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Nejvíc se bojím  
stereotypu
I‘m most afraid
stereotype

Podpora rodiny je 
mou životní výhrou
I’ve been amazingly lucky 
in life to have such strong 
support from my family
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SymBoly kAžDoDENNoSTI  
I výjImEčNoSTI očImA foTogRAfů
Photographers capture extraordinary scenes and 
everyday life
Fotografie samice orangutana s umírajícím mládětem získala na sklonku  
loňského roku hlavní cenu v soutěži Czech Press Photo.

This photo – depicting a mother orangutan holding her dying baby – won  
the prestigious Czech Press Photo award. 
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PARDUBICE v hlEDáčkU fIlmAřů
Pardubice is a movie star
Filmaři mají Pardubice v hledáčku stále častěji. Nebudete ani věřit,  
kolik známých pohádek a filmů se zde natáčelo! Jedním z prvních  
celorepublikově známých snímků, které hostilo město perníku,  
je Spalovač mrtvol z roku 1968. Filmový hit letošního jara, LOVEní,  
se točil celý v Pardubicích. 

Film-makers are increasingly choosing Pardubice as a location,  
and the city has a long and proud cinematic tradition – you won’t  
believe how many much-loved films have been made here! One of the first  
Czech films made in the city was Juraj Herz’s ‘The Corpse Burner’ (1968). 
This year’s spring hit LOVEní 
was filmed entirely in Pardubice.
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PIlíř kUlTURy výChoDočESkého  
PolABí SlAví 110 lET 
A pillar of East Bohemian culture for 110 years
Budovu Východočeského divadla v Pardubicích nelze minout.  
Lokalizována je v samém srdci města a takřka denně do ní proudí  
stovky diváků.

You can’t miss the building of the East Bohemian Theatre.  
It’s situated right in the very heart of Pardubice, and it’s one of  
the city’s most popular cultural venues.
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ŠláPNoUT Do PEDálU!
A cycling paradise!
Chcete si to rozdat s jarní únavou v outdoorovém stylu?  
Pokud ano, zavítejte do Východních Čech. Všichni fanoušci cyklistiky  
a pěší turistiky si přijdou na své. Navštivte východočeský ráj  
aktivního odpočinku.

If you want to welcome the spring in true outdoor style,  
then East Bohemia is the perfect destination for you – it’s a paradise for 
cyclists and hikers. East Bohemia has something for everyone.

stránka / page 28

kAREl kovář – kovy
klíčem k úspěchu je poctivá práce s informacemi
The key to success is good-quality information
Pro mladé je hvězdou, jejich rodiče už o něm leccos vědí, zato pro většinu  
starší generace je samotná jeho profese velkou neznámou. Youtuber Karel Kovář  
alias Kovy oslovuje už několik let takřka každý týden statisíce svých fanoušků  
vtipnými a propracovanými videi.

For young people he’s a huge star. Most of their parents also know his name, but 
for the older generation he (and his profession) is rather an enigma. Karel Kovář, 
AKA Kovy, is a YouTuber – and his brilliantly witty videos are watched by  
hundreds of thousands of fans every week.

www.pardubice.eu

Ideální místo pro aktivní odpočinek
plný sportu, relaxaci i zábavu!
A great place for sport, recreation,
relaxation and fun!

milí čtenáři,

časopis To jsou Pardubice začíná jarním vydáním již šestý rok 
své existence. A rovnou smělým tématem, které je pro mnohé 
opředené řadou otazníků. Seznámíme vás s předním českým 
youtuberem kovym a přiblížíme jeho tvorbu, jíž už několik let 
úspěšně oslovuje mladou generaci. Další stránky patří jedné 
z nejkrásnějších budov v Pardubicích, městskému divadlu, které 
letos oslaví 110 let od svého vzniku. Tušili jste, že Pardubice 
jsou líhní mnoha talentovaných fotografů? Sbírají jednu cenu 
za druhou a nevěděli jsme ani, jak je všechny představit. 
vybrali jsme proto ty, jichž si v posledních letech všimla porota 
soutěže Czech Press Photo. Na dalších stránkách vás pozveme 
na cyklovýlet do našeho kraje a Pardubice ukážeme také 
pohledem filmové kamery. filmové štáby si totiž město koní 
a perníku vybírají jako nejvhodnější lokaci pro natáčení čím  
dál častěji.
Přejeme hezké chvilky při čtení!

Dear readers,

With this spring 2019 edition This Is Pardubice magazine celebrates 
its 11th issue. And what better way to look to the future than an 
interview with Pardubice-born Kovy, one of the best-known Czech 
YouTubers, who has become a huge hit among the younger generation. 
You can also uncover the secrets of Pardubice’s theatre, one of the 
city’s most beautiful landmarks, which celebrates its 110th birthday 
this year. Perhaps you didn’t know that Pardubice is the home town of 
many talented photographers? They’ve been winning prize after prize, 
so we’ve focused on recent successes in the prestigious Czech Press 
Photo awards. We’ll also give you some great tips on cycling around  
our beautiful region, and we’ll take a look at Pardubice through the lens 
of a movie camera – the city has been a very popular filming location 
for many years.
So enjoy your reading! 

To jsou Pardubice 
Časopis vychází 2x ročně, vydává Statutární město Pardubice 
se sídlem Magistrát města, Pernštýnské nám. 1, 
530 21 Pardubice, IČO 274046. Evidenční číslo MK ČR E 21611. 
Připravil tiskový úsek Magistrátu města Pardubic,  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, www.pardubice.eu
e-mail: alexandra.tuslova@mmp.cz, tel. 466 859 407. 
Fotografie: T. Kubelka – www.carokraj.cz, archiv Destinační spol.  
Východní Čechy a Magistrátu města Pardubic.  
Grafická úprava: www.studiokozel.cz  
Překlad: Ch. Hopkinson, www.hopkinson.cz. Tisk: fronte s.r.o.
www.pardubice.eu

This is Pardubice 
This magazine is published twice a year by the City of 
Pardubice (Pardubice City Authority, Pernštýnské náměstí 1, 
530 21 Pardubice, IČO identification no. 274046,  
Ministry of Culture registration no. E 21611).
Produced by the Promotion Section of the Pardubice City 
Authority, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  
e-mail: alexandra.tuslova@mmp.cz, tel. 466 859 407.  
Photographs: T. Kubelka – www.carokraj.cz, archives.  
Graphic design: www.studiokozel.cz  
Translation: C. Hopkinson, www.hopkinson.cz. Print: fronte s.r.o.
www.pardubice.eu

To jsou Pardubice
This is Pardubice

Pardubice
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v posledních letech kraluje českému youTube také 

díky svým cestovatelským a osvětovým videím, 

v nichž se věnuje společenským tématům, politice 

i nástrahám sociálních sítí. A přestože aktuálně 

žije v Praze a cestuje po celém světě, doma se cítí 

v rodných Pardubicích.

Tady v Pardubicích to všechno začalo?

Ano, na studánecké základní škole, když jsem v páté třídě 

dostal svou první kameru a přiměl polovinu třídy natáčet 

zprávy a reportáže. Moderovali jsme Televizní noviny 

jako Lucie Borhyová a Ray Koranteng. Nato jsme natáčeli 

pěveckou soutěž a opět jsem se chopil moderování – já 

jsem byl Adéla Banášová a kamarád Leoš Mareš. Tahle 

videa sice zůstala v našich rodinných archivech, ale byla 

to první komunikace s okolím prostřednictvím nějakého 

média, zároveň jsem si vyzkoušel mluvené slovo z pozice 

moderátora. A pak přišel YouTube. Na přelomu deváté 

třídy a prváku na gymplu jsem založil profil Gameball 

a schován za kamerou jako mnozí youtubeři jsem vkládal 

komentovaná videa s počítačovými hrami. Úspěch ale 

přišel, až když jsem vystoupil z davu s první parodií.

for young people he’s a huge star. most of their parents also know his name, but for the older 
generation he (and his profession) is rather an enigma. karel kovář, AkA kovy, is a youTuber 
– and his brilliantly witty videos are watched by hundreds of thousands of fans every week. 
kovy first got involved in the youTube scene several years ago, commenting on video games, 
and he then became known for his parodies – his parody of the global hit song Despacito is 
still his most popular video, with over 10 million views.

In recent years he has branched out into travel 

videos and social topics, including politics and the 

problems that social networks can bring. he now 

lives in Prague and travels all over the world, but 

we caught up with him on a trip back to his native 

Pardubice, and asked him how it all began.

It was when I was at primary school in Studánka.  

In the fifth grade I was given my first camera, and I 

forced half my class to film news reports. We presented 

a news programme – just like the real presenters on 

the TV news. Then we filmed a singing competition, 

and again we imitated real TV presenters. Not many 

people saw those videos – they ended up in the family 

archive, but they were my first experience of media 

communication, and they were also a great way of 

practicing my presentation skills. And then YouTube 

came along. Just before I started high school, I created 

a profile called Gameball, and like many YouTubers I hid 

behind the camera and commented on computer game 

videos. But success came when I decided to show my 

face and try out my first parody.

RoZhovoR INTERvIEW

Pro mladé je hvězdou, jejich rodiče už o něm leccos vědí, zato pro většinu starší generace je 
samotná jeho profese velkou neznámou. youtuber karel kovář alias kovy oslovuje už několik 
let takřka každý týden statisíce svých fanoušků vtipnými a propracovanými videi. Začínal 
komentováním videoher, zazářil parodiemi – jeho nejsledovanějším videem je parodie hitu 
Despacito, která má dosud více než deset milionů zhlédnutí. 

Karel Kovář – KovY
musíme se naučit rozklíčovat 
    nástrahy mediálního světa
We need to learn how to avoid the traps of the media world

klíčem k úspěchu je  
poctivá práce s informacemi

The key to success is  
good-quality information
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jaké máte vzpomínky na Studánku a gymnázium 

na Dašické? A jaký jste byl student?

Rád vzpomínám na obě školy, a to jak na učitele, tak 

hlavně na kolektiv. Co se studia týče, základka mi šla 

jako po másle, naopak první rok na gymplu jsem vůbec 

nevěděl, která bije. Přitížilo se mi s každou větou našich 

učitelů „Tak tohle umíte ze základní školy!“ Mohl jsem 

si vsadit, že to vědět nebudu! Po devíti letech základní 

školy jsem se učil učit se. Navíc pedagogové i spolužáci 

z gymplu byli silné osobnosti, takže mě první roky 

na střední škole hodně posunuly.

ve škole i v youtuberství vás doma podporovali?
Podpora rodiny, samozřejmě hlavně rodičů, je moje životní 

výhra. O všem jsme komunikovali – o škole, natáčení 

na kameru, videích na YouTube. Do života mi hodně daly 

sporty a kreativita ve výtvarném kroužku – třináct let 

jsem hrál tenis, také florbal a několik let hokej a odmala 

Plus, everything has to be presented in clear language  

– and of course there has to be humour too. So from  

30 minutes of material, the resulting video is usually  

just over 10 minutes.

Looking at the viewing statistics, it’s clear that our 

teachers at school were right – the key to success is to 

combine good-quality information with humour. It’s hard 

to find the right balance. Over years of making videos 

and following viewers’ feedback, I’ve developed a sense 

for what people like and want – simply what works and 

what doesn’t. I can feel when I’ve found the right bal-

ance – so now I can mix the right cocktail of information 

and essential comedy.

how many topics or scripts do you carry around  

in your head?

What are your memories of the Studánka primary 

school and the Dašická high school? What kind of 

student were you?
I have fond memories of both schools – of the teach-

ers, and especially of my schoolmates. I found primary 

school easy, but in my first year at high school I had no 

idea what was going on. Our teachers used to say:  

“You already know that from primary school.” But I 

never did! So after nine years of primary school I actu-

ally had to learn how to learn. My high school teachers 

and schoolmates were very strong personalities, so my 

first years there really helped me develop.

Did your family support you in your studies and 

your youTube efforts?

I’ve been amazingly lucky in life to have such strong 

support from my family – my parents in particular,  

of course. We talked about everything – school, making 

chodil na výtvarnou výchovu do ZUŠ Havlíčkova. Tam jsem 

zjistil, jak důležitá je osobnost pedagoga – Zina Kučerová 

nám dala v tvorbě volnost a já zprvu vůbec nevěděl, 

co mám dělat. Najednou jsem neměl jasné mantinely, 

co a jak namalovat, můj mozek musel přemýšlet a to 

burcovalo mou potlačovanou kreativitu. 

Ta se vám hodí při tvorbě videí. jak dlouho vám 

příprava jednoho videa nyní trvá?

Samotné natáčení a stříhání je v porovnání s přípravou 

banální proces. Příprava podkladů a scénáře mi trvají 

nejdéle a nikdy je nepodceňuji – není to o tom něco 

málo načíst, střihnout a hotovo. Příprava zabere určitě 

třicet hodin a důležité je mít pořád na paměti, že tam 

nesmí chybět podstata věci, nesmím být povrchní 

a naopak musí zmizet balast. To vše musí být sděleno 

srozumitelným jazykem, a především nezapomenout 

na humor. Z třicetiminutového sepsaného materiálu  

tedy zůstane něco přes deset minut jako výsledek. 

Během natáčení videí a sledování jejich obliby jsem 

si potvrdil, co nám říkali ve škole odmala, tedy že klíčem 

k úspěchu je poctivá práce s informacemi v kombinaci 

s humorem. Balanc se hledá těžko. Za ty roky jsem si ze 

zpětné reakce diváků, co očekávají, co je baví, zkrátka 

co funguje, vybudoval nějaký cit pro posouzení oné 

hranice a snad jsem schopný namíchat informace a tu 

nezbytnou komedii jako účinný a úspěšný koktejl. 

kolik témat, scénářů nosíte v hlavě? 

Těch nadčasových mám rovnou několik a vhodný 

okamžik, kdy téma dopracovat do konkrétní podoby, 

se většinou naskytne sám. Médii proběhne nějaká 

poměrně zásadní kauza týkající se mnou promýšleného 

tématu a já už v tu chvíli znám kostru scénáře videa, 

což mi usnadňuje práci. Takovou dlouho rozmýšlenou 

problematikou byly třeba záludnosti Facebooku – 

a zrovna tehdy svět obletěla informace o zneužívání dat 

z facebookových profilů v kauze Cambridge Analytica.

 

To je velmi náročné téma na nastudování 

i srozumitelné zpracování.

Nastudování podkladů spolyká kupu času, ale moc mě to 

baví. Ta témata bych si ale hledal sám z vlastního zájmu, 

i kdybych dělal jinou práci. Spoustu hodin mě stálo 

například zpracování otázky kreditového systému v Číně, 

kdy každý občan má své hodnocení od vlády a dle zásluh 

může cestovat. Nicméně tohle všechno jsou věci, které je 

víc než nutné předávat dál. A já si vážím faktu, že tuhle 

možnost mám, proto nemohu přípravu odbýt.

RoZhovoR INTERvIEW

I always have several ideas in my mind, and usually I 

know when the right time comes to turn one into a 

video. There will be a big media story that’s related to 

one of my topics, and when that happens I’ve already 

got a kind of “skeleton” script in my head, which makes 

the task easier. One such topic that I’d been considering 

for a long while was the problems that Facebook can 

bring – and when the story about Cambridge Analytica’s 

misuse of Facebook data broke, I was ready to respond.

That’s a very challenging topic to present in a way 

that’s easy to understand.
It takes a long time to research the information I need, 

but I enjoy that part of the process. Even if I didn’t 

make videos, I’d still read up on topics like that, just 

for my own interest. For example, I did many hours’ 

ZNáMý YOUTUBER SE SNAží POSKYTOVAT LIDEM ODREAGOVáNí A MOTIVOVAT DIVáKY VIDEí K ZáJMU O VEřEJNé DěNí, ZA COž ZíSKAL V ROCE 2018  

MEDAILI HEJTMANA PARDUBICKéHO KRAJE. 

AS ONE OF THE MOST POPULAR CZECH YOUTUBERS, KOVY HAS HELPED TO RAISE PUBLIC AWARENESS OF CURRENT AFFAIRS IN A FUN AND ENTERTAINING WAY  

– FOR WHICH HE WAS AWARDED THE PARDUBICE REGIONAL GOVERNOR’S MEDAL.

videos, YouTube. I also loved sports – I played tennis 

for 13 years, as well as floorball and ice hockey – and 

from a very early age I attended an art group at the 

Havlíčkova art school. It was there I realized how 

important teachers can be – Zina Kučerová gave us the 

freedom to express our creativity, and at first I had  

no idea how to use that freedom. Suddenly there were 

no limits on what I could paint. My brain had to start  

working, and that unlocked my hidden creativity.

your videos are certainly creative. how long does it 

take you to make each video?

The actual filming and editing take a lot less time than 

the preparation. I never underestimate preparation – it’s 

not enough just to read up a bit before filming. It takes 

at least 30 hours, and you always need to make sure you 

get to the heart of the matter, without being superficial, 

but also without any unnecessary extra “padding”.  

ZA SVOU PRáCI BYL KOVY OCENěN JAKO 

VIDEOBLOGER ROKU 2016 A 2017.

KOVY WON THE 2016 AND 2017 VIDEOBLOGGER  

OF THE YEAR AWARDS.



98 

žánry vašich videí jsou různé, na profilu máte 

parodie, ale také cestovatelská videa. je stejně 

rozličná i jejich příprava?

Cestovatelská videa se tvoří úplně opačně.  

Na cestování si člověk žádný scénář nenapíše, nic moc 

si nejde předem připravit, takže vlastně improvizujete. 

Nahrajete do počítače všechny ty náhodné záběry 

a skládáte z nich video, které by mělo mít příběh 

od hlavy k patě. Zatímco jedna videa jsou postavená 

na kvalitní přípravě, ta cestovatelská stojí na kreativitě 

v postprodukci a střihu.

kým vším vlastně profesně jste?
Člověk je tak trochu scenárista, kameraman, moderátor, 

herec, osvětlovač, režisér, střihač, komik. Spousta 

youtuberů si pak najde, v čem se cítí nejlíp – dělají 

videoprodukci, někteří z nich skončí v televizi, z dalších 

jsou moderátoři nebo herci. Já aktuálně koketuju právě 

s moderováním a moc mě to baví, herectví je taky bezva, 

ale mnoho příležitostí jsem zatím neměl. Mám rád  

i psaní a scenáristiku. Baví mě zkrátka ta rozmanitost.  

To je kouzlo YouTube.  

fanoušci vás milují… a pardubičtí obzvlášť. 

Dva roky nazpět jste křtil v knihkupectví 

na Pernštýnském náměstí svou knížku a fronta 

fanoušků čekala na podpis až u knihovny 

na opačné straně náměstí.
V tomhle knihkupectví roky pracovala moje mamka  

– vzadu ve skladu jsem si psal úkoly, chodil mezi regály 

a okoukával knížky, to místo je pro mě zkrátka magické. 

Nikde jinde křest proběhnout nemohl. Ale že přijde tolik 

lidí, že bude nutné nahonem shánět další a další knížky 

k podpisu v ostatních knihkupectvích ve městě, to jsem 

opravdu nečekal. Křest téhle publikace je pro mě  

dodnes velmi silný zážitek.

jací jsou vaši fanoušci?

Jsem upřímně šťastný, že moje základna má poměrně 

konstantní číslo… A že to číslo není malé. říkám to 

opravdu s povděkem. Sice není nepodstatné získávat 

stále další a další sledující, ale jako důležitější vnímám 

udržet si laťku a s ní tedy také fanoušky. K tomuto  

úkolu přistupuji s velkým respektem. 

RoZhovoR INTERvIEW

What are your fans like?

I’m really pleased that my fan base seems pretty 

constant – and also quite large. I really am grateful for 

that. It’s not necessary to constantly attract more and 

more followers; for me, the most important thing is to 

maintain my standards, which means I’ll maintain my fan 

base. I approach that task with great respect.

you’re an expert on the media – particularly 

popular social media. What do you think about the 

standard of media education in schools?

In my opinion it’s still not as good as it should be, but at 

least it exists. I worked with the People in Need  

jste expert na média, minimálně na ta 

nejpopulárnější sociální média. Na jaké úrovni  

je mediální vzdělávání žáků a studentů u nás?

Podle mě je stále nedostatečné, ale je aspoň  

nějaké. Pro festival Jeden svět jsme spolu  

s Člověkem v tísni připravili seriál o mediálním  

vzdělávání – taková základní, jasná pravidla, 

jak zpracovávat informace.  

že když čteme článek, měli bychom sledovat, kdo ho 

napsal, kdo vlastní zdrojový web, odkud článek pochází 

a kdo je autorem článku. Sděluji také divákům, abychom 

nečetli jen titulky článků, ale šli do hloubky sdělení 

a konfrontovali svůj názor s názory druhých. 

V posledních letech je proměna mediálního světa 

opravdu obrovská. Máme sociální sítě, spoustu tele- 

vizních kanálů i novinových titulů, jsou jich stovky. 

foundation for the One World festival to create  

a series about media education – the basic  

principles, showing clearly how we should process  

information. So when we read an article, we should  

take note of who wrote it, who owns the website,  

and where the article originated. I also tell viewers not 

just to read the headlines, but to look in depth at the 

content and to compare their views with others’ views.

research on the credit system in China – each citizen 

is assessed by the government and given their own 

“score”, which affects their right to travel.  

Those are the kind of things that people absolutely 

should be informed about. And I’m grateful that  

I have the opportunity to do so – which means that  

I can’t cut corners on the preparation.

your videos come in various genres – including 

parodies and travel videos. Is the preparation 

process different for each genre?

With travel videos I use the completely opposite pro-

cess. You can’t prepare a script in advance, so you  

just improvise when you’re on the road. You record all  

kinds of random impressions, and then you have to edit  

them into a video that tells a proper story. Some videos  

are all about thorough preparation, but travel videos are 

based on creativity, post-production and editing.

how would you describe your profession?
I’m lots of things – a screenwriter, cameraman, 

presenter, actor, lighting man, director, editor and 

comedian. Lots of YouTubers then go on to work in one 

particular area they feel comfortable with – production, 

TV, presenting, acting. At the moment I’m trying out 

the role of presenter, and I’m really enjoying it. Acting’s 

great too, but I haven’t had many opportunities.  

I like writing too – in fact the magic of YouTube is the 

sheer variety.

your fans love you… especially here in Pardubice. 

Two years ago you launched your book here, and  

on the other side of the square there was a queue 

of fans waiting for you to sign it.
My mother worked at the bookshop on the square  

for years. I used to do my homework in the storeroom 

at the back of the shop, and I loved wandering  

among the shelves, so it’s a magical place  

– I simply had to launch the book there. But I never 

expected such a queue of people – we had to  

buy more books from other shops so I would have 

enough to sign. That book launch was such  

a memorable experience.

Práce s informacemi je složitá, zodpovědnost
pracovat s tolika informacemi a předávat je dál je
mnohonásobně větší.
Working with information is complicated, and it’s a 
great responsibility when you have to communicate so 
much information to people.

„RáD PřEKONáVáM OSTYCH A VYSTUPUJI ZE SVé KOMFORTNí ZóNY, ABYCH SE SETKAL S NěČíM NOVýM, NEZNáMýM. TO DěLá žIVOT ZAJíMAVýM. STEJNě RáD JSEM 

ALE TAKé VE SVéM, V TěCH JISTOTáCH, DOMA…“

“I LIKE TO OVERCOME MY SHYNESS AND MOVE OUTSIDE MY COMFORT ZONE TO ExPERIENCE NEW THINGS. THAT’S WHAT MAKES LIFE INTERESTING. BUT I ALSO 

LOVE TO BE IN MY OWN PLACE, AT HOME, WHERE I FEEL SECURE…”
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In recent years the media universe has changed 

radically. We have social networks, we have many 

hundreds of TV channels and news outlets, plus internet 

blogs. And YouTube is like any other media – print,  

audio or video. Some of its content is excellent, taking 

an objective approach, while other content is tabloid-

like trash. I think it’s important to address young people 

through a variety of channels, showing them how  

easy it is to retreat into social bubbles and conspiracy 

theories, and that it’s essential to communicate openly. 

The most frequent problem is the inability to confront 

our views with others’ views – to argue clearly, and to 

take other opinions into account. On social networks, 

with so much anonymity, it’s all about conflict, venting 

emotions, hating. But we live in the real world – it’d 

be much better to go to the pub and talk it through 

together. Hatred doesn’t escalate in the same way  

if people meet face-to-face.

What other projects are you involved in?

I’m working with several non-profit organizations  

that I support. I’ve promoted charity events,  

and I’ve co-presented a live broadcast with Lucie 

Výborná – I think that was the most nervous I’ve ever 

been! Every Christmas I go to the children’s cancer  

unit at the Motol hospital in Prague. That’s something 

that really helps you realize what your life priorities 

are, and I hugely admire how those children and their 

RoZhovoR INTERvIEW

families are determined to fight the illness. And if  

I can help brighten up their daily routine and take  

their minds off their problems, then that’s really the 

least I can do.

Do you find time in your busy schedule to visit 

your friends from growing up in Pardubice?
Definitely – I’ll always find time for them. I’ve come  

to realize that your life is shaped by the people around 

you, and I’m lucky that besides my family, I also have 

wonderful friends from my childhood. A while ago  

I went to a big YouTube event, and one pretty well-

known YouTuber was there. I had more views than 

he did, but my face wasn’t well-known. We were all 

chatting behind the scenes, and he was politely  

ignoring me – until he found out I was Kovy.  

Then his behaviour changed completely, and he was 

really friendly… If I’d come to the event and he’d known 

who I was, I would have gone away thinking that he 

was a great guy. And it was then that I realized  

that only tried-and-tested friendships are worth 

anything – it’s not good just to surround yourself with 

people from the YouTube world. Lots of people judge 

you on your success, but not everybody is sincere, and 

some people want to profit from knowing you – and of 

course when you fall on hard times, they disappear.  

So I’m always careful – the most important people  

for me are those I’ve known a long time, who  

I can rely on.

Is Pardubice still your home?

My family and friends are here, and I have almost  

two decades of memories in Pardubice. I love the parks 

here – Na Špici is great, as is the newly restored  

Tyršovy Sady park, and I like the Studánka forest 

where I used to walk our dogs. I love the surrounding 

countryside too – the walk out to Kunětická Hora  

or Nemošice. I live in Prague now, which is great for 

work, and everything’s nearby. But regional cities like 

Pardubice are the best for young families, because  

they have everything you need, but they’re more  

family-friendly. I come to Pardubice very often,  

and I might well settle here in the future if I ever  

decide to take things a bit easier.

K tomu blogy na internetu. Ani YouTube není nic jiného 

než klasické médium. A také zde se stejně jako mezi 

tištěnými médii, audio i video kanály najde kvalita 

a objektivní přístup, stejně jako bulvár či nekvalitní 

brak. Považuju za nutné mladým lidem různými cestami 

předat informaci, jak snadno se člověk uzavře do bublin 

a konspirací a že je potřeba otevřeně komunikovat. 

Nejčastějším problémem je neschopnost konfrontovat 

názor – srozumitelně argumentovat, vzít v potaz názor 

druhého. Na sociálních sítích, v jakési anonymitě, je 

to samá hádka, emoční výlev, nenávist. Ale my žijeme 

v reálu, mnohem lepší by bylo sednout si v hospodě 

a vyříkat si to – při osobním setkání nenávist neeskaluje 

tak snadno a tak rychle.

Pod jaké projekty se ještě svým jménem 

podepíšete?
Spolupracuji s několika neziskovkami, jejichž práce mi 

dává smysl. Propagoval jsem běh pro Paraple, Světlušce 

jsem společně s Lucií Výbornou moderoval živý přenos 

(to byly snad největší nervy a stažený žaludek, co jsem 

kdy měl!), každý rok před Vánocemi jezdím na dětskou 

onkologii do Motola. Tady si člověk rychle rovná životní 

priority a sklání se před sílou a odhodláním nemocných 

dětí a jejich rodin bojovat. A pokud jim moje přítomnost 

pomůže odpoutat se od neveselých myšlenek a vytrhne 

je z nemocničního stereotypu, tak to je to nejmenší, co 

mohu udělat. 

Stíháte se při vašem pracovním tempu vidět 

s přáteli ze studií v Pardubicích? 

Rozhodně, na ně si čas vždy najdu. Už jsem stihl zjistit, 

že život definují lidé ve vašem okolí, a já jsem šťastný, 

že kromě báječné rodiny mám také skvělé kamarády 

z dětství, z gymplu. Před nějakou dobou jsem přišel 

na velkou youtuberskou akci, kde vystupoval i jeden dost 

známý youtuber. Já jsem sice měl na YouTube víc odběrů 

než on, ale ještě jsem neměl povědomou tvář. Bavili jsme 

se tak obecně v zákulisí a on mě slušně ignoroval.  

„MáM RáD PřEHLED  

A SNAžíM SE  

PřIJíT NA PODSTATU VěCI.“

“I LIKE ORGANIZED THINKING,  

AND I ALWAYS TRY TO GET  

TO THE HEART OF THE MATTER.”

Ale jen do okamžiku, kdy se dozvěděl, že jsem Kovy. Pak 

zcela otočil a byl prima... Kdybych byl přišel a on mě znal, 

tak jsem si z toho setkání odnášel pocit, jak skvělý je 

to člověk. Takhle jsem v mžiku pochopil, že hodnotu má 

jen prověřené kamarádství. Není dobré obklopovat se 

pouze lidmi z branže. Mnozí vás hodnotí podle úspěchu, 

ne každý to s vámi myslí upřímně a nejeden by rád 

profitoval. V okamžiku, kdy se vám přestane dařit, tihle 

lidé najednou nejsou. Jsem tedy obezřetný a držím se 

těch, kteří mě znají spoustu let a mám v nich oporu.

jsou tedy Pardubice stále vaším domovem?

Mám tu rodinu, přátele a skoro dvacet let vzpomínek. 

Mám to tu rád. Okouzlují mě pardubické parky – moc 

se mi líbí v parku Na Špici, baví mě opravené Tyršovy 

sady nebo třeba Studánecký les, kam jsem chodil se psy. 

A miluju okolí Pardubic – třeba cestu na Kuňku nebo 

procházku na Nemošickou stráň. Aktuálně žiju v Praze, 

kde jsou skvělé pracovní podmínky a člověk tam najde 

opravdu všechno. Ale krajská města, tedy i Pardubice, 

podle mě naprosto vedou u rodin s dětmi, protože v nich 

vlastně také najdete vše a jsou velikostně přívětivější. 

Jezdím do Pardubic velmi často a není vyloučeno, že se 

sem vrátím, až budu třeba jednou chtít zvolnit.

„NEMáM RáD LIDI, CO SE BEROU VážNě A JSOU OKáZALí. NA LIDECH ZE SVéHO BLíZKéHO OKOLí MáM RáD ZDRAVé SEBEVěDOMí, ALE TAKé OPRAVDOVOST, POKORU  

A SKROMNOST. S POKOROU TEDY VNíMáM VLIV, KTERý MáM. SKUTEČNOST, žE ZROVNA MNě NěKDO NASLOUCHá A BERE MůJ ZPůSOB PřEDáVáNí INFORMACí. 

PROTO TAKé S OBROVSKOU ZODPOVěDNOSTí PřISTUPUJI K NASTUDOVáNí PODKLADů PRO SVá VIDEA.“

“I DON’T LIKE PEOPLE WHO TAKE THEMSELVES TOO SERIOUSLY. AMONG PEOPLE I KNOW, I APPRECIATE HEALTHY SELF-CONFIDENCE BUT ALSO SINCERITY, HUMILITY 

AND MODESTY. I FEEL VERY HUMBLE WHEN I THINK OF THE INFLUENCE I HAVE – PEOPLE LISTEN TO ME, AND THEY LIKE THE WAY I PRESENT INFORMATION.  

THAT’S WHY I FEEL IT’S A HUGE RESPONSIBILITY TO DO VERY THOROUGH RESEARCH WHEN PREPARING MY VIDEOS.”
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Budovu východočeského divadla v Pardubicích nelze minout. lokalizována je 
v samém srdci města a takřka denně do ní proudí stovky diváků. Na prknech, co 
znamenají svět, se v minulosti vystřídali herci a herečky jako Blanka Bohdanová, 
jana Štěpánková, vladimír čech, Pavel landovský či milan Sandhaus. S divadlem 
a jeho okolím se pojí dějiny Pardubic, hromadná setkání na náměstí před diva- 
dlem byla odrazem historie celé republiky v souvislosti se sametovou revolucí 
v roce 1989. A bylo to opět divadlo a „jeho“ náměstí, kam za nadšenými demon- 
stranty přijel nově zvolený prezident václav havel v porevoluční euforii.  
letos budova divadla oslaví 110 let od svého vzniku. 

A pillar of East Bohemian 
culture for 110 years

The history of the East Bohemian Theatre dates  

back to the 1870s, when Pardubice’s amateur actors 

and intellectuals first joined forces in a project to  

create a theatre in the city. In 1881 they founded  

an association for the establishment of a theatre, but  

it took many years – with many setbacks – before  

the theatre was eventually opened in late 1909.  

DIvADlo ThEATRE

LETOS BUDOVA DIVADLA

OSLAVí 110 LET OD SVéHO VZNIKU.

THIS YEAR THE THEATRE CELEBRATES ITS  

110TH BIRTHDAY.

you can’t miss the building of the East Bohemian Theatre.  It’s situated right 
in the very heart of Pardubice, and it’s one of the city’s most popular cultural 
venues. famous Czech actors who have graced the stage here include Blanka 
Bohdanová, jana Štěpánková, vladimír čech, Pavel landovský, milan Sand-
haus and many more. The theatre has played a key role in Pardubice’s history: 
huge crowds of people gathered outside the building in November 1989 at the 
beginning of the velvet Revolution, and the same square welcomed the newly 
elected President václav havel in the euphoric days following the collapse of 
the communist regime. This year the theatre celebrates its 110th birthday.

Počátky snah pardubických ochotníků a pokrokové inte-

ligence o zbudování divadla spadají do 70. let 19. století. 

Od založení Spolku pro zřízení divadelního domu v roce 

1881 až k otevření divadelní budovy v závěru roku 1909 

však místní příznivce dramatického umění čekala stras-

tiplná cesta. „První dva pokusy o získání projektu veřej-

nou architektonickou soutěží skončily nezdarem.  

PIlíř kUlTURy 
 východočeského Polabí 
 slaví 110 let
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A ray of hope emerged in March 1903, when Pardu-

bice’s city government promised to build a theatre using 

municipal funds. The design was entrusted (without a 

competition) to the Prague architect Antonín Balšánek, 

who had become famous for a theatre in Plzeň  

(1899–1902) and a competition entry for a theatre in 

Prague’s Vinohrady district (1903). However, Balšánek 

was a traditionalist, and his engagement was criticized 

in the local press: “Today a new architectural school is 

emerging, and we have plenty of young architects who 

have made a name for themselves on the international 

scene. We have Kotěra, … Novotný, Gočár … By not hold-

ing a public competition, the door is being closed to 

young architects.” Balšánek’s design was large and im-

posing, creating a focal point for the new square that 

was being built next to the historical city centre. He de-

scribed his own design as an attempt to build a theatre 

for a mid-sized city at the lowest possible cost.

Building work on the new theatre did not always  

run smoothly. In early September 1906 the building  

contractor Josef Döller was hired to do the work, and 

the first foundation stone was laid on 16 May 1907.  

Architectural historian Pavel Panoch from the University 

of Pardubice explains: “The first two attempts to  

hold a public architectural competition for a theatre 

building (in 1884/5 and then in 1893) ended in failure. 

On both occasions the winning designs were by  

the Prague architect Jindřich Fialka, featuring a neo-

Renaissance style. But the association was unable to 

decide whether the building should only be used for 

theatre (as proposed by the dramatist Josef Štolba)  

or whether it should instead be a multi-functional 

building – and fears of the high cost led to the project 

being postponed.”

Ze soutěže z let 1884–1885 i z druhého konkurzu v roce 

1893 vyšly nejlépe neorenesanční návrhy pražského  

architekta Jindřicha Fialky. Nerozhodnost spolkových  

činovníků v otázce stavby samostatného divadla, prosa-

zovaného divadelníkem Josefem Štolbou, či multifunkč-

ního domu, a také obavy z finanční náročnosti však vy-

ústily v odklad celého podniku,“ říká o prvotních snahách  

vybudovat divadlo historik architektury Pavel Panoch  

z Univerzity Pardubice. 

Naděje zasvitla až v březnu 1903, kdy se politická  

reprezentace Pardubic zavázala k tomu, že město posta-

ví divadlo na vlastní náklady. Projekt byl poté z volné  

ruky zadán pražskému architektovi Antonínu Balšánkovi, 

který si získal renomé předešlou realizací divadla v Plzni 

(1899–1902) či soutěžním návrhem na divadlo v Praze 

na Vinohradech (1903), ale názorově již tehdy patřil 

na české architektonické scéně spíše k tradicionalistům. 

V lokálním tisku vůči této volbě také zazněla kritická  

glosa: „Dnes se hlásí nová škola a máme plno mladých 

architektů, kteří ve světě něco znamenají.  

Máme Kotěru, ... Novotného, Gočára... Zadati stavbu bez 

konkursu znamená zavříti závory před mladým uměním“. 

V PRVNí POLOVINě 20. LET BUDOVA KAPACITNě 

POSTAČOVALA POUZE PRO PřEDSTAVENí MíSTNíCH 

OCHOTNíKů.

IN THE FIRST HALF OF THE 1920S, THE BUILDING 

WAS ONLY LARGE ENOUGH TO SERVE AS A VENUE 

FOR LOCAL AMATEUR DRAMATIC SOCIETIES.

Při zadávání zakázek se také zapomnělo na železnou 

konstrukci a projektant Antonín Balšánek, paralelně vytí-

žený při stavbě Obecního domu u Prašné brány v Praze, 

do Pardubic dojížděl jen zřídka a některé podrobné plány 

dodával až během stavby,“ jmenuje nedostatky v průbě-

hu stavebního procesu historik Pavel Panoch. A dodává: 

„Stavba byla dokončena 12. listopadu 1909, slavnostně 

uvedla Smetanovu Hubičku, ale premiéra zůstala v očích 

mnohých ve stínu výrazně vyšších nákladů oproti původ-

nímu rozpočtu.“

Fasády budovy vynikají štukovou dekorací – najdeme 

tu portréty českých skladatelů a dramatiků, fantaskní 

maskarony a sochu Génia, dílo sochaře Bohumila Kafky, 

která je situovaná na vrcholu štítu hlavního průčelí. Podle 

ústního vyprávění byla modelovaná podle operní pěvkyně 

Emmy Destinové. Za povšimnutí stojí také dvojice barev-

ných mozaikových obrazů, jejichž náměty čerpaly z české 

mytologie a husitství. Oproti tomu malovaná výzdoba 

vlastního interiéru divadla byla omezena na prostší květi-

nové motivy. Pardubičtí publicisté tehdy nové, stylovým 

výrazem lehce rozkolísané divadlo opěvovali jako útulné 

a intimní. Modernistům však stavba s nadsazeně efektní 

Balšánek včlenil divadlo jako výraznou hmotovou kulisu 

do nově vznikajícího náměstí v sousedství historického 

jádra města. Podle architektových slov byla tato stavba 

pokusem zbudovat divadlo pro města střední velikosti 

s co nejmenším nákladem. 

Průběh stavby divadla se ale neobešel bez komplikací.  

Na začátku září 1906 byla stavba zadána k provedení 

staviteli Josefu Döllerovi, základní kámen divadelní budo-

vy byl položen 16. května 1907. Následný průběh stavby 

ani její rychlost však nebyly příliš uspokojivé. „Stavitel 

neprovedl správně dvě stropní betonová pole a město 

muselo dát asi šestinu stropu na vlastní náklad strhnout. 

INTERIéR DIVADLA SE V PLESOVé SEZONě NA DVA VEČERY PROMěNí V TANEČNí PARKET.

DURING THE BALL SEASON, THE THEATRE’S INTERIOR IS TRANSFORMED INTO A BALLROOM.

fasády budovy vynikají štukovou dekorací – najdeme 
tu portréty českých skladatelů a dramatiků, fantaskní 
maskarony a sochu génia.
The façades feature impressive stucco decorations 
including portraits of Czech composers and dramatists, 
plus a statue depicting genius. 

Základní kámen divadelní budovy byl položen  
16. května 1907.
The first foundation stone was laid  
on 16 may 1907.
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fasádou sloužila jako žertovný příklad toho, jak se stou-

penci historizující architektury s několikaletým zpoždě-

ním opírali o ty formy, proti kterým dříve bojovali jako 

proti netradičním. 

V první polovině 20. let budova kapacitně postačo-

vala pouze pro představení místních ochotníků, hostují-

cí činoherní nebo operní společnosti byly ztrátové, 

i když se je město snažilo podporovat subvencemi.  

O možnosti rekonstrukce vážně pochybovali i v odbor-

ných kruzích a církev československá přišla tehdy s ná-

vrhem na odkoupení divadla a jeho adaptaci na kostel. 

Pak se náročného úkolu ujal architekt Hermann Helmer 

mladší z vídeňské projekční kanceláře Fellner & Helmer, 

což vzbudilo značnou nevoli českých architektů. „Pře-

stavba divadla v letech 1925–1926 zvýšila prostor hle-

diště o jedno podlaží s místy k sezení, k novému podlaží 

byla postavena nová schodiště. V parteru byly zrušeny 

postranní lóže a v získaném prostoru rozšířeny řady  

sedadel,” vyjmenovává Pavel Panoch.  Úkol navýšit  

kapacitu byl se ctí splněn. 

Adaptovaná budova byla otevřena v září 1926, ale 

publikum se z ní těšilo jen krátce. Dne 30. března 1931 

vypukl v divadle rozsáhlý požár, jemuž padla za oběť ale-

gorická opona od malíře Františka Urbana a spolu s ní 

také většina divadelních dekorací a rekvizit. Divadelní  

However, there were problems with both the quality  

and the speed of the work, as Pavel Panoch explains: 

“The builders made mistakes with two concrete ceiling 

panels, and the city had to pay for about one-sixth of 

the ceiling to be demolished so it could be rebuilt.  

The contractor also forgot to order the metal support-

ing structures, and Balšánek himself was busy oversee-

ing the Obecní Dům hall in Prague, so he rarely travelled 

to Pardubice and he did not complete some of the de-

tailed plans until the building work was actually in pro-

gress. The work was finally completed on 12 November 

1909, and the first performance was Smetana’s opera  

‘The Kiss’. However, for many people it was overshad-

owed by the fact that the building work had cost a lot 

more than originally estimated.”

The façades feature impressive stucco decorations 

including portraits of Czech composers and drama- 

tists, plus a statue depicting Genius by the sculptor  

Bohumil Kafka, which is situated at the top of the gable 

on the main façade. It is said that the statue was  

modelled on the famous opera singer Ema Destinnová.  

Another interesting feature is the pair of colourful mo-

saic images depicting scenes from Czech mythology and 

the Hussite era. The interior décor was relatively simple, 

consisting of floral motifs. Despite the theatre’s rather 

inconsistent mixture of styles, local journalists  

praised it as a pleasant, intimate space. However,  

modernists saw the building’s grandiose façade as a 

comical example of how the proponents of pastiche  

architecture (imitating historical styles) eventually  

came to embrace forms that they had previously  

rejected as being untraditional.

In the first half of the 1920s, the building was  

only large enough to serve as a venue for local amateur 

dramatic societies. Visiting drama or opera companies 

always lost money, even though the city paid subsidies 

to support them. Experts doubted that the building 

could be reconstructed to create a larger space,  

and the Czechoslovak Church offered to buy  

the building and convert it for worship. Eventually,  

the challenging task of reconstructing the theatre  

was entrusted to the Viennese architect Hermann 

Helmer Jr. – a step which caused considerable resent-

ment among the Czech architectural community.  

Pavel Panoch continues: “The reconstruction in 1925/6 

added an extra level with seating, and new staircases 

were built. The boxes at the sides of the lower level 

were removed, and more seats were installed  

in their place.” The capacity was successfully  

increased.

The newly adapted building was opened in Septem-

ber 1926, but Pardubice’s theatre-lovers did not enjoy  

it for long. On 30 March 1931 a fire broke out in the  

theatre, destroying the curtain (featuring allegorical  

činovník Karel Krpata tuto událost ve svých vzpomín-

kách popisuje: „... běsnící peklo hltalo Wenigovy kulisy, 

varhany, dva klavíry a všechno technické a dekorační  

zařízení, zatímco ve výšce hroutících se konstrukcí plála 

a chrlíc roje řeřavých jisker svítila co osudová žertva  

krása, pýcha a symbol jitřní éry našeho Dionysova tem-

plu – Urbanova opona. Zmizela v plamenech beze zbyt-

ku“. Větší škodě bylo zabráněno jen včasným spuštěním 

železné protipožární opony. Následná rekonstrukce jevi-

ště spočívala v nahrazení vnitřní konstrukce zcela no-

vou, ve výměně podlah, celkové jevištní aparatury a elek-

trického osvětlení. Zároveň došlo ke zvýšení stropu 

a střechy jeviště o dva metry.

Další rozsáhlejší opravné práce byly na budově diva-

dla provedeny v letech 1945–1948. V roce 1954 byla bu-

dova částečně adaptována a mírně zvýšena podle pro-

jektu architekta Jiřího Vopršala. V roce 1965 proběhla 

další oprava soustředěná zejména na místnosti technic-

kého provozu v přízemí divadla a stavební práce v jeho 

suterénu. V roce 1994 došlo při udržovacích pracích 

i k větší opravě střechy.

Komplexní obnovy budovy se divadelní stánek dočkal 

v letech 2002–2003, kdy byla rehabilitována jeho se-

cesní podoba. V témže období vytvořil tým pod vedením 

akademického malíře Václava Špaleho volnou repliku 

motifs by the painter František Urban) and most of the 

decorations and props. Theatre functionary Karel Krpata 

described this event in his memoirs: “… the hellish blaze 

swallowed up Wenig’s sets, the organ, two pianos,  

and all the equipment and decorations, while up above, 

among the collapsing structures, swarms of sparks  

ignited the pride of our temple to Dionysus, the sym- 

bol of its birth – Urban’s curtain. It was completely  

destroyed by the flames.” Only an iron fire curtain  

prevented much more serious damage. The stage and  

its structural elements had to be completely replaced,  

as did the floors and the electrical lighting systems.  

The ceiling and the stage were both raised by  

two metres.

The next major reconstruction work took place 

between 1945 and 1948. In 1954 the building 

underwent another adaptation, this time to a design  

by the architect Jiří Vopršal. In 1965 the technical 

shořelé Urbanovy opony. V hledišti svítí lustr, který byl 

také v původních Balšánkových návrzích, ale z důvodu 

nedostatku financí nebyl vyhotoven. Nová opona i lustr 

byly financovány z veřejné sbírky. 

Významná stavební památka Pardubic již po sto  

deset let představuje jeden z pilířů kulturního života vý-

chodočeského Polabí. Soubor sklízí úspěchy na domov- 

ské scéně i na zájezdech či festivalech po celé České  

republice i v zahraničí. V divadle je stále plno a není  

tajemstvím, že jeho podobu i možnosti mu závidí mnohé 

soubory v zemi – herci hrají v hlavní budově v Městském  

divadle, na Malé scéně ve dvoře a v letních měsících 

v amfiteátru na vyhlídce hradu Kunětická hora. Reper- 

toár divadla čítá na osm premiér ročně a uspokojí snad 

každého diváka. Stačí si vybrat!

facilities on the ground floor were modernized, and 

building work was carried out in the basement areas.  

In 1994 there was a major repair of the roof structure 

as part of maintenance work. The theatre underwent  

a complete reconstruction in 2002/3, restoring its 

original Secession-era style. A team led by the painter 

Václav Špale created a new curtain loosely based on  

the one which had been destroyed in the 1931 fire.  

A grand chandelier was installed in the auditorium; 

although it had featured in Balšánek’s original design,  

it was never made due to a lack of funds. The new 

chandelier and curtain were financed from public 

donations.

For 110 years this impressive building has been  

not only a city landmark, but one of the pillars of 

cultural life in Pardubice and its region. The theatre’s 

productions have achieved great success not only on 

the “home stage” in Pardubice, but also on tour 

throughout the Czech Republic and abroad. The theatre 

is hugely popular, and it’s no secret that many Czech 

theatre companies are envious of its facilities – the 

main building, the small stage in the courtyard, and  

in summer also the open-air amphitheatre at the 

Kunětická Hora castle. The theatre gives around  

8 premieres per year, so there’s sure to be something 

for everyone!

SOCHA GéNIA OD BOHUMILA KAFKY JE SITUOVANá NA VRCHOLU ŠTíTU HLAVNíHO PRůČELí.

A STATUE DEPICTING GENIUS IS SITUATED AT THE TOP OF THE GABLE ON THE MAIN FAçADE.

DOBOVá POHLEDNICE NOVě POSTAVENéHO DIVADLA.

HISTORICAL POSTCARD OF THE NEWLY BUILT THEATRE.

DIvADlo ThEATRE

Stavba byla dokončena 12. listopadu 1909, 
slavnostně uvedla Smetanovu hubičku.
The work was finally completed on 12 November 1909, and 
the first performance was Smetana’s opera ‘The kiss’.
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Napsat článek o dobrém pardubickém 
fotografovi není vůbec lehká věc. Těch 
dobrých, ba skvělých totiž z Pardubic 
pochází velmi dlouhá řada a každý 
z nich by si zasloužil samostatný 
článek. Rozhodli jsme se proto nastínit 
zdroje inspirace, přiblížit objekty focení 
několika našich úspěšných fotografů 
a představit, jaká sdělení chtějí svými 
fotografiemi předat. Němý dialog 
mezi fotografem, tedy jeho snímkem, 
a divákem musí mít správný obsah, 
který vzbuzuje touhu v „obyčejném 
i výjimečném“ hledat, objevovat 
a nacházet. v dnešním světě, kdy se 
fotografování stalo každodenní činností 
většiny společnosti a kdy jsme přehlceni 
nekonečným množstvím fotografických, 
reálných i počítačově upravených 
obrazů, je podstatné si zamýšlené 
sdělení fotografie umět správně vyložit.

Historické poselství válečných let zaujalo porotu 

téže soutěže i v kategorii Portrét, v níž byl nominován 

Tomáš Kubelka (pozn. redakce: snímky Tomáše Kubelky už 

šestým rokem zdobí stránky tohoto časopisu). Na hodno-

ceném snímku je vyfotografována jedna ze dvou sester, 

které jako jediné přežily vypálení obce Ležáky v období 

heydrichiády v roce 1942. „Spolupracuji s legionáři 

a prostřednictvím fotografií jsem chtěl poukázat na stav 

Larischovy vily a památníku Zámeček, kde byli obyvatelé 

Ležáků postříleni, a celkově připomenout tragédii zmíněné 

obce. S Jarmilou Štulíkovou Doležalovou, která je již 

poslední žijící pamětnicí této události, jsme do Ležáků 

jeli cíleně. Chtěl jsem ji stylizovaně vyfotit u tamního 

památníku, který celou tragédii vypálené vesnice symboli-

zuje,“ uvedl ke svému snímku Tomáš Kubelka. „Fotografií 

vzniklo samozřejmě několik, ale jen v jednom okamžiku 

se paní Štulíková ponořila do sebe a svých vzpomínek, 

v jejím smutném úsměvu a sklopených očích bylo rázem 

všechno,“ dodává fotograf. Tomáše Kubelku registruje 

pardubická veřejnost řadu let díky projektu Humans of 

Pardubice, portrétům lidí v ulicích města. Aktuálně je ale 

fotograf srdcem u projektu s názvem Čarokraj. „Vracím 

se k přírodě a vlastně sobě samému, a jakkoliv je takové 

focení výtvarně specifické, je pro mě vždy osvěžující,“ 

hodnotí barvami nasycené noční snímky zajímavých 

a mnohdy zapomenutých míst naší země Tomáš Kubelka. 

Do válečných zón se s fotoaparátem vrací už  

spoustu let další z pardubických rodáků Stanislav Krupař. 

Jeho fotoreportáže, zachycující konflikty v Libyi, Iráku, 

Afghánistánu, Somálsku i na východní Ukrajině, pravi-

delně plní stránky předních českých i zahraničních novin 

a časopisů a svému autorovi přinesly již řadu ocenění. 

„Reportážní fotografie tohoto typu plní nezastupitel-

nou společenskou roli. Je to práce zajímavá, ale velice 

stresující – celému týmu jde v podstatě neustále o život 

a na to si nelze zvyknout. Po několika letech v konflikt-

ních zónách světa jsem odjel do klidnější části Ukrajiny 

a do Ruska, kde vznikla jiná sorta reportážních fotek,“ 

hodnotí fotograf Stanislav Krupař. Výjevy z moskevského 

metra i tentokrát zaujaly porotu soutěže Czech Press 

Photo a bodovaly v kategorii Každodenní život; v kate-

gorii Příroda, věda a životní prostředí zase zaujala série 

snímků život na Ukrajině v místech zcela zdevastovaných 

metalurgickým průmyslem. „Základem dobré fotografie 

je důvěryhodnost a za ní si mohu jít v klidnějších částech 

světa. Aktuálně se soustředím na život na Sibiři,  

SymBoly
každodennosti i výjimečnosti očima fotografů

foTogRAfové PhoTogRAPhERS

FOTOGRAFIE UMíRAJíCíHO MLáDěTE ORANGUTANA 

ZíSKALA LONI HLAVNí CENU V SOUTěžI  

CZECH PRESS PHOTO. FOTO: LUKáŠ ZEMAN.

THIS IMAGE OF A DYING BABY ORANGUTAN WON 

THE MAIN PRIZE AT THE CZECH PRESS PHOTO 

AWARDS LAST YEAR. PHOTO: LUKáŠ ZEMAN.

PhoTogRAPhERS  
CAPTURE  
ExTRAoRDINARy  
SCENES AND  
EvERyDAy lIfE

Last year, a photograph by Pardubice-
based Lukáš Zeman – depicting a mother 
orangutan holding her dying baby – won 
the prestigious Czech Press Photo award. 
Zeman took the photo in Borneo, an 
important habitat for orangutans and 
other species, which are increasingly 
endangered because plantations for 
palm oil are destroying the jungles where 
they live. Zeman explained the origins of 

this haunting image: “The photograph 
of the dying orangutan happened purely 
by chance – actually my wife said I 
should delete it. Borneo was an intense 
experience – when I saw the frightening 
speed with which such a magnificent 
natural paradise is being destroyed,  
I decided I simply had to raise awareness 
of the problem, so I sent the photograph 
to Czech Press Photo. 

Fotografie samice orangutana s umírajícím 
mládětem, jejímž autorem je pardubický 
fotograf Lukáš Zeman, získala na sklonku 
loňského roku hlavní cenu v soutěži  
Czech Press Photo. Snímek vznikl na Borneu, 
v místě, kde žije významná a ohrožená 
skupina orangutanů a dalších živočichů, ale 
kde je zároveň příroda závratnou rychlostí 
ničena kvůli palmovému oleji. „Fotografie 
vznikla náhodou, je na ní zachycen umírající 

malý orangutan v náručí své matky. Moje 
žena mi dokonce říkala, abych tu fotku 
smazal. Zážitky z Bornea byly ovšem velmi 
silné – když jsem viděl tu nádhernou zemi 
v kombinaci s neuvěřitelnou rychlostí, s jakou 
je devastována, rozhodl jsem prostě něco 
udělat a fotografii přihlásil do soutěže Czech 
Press Photo do kategorie Příroda, věda 
a životní prostředí. Byl jsem moc rád, že v této 
kategorii vyhrála a opravdu si večer užíval. 

Celkové vítězství v soutěži pro mě ale bylo 
obrovským překvapením,“ sdělil své pocity 
po vyhlášení výsledků fotograf Lukáš Zeman. 
„Jedním z důvodů, proč porota nakonec mou 
fotografii vyhodnotila jako nejlepší, bylo 
právě její silné poselství. Přesně kvůli tomu 
jsem se do soutěže hlásil, ničíme si přírodu 
a je potřeba na to vytrvale všemi možnými 
formami poukazovat. A hlavně začít něco 
dělat dřív, než bude pozdě,“ dodává fotograf.

It’s not easy writing about Pardubice photographers, because 
there are so many to choose from – in fact, each of them 
would deserve a separate article of their own! So we’ve decided 
to present a cross-section of some of the most talented 
photographers who are associated with the city, and to show 
you what has inspired them and what messages they want to 
convey. There is a silent dialogue between the photographer and 
the viewer, and this dialogue passes through the photograph, 
which must evoke a desire to discover new things in the world 
around us, whether in extraordinary scenes or in everyday 
life. In today’s world, when everybody has access to a camera 
and we are bombarded with huge numbers of images, it is 
very important to be able to think about what meanings a 
photograph is trying to convey.
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která je mým oblíbeným koutem Země. Válečné konflikty 

na chvíli rád opustím,“ plánuje Stanislav Krupař.

Výčet talentovaných pardubických fotografů není 

zdaleka kompletní. Loni v soutěži Czech Press Photo 

zaujaly také investigativní reportáže novináře Davida 

Macháčka o zásobách houfnic české výroby v ázerbáj-

džánu, kam se vývoz zbraní nepovoluje kvůli válečné-

mu konfliktu s Arménií, stejně jako novinářky Lenky 

Klicperové, nositelky několika cen v této soutěži za fotku 

a video, která od roku 2014 sleduje konflikt v Iráku 

a Sýrii, zejména válku proti Islámskému státu. 

Ze zcela jiného, ale rovněž úspěšného soudku byly 

snímky dalšího pardubického fotografa Romana Vondrou-

še, všestranného fotografa ČTK, který v soutěži rozhodně 

není neznámým jménem. Pravidelně totiž boduje s výjevy 

z pardubických dostihů. Skvěle zachycená atmosféra 

před dostihem i během něj dokonce v roce 2013 zaujala 

natolik, že se se svými fotografiemi dostal mezi nominan-

ty soutěže celosvětové. Porotce World Press Photo série 

oslovila do té míry, že s působivými černobílými snímky 

vyhrál v kategorii Sport. „Pardubické dostihy přitaho-

valy už legendárního místního sportovního fotografa 

Vladimíra Davida, i ten je držitelem světového ocenění 

World Press Photo za snímky ze závodiště. Koně fotím 

už velkou spoustu let, závodiště znám jako své boty, 

atmosféru na dostizích miluju. Mým cílem bylo zachytit 

ten děj, příběh od samého začátku, kdy žokejové čekají 

na start. Sérii jsem zakončil snímkem žokeje, jak po pádu 

odchází oranicí,“ přibližuje úspěšnou sérii Roman Vond-

rouš. Za fotky zachycující módní výstřelky na dostizích si 

odnesl prvenství v kategorii Lifestyle i v loňském roce.

Jedinečný rukopis plný kreativity a výtvarného cítění 

má fotoreportér MF DNES Radek Kalhous. V minulosti 

obdržel množství ocenění na zmiňované soutěži Czech 

Press Photo, ať už šlo o sérii fotografií doživotně odsou-

zených vrahů, pacientů v hospici smířených se smrtí, či 

melancholických snímků zvířat v zoologických zahradách. 

Aktuální volnočasová tvorba Radka Kalhouse už ale není 

motivována touhou poukázat na nějaké téma, ale tvořit 

umělecky. Baví ho lokální témata, banality, obyčejnosti. 

„Začal jsem se volně toulat krajinou, dívám se skrze 

objektiv na místa neznámá i známá z mládí a v okamžiku, 

kdy mě zaujme výtvarná kompozice, zmačknu spoušť. 

Svévolně, nevázán nutností na něco poukazovat. O to 

příjemnějším překvapením bylo, když na moje snímky se 

zájmem odpověděla vedoucí obrazové redakce prestiž-

ního časopisu Time. Nejdřív jsem si myslel, že jde o žert 

nějakého z mých kamarádů. Radost byla o to větší, když 

jsem zjistil, že právě snímky, které nejsou přehnaně  

I was delighted when it won the ‘Nature and Environment’ 

category, but to win the competition as a whole was a 

huge surprise for me. The photograph sends out a strong 

and clear message, and I think that’s what convinced the 

jury to give it the overall first prize. That’s why I entered 

the competition – we’re destroying our planet, and it’s es-

sential to point out that fact constantly, in all possible 

ways. And above all, we need to start doing something 

about it before it’s too late.”

Another photograph which captured the attention of 

the Czech Press Photo jury – this time in the ‘Portrait’ cat-

egory – was Tomáš Kubelka’s moving depiction of the 

trauma of wartime. Kubelka (whose photographs have ap-

peared in many previous issues of this magazine) photo-

graphed one of two sisters who were the only survivors of 

the Nazis’ massacre of the East Bohemian village of 

Ležáky in 1942: “For many years I’ve worked with veter-

ans’ organizations of the WW2 Czechoslovak army, and 

I’ve used photography to draw people’s attention to the 

story of the Ležáky massacre – including what happened 

at the Larisch villa in Pardubice, where the people were 

taken to be shot. Jarmila Štulíková Doležalová is the only 

living survivor, and we went to Ležáky because I wanted 

to take a stylized photograph of her at the memorial there. 

Of course we did a number of photographs, but one stood 

out above all the others. Suddenly I could see she was lost 

in her memories, and the look in her eyes – combined with 

her sad smile – simply expressed everything. Tomáš Kubel-

ka’s work has been familiar to local people for several 

years thanks to his street portraits for the ‘Humans of 

Pardubice’ project. His main current focus is on a night-

time photography project revealing unexpected colours in 

half-forgotten locations: “I’m returning to nature, and also 

to my own roots – and this kind of photography has a 

unique artistic dimension, so I find it very refreshing.”

Another Pardubice photographer who often works in 

war zones is Stanislav Krupař. His photographs from vari-

ous conflicts (Libya, Iraq, Afghanistan, Somalia, Ukraine) 

are regularly featured in leading Czech and international 

newspapers and magazines, and they have won a number 

of top prizes. Krupař commented on his success: “News 

photography plays a hugely important role in society. It’s 

very interesting work, but very stressful – it’s dangerous 

for the entire team, and that’s not something you can get 

used to. After several years in war zones I shifted my fo-

cus to more peaceful parts of Ukraine and Russia, where I 

explored a different type of photography.” Krupař’s depic-

tions of scenes from the Moscow metro also attracted the 

attention of the Czech Press Photo jury, scoring highly in 

the ‘Everyday Life’ category, while his photos of life in 

Ukraine – at locations that have been completely de-

stroyed by heavy industry – were recognized in the ‘Na-

ture and Environment’ category. Krupař explained his phi-

losophy: “The basis of a good photograph is authenticity, 

and I don’t need to be in a war zone to find that. Currently 

I’m focusing on life in Siberia, a region that I love very 

much. It’s good to get away from wars for a while.”

The list of talented Pardubice photographers contin-

ues. Other successful entrants in last year’s Czech Press 

Photo awards included the investigative journalist David 

Macháček, who reported on Czech-made ammunition be-

ing illegally exported to Azerbaijan, and the journalist Len-

ka Klicperová, who has won several Czech Press Photo 

awards for photographs and videos from the war against 

the Islamic State in Iraq and Syria.

A completely different type of work is represented by 

Pardubice’s Roman Vondrouš, a highly versatile photogra-

pher for the Czech News Agency (ČTK) who has also fea-

tured prominently in the Czech Press Awards, often with 

his photographs from Pardubice’s horse races. In 2013, 

his outstanding ability to capture the atmosphere before 

and during the race in his distinctive black-and-white 

style helped him to a nomination for the World Press Pho-

to awards (in the ‘Sport’ category). Vondrouš explained: 

“Pardubice’s horse races were a favourite subject for the 

legendary sports photographer Vladimír David, who also 

won the World Press Photo awards. I’ve been photo-

graphing horses for many years, and I love the atmos-

phere at a race. My aim is always to capture the whole 

story around the race – including the tense moments 

when the jockeys are waiting for the race to start. I end-

ed the series of photos with a jockey who had fallen off 

his horse and was walking back through a ploughed field.” 

Last year, Vondrouš’s photos of extravagant racecourse 

fashions won him the award in the ‘Lifestyle’ category.

Radek Kalhous, a photographer for the Mladá Fronta 

Dnes newspaper, has a distinctively artistic creative style. 

He has also won several Czech Press Photo awards for his 

images of murderers serving life sentences, hospice pa-

tients who have come to terms with death, or melancholic 

scenes with zoo animals. Kalhous explained that his cur-

rent work is no longer motivated by a desire to highlight a 

particular topic, but is more a reflection of his artistic cre-

ativity, focusing on themes that are local, everyday, and 

seemingly banal: “I began to just roam through the coun-

tryside, looking at it through my lens – and when some-

thing captures my attention, I take a photo. I’m not con-

strained by the desire to convey a message. So it was a 

very pleasant surprise when the head of the photography 

desk at Time magazine showed an interest in my work.  

At first I thought some friends were playing a joke on me. 

But I was delighted that even photographs that are not 

raw or ambitious can still capture people’s imagination – 

precisely because they simply exist, and we can experi-

ence them without feeling any limitations.”

foTogRAfové PhoTogRAPhERS

V KATEGORII PORTRéT ZAUJALA FOTOGRAFIE POSLEDNí ZE DVOU PřEžIVŠíCH VYPáLENé OBCE LEžáKY  

V OBDOBí HEYDRICHIáDY. FOTO: TOMáŠ KUBELKA.

THIS PHOTOGRAPH OF THE LAST LIVING SURVIVOR OF THE NAZI MASSACRE AT LEžáKY CAPTURED THE JURY’S 

ATTENTION IN THE ‘PORTRAIT’ CATEGORY. PHOTO: TOMáŠ KUBELKA.

FOTOGRAFIE Z DOSTIHOVéHO PROSTřEDí  

PřED NěKOLIKA LETY ZAUJALY POROTU  

WORLD PRESS PHOTO, LONI BODOVALA SéRIE  

FOTOGRAFIí DOSTIHOVé MóDY TéHOž AUTORA.  

FOTO: ROMAN VONDROUŠ.

SEVERAL YEARS AGO, ROMAN VONDROUŠ’S  

HORSE-RACING PHOTOS WON HIM A WORLD PRESS 

PHOTO NOMINATION, AND LAST YEAR HIS PHOTOS 

OF RACECOURSE FASHIONS AGAIN CAPTURED  

THE JURY’S ATTENTION. PHOTO: ROMAN VONDROUŠ.

MOHAMMED, OSMNáCTILETý BOJOVNíK LIBYJSKýCH 

VLáDNíCH MILICí NA FRONTOVé LINII BOJů 

S TAKZVANýM ISLáMSKýM STáTEM VE MěSTě SIRTA 

V LIBYI. FOTO: STANISLAV KRUPAř.

18-YEAR-OLD MOHAMMED FROM THE LIBYAN 

GOVERNMENT MILITIA, ON THE FRONT LINE IN THE 

BATTLE AGAINST ISLAMIC STATE IN THE CITY OF SIRTA, 

LIBYA. PHOTOGRAPH: STANISLAV KRUPAř.

AKTUáLNí VOLNOČASOVá TVORBA ÚSPěŠNéHO 

FOTOGRAFA RADKA KALHOUSE Už NENí MOTIVOVáNA 

TOUHOU POUKáZAT NA NěJAKé TéMA, ALE TVOřIT 

UMěLECKY. FOTO: RADEK KALHOUS.

RADEK KALHOUS’ CURRENT WORK IS NO LONGER 

MOTIVATED BY A DESIRE TO HIGHLIGHT A 

PARTICULAR TOPIC, BUT IS MORE A REFLECTION OF 

HIS ARTISTIC CREATIVITY. PHOTO: RADEK KALHOUS.

dravé a cíleně ambiciózní, mohou zaujmout. Asi právě 

proto, že jen jsou a můžeme je vnímat bez limitů,“  

popisuje zaujetí volnou tvorbou Radek Kalhous.
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Jedním z prvních celorepublikově známých snímků, 

které město perníku hostilo, je Spalovač mrtvol z roku 

1968. „Československý film natočil režisér Juraj Herz 

podle stejnojmenné novely Ladislava Fukse. Hororově 

laděné psychologické drama s prvky černé komedie 

patří k nejúspěšnějším domácím snímkům, dokonce bylo 

za Československo navrženo na Oscara v kategorii Nej-

lepší cizojazyčný film. Hlavní roli v něm ztvárnil Rudolf 

Hrušínský, který se díky svému hereckému mistrovství 

navždy zapsal do srdcí filmových diváků,“ přibližuje film 

Lucie Ondráčková z Destinační společnosti Východní 

Čechy. Ve snímku hraje podstatnou roli také pardubické 

krematorium, které filmaře během hledání vhodné loka-

ce uchvátilo natolik, že se rozhodli točit právě zde. 

O tři roky později zavítala do Pardubic Dívka na koš-

těti – Saxana se procházela po třídě Míru, skákala 

z okna ve Staňkově ulici, a dokonce skrz studnu  

na Pernštýnském náměstí vstoupila se svým kama-

rádem Honzou do pohádkové říše. Ve filmu Václava 

Vorlíčka si zahrál syn zmíněného „Spalovače mrtvol“ Jan 

Hrušínský, Saxanu ztvárnila Petra Černocká. Proč se ale 

vlastně režisér Václav Vorlíček rozhodl pro Pardubice? 

HERZůV SPALOVAČ MRTVOL SE NATáČEL V PARDUBICKéM KREMATORIU. 

PARDUBICE’S CREMATORIUM WAS USED AS A LOCATION FOR ‘THE CORPSE BURNER’.

One of the first Czech films made in the city was Juraj 

Herz’s ‘The Corpse Burner’ (1968). Lucie Ondráčková, the 

head of the East Bohemia Film Office (part of East Bo-

hemia’s destination management company), gives more 

details: “This iconic horror film – with strong elements 

of dark humour – was based on Ladislav Fuks’s novel of 

the same name. It is one of the most successful Czech 

films of all time – it was even nominated for an Oscar in 

the ‘Best Foreign Film’ category in 1969. The leading 

role was played by Rudolf Hrušínský Jr., whose stunning 

performance is truly unforgettable.” Pardubice’s crema-

torium also plays a key role in the film; when the film-

makers were scouting for suitable locations, they were 

so enchanted by the building that they immediately  

decided to film in Pardubice.

Three years later, Pardubice was the location for  

Václav Vorlíček’s much-loved comedy ‘Girl on a Broom-

stick’, which tells the story of a witch named Saxana 

who escapes from the fairy-tale world into the real 

world. Saxana walks along Třída Míru, jumps out of a 

window in Staňkova Street, and re-enters the fairy-tale 

world through a well located in the historic  

PARDUBICE IS A movIE STAR

one of the big cinema hits of this spring has been the romantic comedy lovEní,  
directed by karel janák. The movie deals with an age-old topic – the search for true love  
– but what makes it even more interesting is that it was filmed right here in Pardubice!  
film-makers are increasingly choosing Pardubice as a location, and the city has a long and proud 
cinematic tradition – you won’t believe how many much-loved films have been made here!

v kinech se letos na jaře zabydlela komedie o lásce lovEní režiséra 
karla janáka. Pojednává o věčně oblíbeném tématu hledání lásky, ale 
co je pro obyvatele východočeské metropole ještě zajímavější – film 
se natáčel v Pardubicích a srdce nejednoho patriota města při jeho 
sledování zaplesalo! filmaři mají Pardubice v hledáčku stále častěji. 
Nebudete ani věřit, kolik známých pohádek a filmů se zde natáčelo!

PARDUBICE 
 v hledáčku filmařů
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Pernštýnské náměstí square. The film stars Jan 

Hrušinský (the son of Rudolf Hrušínský Jr., who played 

the corpse-burner in the film of the same name),  

and the title role is played by Petra Černocká. So  

why did director Václav Vorlíček choose Pardubice?  

Lucie Ondráčková explains: “The crew were looking for 

a road with a very smooth surface, so Saxana’s “land-

ing” on a moving truck could be filmed without the 

camera shaking. The best road they could find was be-

tween Pardubice and Lázně Bohdaneč, so all the rest of 

the locations were in the local area too.”

If you like fairy-tales, then you’ll love the classic chil-

dren’s TV series ‘Arabela’ from 1980. The series stars 

Princess Arabela – who wears a beautiful magic jewel  

– and the evil wizard Rumburak, whose home was the 

castle at Kunětická Hora. The film-makers were attract-

ed not only by the hugely atmospheric castle, but also 

by the many rooks that spend the winter in the area 

„Filmový štáb v celém tehdejším Československu hledal 

dostatečně kvalitní silnici na to, aby mohlo být „přistá-

ní“ Saxany na korbě náklaďáku natočeno kamerou bez 

nežádoucího třesení obrazu. Onou slavnou cestou se 

stala silnice vedoucí z Pardubic do Lázní Bohdaneč, další 

místa pro natáčení se proto hledala v našem městě,“ 

vypráví Lucie Ondráčková, která je v rámci destinační 

společnosti manažerkou filmové kanceláře.

Zůstaňme ještě u pohádek. Máte rádi šperky?  

A prsteny? Pokud ano, tak ten vůbec v Česku nejzná-

mější zdobil ruku princezny Arabely, podle níž se jme- 

noval oblíbený pohádkový seriál z roku 1980. Na Kuně-

tické hoře se v tu dobu zabydlel záporný hrdina po- 

hádkového příběhu, čaroděj Rumburak. Kromě hradu 

lákali filmaře i zdejší havrani, v něž se Rumburak 

proměňoval – u nás se totiž nachází jedno z největších 

zimovišť těchto černých ptáků. Donedávna jich  

zde zimovalo na 40 tisíc!

(the wizard Rumburak is able to turn himself into a 

rook). Until recently, the local population of these birds 

was around 40 000!

Pardubice is renowned for its horses, and it’s no sur-

prise that TV and film-makers have taken advantage of 

this connection. In the 1980s the city was the location 

for the TV series ‘Dobrá Voda’, as Lucie Ondráčková  

explains: “The series was about horse-racing, and two 

episodes were filmed at the Pardubice racecourse.  

The main location of the series (apart from the racing 

scenes) was the stud farm in Slatiňany, the fictional 

home of the family whose lives the series depicts.”

If we fast-forward into the 21st century, we can 

see that Pardubice is becoming increasingly popular 

among film-makers. In 2007 Pernštýnské náměstí was 

one of the main locations in Jiří Strach’s two-part Sec-

ond World War TV drama ‘Operation Silver A’, inspired by 

a real military operation in early 1942. Lucie Ondráčková 

OBLíBENý ČESKý HEREC A REžISéR V PARDUBICíCH NATáČEL FILMY ĎáBLOVA LEST A OPERACE SILVER A.

THE POPULAR CZECH ACTOR AND DIRECTOR MADE ‘OPERATION SILVER A’ AND ‘THE DEVIL’S TRICKS’  

IN PARDUBICE.

Pardubice jsou známé jako město koní a ani  

tato majestátní zvířata nebyla filmaři v našem městě 

opomenuta. V Pardubicích se v 80. letech minulého 

století natáčel seriál z dostihového prostředí  

Dobrá Voda. „Hned dva díly tohoto kultovního snímku 

se natáčely na pardubickém závodišti, kde klisna  

Jasná bojovala o zisk vítězných vavřínů. Hlavním 

‚aktérem‘ po záběrech z dostihů se stal hřebčín 

ve Slatiňanech, v němž rodina inženýra Hovory 

prožívala své úspěchy a zklamání,“ připomíná lokaci 

seriálu Lucie Ondráčková.

Přesuneme se do současného století, kdy mají  

o Pardubice filmové štáby zájem čím dál větší.  

V roce 2007 se Pernštýnské náměstí zahalilo pod 

roušku protektorátu druhé světové války. Dvoudílný 

televizní film Operace Silver A režiséra Jiřího Stracha  

je inspirovaný skutečnou stejnojmennou válečnou  

operací ze začátku roku 1942. „Příběh filmu vypráví 

o osudech skupiny parašutistů, která díky svému veliteli 

zakotvila právě v Pardubicích, aby zde splnila důležitou 

misi. Režisér Strach do filmu obsadil herecké hvězdy 

jako Tatianu Vilhelmovou, Jiřího Dvořáka, Ivana Trojana 

nebo Kláru Issovou, Davida Švehlíka či Miroslava  

Táborského,“ jmenuje Lucie Ondráčková.

Domácí i zahraniční filmaři byli z Pardubic nadšení.
The film-makers were very enthusiastic about 
Pardubice. 

fIlmfIlm




REžISéR JIří STRACH V PARDUBICíCH VžDY NATáČEL 

S PřEDNíMI ČESKýMI HERCI – JANOU HLAVáČOVOU 

A JIříM DVOřáKEM (VLEVO) NEBO TEREZOU  

VOříŠKOVOU A VOJTěCHEM DYKEM (NAHOřE). 

DIRECTOR JIří STRACH HAS WORKED IN PARDUBICE 

WITH SOME OF THE MOST TALENTED CZECH ACTORS 

– INCLUDING JANA HLAVáČOVá AND JIří DVOřáK 

(LEFT), TEREZA VOříŠKOVá AND VOJTěCH DYK (TOP).
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gives more details: “The film tells the story of a group 

of British-based Czech parachutists who were dropped 

into German-occupied Pardubice to carry out an impor-

tant mission. The star cast features leading Czech ac-

tors such as Tatiana Vilhelmová, Jiří Dvořák, Ivan Trojan, 

Klára Issová, David Švehlík and Miroslav Táborský.”  

The film-makers were very enthusiastic about Pardubice  

– and the city did everything to assist them, allowing 

them to make alterations to some streets (to create an 

authentic historical atmosphere) and to use the city 

hall as a location. Soon afterwards, director Jiří Strach 

returned to Pardubice to film the interiors and exteriors 

for his three-part TV drama ‘The Devil’s Tricks’, which 

tells the story of the investigation of a ritual murder  

at the nearby monastery in Podlažice. The drama  

– filmed at Pardubice’s city hall, the famous ‘Kamenná 

vila’ house and the police HQ at Višňovka – combined 

stylish direction, a brilliant screenplay by Arnošt Vašíček, 

and a star cast including the leading trio Jiří Dvořák,  

Aňa Geislerová and Ivan Trojan. Director Strach also 

chose Pardubice for his TV film ‘The Fraudster’ starring 

Jana Hlaváčová and Luděk Munzar. The film features 

several locations in Pardubice, including the city’s prison.

The main square in Pardubice’s old town 

(Pernštýnské náměstí), with its historic buildings  

and beautiful granite cobbles, is much in demand 

among film-makers from the Czech Republic  

and abroad. Lucie Ondráčková explains: “When they  

need a real old-world atmosphere without huge  

crowds of tourists, it’s a perfect choice. In the  

autumn of 2008, the BBC filmed its World War II  

drama ‘World on Fire’ in the square, which played  

the role of Warsaw in 1939.”

Filmaři byli z Pardubic nadšení – však se jim město 

snažilo vycházet maximálně vstříc, mj. úpravami 

některých ulic či pronájmem radnice. Zanedlouho se 

režisér Jiří Strach do Pardubic vrátil točit množství 

interiérových i exteriérových záběrů trojdílného tele-

vizního filmu Ďáblova lest. Ten pojednává o vyšetřo-

vání rituální vraždy v nedalekém Podlažickém klášteře 

a natáčelo se na radnici, v Kamenné vile či v sídle 

pardubické policie na Višňovce. Film byl předurčen 

k úspěchu díky dobré režii, scénáři Arnošta Vašíčka 

a opět hvězdnému hereckému obsazení triem Jiří 

Dvořák, Aňa Geislerová a Ivan Trojan. A do třetice týž 

režisér v Pardubicích natáčel ještě televizní povídku 

Podvodnice s Janou Hlaváčovou a Luďkem Munzarem 

v hlavních rolích – ve filmu nechybí záběry ze známých 

míst ve městě, ale ani z pardubické věznice.

O renesanční Pernštýnské náměstí projevil zájem 

také štáb českého filmu Jan Palach, stejně tak ale štáby 

ze zahraničí. „Když filmaři potřebují zachovalé historické 

náměstí, které není obležené davy turistů, s oblibou 

sáhnou po ‚Pernštýňáku‘. Na podzim roku 2018 se zde 

točil dobový seriál v produkci BBC World on Fire a fasády 

pardubických domů posloužily jako perfektní kulisy 

pro navození atmosféry předválečné polské Varšavy,“ 

vysvětluje zájem o unikátní prostor s žulovými kostkami 

Lucie Ondráčková.

V úvodu zmíněný hit letošního jara, LOVEní režiséra 

Karla Janáka, se točil celý v Pardubicích. Kromě tématu 

lásky režisér opět vsadil na známé herecké tváře – 

PERNŠTýNSKé NáMěSTí PROMěNIL ŠTáB BBC V PřEDVáLEČNOU POLSKOU VARŠAVU, KDYž ZDE NA PODZIM 

ROKU 2018 NATáČEL JEDEN DíL SERIáLU WORLD ON FIRE.

PERNŠTýNSKé NáMěSTí PLAYED THE ROLE OF 1930S WARSAW WHEN A BBC CREW ARRIVED  

TO SHOOT ONE EPISODE OF THE SERIES ‘WORLD ON FIRE’.

ZACHOVALý HISTORICKý RáZ PERNŠTýNSKéHO 

NáMěSTí POSLOUžIL PřI NATáČENí FILMU  

O JANU PALACHOVI.

PARDUBICE’S BEAUTIFULLY PRESERVED HISTORIC 

SQUARE WAS USED TO SHOOT A FILM ABOUT  

JAN PALACH.

hlavní roli nešťastnice Elišky, které utekl od oltáře 

nastávající, svěřil Ester Geislerové. Sekundují jí Veronika 

žilková, Martin Písařík nebo David Prachař. A jaká místa 

můžete ve filmu vidět? „V LOVEní jsou krásně zachyce-

né Tyršovy sady, pardubické kavárny, zámek, třída Míru 

i závodiště. Filmaře lákalo malebné historické centrum 

bez špalírů návštěvníků a se skvělou atmosférou. A my-

slím, že si tu náročné a intenzivní natáčení všichni velmi 

užili,“ hodnotí manažerka filmové kanceláře.

A kdo že vlastně všem filmařům během natáčení 

pomáhá? Je to filmová kancelář East Bohemia Film 

Office, která vznikla v roce 2012. „Pro filmové štáby 

zajišťujeme zprostředkování ubytování, vytipováváme 

filmové lokace, zkrátka jsme vždy po ruce. Pardubice 

jsou k filmařům vstřícné a já jen doufám, že v budouc-

nu se ve městě a jeho okolí bude točit stále častěji,“ 

shrnuje Lucie Ondráčková. 

Na úplný závěr filmové „jízdy“ nelze zamlčet fakt, 

že ani Pardubický kraj v natáčení nezaostává. Například 

na Veselém Kopci se nové pohádky točí prakticky neu-

stále a na zámku v Litomyšli objevila norská produkce 

vhodné místo pro svůj dobový seriál Atlantic Crossing.

This year’s spring hit LOVEní, directed by Karel 

Janák, was filmed entirely in Pardubice. This charming 

romantic comedy features some much-loved names: 

Ester Geislerová as the main character Eliška, support-

ed by Veronika žilková, Martin Písařík and David 

Prachař. Lucie Ondráčková gives more details: “Loca-

tions you might recognize include the Tyršovy sady 

park, several cafés, the castle, Třída Míru and the race-

course. The film-makers loved the beautiful historic city 

centre, with not too many tourists, and its wonderful 

atmosphere. And I think they all really enjoyed  

shooting here.”

The East Bohemia Film Office was established in 

2012 to support film-makers working in the region.  

Lucie Ondráčková outlines its services: “We arrange  

accommodation for film crews, help find locations, and 

we’re always available to assist. Pardubice warmly wel-

comes film-makers, and we’re confident that the city 

will become ever more popular as a film location.”

At the end of our “film journey” it’s also important 

to point out that the entire Pardubice region – not just 

the city – is very attractive to film-makers. New fairy-

tales are regularly filmed at the open-air rural museum 

in Veselý Kopec, and the Litomyšl chateau has been 

chosen by Norwegian film-makers for their historical 

drama series ‘Atlantic Crossing’.
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                     NA PODZIM 2018 SE V PARDUBICíCH 

NATáČELA ÚSPěŠNá KOMEDIE LOVENí REžISéRA 

KARLA JANáKA. 

IN THE AUTUMN OF 2018 PARDUBICE WAS  

THE LOCATION FOR KAREL JANáK’S ROMANTIC  

COMEDY LOVENí.
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CykloPECky A CyClINg PARADISE

The first route is called from Africa to Bethlehem, 

and it combines the excitement of exotic places with 

some magical traditional Czech culture. Pavel Kunc from 

the destination management company explains: 

“Visitors to Dr. Emil Holub’s Museum of Africa can follow 

in the footsteps of this great Czech scientist and 

explorer – Africa was his passion. Then you can 

continue to Třebechovice pod Orebem where there is a 

museum of traditional nativity scenes – including one 

which is a national cultural monument. On the return 

journey you can enjoy wonderful views of rivers and hills 

in the Orlice Natural Park.”

For a longer trip, the hradubicko (Hradec + Par- 

dubice) route is ideal. Although it is 66 km long, the 

terrain is quite flat, so you don’t have to be ultra-fit. 

Pavel Kunc gives more details: “The route takes you 

past the castle at Kunětická Hora, where there’s a 

museum of torture and a six-metre-deep dungeon.  

If you want to welcome the spring in true outdoor style, then East Bohemia 
is the perfect destination for you – it’s a true paradise for cyclists and 
hikers. Whether you enjoy a road bike or a mountain bike, in-line skates, 
Nordic walking or just a refreshing hike, East Bohemia has something 
for everyone. This year the local destination management company has 
again prepared a special set of cycling routes that’ll show you the very 
best of East Bohemia, including sights from the Pardubice Region and the 
neighbouring hradec králové Region. There are five different routes to 
choose from – so if you enjoy combining fresh air and exercise with some 
fascinating places of interest and historical sights, there’s sure to be 
something that takes your fancy. So why not come with us and discover  
this wonderful part of the world!

První trasa s názvem Do Afriky a za betlémy 

v sobě spojuje exotiku a českou klasiku. „Kolo vás zave-

de do Afrického muzea Dr. Emila Holuba, kde se ocitnete 

na ‚černém‘ kontinentu. Další zastávkou putování 

mohou být Třebechovice pod Orebem. V tamním muzeu 

betlémů se nachází Třebechovický Proboštův betlém, 

který je jako jediný betlém v České republice prohlášen 

za národní kulturní památku. Na zpáteční cestě poje-

dete Přírodním parkem Orlice, který nabízí okouzlující 

výhledy do okolí, a to ve společnosti Tiché a Divoké 

Orlice,“ láká na výlet Pavel Kunc z Destinační společnosti 

východní Čechy.

Pokud si troufáte na delší štreky, cyklistický okruh 

hradubickem je trefou do černého. I když trasa měří 

kolem 66 kilometrů, její terén je méně náročný a hodí 

se i pro rekreační sportovce. „Cestou budete míjet 

například hrad Kunětická hora, ve kterém se ukrývá 

výstava tortury, a dokonce i šestimetrová hladomorna. 

A cycling paradise!

Chcete si to rozdat s jarní 
únavou v outdoorovém 
stylu? Pokud ano, zavítejte 
do východních čech. všichni 
fanoušci cyklistiky a pěší 
turistiky si přijdou na své. 
Pokud máte rádi kolo, in-line 
brusle, chůzi s holemi nordic 
walking nebo klasické pěší túry, 
navštivte východočeský ráj 
aktivního odpočinku.  
Pro letošní sezonu jaro / léto 
je připraven již pátý ročník 
Cyklopecek. Provedou vás 
po skvělých trasách vedoucích 
přes dva kraje – Pardubický 
a královéhradecký. Na výběr 
je celkem patnáct okruhů, 
ze kterých si vybere opravdu 
každý. Nejenže si člověk dá 
pořádně do těla, ale uvidí 
také spoustu zajímavých 
míst a historických památek.  
Na nich můžete sbírat razítka 
do vandrovní knížky a poté se 
i zúčastnit slosování o horské 
kolo. Pokud tedy hledáte balanc 
mezi sportem a objevováním 
nových lokalit, není na co 
čekat! my vám představíme 
alespoň pět z těchto tras.

V KRAJI SE NACHáZí TRASY PRO MALé I VELKé.

THE REGION HAS ROUTES FOR ALL AGES.

 ŠláPNoUT  
Do PEDálU!
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To calm your nerves afterwards, there’s also a 

gingerbread museum celebrating this local delicacy in a 

gingerbread cottage – you can try making gingerbread, 

and of course you can buy some as a souvenir.” This 

delicious snack will give you the energy to continue 

through the Hradec Králové forests to the city itself  

– and then you can return to Pardubice via a brand-new 

cycle route running along the Labe River.

East Bohemia is famous for its horses, so the cycle 

route Swimming and horses is an absolute must for 

both visitors and locals. It takes in fascinating spots like 

the National Stud Farm at Kladruby and the Vasury 

Kolesa racing stables. Here you can admire the oldest 

Czech breed – the Old Kladruber – which has been a 

speciality of the Labe plains for many centuries.  

This unique riverside landscape has applied for UNESCO 

world heritage status. The route is perfect for relaxation 

on hot summer days, because it passes  

by numerous places where you can swim in natural 

ponds and lakes.

The next route – Along the orlické mountain 

Ridge – mixes outdoor pursuits with military tourism in 

a combination that works really well. But you’ll need to 

be quite fit, as Pavel Kunc explains: “The terrain is 

pretty challenging, but you’ll be rewarded by some 

amazing panoramic views from the ridge-line. There’s 

also something particularly for the guys – you can visit 

some of the army fortifications built by Czechoslovakia 

before the Second World War.”

The last of the routes – Chateaux and  

Castles on the orlice River – is an easy ride through 

beautiful wooded valleys taking in some picturesque 

architectural gems. You can stop and rest in a cha- 

teau park at Kostelec nad Orlicí or Častolovice.  

There’s also a mini-zoo which children will just love. 

Castle enthusiasts can look forward to visiting Litice 

and Potštejn.

East Bohemia offers much more than just cycle 

routes – it’s also a paradise for hiking. One excellent idea 

is to take a walk through the recreational forest park at 

Podhůra, with its ropeway centre, forest gym and the 

popular Bára viewing tower. If you’d like to get an even 

more panoramic view, then you’ll need to head north and 

discover the beautiful landscapes of Králický Sněžník – 

the mountain that dominates the entire  

region. From its summit (1424 metres above sea level)  

you can see far into neighbouring Poland. If you don’t 

enjoy studying but you’d still like to learn some fascinat-

ing facts about geology, then the Geopark of the železné 

Abyste si uklidnili nervy, hned v podhradí se nachází 

Perníková chaloupka alias Muzeum perníku. V něm si 

můžete zkusit nejen jeho výrobu, ale také si ho koupit,“ 

přibližuje trasu Pavel Kunc. Po doplnění energie sladkou 

pochoutkou vás zaručeně pohltí stezky královéhra- 

deckých městských lesů i samotný Hradec Králové.  

Z něj se vydáte zpět do Pardubic po úplně nové  

cyklostezce vedoucí podél Labe.

Východní Čechy jsou neodmyslitelně spojené 

s koňmi, a tak v cyklistické nabídce nechybí ani trasa 

Za koupáním a koňmi. Leží na ní mnoho zajímavých 

míst, například Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

nebo Sportovní a dostihová stáj Vasury Kolesa.  

Můžete se seznámit s nejstarším českým plemenem  

– starokladrubským koněm, který se po staletí prohání 

Kladrubským Polabím. Tato unikátní krajina díky své 

jedinečnosti usiluje o zápis na seznam UNESCO.  

Trasa je vhodná pro absolutní relax v teplejších či 

horkých dnech, protože na ní leží mnoho zastávek 

s možností koupání v přírodě.

že outdoorový challenge a army turistika nejdou 

dohromady? Omyl! Cyklotrasa Po hřebenu orlických 

hor vás mile překvapí. řádně se ale zapotíte! „Jedná se 

o opravdu náročný terén. Odměnou pro vás bude jízda 

po hřebenu Orlických hor s výhledem na ‚panorááámata‘. 

řekl bych, že zejména pánové na trase ocení možnost 

navštívit některou z pevností československého opevně-

ní z druhé světové války,“ líčí další ze stezek Pavel Kunc.

Poslední z námi představených tras se jmenuje  

Zámky a hrady na řece orlici a je naprosto poho-

dová. Na kole pojedete kolem překrásných staveb 

malebnými údolími. Zastavit se můžete i v některém 

ze zámeckých parků buď v Kostelci nad Orlicí, anebo 

v Častolovicích. V jejich areálu se nachází i minizoo, což 

ocení zejména děti. Obdivovatelé hradů se během svého 

výletu mohou těšit na Litice a Potštejn. 

Chtěli byste si trochu odpočinout od pedálů kola, 

obout si raději kecky a vyrazit někam ven? žádný 

problém! Východní Čechy v sobě ukrývají nespočet 

krásných míst vhodných pro pěší turistiku. Vyřádit se 

můžete v Rekreačních lesích Podhůra. K dispozici vám 

bude lanový park, lesní tělocvična nebo rozhledna Bára. 

Pokud chcete stoupat ještě výš než na „obyčejnou“ 

rozhlednu, vydejte se více na sever – na Králický 

Sněžník. Ve výšce 1 424 metrů nad mořem budete mít 

krásné výhledy i za hranice Česka. Neradi se učíte, 

ale rádi byste se něco dozvěděli o geologii? Geopark 

železné hory je pro vás ten pravý. Najdete v něm  

22 naučných stezek, které vás touto unikátní oblastí 

provedou. Na jejím konci budete nejen vzdělanější,  

ale budete mít i o jeden zážitek navíc. A těm z vás,  

kdo milují skály, by neměly uniknout Toulovcovy 

maštale. Toto úchvatné místo oslovilo i mnoho filmařů, 

takže si dost možná prohlédnete filmové záběry 

amerických velkofilmů na vlastní oči. Zkrátka, krásných 

a rozličných tras máme v Pardubickém kraji nemálo, 

stačí si vybrat. A pak už si jen užívat pohyb! 

KRáSNýCH A ROZLIČNýCH TRAS JE V PARDUBICKéM 

KRAJI NEMáLO, STAČí SI VYBRAT. 

EAST BOHEMIA OFFERS PLENTY OF GREAT ROUTES 

AND DESTINATIONS FOR OUTDOOR ADVENTURE 

AND RELAxATION.

Hory mountains is the perfect choice. It offers 22 nature 

trails that reveal some hidden geological gems from this 

unique mountain region – a brilliant way to combine 

learning with a memorable fun experience. Another 

great geological destination is Toulovcovy Maštale – an 

area of deep forests with cliffs and dramatic rock forma-

tions that has often been used as a movie location.  

To sum up, East Bohemia offers plenty of great routes 

and destinations for outdoor adventure and relaxation  

– truly something for everyone!VýCHODNí ČECHY V SOBě UKRýVAJí SKVěLá

MíSTA VHODNá PRO PěŠí TURISTIKU.

EAST BOHEMIA IS ALSO A PARADISE FOR HIKING.

CykloPECky A CyClINg PARADISE




