sportovní část: 3. – 5. října 2014
Pernštýnské náměstí (před Zlatou přilbou)
21st AUTUMN CiTy fesTiVAl
sporting part: 3–5 October 2014
Pernštýnské Náměstí (before the “Golden Helmet” speedway final)

tradiční část s OhňOsTrOjeM: 9.–12. října 2014
(před Velkou pardubickou) 
Traditional part (including fireWOrks display): 9–12 October 2014
(before the Velká Pardubická race) 


