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Pardubice 
krótka historia miasta
Pierwsza zachowana wzmianka na temat istnienia Pardubic pocho-
dzi z roku 1295.Największy rozkwit Pardubic nastąpił po 1491 roku. 
Pardubice nabył wówczas najbardziej wpływowy szlachcic Króle-
stwa Czeskiego i  najwyższy ochmistrz Królestwa Czeskiego Wilhelm 
z Pernštejna.Pardubice wybrał za centrum swej ordynacji i  rozpoczął 
budowę miasta, które miało być godne jego stanowiska. Budowa była 
tak wspaniała, iż w Czechach weszło w życie przysłowie „lśni jak Par-
dubice“. Rodowi Pernštejnów miasto zawdzięcza centrum historyczne 
z rynkiem renesansowym, które od roku 1964 jest miejskim rezerwa-
tem zabytkowym. Dziełem rodu Pernštejnów jest również przebu-
dowa byłego zamku na wygodny pałac otoczony potężną fortyfikacją. 
Kolejny znaczący moment w pardubickiej historii nadszedł w roku 
1845, kiedy to przez Pardubice po raz pierwszy przejechał pociąg na 
trasie Praga – Ołomuniec. Miasto stało się ważnym węzłem kolejowym 
i  nastąpił rozwój przemysłu spożywczego, maszynowego i  chemicz-
nego, co niosło za sobą rozkwit życia towarzyskiego i  kulturalnego.  
W 1874 roku po raz pierwszy miał miejsce znany dziś na skalę światową 
wyścig Wielka Pardubicka steeplechase. Do rozwoju popularności Par-
dubic przyczynił się w dużej mierze urodzony w Pardubicach lotnik Jan 
Kašpar, który jako pierwszy Czech dokonał lotu na maszynie Blériot. 
Zdarzenie to miało miejsce w roku 1910, a w następnym roku na tej 
samej maszynie wykonał on długodystansowy lot z Pardubic do Pragi.
Rozkwit miasta wstrzymała dopiero okupacja niemiecka. Duży wpływ 
na tutejszy ruch oporu miała przede wszystkim sekcja spadochronowa 
Silver A, której członkowie – żołnierze czechosłowaccy wysłani do pro-
tektoratu z Anglii – znaleźli w Pardubicach i okolicy pomoc i kryjówkę 
podczas nawiązywania połączeń pomiędzy krajowym i  zagranicznym 
ruchem oporu. Po zamachu na zastępcę protektora Rzeszy Reinharda 
Heydricha i jego późniejszym zgonie zostało w Pardubicach – w związku 
z działalnością grupy Silver A – skazanych 194 czeskich patriotów. 
Obecnie Pardubice chwalą się nie tylko długoletnią tradycją w ramach 
wyścigów konnych i  produkcji piernika, lecz także turniejami żużlo-
wymi „Złoty Kask“, Juniorką tenisową oraz licznymi innymi imprezami 
organizowanymi w ciągu roku. Amatorzy kolarstwa znajdą tu sze-
roko rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych, amatorzy konnej jazdy 
ścieżki, po których mogą wędrować konno.
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zelená brána 1

Zielona Brama to jedna z najbardziej dominujących budowli Pardubic 
i wraz z zamkiem dominuje w historycznym centrum. Obecnie obiekt 
tworzy wejściowa brama renesansowa, której fronton dekoruje relief 
utworzony według projektu Mikoláša Aleša. Przedstawia on historię 
herbową Panów na Pardubicach – herb ten jest obecnie herbem miasta 
Pardubice. Wewnątrz regularnie odbywają się wystawy miejscowych 
artystów. Za bramą wejściową znajduje się ponad 60-metrowa wieża, 
z której rozciąga się wspaniały widok na miejski rezerwat zabytkowy, 
zamek i  szeroką okolicę, w tym również na zamek Kuněticka Góra 
(Kunětická hora). Wewnątrz wieży Zielonej Bramy prezentowana jest 
wystawa pod nazwą Kronika Miasta Pardubice, która przedstawia 
historię herbu Panów na Pernštejnie oraz herbu Panów na Pardubicach. 
Przed drewnianymi schodami napotka się wściekłego byka, którego, 
jak legenda głosi, potrafi ujarzmić tylko dzielny węglarz Vaniek. Na pię-
trze zwiedzający znajdzie się na polu bitwy pod Mediolanem. Kto nie 
zna historii z połową konia, którą rycerz Jeszek położył przed królem 
Wratysławem, tutaj również znajdzie odpowiedź. Na kolejnych kon-
dygnacjach wieży znajdują się wystawy Trębacz, Zegarmistrz i Kroni-
karz, który troskliwie obserwuje i notuje historię pardubicką. 

  
godziny otwarcia: 
kwiecień Sob i Nie 10.00–17.00
maj–czerwiec, wrzesień Wto–Nie  10.00–17.00
lipiec–sierpień Pon–Nie  10.00–17.00
październik–listopad Sob i Nie  10.00–16.00
 (przerwa południowa 12.00–13.00)

Więcej informacji na: www.zelenabrana.eu 

zabytki

historia herbu, którą przedstawia relief na bramie renesansowej:
W 1158 roku książę czeski Władysław II wraz z cesarzem Fryde-
rykiem Barbarossą wyruszyli do Włoch zdobyć miasto Mediolan. 
W walce tej heroiczną postawą wykazali się szczególnie czescy 
żołnierze. Podczas jednego nocnego ataku na miasto udało im się 
ujarzmić konie i  zdobyć sztandary miasta Mediolan. Obywatele 
miasta zaczęli się bronić i wypierać Czechów z miasta. Na ostat-
niego z wycofujących się żołnierzy, Jeszka z Pardubic i jego konia, 
spuścili kratę bramy. Mimo, iż jego biały koń został przecięty na 
połowę, jeszcze kilka metrów niósł on swego pana. Dzielny rycerz 
połowę wiernego konia wziął na barki i przyniósł do obozu swego 
księcia Władysława II. W nagrodę za nieugiętą postawę książę 
przyznał mu ową przednią połowę białego konia jako herb. 
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Rynek Pernštýnski 2

Rynek Pernštýnski stał się centrum miejskiego rezerwatu zabytkowego 
w roku 1964. Rynek ma powierzchnię około 6200 m2, znajduje się tu 
30 domów. Zabudowania te dokumentują trzy podstawowe etapy 
rozwoju budowlanego – późnogotycki, który odznacza się kamiennymi 
ościeżami okien, renesansowy z  terakotowymi ościeżami okien oraz 
późnobarokowy i  klasycystyczny, które rozpoznać można w szczy-
tach i dekoracjach. Na wygląd rynku największy wpływ miała budowa  
w stylu noworenesansowym nowego ratusza pod koniec XIX wieku. 

Ratusz 3

Budowa nowego ratusza w latach 1892–1894 była największą inge-
rencją w pierwotny nowożytny rdzeń miasta. W miejscu starego 
ratusza i  innych trzech zburzonych domów na północnej stronie 
rynku powstał rozległy noworenesansowy kompleks ratusza, według 

Posąg rycerza, strażnika miasta, który  
zdobi szczyt ratusza był stworzony według 
postaci wojciecha z Pernštejna, znajdującej 

się na grobie w kościele świętego Bartłomieja. 

Biblioteka okręgowa 4

Dom nr 77 / Dom Oesterreichera 
Dom nr 77 jest przykładem rozwoju całego rynku. Na jego elewacji 
znajdują się późnogotyckie i renesansowe elementy. Podczas odnawi-
ania w roku 1960 elewacji frontowej odkryto liczne elementy gotyckie, 
dwie malowane nisze na 2. piętrze oraz resztki kolorowych zdobień 
elewacji. Na parterze można znaleźć resztki średniowiecznej studni. 
Dom nr 78, zwany Klepsatlovski posiada gotycko-renesansową elewa-
cję z attyką  szczytową. Na pierwszym piętrze zachowały się późno-
gotyckie okna z  kamiennymi ościeżami. Na drugim piętrze znajdują 
się pernštýnskie okna renesansowe z terakotowymi ościeżami, wokół 
których odkryto resztki gotyckich malowanych kwiatów. 

projektu architekta Jana Wejrycha. Dominujące są dwie wieże, które 
dzielą elewację frontową na trzy części. Między wieżami nad drugim 
piętrem wznosi się szczyt, w którego środkowym polu znajduje się 
herb miasta. Posąg rycerza, strażnika miasta, który zdobi szczyt ratu-
sza był stworzony według postaci Wojciecha z Pernštejna, znajdującej 
się na grobie w kościele Świętego Bartłomieja. 

Dom mydlářovski, wernera 5

Dom nr 116 / I ratusz
W latach 1505–1515 znajdował się tu pierwszy pardubicki ratusz. Dom 
po pożarze w 1507 roku został ponownie wybudowany w gotyckim 
stylu jako jednopiętrowy. O piętro renesansowe został podwyższony 
po pożarze w 1538 r. Pomimo pożaru i  zniszczeń w czasie wojny 
trzydziestoletniej, zachował się gotycki łuk podpierający nad ujściem 
Bartłomiejskiej uliczki. W jego trzech kaplicach z zębatymi ostrzami 
możemy zobaczyć kolorowe postacie przedstawiające dziedzica, 
pajaca i szlachciankę, które zostały zamurowane, a odkryto je dopiero 
podczas remontu domu w 1904 roku, kiedy to właścicielem domu był 
Karol Werner. Wcześniej właścicielem domu był jego ojciec – w latach 
1879–1888 burmistrz Pardubic. W domu nr 16 przyjmowano ważne 
czeskie osobistości, np. Jana Nerudę lub Bedřicha Smetanę. 

Restauracja „U białego konika“  
(U bílého koníčka) 7

Dom nr 60 / Dom Románovski 
„U białego konika“ to dom odbudowany przez bogatego burmistrza 
Jana Romána, który ocalił się w nim przed pożarem miasta w roku 
1538. Na parterze, obok przejścia, znajduje się jadalnia ze sklepieniem 
kryształowym podpartym asymetrycznie filarem środkowym. Kopula-
sta jadalnia znajduje się na I piętrze. Już od roku 1507 na parterze 
znajdowała się karczma. Restauracja z  długoletnią tradycja została 
otwarta po remoncie w 1970 roku. 

słup mariański z balustradą 6

W środku Rynku Pernštýnskiego, w roku 1698 wzniesiony został 
kamienny słup z pozłacanym posągiem Matki Boskiej stojącej na pół-
księżycu. Budowę słupa zlecił w roku 1695 pardubicki dziekan Valentýn 
Klečák nieznanemu artyście włoskiemu, jako wotum dziękczynne za 
ochronę miasta przed zarazą w 1680 roku. Do Matki Boskiej przyby-
wały liczne pielgrzymki, a młodzież szkolna odgrywała tutaj spektakle 
teatralne. Na zlecenie radnych miejscowy rzeźbiarz Jakub Teplý w okre-
sie 1773–1777 wykonał koło słupa bogatą balustradę, na której zostały 
umieszczone herby ziemskie, herb Pardubic oraz miasta Wiedeń. Rogi 
ozdobiły czeskie lwy. Dzieło zdobi w dwóch szeregach osiem posągów 
świętych, uważanych za czołowych patronów ziemi czeskiej. U  pod-
nóża słupa znajdują się posągi Św. Wacława, Św. Ludmiły, Św. Norberta 
i Św. Wojciecha. . Balustrada zdobiona jest posągami Św. Iwana, Św. 
Jana Nepomucena, Św. Prokopa i Św. Józefa. 
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„U Św. wacława“ 8

Dom nr 3 / Dom Šišatkovski 
Pierwotnie gotycki dom został po 1538 roku przebudowany w stylu 
renesansowym. Warto zwrócić uwagę na gotyckie malowane nisze, 
renesansowe terakotowe ościeże drzwi, trzyczęściowy późnobaro-
kowy szczyt z 2. poł. XVIII wieku z falistymi gzymsami oraz plastykę 
autorstwa Jakuba Teplego z roku 1799, przedstawiającą Św. Wacława 
na koniu. W przeszłości dom ten służył za areszt. Obecnie znajduje się 
tutaj miejsce wystaw Mázhaus. (patrz strona 41)

Dom „U Jonasza“ 9

Dom nr 50 
Najbardziej podziwianym barokowym zabytkiem Pardubic jest 
dom nr 50, na wschodniej stronie Rynku Pernštýnskiego, nazwany 
„U Jonasza“. Na parterze zachowało się cenne sklepienie kryształowe  
z początku XVI wieku. Front domu zdobi obszerny plastyczny relief, na 

Autorstwo tego dzieła artystycznego  
jest przypisywane miejscowemu rzeźbiar-
zowi Jakubowi teplemu, który był autorem 

dekoracji także na kilku innych domach. 

którym dominująca jest postać biblijnego proroka Jonasza w paszczy 
wieloryba. Autorstwo tego dzieła artystycznego jest przypisywane 
miejscowemu rzeźbiarzowi Jakubowi Teplemu, który był autorem 
dekoracji także na kilku innych domach. Obecnie znajduje się tutaj 
Wschodnioczeska Galeria (patrz strona 40)

Dom matějovski / stara Apteka 10

Dom nr 51
Dom ma późnogotycki rdzeń, na parterze znajduje się jadalnia o dwu 
nawach. Front w stylu klasycystycznym z końca XVIII wieku został 
przerobiony w XIX wieku. Od 1666 r. dom posiadał licencję karczmy. 
Służył jako zajazd dla podróżujących. Na dworze znajdowały się stajnie 
dla 16 koni i daszek dla powozów. W roku 1806 aptekarz Josef Menšík 
otworzył tutaj aptekę. W 1914 r. na elewację zostały dodane motywy 
aptekarskie, na szczycie znajduje się relief Aeskulapa. Po roku 1950 
apteka została unarodowiona, a w 1979 r., po 173 latach zamknięta. 
Ładne aptekarskie wyposażenie z początku XX wieku – zaginęło. Obec-
nie znajduje się tutaj siedziba Galerii FONS (patrz strona 41)

kościół zwiastowania Panny marii  11

Kościół Zwiastowania Panny Marii należy do najstarszych budowli w Par-
dubicach. Jego istnienie można udokumentować od połowy XIV wieku. 
Kościół został przebudowany na początku XVI wieku przez Wilhelma z Per-
nštejna. Na uwagę zasługuje fakt, że nawa kościoła ma późnogotyckie 
żebrowane sklepienie, tymczasem prezbiterium ma sklepienie kryształowe. 
Od  lat trzydziestych XVI wieku funkcja parafii została przeniesiona do 
kościoła Św. Bartłomieja, natomiast do kościoła Zwiastowania Panny Marii 
przybyli minoryci. Obok ich klasztoru, który stał w miejscu okolicznych 
domów powstało w połowie XVIII wieku liceum łacińskie. Klasztor został 
zamknięty w czasie reform Józefa II w roku 1786. Z okresu klasztoru 
minorytów pochodzą rozległe pomieszczenia podziemne pod kościołem, 
które były używane w celach pogrzebowych. Większa ich część w okresie 
2. wojny światowej służyła jako kryjówka ochrony przeciwlotniczej. 

Przyzamcze 12

Przyzamcze tworzy łącznik między zamkiem i  miastem. Pełniło ono 
funkcję fortyfikacyjnego przedbramia, a także gospodarczego zaplecza 
administracyjnego. Budowle na zamkniętym terenie Przyzamcza służyły 
jako magazyny, biura urzędników ordynacji, areszt i mieszkania. W jednej 
z budowli znajduje się dzisiaj Galeria Miasta Pardubice (patrz strona 40)
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można tu odnaleźć najstarszy akt  
w czeskiej historii sztuki pięknej – fortunę 

Volubilis – kapryśną szczęściarę

zamek 13

Zamek w Pardubicach to z wielu względów wyjątkowy obiekt zabytkowy. 
Można tu odnaleźć najstarszy akt w czeskiej historii sztuki pięknej – For-
tunę Volubilis – Kapryśną Szczęściarę (Štěstěna vrtkavá), sale rycerskie z 
najstarszymi w Czechach renesansowymi malowidłami na ścianach, przez 
długi okres niedostępną publicznie kaplicę Trzech Króli, lub opowieściami 
osnutą tajną kryjówkę obrony cywilnej w północnowschodnim rondelu 
wałów zamkowych. Unikalne są również zachowane pierwotne dyspozy-
cje równinnego grodu wodnego, zamkniętego przed okolicznym światem 
poprzez potężne wały ziemi, zapewniające wygodę rozległego zamku 
renesansowego. O  jego formę zatroszczyli się Panowie na Pernštejnie. 
Obecnie zamek jest siedzibą Wschodnioczeskiego Muzeum (patrz strona 
38) i siedzibą Wschodnioczeskiej Galerii (patrz strona 40)  
godziny otwarcia:
całorocznie Wto–Nie   10.00–18.00 

kryjówka obrony cywilnej:
całorocznie  Sob 10.00 a 15.00 (na zamówienie)
telefoniczna rezerwacja +420 466 799 271

Więcej informacji na: www.vcm.cz

o herbie Panów na Pernštejnie 
Nad wejściem do pierwszej bramy zamkowej znajduje się relief 
przedstawiający powieść o herbie Panów na Pernštejnie. O pocho-
dzeniu rodu Pernštejnów oraz ich herbu, na którym jest czarna 
głowa żubra z kręgiem w nozdrzach na srebrnym, a później także 
złotym szczycie zachowała się powieść, którą Pernštejnowie pre-
zentowali w formie kamiennych reliefów na dominujących budow-
lach kilku swych posiadłości. 
Według tej powieści żył dawno temu w lasach Morawy biedny 
węglarz Wojciech, któremu z jego skromnego przybytku ktoś wykra-
dał potrawę. Pewnego razu Wojciech zaczaił się na złodzieja i ze zdu-
mieniem stwierdził, że jest nim dziki żubr. Chwycił zwierzę całą siłą za 
rogi, lecz nie wiedział, co ma dalej z nim począć. Nawet ptaszek na 
drzewie pokrzykiwał: „lejce, lejce…!“ Węglarz zrozumiał, odwinął łyko, 
które miał wokół nóg jako swe obuwie, splótł z niego pręt i przecią-
gnął żubrowi na wskroś nozdrzami. W ten sposób pokonane zwierzę 
przyprowadził do zamku książęcego, gdzie na oczach zdziwionych 
widzów jednym ruchem ściął mu głowę. Za ten heroiczny czyn, 
którym ocalił innych od wściekłego żubra, otrzymał od swego pana 
herb z czarną głową żubra z kręgiem w nozdrzach, a także lasy, gdzie 
wpierw wypalał węgiel, żeby zbudować tu sobie zamek. 
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nabrzeże wernera 14

Nabrzeże Wernera i  przyległe uliczki należą do najbardziej uroczych 
zakątków starych Pardubic. Dawniej tętniło tu życie. Ciekła tędy tak 
zwana „miejska rzeka“ lub też „struga“, którą kazał na przełomie XV i XVI 
wieku wykonać Wilhelm z Pernštejna. Jej resztki można tu jeszcze zoba-
czyć. Chodziło o  jedną ze znakomitszych pernštejnskich budowli wod-
nych, która miastu służyła jako ważne źródło wody użytkowej. W tym 
miejscu powstało „centrum produkcyjne“ średniowiecznych Pardubic. Na 
końcu Nabrzeża Wernera struga napędzała koła wodne słodowni oraz 
młyna, później oznaczanego jako tzw. cesarski młyn. Kilka metrów pod 
nim znajdowały się łaźnie miejskie, a w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się 
tylny trakt ratusza znajdował się browar miejski, który również czerpał 
wodę ze strugi. Kawałek dalej, w pobliżu kościoła Św. Bartłomieja znajdo-
wały się sklepiki mięsne. Ich użytkownicy, miejscowi rzeźnicy również nie 
mogli obyć się bez wody. Woda ze strugi wpływała za kościołem Św. Bar-
tłomieja do miejskiego rowu, a o kilka dziesiątek metrów dalej, za murami, 
na peryferiach napędzała kolejne wodne koła – tary sukiennicze, piły 
i kolejny młyn. Obecnie prowadzi tędy droga czteropasmowa ulicą Suka. 

kościół Św. Bartłomieja 15  
Kościół Św. Bartłomieja  został zbudowany na początku XVI wieku. 
Służyć miał katolickiej mniejszości obywateli, a równocześnie stano-
wić grobowiec rodowy czeskiej gałęzi Pernštejnów. W prezbiterium 
dominuje pokaźny grób z piaskowca, przykryty marmurowym kamie-

w prezbiterium dominuje 
pokaźny grób z piaskowca, 

przykryty marmurowym kamieniem 
nagrobnym z postacią 

wojciecha z Pernštejna. 

niem nagrobnym z postacią Wojciecha z Pernštejna. W roku 1912 na 
zachodniej stronie wykonano bogato zdobioną dobudówkę. Zacho-
wana pierwotna architektura i malowane dekoracje szeregują ten 
kościół między unikalne dowody na temat formy przestrzeni kościel-
nej w XVI wieku. 
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Rynek Republiki
Teren Rynku Republiki został pod koniec XIX i początkiem XX wieku 
przebudowany na harmonijne przejście między starym i nowym mia-
stem. Można tu znaleźć wiele budowli znaczących architektów XX 
wieku – rynek to ich istny skansen! 

wschodnioczeski
teatr Pardubice 

Należy do najstarszych scen stałych w Czechach. Do położenia 
kamienia węgielnego doszło dokładnie w dniu 39. rocznicy położenia 
kamienia węgielnego Teatru Narodowego. Budynek secesyjny Teatru 
Miejskiego został zbudowany w latach 1906–1909. Projekt wykonał 
architekt Antonín Balšánek. Nad tympanonem zdobionym herbem 
miejskim wznosi się posąg „Geniusza“ z twarzą Emy Destin, słynnej 
czeskiej śpiewaczki operowej XX wieku. Autorem posągu Geniusza 
na froncie budowli jest rzeźbiarz akademicki Bohumil Kafka, twórca 
największego posągu jeździeckiego na świecie – pomnika Žižki na 
Vítkovie w Pradze. Medaliony czołowych czeskich kompozytorów 
muzycznych i dramaturgów stworzył Bohumil Vlček. 

Architektura XX wieku

Architektura XX wieku
15
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Cetrum handlowe grand
Na miejscu Grandu znajdowała się od XVI wieku celnica, którą w roku 
1639, podczas wojny trzydziestoletniej zburzyli Szwedzi. W 1869 
roku teren ten zakupili małżonkowie Patzeltowie, którzy założyli 
tutaj zajazd Hotel Kocioł (Hotel Kotel).W 1931 roku, po długoletnim 
planowaniu został uruchomiony na Rynku Republiki Hotel Grand, 
zaprojektowany przez architekta Josefa Gočára. Hotel stanowił repre-
zentacyjny budynek przeznaczony do szerokiego użytku i przez wiele 
generacji był głównym centrum życia towarzyskiego Pardubic. 

Automatyczne młyny Pardubice
Na końcu Starego Miasta, za mostem nad rzeką Chrudimką stoi domi-
nujący budynek Automatycznych Młynów Pardubice. Założycielem 
automatycznego młynu, napędzanego energią elektryczną z pobliskiej 
elektrowni wodnej, była rodzina Winternitzów. Chodziło o znaną rodzinę 
żydowską. Budynek młynów Winternitzowie kazali zbudować w roku 
1910, według projektu znanego architekta Josefa Gočára. Przebudo-
wywany w okresie późniejszym młyn jest przykładem wykorzystania 
wysokiej klasy architektury nowoczesnej na obiekcie produkcyjnym. 

Urząd okręgowy i miejski
Budynek urzędu powiatowego, użytkowany przez Magistrat Miasta Pardu-
bice oraz Urząd Okręgowy Okręgu Pardubickiego został zbudowany w roku 
1924 jako siedziba dyrekcji generalnej poczt i telegrafów. Budynek został 
zaprojektowany przez architekta Ladislava Machonia i jest świetnym przy-
kładem czułego potraktowania przez twórcę nowoczesnej architektury w 
stylu konstruktywizmu względem okolicznej starszej zabudowy. Podczas 
2. wojny światowej niesławnie zasłynął on jako komisariat „Schutzpolizei“, 
gdzie przesłuchiwano i torturowano członków ruchu oporu. 

Bank komercyjny
W miejscu dzisiejszego Banku Komercyjnego w XIX wieku stał zajazd 
U Korony Czeskiej (U České koruny), w pomieszczeniach którego odby-
wały się pierwsze amatorskie przedstawienia teatralne w Pardubicach. 
W 1923 roku zajazd został sprzedany anglo-czeskiemu bankowi, który 
w roku 1925 kazał w tym miejscu wybudować nowy budynek według 
projektu Josefa Gočára, czeskiego architekta, którego dzieła, przede 
wszystkim z okresu kubizmu i funkcjonalizmu należą do szczytów cze-
skiej nowoczesnej architektury.

Dzwonnica / Pomnik poległych
W miejscu dzisiejszej dzwonnicy znajdowała się od roku 1556 rampa 
na dzwony, pokryta ośmiobocznym graniastosłupem z desek. Dzwon-
nica podczas wojny trzydziestoletniej została spalona, a  na jej miej-
scu została zbudowana dzwonnica nowa, z murowaną komorą dolną.  
W 1680 roku, kiedy w Czechach rozprzestrzeniała się zaraza, miasto zbu-
dowało kaplicę ofiarowaną obrońcy przed zarazą, Św. Rochowi. Została 
ona jednak w roku 1833 zamknięta, a  ołtarz przeniesiony do kościoła 
Św. Bartłomieja . Dzisiejszą formę dzwonnica uzyskała w roku 1930, za 
sprawą ówczesnego burmistrza J. Prokopa. Obok dzwonnicy został zbu-
dowany pomnik poległym podczas pierwszej wojny światowej. 

Przemysłówka spożywcza
W roku 1931 powstał na Rynku Republiki, naprzeciw kościoła Św. Bar-
tłomieja obiekt Muzeum Przemysłowego. Ten nowoczesny budynek 
zaprojektował tutejszy rodak, architekt Karel Řepa. Swojemu celowi 
budynek nie służył długo. Po drugiej wojnie światowej muzeum prze-
mysłowe zanikło, a budynek służy do dziś jako siedziba Średniej Szkoły 
Przemysłowej Spożywczej, wewnątrz której znajduje się sprawny 
miniaturowy młyn automatyczny. 



1918

Ścieżki
Architektura XX wieku

Dworzec Pardubice 
Główny dworzec w Pardubicach jest jednym z najbardziej znaczących 
budynków powojennego okresu funkcjonalizmu w Czechach, a równocze-
śnie szczytowym dziełem architekta Karla Řepy, nad którym współpraco-
wał z architektem Josefem Dandą. Dworzec został otwarty w roku 1958 
i po ponad 50 latach nieprzerwanego ruchu jest jednym z najprzyjemniej-
szych dworców krajowych. Podróżowanie umila przestrzenna ogrzewana 
hala, która dzięki skorupowemu zadaszeniu nie jest naruszana poprzez 
żadne słupy. Dworzec jest obecnie zabytkiem chronionym. W przestrzeni 
przejścia podziemnego czwartego peronu znajduje się plakieta Ing. Jana 
Kašpara, bezpośrednio w miejscu byłego hangaru i szkoły lotniczej tego 
prekursora awiatyki, skąd wystartował jego pierwszy lot. 

krematorium
Znaczący budynek architektury XX wieku dokumentuje burzliwy roz-
wój Pardubic. Dzieło sztandarowe architekta Pavla Janáka oraz mala-
rza i artysty Františka Kyseli. Dzieło zaprojektowane w powojennym 
stylu rondokubizmu uwydatnia przede wszystkim treść duchową 
(pochodzi z podstawy starochrześcijańskiej bazyliki). Typowe dla 
architektury tego budynku jest stosowanie okręgu, pierścienia koło-
wego, wycinka kołowego i  walca. Formy okręgów i  czerwono-białe 
zabarwienie w postaci kolorów państwowych były dla społeczeństwa 
zrozumiałe i oddawały atmosferę powstania 1. republiki. Krematorium 
jest narodowym zabytkiem kulturalnym. 

Pomnik zameczek
Z pracownikami Turystycznego Centrum Informacyjnego można odwie-
dzić pomnik Zameczek, w którym w okresie heydrichiady skazanych 
zostało 194 obywateli z Pardubic i okolicy. Funkcjonuje tutaj dotykowy 
infokiosk, który odwiedzających zapozna z wydarzeniami roku 1942. Do 
obiektu jest wstęp wolny, dostępny jest on dla zwiedzających od maja 
do listopada, codziennie oprócz poniedziałku, w godzinach 10–17.

Arkady machonia
Kamienica w centrum handlowym została wprowadzona w 1925 r. 
przez Władysława Machon w stylu art deco. Przejście mieszkań miało 
być zakończone w 28 sklepach i restauracją pod ziemią. Dom jest 
zarejestrowany jako zabytek kultury.
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Pardubicami śladami silver A.  
ostatnia droga Alfréda Bartoša 
Ścieżka edukacyjna śladami Silver A. Ostatnia droga Alfréda Bartoša 
przybliża zwiedzającym losy tutejszych obywateli podczas 2. wojny 
światowej, pokazuje miejsca związane z  działalnością grupy spado-
chronowej Silver A  w  Pardubicach oraz losy głównych bohaterów, 
przede wszystkim kapitana Alfréda Bartoša. 
Ścieżkę można przebyć z przewodnikiem lub pożyczyć w Turystycz-
nym Centrum Informacyjnym audioprzewodnik, który zawiera dotych-
czas nieznane świadectwa uczestników heydrichiady. 

21

Ścieżka wilhelma z Pernštejna 

Całkowita długość ścieżki z  dziesięcioma przystankami i  tablicami 
informacyjnymi wynosi 2,5 km i można ją przebyć w ciągu godziny. 
Punktem wyjścia ścieżki jest charakterystyczna, wysoka na 60m 
Zielona Brama. Dalej ścieżka prowadzi przez malowniczy Rynek 
Pernštýnski, Przyzamcze, Zamek w Pardubicach, Skwer Tyrša, koło 
kościoła Św. Bartłomieja, pod monumentalny budynek Automa-
tycznych Młynów braci Winternitzów aż po końcowy etap Ścieżki 
Wilhelma z Pernštejna, na Plac Komenskiego. W Turystycznym Cen-
trum Informacyjnym Pardubice można zaopatrzyć się w audioguidy 
o Ścieżce Wilhelma z Pernštejna. 

mapka
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gRAnD festiwal Śmiechu 
festiwal najlepszych komedii teatralnych
Lokalizacja: Wschodnioczeski Teatr Pardubice
Termin:  luty/marzec

Pardubicka wiosna muzyczna
tradycyjny międzynarodowy 
festiwal muzyczny
Lokalizacja:  Dom Muzyki, Zamek
Termin:  marzec/kwiecień

Pardubicki 
Półmaraton wina
międzynarodowy 
wyścig biegowy
Lokalizacja:  ulice miasta
Termin:  kwiecień

Jarmark Awiatyczny
Przegląd (i nie tylko) 
techniki lotniczej
Lokalizacja:  Lotnisko Pardubice
Termin:  czerwiec

noc Pernštýnska
staroczeski jarmark 
połączony z muzyką
Lokalizacja:  Rynek Pernštýnski, 
 Zámek,
 historyczne centrum miasta
Termin:  czerwiec

Czech open
międzynarodowy festiwal gier,
m.in. w szachy i brydża
Lokalizacja:  Ideon, ČEZ Arena
Termin:  lipiec

Pardubicka juniorka
tenisowe mistrzostwa RC
Lokalizacja:  Korty tenisowe pod Zamkiem
Termin:  sierpień

Pardubicki festiwal wina
wystawa win, degustacje, cymbały, 
prezentacje winiarzy
Lokalizacja:  Zámek Pardubice
Termin:  sierpień

konie
międzynarodowa wystawa 
na temat koni i jeździectwa
Lokalizacja:  Agrofert Park
Termin:  wrzesień

ważne imprezy kulturalne 
i sportowe Pardubic 



Czas wolny
24

Święto 
miasta
festiwal pardubickich artystów, zlot 
samochodów historycznych, przedstawienia 
teatralne, twórczość muzyczna wielogatun-
kowa, degustacje miodu, na zakończenie 
pokaz ogni sztucznych na Łabie
Lokalizacja:  Zámek Pardubice, 
 centrum historyczne miasta
Termin:  wrzesień/październik

złoty kask
motocyklowy turniej żużlowy
Lokalizacja:  stadion żużlowy Svítkov
Termin:  wrzesień

wielka Pardubicka 
steeplechase
wyścig z przeszkodami
Lokalizacja:  Agrofert Park
Termin:  październik

Aktualne informacje na temat imprez:
www.ipardubice.cz
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stadnina narodowa kladruby nad labem
Stadnina w Kladrubach nad Labem jest znana na całym świecie dzięki 
hodowli koni rasowych. W roku 1579 cesarz Rudolf II przyznał jej sta-
tus cesarskiej dworskiej stadniny, której zadaniem była hodowla 
reprezentacyjnych koni dla potrzeb dworu. Dzięki tej hodowli w Klad-
rubach przetrwała wyjątkowa populacja szlachetnych koni kladrub-
skich, która wraz z  całą stadniną została ogłoszona narodowym 
zabytkiem kultury. Odwiedzający mają możliwość zwiedzenia stajni 
z przewodnikiem oraz przejażdżki po malowniczej okolicy na koniu czy 
powozem uprzężonym w parę lub czwórkę koni.

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

Telefon: +420 466 736 530
E-mail: kladruby@nhkladruby.cz
godziny otwarcia: 
czerwiec  Sob, Nie o 11.00, 13.00, 14.30, 15.45
lipiec, sierpień Wto-Nie o 11.00, 13.00, 14.30, 15.45
wrzesień  Sob, Nie o 11.00, 13.00, 14.30, 15.45

Więcej informacji na: www.nhkladruby.cz

slatiňany
Pierwotny zamek renesansowy jest narodowym zabytkiem kultury 
z największym na świecie zbiorem hipologicznym o tematyce konnej. 
W parku znajdziemy wybieg dla dzikich koni Przewalskiego, w obiek-
cie znajduje się też stadnina z wybiegami kladrubskich koni, które są 
hodowane w Slatiňanach.

Adres:  Státní Zamek Slatiňany, Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany 
Telefon: +420 469 681 112
E-mail: slatinany@pardubice.npu.cz
godziny otwarcia: 
kwiecień  Sob, Nie, święta (dni wolne od pracy) 10.00–16.00 
maj, wrzesień Wto-Nie 10.00–15.00, przez kend 16.00 
czerwiec Wto-Nie 10.00–16.00 
lipiec, sierpień Wto-Nie 10.00–17.00 
październik  Sob, Nie, święta (dni wolne od pracy) 10.00–15.00

Więcej informacji na: www.zamek-slatinany.cz; www.nhkladruby.cz
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konie
Konie w herbie Pardubic są już od XII wieku. Należą one do głównych 
atrybutów tego regionu. W pierwszej połowie XIX wieku w Pardubi-
cach odbywały się tzw. polowania parfors, na które zjeżdżała się cała 
europejska szlachta, miały tu swą siedzibę załogi jeździeckie, których 
dostojnicy brali udział w urządzaniu polowań. Stąd już był tylko krok 
do konnych wyścigów z  przeszkodami i  słynnej Wielkiej Pardubickiej 
steeplechase – jednego z najtrudniejszych wyścigów konnych na kon-
tynencie europejskim. Ten wyjątkowy wyścig po raz pierwszy odbył się 
w roku 1874 i każdorocznie przyciąga do Pardubic najlepsze konie, dżo-
kejów i miłośników koni z całego świata. W niedalekiej okolicy znajduje 
się wyjątkowy zabytek, najstarsza stadnina na świecie – Kladruby 
nad Labem, słynna z hodowli koni kladrubskich, oraz Slatiňany, gdzie 
oprócz stadniny można odwiedzić muzeum hipologiczne z najwięks-
zym zbiorem w Europie. W regionie pardubickim znajdują się liczne 
miejsca, gdzie można spędzić wspaniały urlop w końskim siodle. 

Agrofert Park
Tor wyścigowy Pardubice o  powierzchni 54 hektarów to nowocze-
sny obiekt wyścigowy i  jeździecki o  europejskim standardzie, gdzie 
odbywa się jeden z  najtrudniejszych wyścigów z  przeszkodami na 
kontynencie europejskim – Wielka Pardubicka steeplechase. W ciągu 
roku można zwiedzić tor wyścigowy i stajnie z przewodnikiem.

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

Więcej informacji na: www.agrofertpark.cz

tor wyścigowy i teren jeździecki w kolesach
Tor wyścigowy o powierzchni 21 hektarów jest częścią Kladrub nad 
Labem. Odbywają się tu wyścigi równinne i z przeszkodami, a oprócz 
toru wyścigowego znajdują sią tutaj dwie areny do skoków przez 
przeszkody, plac do tresury i  kryta ujeżdżalnia. Teren w Kolesach 
wykorzystywany jest do jeździectwa rekreacyjnego. Istnieje możli-
wość rezerwacji przejażdżki powozem.

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

Więcej informacji na: www.elektrovasury.cz
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Piernik pardubicki
Tradycja pieczenia w Pardubicach piernika sięga do XVI wieku. 
Rzeczywisty rozmach produkcji piernika, dzięki któremu piernik 
został nierozerwalnym symbolem Pardubic nastąpił na początku 
XX wieku. W mieście zostało założonych kilka firm, które zatrud-
niały największych fachowców od pieczenia piernika z  miodem 
i  marcepanem, a  ich produkty zyskały sympatię smakoszy nie 
tylko w Czechach, lecz także za granicą. Również dzisiaj tradycja 
produkcji piernika jest ciągle żywa i jest on od lat najbardziej tra-
dycyjnym symbolem miasta Pardubice. Producenci piernika z Par-
dubic potrafią z  piernika stworzyć serce z  jarmarku, zbudować 
domek z piernika i wiele, wiele innych ciekawych smakołyków. 

Chatka z Piernika
W pobliżu, pod zamkiem Kuněticka Góra znajduje się Chatka z Pier-
nika wraz z Muzeum Piernika oraz licznymi atrakcami bajkowymi. 

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

Godziny otwarcia oraz więcej informacji na: 
www.pernikova-chaloupka.cz
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Przejażdżki na koniach
Ranch Buena Vista
Adres:  Lukovna 20, Sezemice
Telefon:  +420 606 846 808 
E-mail:  –
Więcej informacji na: www.ranchbuenavista.cz 

westernfarm Alvero
Adres:  Bohumileč 4, 533 04 Sezemice
Telefon:  +420 608 894 936 
E-mail: westernfarmalvero@gmail.com
Więcej informacji na: www.westernfarmalvero.cz

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

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

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

Ranch Andy west
Adres:  Kunětice u Pardubic
Telefon:  +420 607 685 456
E-mail: andywest@seznam.cz
Więcej informacji na: www.andywest.cz



30 Sklepy z piernikiem pardubickim

Perník Janoš 
Sklep z piernikiem, cukiernia-kawiarnia 
Adres:  Věry Junkové 306, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 261 167
E-mail:  pernikjanos@seznam.cz
Godziny otwarcia:  Wto–Pią 10.00–17.30, 
 Pon, Sob 10.00–16.00
Więcej informacji na: www.pernikjanos.cz

Prodejna perníku Janoš
Adres:  K Polabinám 1895, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 511 622
E-mail:  pernikjanos@seznam.cz
Godziny otwarcia: Pon–Pią 9.00–17.30
Więcej informacji na: www.pernikjanos.cz

JaJa Pardubice s.r.o 
– piernik pardubicki
Adres:  17. listopadu 360, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 414
E-mail:  jaja@pardubickypernik.cz
Godziny otwarcia:  Pon–Pią 7.00–18.00, 
 Sob 8.00–12.00
Więcej informacji na: www.pardubickypernik.cz

Petr novotný 
– Produkcja i sprzedaż piernika pardubickiego
Adres:  Palackého třída 2421,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 723 571 725
E-mail:  info@pernikpardubicky.cz
Godziny otwarcia: Pon–Pią 8.00–17.00, 
 Sob 8.00–12.00
Więcej informacji na: www.pardubicky-pernik.cz

Petr novotný 
– Produkcja i sprzedaż 
piernika pardubickiego 
Adres:  AFI PALACE,
 Masarykovo náměstí 2799, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 722 659 225
E-mail:  info@pernikpardubicky.cz
Godziny otwarcia:  Pon–Pią 9.00–21.00, 
 Sob 10.00 –21.00
Więcej informacji na: www.pardubicky-pernik.cz

sklepy z piernikiem pardubickim Ścieżki rowerowe oraz łyżwiarstwo 
in-line w Pardubicac
Dzięki równinnemu terenowi rower jest w 
regionie pardubickim najpopularniejszym 
środkiem transportu. Popularnością cie-
szy się ścieżka rowerowa oraz ścieżka in-
line z Pardubic na Kuněticką Górę wzdłuż 
rzeki Łaby. Ścieżka rozpoczyna się przy 
basenie Cihelna w Pardubicach i dalej pro-
wadzi wzdłuż biegu rzeki Łaby przez 
gminę Brozany i Ráby. Bardziej zaawanso-
wani kolarze mogą kontynuować prze-
jażdżkę przez Kunětice i  Sezemice 
z powrotem do Pardubic.

31Ścieżki rowerowe oraz łyżwiarstwo in-line

Cyklopůjčovna ČD bike
Adres:  Pardubice hlavní nádraží 
Telefon: +420 972 322 066
E-mail:  PCEpujkol@kcod.cd.cz
Więcej informacji na: www.cd.cz/volny-cas/
 
yEttIsPoRt v. o. s.
Adres:  Štrossova 122, 530 03 Pardubice 
Telefon:  +420 466 614 598
E-mail:  yetti.sport@tiscali.cz
Więcej informacji na: www.yettisport.cz

hobby Bike / Pożyczalnia
Adres:  Staňkova 2114, 530 02 Pardubice 
Telefon:  +420 603 854 694, +420 730 105 739
E-mail:  info@hobby-bike.cz
Więcej informacji na: www.hobby-bike.cz

Pożyczalnia łyżworolek  
– lanové centrum Pardubice s.r.o.
Adres:  Kunětická 225, 
 530 09 Pardubice – Cihelna
Telefon:  +420 725 384 007
E-mail: lanovecentrum@centrum.cz
Więcej informacji na: 
www.lanovecentrum-pardubice.cz

Pożyczalnia łyżworolek i rowerów BmX 
– skatepark Pardubice
Adres:  Kpt. Bartoše 2788, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 724 200 662
E-mail:  info@skateparkpardubice.cz
Więcej informacji na: 
www.skateparkpardubice.cz
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Przejażdżka łodzią Arnošt z Pardubic
Nie namyślaj się długo – zarezerwuj sobie przejażdżkę łodzią i zabierz 
swą rodzinę na śliczną wycieczkę. Łódź Arnošt kotwiczy w Pardubi-
cach obok ČEZ Areny i płynie do Srnojedów, Brozan czy Kunětic, skąd 
można dotrzeć na gród Kuněticka Góra. 

Rezerwacja:  rezervace@lod.cz
Telefon:       +420 602 484 620
  
Więcej informacji na: www.lod.cz
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lanové centrum (centrum linowe)
Pardubice s.r.o.
Adres:  Kunětická 225, 
 530 09 Pardubice – Cihelna
Telefon:  +420 725 384 007
E-mail:  lanovecentrum@centrum.cz
Więcej informacji na: 
www.lanovecentrum-pardubice.cz

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

laser game Pardubice
Adres:  Jiřího z Poděbrad 2593, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 601 369 568
E-mail:  lasergamepardubice@gmail.com 
Godziny otwarcia: Pon–Nie 9.00–22.00
Więcej informacji na: 
www.lasergamepardubice.cz

Adrenalin

léčebné lázně Bohdaneč a.s.
wellness / masaże / jaskinia solna
Adres:  Masarykovo nám. 6, 
 533 41 Lázně Bohdaneč
Telefon:  +420 466 860 274
E-mail:  wellness@llb.cz
Godziny otwarcia: Pon–Sob 9.00– 16.00/21.00, 
 Nie 9.00–12.00/21.00
Więcej informacji na: www.llb.cz

Pension Birdie
jaskinia solna
Adres:  Hlaváčova 392, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 053 260
E-mail: info@birdie.cz
Godziny otwarcia: Pon-Sob 10.00–19.00, 
 lipiec i sierpień zamknięte
Więcej informacji na: www.birdie.cz
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Aquacentrum 
Pardubice 
Aquacentrum w Pardubicach oferuje najwyższy 
komfort i  zabawę dla wszystkich. W obiekcie 
znajduje się 50 m basen, strefa aqua a wellness. 
W czasie pięknej pogody otwarta jest letnia plaża. 
Adres:  Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 461 101 200
E-mail:  info@aquapce.cz
Godziny otwarcia: Pon–Pią 6.00–21.45, 
 Sob i Nie 10.00–21.45
Więcej informacji na: www.aquapce.cz

Astoria – pivní lázně
sauna / łaźnia piwna / masaże
Adres:  Sladkovského 415, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 610 306, 
 +420 603 333 033
Godziny otwarcia: –
E-mail:  radka.chudomelova@salonastorie.cz
Więcej informacji na: www.salonastorie.cz

Basen 
Cihelna
Basen jest otwarty w sezonie letnim od 
czerwca do września. Odwiedzający mogą 
skorzystać ze ślizgawek, toboganów, dzikiego 
rowu czy skakać z mostka do wody. 
Adres:  Cihelna, 
 530 09 Pardubice
Telefon:  +420 466 430 611
E-mail:  koupaliste.pce@atlas.cz
Więcej informacji na: 
www.koupalistepardubice.cz

h-centrum
wellness / sauna / masaże
Adres:  Staré Hradiště 197, 
 533 52 Pardubice
Telefon:  +420 466 412 044
Godziny otwarcia: 
 Pon–Nie 7.00– 22.00
E-mail:  info@hcentrum.net
Więcej informacji na: www.hcentrum.net

Aquacentrum, basen, wellness

saunový ráj
wellness / masaże
Adres:  Vysokomýtská 629, 534 01 Holice
Telefon:  +420 468 000 401
E-mail:  info@saunovyraj.cz
Godziny otwarcia: 
 Nie–Czw 10.00–21.00, 
 Pią–Sob 10.00–22.00
Więcej informacji na: www.saunovyraj.cz

golf & spa Resort kunětická hora
wellness / masaże
Adres:  Dříteč 155, 
 533 05 Dříteč
Telefon:  +420 775 765 564
E-mail:  spa@gckh.cz
Godziny otwarcia: Wto, Czw, Pią 
 i Nie 17.00–22.00
Więcej informacji na: www.grkh.cz
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kultura i sztuka
36

golf & spa Resort kunětická hora 
Adres:  Dříteč 155, 533 05 Dříteč
Telefon:  +420 464 622 211, 
 +420 464 622 212, 
 +420 602 519 039
E-mail:  recepce@gckh.cz
Więcej informacji na: www.grkh.cz

golf Club Pardubice
Adres:  533 41 Lázně Bohdaneč
Telefon:  +420 723 625 525
E-mail:  gcpa@mybox.cz
Więcej informacji na: www.gcpa.cz

luka – bowling restaurant
Adres:  Palackého 2748, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 924 111
E-mail:  info@luka-bowling.cz
Godziny otwarcia: Pon–Czw 15.00–24.00, 
 Pią 15.00–1.00, Sob 10.00–1.00, 
 Nie 10.00–22.00  
Więcej informacji na: www.luka-bowling.cz

iXi club
Adres:  Kunětická 133, 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 411 991, 
 +420 466 411 992
E-mail:  –
Godziny otwarcia: całorocznie
 Pon–Czw 07.00–23.00, 
 Pią 07.00–01.00, Sob 08.00–01.00, 
 Nie 08.00–23.00
Więcej informacji na: www.ixiclub.cz

Restaurant Velvet
Adres:  třída Míru 110, 
 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 535 773
E-mail:  –
Godziny otwarcia: całorocznie 
 Pon–Sob 11.00–01.00, 
 Ne 16.00–22.00
Więcej informacji na: www.restaurace-pardubice.cz

hostel trim
Adres:  Semtínská 56, 
 533 53 Pardubice
Telefon:  +420 466 645 972
E-mail:  hosteltrim@hosteltrim.cz
Więcej informacji na: www.hosteltrim.cz

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

golf

Bowling
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muzeum lotnicze Ing. Jana kašpara
Częścią zbioru muzeum są wyjątkowe repliki awionetek z ery począt-
ków lotnictwa oraz repliki angielskich, francuskich oraz niemieckich 
samolotów wojskowych z okresu 1. oraz 2. wojny światowej. Ekspo-
naty uzbrojenia Armii Czechosłowackiej można znaleźć w pierwot-
nych kryjówkach podziemnych, zwanych „ule“. 

Adres:  Kunětice
Telefon:  +420 604 111 232
E-mail:  aeropark@seznam.cz
godziny otwarcia: 
rezerwacja telefoniczna  

Więcej informacji na: www.letajicicirkus.cz lub http://bleriot.asc.cz/

38

wschodnioczeskie muzeum 
w Pardubicach 
wystawy stałe:
  wystawa czeskiej twórczości szklarskiej „Czeskie Szkło“
  wystawa widokówek „Orbis Pictus“
  „Wystawa Broni“
  numizmatyczna wystawa „Pieniądze w Czechach 1520–1620“
  „Przyroda Wschodnich Terenów Łaby“
  wystawa zabawek „Było – Nie było“

Adres:  Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 799 240
E-mail:  vcm@vcm.cz
godziny otwarcia: 
całorocznie         Wto–Nie 10.00–18.00 

Więcej informacji na: www.vcm.cz

wystawa 
historii kolei
Zbiór eksponatów dokumentuje historię kolei przede wszystkim 
w regionie pardubickim oraz komunikacji miejskiej w Pardubicach. 

Adres:  Nádražní, Rosice nad Labem
Telefon:  +420 604 926 620
E-mail:  pshzd@email.cz
godziny otwarcia: 
maj–październik       Sob 10.00–17.00
 
Więcej informacji na: www.pshzd.cz
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galeria fons
Galerię FONS otworzyła firma STAPRO s. r. o. w pomieszczeniach wej-
ściowych swej siedziby w roku 1998. Program sali wystawowej jest 
ukierunkowany na wystawy autorskie współczesnych fotografów 
i artystów sztuki pięknej. 

Adres:  Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 467 003 111
E-mail:  –
godziny otwarcia: 
całorocznie Pon–Pią 07.30–18.00 (indywidualnie, bez przewodnika)

Więcej informacji na: www.stapro.cz/galerie

Przestrzeń wystawiennicza mázhaus
Program Mázhausa powstaje przy współpracy z różnymi organiza-
cjami budżetowymi, artystami amatorami, szkołami miejskimi, które 
znajdują tutaj miejsce do prezentacji własnej działalności i projektów. 

Adres:  Pernštýnské nám. 3, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 777 922 909
E-mail:  mazhaus@kcpardubice.cz
godziny otwarcia: 
całorocznie  Pon i Śro 12.00–18.00, Pią i Sob 10.00–18.00, 
 Nie 13.00–18.00

Więcej informacji na: www.mazhaus.eu
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galeria miasta Pardubice
Galeria ma siedzibę w pomieszczeniach byłego spichlerza, jej baro-
kowa kopulasta przestrzeń o dwu nawach z potężnymi filarami two-
rzy wyzwanie dla aktualnych instalacji artystycznych. 

Adres:  Příhrádek 5, 531 16 Pardubice
Telefon: +420 777 820 267
E-mail:  info@gmpardubice.cz
godziny otwarcia: 
całorocznie  Wto–Nie 10.00–18.00 

Więcej informacji na: www.gmpardubice.cz

wschodnioczeska galeria w Pardubicach 
Obecna Wschodnioczeska Galeria w Pardubicach została założona 
jako Okręgowa Galeria w 1953 roku. W roku 2000 Wschodnioczeska 
Galeria odzyskała także odremontowany dom U Jonasza, gdzie rozpo-
częła swą działalność wystawienniczą. 

Adres:  Zámek č. 3, 530 00 Pardubice, Dům U Jonáše, 
 Pernštýnské nám. 50, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 510 003, +420 466 501 897
E-mail:  vcg@vcg.cz
godziny otwarcia: 
całorocznie  oprócz Pon 10.00–18.00

Więcej informacji na: www.vcg.cz
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galeria Uniwersytetu  
Pardubice
Zadaniem Galerii Uniwersytetu Pardubice jest zaprezentowanie 
twórczości młodych i  nieznajomych malarzy z Republiki Czeskiej 
społeczeństwu akademickiemu i publicznemu. 

Adres:  Studentská 519, 530 09 Pardubice
Telefon:  +420 466 036 111
E-mail:  webmaster@upce.cz
godziny otwarcia: 
całorocznie Pon–Czw 8.00–20.00, Pią 8.00–18.00, Sob 8.00–12.00

Więcej informacji na: www.upce.cz

wschodnioczeski teatr  
Pardubice 
Wschodnioczeski Teatr Pardubice należy do prestiżowych instytucji 
kulturalnych. Corocznie wystawia około ośmiu premier. 

Adres: nám. Republiky 50, 
 531 62 Pardubice

Więcej informacji na: www.vcd.cz

Galeria, Teatry

filharmonia kameralna  
Pardubice
Filharmonia Kameralna Pardubice należy już od czasów swego powsta-
nia, czyli od roku 1969 do najlepszych orkiestr czeskich. W Pardubicach 
urządzane są tradycyjne cykle abonentowe oraz inne koncerty.

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

Więcej informacji na: www.kfpar.cz

teatr Exil
Teatr Exil to przestrzeń, gdzie swoje przedstawienia wystawia scena 
aktorów amatorów. 

Adres:  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice

Więcej informacji na: www.divadloexil.cz

teatr 29
Teatr 29 jest ukierunkowany jako centrum kulturalne licznych gatun-
ków, ma za cel wprowadzać i wspomagać współczesną, nie mainstre-
amową sztukę na wskroś różnymi gatunkami. 

Adres:  Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Więcej informacji na: www.divadlo29.cz
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Cinema City
Adres:  AFI Palace Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: najpóźniej 30 min przez rozpoczęciem 
 pierwszego seansu

Więcej informacji na:  www.cinemacity.cz/Pardubice

Cinestar
Adres:  Obchodní centrum Grand, nám. Republiky 1400, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: najpóźniej 30 min przez rozpoczęciem 
 pierwszego seansu

Więcej informacji na:  www.pardubice.cinestar.cz

Pardubickie kino letnie
Kino letnie jest wyjątkową atrakcją wakacyjną pod gołym niebem, 
należy do najbardziej uczęszczanych imprez . Przez okres dwóch mie-
sięcy zaprasza widzów na spektakle gratis.

Więcej informacji na: www.letni-kino.cz
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Za główne miejsce zakupów w Pardubicach uważana jest ulica 
Pokoju. Na jej początku znajduje się centrum zakupów AFI 
Palace, zamyka ją sklep handlowy Grand. Na ulicy tej można zna-
leźć liczne sklepy z różnymi towarami oraz słynne arkady 
Machonia.Godziny otwarcia: Pon–Pią 9.00–18.00, Sob 8.00–
12.00. Większość sklepów w święta jest zamknięta.

AfI Palace Pardubice
AFI Palace Pardubice to pierwsza nowoczesna galeria handlowa w 
Pardubicach. Klienci AFI Palace mają do dyspozycji ponad 100 skle-
pów z towarami popularnych krajowych i zagranicznych marek. 

Adres:  Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 469 800 111
E-mail:  info@afi-palac.cz
Godziny otwarcia:  Pon–Sob 9.00– 21.00, Nie 10.00– 21.00

Więcej informacji na: www.afi-palac.cz

Centrum handlowe grand
Adres:  nám. Republiky 1400, 530 02 Pardubice 
Telefon:  – 
E-mail:  – 
Godziny otwarcia:  Pon–Sob 9.00–19.00, Nie 10.00–19.00

Więcej informacji na: www.grandpardubice.cz
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49Golf, Bowling Aquacentrum, koupaliště, wellness; Adrenalina

Jedzenie i picie
48 Supermarket

hypermarket Albert
Adres:  Palackého třída 2748, 
 530 02  Pardubice
Telefon: +420 800 402 402
E-mail:  info@ahold.cz
Godziny otwarcia: Pon–Nie 7.00–22.00
Więcej informacji na: www.albert.cz

hypermarket globus 
Adres:  Poděbradská 293, 
 532 06  Pardubice
Telefon:  +420 466 888 111
E-mail:  reditel.pardubice@globus.cz
Godziny otwarcia: Pon–Nie 8.00–21.00
Więcej informacji na: www.globus.cz

IntERsPAR Pardubice
Adres:  Poděbradská 297, 
 530 09  Pardubice
Telefon:  +420 467 417 111
E-mail:   info@spar-cr.cz
Godziny otwarcia: Pon–Sob 8.00–21.00, 
 Nie 8.00–20.00
Więcej informacji na: www.interspar.cz

kaufland
Adres:  Bělehradská 628, 
 533 51  Pardubice
Telefon:  +420 466 412 844
E-mail:  – 
Godziny otwarcia: Pon–Nie 6.00–21.00
Więcej informacji na: www.kaufland.cz

kaufland 
Adres:  S. K. Neumanna 2819, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 302 022
E-mail:  – 
Godziny otwarcia: Pon–Nie 6.00–21.00
Więcej informacji na: www.kaufland.cz

supermarket
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U Dvou kohoutků
Adres:  Smilova 364, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 615 227
E-mail:  u2kohoutku@seznam.cz
Więcej informacji na: www.udvoukohoutku.cz

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

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

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

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

hotel zlatá Štika
Adres:  Štrossova 127, 
 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 052 100
E-mail:  recepce@zlatastika.cz
Więcej informacji na: www.zlatastika.cz

Café restaurant 
kra kra
Adres:  náměstí Republiky 63, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 611 122, 
 +420 724 065 650
E-mail:  krakra@tiscali.cz
Więcej informacji na: www.krakra.cz

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

Indická restaurace ganga
Adres:  Pernštýnské náměstí 48, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 301 934
E-mail:  inkor2@seznam.cz
Więcej informacji na: www.restauraceganga.cz

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

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

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

mexická restaurace 
la Cabaña
Adres:  Smilova 312
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 655 403
E-mail:  info@lacabana.cz
Więcej informacji na: www.lacabana.cz

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

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

Restauracje
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Pizzerie – Ristorante galera
Adres:  Pernštýnské nám. 116, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 776 688 888, 
 +420 776 331 394
E-mail:  –
Więcej informacji na: www.galera-pizzerie.cz

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

Ristorante 
pizzeria toscana
Adres:  třída Míru 66, 
 53002 Pardubice
Telefon:  +420 777 166 065
E-mail:  postmaster@pizzeria-toscana.cz
Więcej informacji na: www.pizzeria-toscana.cz

santa maria 
Pardubice
Adres:  Pernštýnské nám. 117, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 260 202
E-mail:  info@santamariapce.cz
Więcej informacji na: www.santamariapce.cz

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

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

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

Restaurace U Čápa 
Adres:  Zámecká 24, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 500 638
Więcej informacji na: www.ucapa.mistecko.cz

Restaurace U lva
Adres:  Bratranců Veverkových 2707, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 611 117
Więcej informacji na: www.ulva.cz

Restaurant Velvet
Adres:  třída Míru 109, 
 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 535 773
Więcej informacji na: www.restaurace-pardubice.cz

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

tenis Club
Adres:  Labská 15, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 775 622 076
E-mail:  info@tenisklub-pardubice.cz
Więcej informacji na: www.tenisklub-pardubice.cz

hogo fogo
Adres:  Havlíčkova 445/201, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 262 818
E-mail:  rezervace@restauranthogofogo.cz
Więcej informacji na: www.restauranthogofogo.cz

myslivecká restaurace
Adres:  Jindřišská 276, 
 530 02 Pardubice                            
Telefon:  +420 466 616 093, 
 +420 604 975 491     
E-mail:  restaurace@myslivecka.cz         
Więcej informacji na: www.myslivecka.cz
 
 

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

Browar Pardubice 
Obecnie Browar Pardubicki jest najbardziej 
znaczącym regionalnym producentem piwa 
o nazwie Pernštejn oraz specjalnego 19° czar-
nego piwa Porter. W ramach zwiedzania pre-
zentowane są pomieszczenia, gdzie przebiega 
produkcja piwa, przybliżone zostają tajniki 
produkcji i  historii piwa w Pardubicach, a  pod 
koniec następuje degustacja piwa. 

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

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

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

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

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

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

Vinný bar 
nálada
Adres:  Za Pasáží 1343, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 658 033,  
 +420 604 258 884
E-mail:  vinnybar@nalada.cz
Więcej informacji na: www.nalada.cz

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

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

Cukiernie 

winiarnie

54

Café Bajer
Adres:  tř. Míru 763, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 511 265
E-mail:  cafebajer@atlas.cz
Więcej informacji na: www.cafebajer.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

kawiarnie
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gimlet music Bar
Adres:  Jiráskova 1963, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pią i Sob 21.00–05.30
Telefon:  +420 774 004 664,
E-mail:  bar@gimlet-bar.cz
Więcej informacji na: www.gimlet-bar.cz

music bar PAtAPUf
Adres:  Pernštýnské náměstí, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon–Czw 20.00–3.00, 
 Pią–Sob 20.00–4.30
Telefon:  +420 777 270 612
E-mail:  info@barcatering.cz
Więcej informacji na: www.patapuf.cz
 

hobe music hall
Adres:  Palackého třída 248, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Śro, Pią, Sob 21.00–4.30
Telefon:  +420 774 450 055, 
 +420 775 958 614
E-mail:  info@hobe.cz
Więcej informacji na: www.hobe.cz

Diskoklec – Dance music Bar
Adres:  Ohrazenická 310,
 530 09 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon–Sob 21.00
Telefon:  +420 723 923 237
E-mail:  info@ptaciklec.cz
Więcej informacji na: www.diskoklec.cz

kluby taneczne
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życie nocne

Gimlet



Cubana Bar hany
Adres:  Štrossova 123, 530 02 Pardubice 
Godziny otwarcia: Pią i Sob 21.00–5.00
Telefon:  +420 731 845 764
E-mail:  hany@cubanabar.cz
Więcej informacji na: www.cubanabar.cz
 

Road Cafe
Adres:  Hronovická 2768, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 616 070
E-mail:  roadcafe@roadcafe.cz
Więcej informacji na: www.roadcafe.cz
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Žlutý pes – hudební klub
Adres:  Ke Koupališti 62, 530 09 Pardubice
Godziny otwarcia: Pią, Sob lub w dzień 
 koncertu od 19.30
Telefon:  +420 739 980 620
E-mail:  moravek@79promotion.cz, 
 zpmusicclub@gmail.com
Więcej informacji na: www.zlutak.cz

klub Ponorka
Adres:  Jiráskova 29, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Nie–Wto 16.00–24.00, 
 Śro–Sob 16.00–1.00
Telefon:  +420 466 615 010
E-mail:  lumirek.s@seznam.cz
Więcej informacji na: www.ponorka-rc.cz

Che’s Cafe Bar 
Adres:  Pernštýnské nám. 63, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pią, Sob 20.00
Telefon:  +420 605 423 660
E-mail:  –
Więcej informacji na: www.ches.cz

martini’s Bar 
Adres:  tř. Míru 90, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: 
 Pon–Czw 09.30– 24.00, 
 Pią 09.30–02.00, Sob 14.00– 02.00, 
 Nie 14.00–22.00
Telefon:  +420 466 612 156, 
 +420 774 063 447
E-mail:  info@martinisbar.cz
Więcej informacji na: www.martinisbar.cz

mundo   
Adres:  Zámecká 17, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon 14.00–22.00, 
 Czw 14.00–22.00, 
 Pią–Sob 14.00–24.00, 
 Nie 14.00–22.00
Telefon:  +420 737 235 060
E-mail:  –
Więcej informacji na:        Mundo

Bar Rio
Adres:  Husova 106, 
 530 03 Pardubice
Godziny otwarcia: nonstop
Telefon:  +420 608 676 767, 
 +420 608 676 761
E-mail:  info@barrio.cz
Więcej informacji na: www.barrio.cz

Quentin‘s bar
Adres:  Za Pasáží 1341, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon–Czw 16.00–23.00,
 Pią–Sob 16.00–01.00
Telefon:  +420 739 317 678
E-mail:  info@quentins.cz
Więcej informacji na: www.quentins.cz

kluby rockowe

Bary

Mundo

Hany Bany Road Cafe
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hotel zlatá Štika
Adres:  Štrossova 127, 
 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 052 100, 
 +420 603 201 700
E-mail:  recepce@zlatastika.cz
Więcej informacji na: www.zlatastika.cz

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

hotel U zlatého Anděla
Adres:  Zámecká 25, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 511 028, 
 +420 777 210 770
E-mail:  hotelzlandel@seznam.cz
Więcej informacji na: 
 www.hotelzlandel.pardubicko.com

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

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

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

hotele
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Birdie – restaurant a penzion
Adres:  Hlaváčova 392, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 053 255, 
 +420 777 931 170
E-mail:  info@birdie.cz
Więcej informacji na: www.birdie.cz

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

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

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

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

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

Pensjonaty
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hostel trim
Adres:  Semtínská 56,
 533 53 Pardubice
Telefon:  +420 466 415 518–20
E-mail:  ubytovani@hosteltrim.cz
Więcej informacji na: www.hosteltrim.cz 

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

hotel mrázek
Adres:  Na Třísle 145, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 731 411 611
E-mail:  hotel@hotelmrazek.cz
Więcej informacji na: www.hotelmrazek.cz

hotel kristl
Adres:  Štrossova 239,
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 612 511, 
 +420 739 287 636, 
 +420 777 112 301
E-mail:  hotelkristl@seznam.cz
Więcej informacji na: www.hotelkristl.cz

hotel garni
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Cartellone
Adres:  U Stadionu 2030, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 512 650
E-mail:  info@cartellone.cz
Więcej informacji na: www.cartellone.cz

Veselka
Adres:  Hlaváčova 230, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 702 090 331, 
 +420 775 242 570, 
 +420 608 242 570
E-mail:  info@veselkapardubice.cz
Więcej informacji na: www.veselkapardubice.cz

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

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

Prywatne kwatery / apartamenty

hostele
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Penzion hůrka 
Adres:  Hůrka 164, 
 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 536 303, 
 +420 774 884 834
E-mail:  hurka@penzion.com
Więcej informacji na: www.hurka.penzion.com

Penzion zelená žába
Adres:  Hronovická 929, 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 616 016, +420 777 086 017
E-mail:  info@zelenazaba.cz
Więcej informacji na: www.zelenazaba.cz

Penzion 102
Adres:  Kostelní 102, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 725 058 560
Więcej informacji na: www.penzionkulendova.cz

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

Penzion steak station
Adres:  Jana Zajíce, 530 09 Pardubice
Telefon:  +420 466 265 799
E-mail:  info@steakstation.cz, 
 nacelnik@steakstation.cz
Więcej informacji na: www.steakstation.cz
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kuněticka góra
Gród Kuněticka Góra (Kunětická hora) w sposób naturalny przewodzi 
tutejszemu regionowi. Gród był niewątpliwie od początku królewskim 
i  był ważnym punktem wsparcia wschodnich Czech. Kazał go zbu-
dować na początku wojen husyckich gubernator Diviš Bořek z Mile-
tínka, lecz swą postać monumentalną zawdzięcza przebudowom pod 
panowaniem Panów na Pernštejnie z przełomu XV i XVI wieku. Wieża 
jest najwyższym miejscem w okolicy, a roztaczają się z niej cudowne 
widoki na stawy w okolicy Łaby aż po Karkonosze. Niemal pod Kuně-
ticką Górę można dopłynąć łodzią Arnošt z Pardubic, która kotwiczy 
w Pardubicach obok ČEZ Areny. Podzamcze kunětickie zdobi obora. 
Chlubą jej jest para majestatycznych żubrów, małe stadko jeleni, 
potężne muflony czy dziki. 

Adres:  Správa hradu Kunětická hora, 533 52 Staré Hradiště
Telefon:  +420 466 415 428, +420 725 507 500
E-mail:  kunetickahora@pardubice.npu.cz 
godziny otwarcia: 
kwiecień a październik tylko w weekendy i święta 10–16 godz.
maj–sierpień  codziennie oprócz Pon 9.30–17.30 
wrzesień  w tygodniu 10–16 godz., 
 weekendy i święta 10–17 godz

Więcej informacji na: www.hrad-kunetickahora.cz
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Atrakcje regionu  
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holice
Pierwsza wzmianka o Holicach pochodzi z roku 1336, kiedy były one czę-
ścią Chvojnovskiej ordynacji, należącej do króla Jana Luksemburskiego. 
Miasto jest celem wizyt turystycznych, zwłaszcza dzięki tutejszej 
wystawie muzealnej, poświęconej czeskiemu podróżnikowi dr Emilowi 
Holubowi, który w 70. i 80. latach XIX wieku zgromadził dużo materiałów 
przyrodniczych i etnograficznych pochodzących z krajów afrykańskich. 

Adres:  Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice 
Telefon:  +420 466 682 154, +420 731 658 023
E-mail:  muzeum@holice.cz
godziny otwarcia muzea:
maj–sierpień  oprócz Pon 9.00–17.00 
kwiecień, wrzesień, październik  oprócz Pon 9.00–16.00 

Więcej informacji na: www.holubovomuzeum.cz

Přelouč
Přelouč jest najstarszym miastem regionu Pardubickiego. Pod koniec 
XI wieku miasto należało do klasztoru w pobliskich Opatovicach nad 
Labem. Wówczas bracia zakonu Św. Benedykta kazali zbudować w 
stylu romańskim kościół Św. Jakuba, którego ruiny można odnaleźć 
do dziś. Dzisiejszy wygląd miasta pochodzi z końca XIX wieku, kiedy 
został tu zbudowany budynek Kasy Oszczędnościowej, który domino-
wał na Rynku Přeloučskim.

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

Więcej informacji na: www.ic-prelouc.cz
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lázně Bohdaneč
Malownicze miasteczko Lázně Bohdaneč jest wyszukiwanym miej-
scem wizyt szczególnie dzięki łaźniom z roku 1897. Łaźniom przoduje 
cenny kompleks budowlany z początku XX wieku architekta Josefa 
Gočára, otoczony rozległym, wolno dostępnym parkiem. 

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

Więcej informacji na: www.lazne.bohdanec.cz

zamek Choltice
Zamek z okresu wczesnego baroku z elementami renesansu i ślicz-
nym parkiem z licznymi cennymi drzewami i krzewami został zbudo-
wany według projektu Lucca di Rossi z Pisy pod koniec XVII wieku. 
Na placu zamkowym dominuje kaplica Św. Romediusza, najcenniejszy 
w regionie zabytek barokowy.. 

Adres:  nám. Svaté Trojice 1, 533 61 Choltice
Telefon:  +420 466 972 200, +420 734 257 579
E-mail:  kastelan@choltice.cz
godziny otwarcia: 
kwiecień Sob, Nie, święta (dni wolne od pracy) 10.00–16.00 
maj–sierpień Wto–Nie 10.00–17.00
wrzesień  Sob, Nie, święta (dni wolne od pracy) 10.00–17.00
październik  Sob, Nie, święta (dni wolne od pracy) 10.00–16.00

Więcej informacji na: www.zamek-choltice.cz
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Informacje praktyczne komunikacja miejska
Komunikacja miejska jest obsługiwana przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Miasta Pardubice. Usługi prowadzi dla następujących 
okolicznych gmin: Lázně Bohdaneč, Ostřešany, Mnětice, Opočínek, 
Němčice, Srch, Sezemice, Černá u Bohdanče, Starý Mateřov, Hostovice 
oraz Úhřetická Lhota.
Korzystać z komunikacji miejskiej można z ważnym biletem, biletem 
sms lub przedpłaconą Pardubicką Kartą. Bilety łącznie z terminowymi 
można nabyć w przedsprzedażowych punktach oraz automatach. 
Automaty można znaleźć na 35 przystankach w całych Pardubicach.

Przedsprzedaż:
Centrum klienckie 
w Pernerove ulicy

Godziny otwarcia: Pon–Pią 7.00–18.30
Telefon:  +420 466 899 161–163, +420 466 899 164

sklep w hali dworca CD (dworzec kolejowy)
Godziny otwarcia:  Pon–Pią 5.15–19.00
Telefon:  +420 466 899 165

turystyczne centrum informacyjne Pardubice
Godziny otwarcia:  codziennie 9.00–18.00
Telefon:  +420 466 768 390, +420 775 068 390

Rodzaje opłat:
Strefa I:  zwykły bilet 15 CZK (ze zniżką* 10 CZK)
Strefa I + II:  zwykły bilet 17 CZK (ze zniżką* 11 CZK)
* Prawo do zniżki przysługuje podróżującym w wieku 6–15 lat oraz 65 i wyżej.

Bilet sms – nr 902 06 SMS w postaci: DPMP (45 min. w tygodniu/6 
min. przez weekend w cenie 25 CZK), SMS SMS w postaci: DPMP24 
(24 godz. w cenie 65 CZK) 

Bilety terminowe
na 24 godziny (1 dzień) 55 CZK

Więcej informacji bilet sms: www.dpmp.cz/sms-jizdenka/
Więcej informacji Pardubicka Karta: 
www.dpmp.cz/pardubicka-karta/

Rozkład jazdy: www.dpmp.cz/dokumenty-ke-stazeni/
Więcej informacji na: www.dpmp.cz
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Automaty bankowe
Česká spořitelna 
náměstí Republiky 1400, 530 02 Pardubice
Masarykovo náměstí 1950, 530 02 Pardubice
třída Míru 72, 530 02 Pardubice

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

fio banka 
Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice

gE money Bank 
Palackého třída 2748, 530 02 Pardubice
nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice

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

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

Raiffeisenbank 
17. listopadu 238, 530 02 Pardubice

UniCredit Bank 
třída Míru 92, 530 02 Pardubice
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taxi
Stoiska są oznakowane żółtą tablicą z napisem TAXI. 
Ceny wahają się w granicach od 30 CZK za kilometr
spis stoisk taxi:
hlavní vlakové nádraží (dworzec)
třída míru
náměstí Republiky

kontakty:
taxi Pardubice s.r.o. 
tel. +420 800 666 660

taxi simona
tel. +420 800 600 636

taxi Prima
tel. +420 800 247 247

Parking
parking obok ČEZ Areny
czteropiętrowy dom parkingowy ul. Karla IV.
parking przy ul. 17. listopadu

Więcej informacji na: www.dpmp.cz/parkovani-v-pardubicich



    77Ośrodki zdrowia, Kantory wymiany walut Kantory wymiany walut, Ważne numery telefoniczne

směnárna Euroexchange
Adres:  třída Míru 2669, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon–Pią 8.30–18.00, 
 Sob 8.30–12.00
Telefon:  +420 774 001 900, 
 +420 466 535 623
Więcej informacji na: www.euroexchange.cz

směnárna Pardubice
Adres:  třída Míru 109, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon–Pią 8.00–18.00, 
 Sob 8.00–13.00
Telefon:  +420 606 960 801
E-mail:  info@smenarnapardubice.cz
Więcej informacji na: www.smenarnapardubice.cz

ważne numery telefoniczne:
międzynarodowy numer kierunkowy do RC . . . . . . . . . . . +420

Policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 

straż miejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Pogotowie ratunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

straż pożarna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

numer alarmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Usługi awaryjne dla zmotoryzowanych . . . . . . . . . . . . . . 1240

taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 666 660

szpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  466 011 111

Pogotowie zdrowotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 989 000 
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ośrodki zdrowia 
Pardubická krajská nemocnice
Adres:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 011 111
E-mail:  info@nemocnice-pardubice.cz
Więcej informacji na: www.nemocnice-pardubice.cz

Pardubická lékařská pohotovost
Adres:  Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice
Telefon:  +420 466 989 000
Więcej informacji na: www.pardubickalekarskapohotovost.cz/

Poliklinika kolf 
Adres:  Masarykovo náměstí 2667, 
 530 02 Pardubice
Telefon:  +420 466 753 111
E-mail:  info@kolf.cz
Więcej informacji na: www.poliklinika-pardubice.cz

zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje
Adres:  Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
Telefon:  +420 466 034 107
E-mail:  zzspak@zzspak.cz
Więcej informacji na: www.zzspak.cz

kantory wymiany walut
směnárna tourist Centrum
Adres:  Sladkovského 67, 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon–Pią 8.00–18.00, 
 Sob 8.00–12.00
Telefon:  +420 466 613 445
Więcej informacji na: www.smenarna-pardubice.eu

směnárna tourist Centrum
Adres:  AFI Palace, 
 Masarykovo náměstí 2799, 
 530 02 Pardubice
Godziny otwarcia: Pon–Sob 9.00–21.00, 
 Nie 10.00–21.00
Telefon:  +420 466 261 155
Więcej informacji na: www.smenarna-pardubice.eu
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turystyczne Centrum  
Informacyjne Pardubice

Usługi

  informacje na temat miasta Pardubice oraz 
turystycznego regionu pardubickiego

  pośrednictwo przy udzielaniu usług przewodnika łącznie 
z możliwością wypożyczenia przewodnika multimedialnego

  przedsprzedaż biletów na imprezy kulturalne, 
towarzyskie i sportowe

  punkt certyfikowany – Kolarze Mile Widziani
  dostęp do internetu
  usługi Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Miasta Pardubice
  pośrednictwo przy usłudze zakwaterowania
  udzielanie materiałów informacyjnych na temat turystycznych 
atrakcji regionu pardubickiego

  sprzedaż pamiątek

kontakt
turistické informační centrum Pardubice
Adres:  nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice 
Telefon:   +420 466 768 390, +420 775 068 390
Godziny otwarcia:  Pon–Nie 9.00–18.00
E-mail:  region@ipardubice.cz
Więcej informacji na:  www.ipardubice.cz
      Statutární město Pardubice
      Město Pardubice

    79
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