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REFERENDUM

Jaký je stav věže Zelené brány?
S přípravou oprav Zelené brány za-

čalo město před více než deseti lety. 
Již v roce 2009 statik konstatoval po-
rušení zdiva, v  roce 2013 byla statika 

věže zajištěna výměnou nefunkčních 
táhel a  přidáním dalších kotevních 
prvků, následně byly řešeny opravy 
havarijního stavu degradovaných 
částí zdiva. Kamenné zdivo, perma-

Omítnout, či neomítnout?

Budou odpovídat na otázku, zda se 
má město při opravě vrátit k původ-

ní omítnuté věži, jakou byla od výstav-
by počátkem 16. století do roku 1912. 
Pokud omítnutí věže zamítnou, může 
město zvolit cestu konzervace zvětrá-
vajícího režného zdiva, tedy ponechat 
Zelenou bránu vizuálně takovou, jakou 
ji znají i  ti nejstarší pamětníci. Místní 
referendum na toto téma se uskuteční 
zároveň s  volbami do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021.

Pro všechny, kteří se chtějí do hla-
sování o budoucí podobě Zelené brány 
zapojit a spolurozhodnout tak o vzhle-
du městské dominanty na další dese-
tiletí či staletí, jsou určeny následující 
řádky. Snad jim pomohou získat vlastní 
názor na to, zda Zelená brána potřebu-
je důslednou opravu v podobě obnovy 
omítky, nebo by bylo lepší zvolit možná 
nákladnější opravu, při níž by zůstal za-
chován stávající kamenný vzhled věže.  

Jak šel čas?
Zelená brána je v  Pardubicích je-

dinou dochovanou branou gotického 
městského opevnění. Zatímco předbra-
ní je od samého počátku omítnuto, věž 
Zelené brány omítku již více než sto let 
nemá. Brána byla postavena roku 1507, 
po požáru roku 1538 byla nastavena 
o zhruba 13 metrů a opatřena typickým 
zastřešením (cca rok 1542). Nástav-
ba byla provedena z  horniny povahy 
znělce a věž byla shodně s předbraním 
omítnuta. Až v roce 1912 byla zbavena 
omítky a byl vybudován ochoz. Zásadní 
změna vzhledu Zelené brány tehdy vy-
volala vlnu kritiky, zásah byl označován 
za projev neobjektivního romantického 
purismu, který je v rozporu s moderním 
názorem na ochranu památek. Po více 
než sto letech je ale tato úprava laic-
kou veřejností vnímána jako plně histo-
rická a návrh na omítnutí, bez znalosti 
problému, řadou lidí zatracován.

Město Pardubice stojí před rozhodnutím, jakou cestou se vydat 
při opravě Zelené brány. Chátrající plášť věže, která je významnou 
památkou a dominantou města, je třeba opravit. Zastupitelé 
města se rozhodli, že o vzhledu Zelené brány pro následující 
desetiletí či staletí mají v místním referendu rozhodnout přímo 
obyvatelé Pardubic.

nentně vystavené povětrnostním 
vlivům, je ale stále ve špatném tech-
nickém stavu, kdy hrozí uvolnění zvě-
tralých úlomků. Na základě petrolo-
gického průzkumu a  průzkumu stavu 
spárových malt bylo provedeno sta-
tické a stavebně technické posouzení 
a  celkové vyhodnocení stavu Zelené 
brány. Zdivo zbavené omítky je lokálně 
doplněno cihlami, na pozdější opravy 
byla použita opuka a  pískovec. Posu-
dek hovoří o jeho nízké pevnosti, způ-
sobené jak použitými materiály, tak 
způsobem zdění. Mimo jiné konstrukce 
věže, zejména v  místech oslabených 
okenními otvory, vykazuje vertikální 
trhliny a  projevují se na ní objemové 
změny v  důsledku působení teplot. 
Především v horkých měsících je režné 
zdivo pláště věže vystaveno teplotní-
mu namáhání na rozdíl od chladného 
jádra zdiva. Odstranění omítek v  roce 
1912 urychlilo degradaci povrchu zdi-
va nejen vlivem kyselých dešťů, ale 
právě také přímým teplotním namá-
háním.

Jak památku opravit?
Špatný technický stav vyžadu-

je další statické zajištění památky 
i  ochranu pláště proti povětrnost-
ním vlivům. To je možné řešit dvěma 
způsoby. Buď konzervační metodou, 
při níž by bylo zdivo očištěno, podle 
potřeby přespárováno, kámen zpev-
něn a provedena hydrofobizace, nebo 
návratem ke světlé omítce. I  ta by 
měla obsahovat vodu odpuzující ma-
teriály a  neměla by být hladká, ale 
plastická, respektující nerovnost zdiva 
i vystouplé solitérní kameny a měla by 
chránit zdivo před teplotními výkyvy.

Taková jsou ve zkratce fakta. Obě 
metody mají svá pro a proti, která 
popisují odborné posudky. Dva nejdů-
ležitější, posudek odborníků z Národ-
ního památkového ústavu a z Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice, 
najdete na následujících stránkách 
zpravodaje. Pokud se chcete dozvědět 
více o názorech odborníků – památká-
řů, restaurátorů i  techniků, navštivte 
web města (www.pardubice.eu), kde 
v  Důležitých informacích najdete do-
stupnou dokumentaci. 

A  nezapomeňte o  druhém říjno-
vém víkendu přijít vyjádřit svůj názor 
v  místním referendu, budoucí vzhled 
věže máte ve svých rukou!

Zelená brána je v Pardubicích jedinou dochovanou 
branou gotického městského opevnění. Zatímco 
předbraní je od samého počátku omítnuto, věž Ze-
lené brány omítku již více než sto let nemá.

Současná podoba 
Zelené brány bez omítnutí

Vizualizace 
Zelené brány s omítkou
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Omítnout, či neomítnout? Kdy a kam k referendu? Město vyhlásilo referendum, v němž se 
mají obyvatelé Pardubic vyjádřit ke způsobu, 
jakým má město Zelenou bránu opravit.

Pardubické referendum se uskuteční 
v termínu řádných voleb do Poslanecké sně-
movny, tedy ve dnech 8. a 9. října 2021. Lidé 
v něm budou odpovídat na jedinou otázku: 
„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brá-
ny byly obnoveny vnější omítky?“

Hlasovat se bude ve stejných volebních 
místnostech, v jakých budou probíhat volby 
nových poslanců Parlamentu ČR. Zatímco 
volební lístky najdou lidé před samotnými 
volbami ve svých schránkách, hlasovací lís-
tek pro referendum dostanou po prokázání 
totožnosti až ve volební místnosti. Vhazo-
vat ho budou do stejné hlasovací urny jako 
volební lístky, ale v samostatné obálce. Na 
hlasovacích lístcích pro referendum je na-
tištěno znění otázky, voliči budou odpověď 
ano nebo ne křížkovat, dalšími úpravami by 
lístek zneplatnili.

Výsledky referenda jsou platné, pokud 
se hlasování zúčastní minimálně 35 pro-
cent všech oprávněných voličů, v Pardubi-
cích tedy více než 24 tisíc lidí. Rozhodnutí 
přijaté v  referendu je závazné, pokud se 
pro něj vysloví většina hlasujících a nejmé-
ně 25 procent všech oprávněných voličů. 
Ať už tedy voliči vyjádří s omítnutím Zelené 
brány souhlas, či nesouhlas, je pro závaz-
nost jejich názoru potřeba více než 17 tisíc 
shodných hlasovacích lístků.

Podobně jako je tomu v  případě par-
lamentních voleb, budou moci i  v  případě 
referenda voliči, kteří se nemohou hlaso-
vání zúčastnit ve svém volebním okrsku, 
požádat o  vydání hlasovacího průkazu, 
a  to osobně na úřadě městského obvodu 
v místě svého trvalého pobytu nebo písem-
ně s úředně ověřeným podpisem. 

O  budoucnosti Zelené brány mohou 
rozhodnout pouze občané s  trvalým po-
bytem v  Pardubicích a  na území statu-
tárního města Pardubice. Hlasování bude 
umožněno i těm, kteří do volební místnos-
ti, zejména ze zdravotních důvodů, nemo-
hou přijít. Po předchozí dohodě za nimi 
do místa bydliště přijdou volební komisaři 
s přenosnou urnou.

Souběžně s podzimními parlamentními volbami dostanou obyvatelé 
Pardubic možnost rozhodnout o vzhledu významné dominanty svého města. 
V místním referendu budou hlasovat o tom, zda si Zelená brána ponechá 
svůj současný vzhled, tedy režné zdivo, nebo dostane omítku, kterou bylo 
těleso věže opatřeno od výstavby na počátku 16. století až do roku 1912, 
kdy byla při opravách a přestavbě věže omítka odstraněna.

Referendum
o budoucnosti Zelené brány 

proběhne

8. a 9. října 2021

Současná podoba Zelené brány 
bez omítnutí

Vizualizace  Zelené brány 
s omítkou
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Předkládáme investorovi doporuče-
ní na, dle našeho názoru, vhodnější 

přístup, spočívající v  obnovení omítané 
podoby věže, kterou upřednostňujeme 
před konzervačním přístupem opravy 
stávajícího neomítaného povrchu. 

Oba možné přístupy k  řešení opravy 
pláště věže mají svá technická úskalí.Po 
jejich vyhodnocení se jeví jak stavebně 
technicky, tak vizuálně pravdivější a z pa-
mátkového hlediska vhodnější obnovit 
původní vzhled věže v omítané podobě, 
ač stávající výraz s odhaleným zdivem je 
již od roku 1912, kdy došlo k odstranění 
omítek, u veřejnosti zažitý. Je nutno zdů-
raznit, že zdivo Zelené brány nebylo pro-
vedeno jako pohledové, ale bylo určeno 
pod omítku.

Zelená brána se skládá z věže a před-
braní. Předmětem problému je především 
vlastní věž. Byla postavena po požáru 
roku 1507 zhruba do výše 18 metrů 
a zděna z vulkanické horniny povahy če-
diče. Po požáru roku 1538 byla nastave-
na o dalších zhruba 13 metrů a opatřena 
typickým zastřešením – cca roku 1542. 
Nástavba byla provedena z  vulkanické 
horniny povahy znělce. Věž byla shodně 
s předbraním až do roku 1912 omítnutá.

Puristické zbavení věže omítky a pro-
vedení ochozu v roce 1912 za B. Dvořáka 
tehdy znamenalo zásadní změnu vzhle-
du Zelené brány a  vyvolalo vlnu kritiky. 
Již tehdy bylo označeno za projev neob-
jektivního romantického purismu, který 
je v  rozporu s  moderním názorem na 
ochranu památek.

Přesto je tato úprava ve své stoleté 
historii laickou veřejností vnímána jako 
plně historická a  původní. Nelze jí také 
samozřejmě upřít místo ve vývoji památ-
ky, jehož se stala součástí.

Ve vztahu k horšícímu se stavu kon-
strukcí Zelené brány objednal vlastník, 
Magistrát města Pardubic, nejprve sta-
vebně-historický průzkum Zelené brány 
a  následně úvodní průzkumy mapující 

stavebně-technický stav objektu a  zá-
važnost jeho poruch.

Provedené průzkumy a  rozbory po-
tom slouží jako podklad pro následně 
zpracovávanou projektovou dokumen-
taci řešící zajištění a  zabezpečení této 
památky.

Na základě petrologického průzkumu 
a  průzkumu stavu spárových malt bylo 
provedeno statické a stavebně technické 
posouzení a celkové vyhodnocení stavu 
zdiva Zelené brány.

Zdivo zbavené omítky bylo lokálně 
doplněno cihlami. Na pozdější vysprávky 
byla použita opuka a pískovec.

Ve výsledku byla stanovena poměrně 
nízká pevnost zdiva, a to použitým mate-
riálem i provedeným zděním, kde nejsou 
často dodrženy horizontální ložné spáry. 
Konstrukce věže vykazuje vertikální trhli-
ny, a to především v místech oslabených 
okenními otvory.

Omítnout, či ponechat Zelenou bránu v dosavadním vzhledu a kamenné zdivo zakonzervovat? To je otázka, 
na kterou má odpovědět referendum. Svůj názor můžete vyjádřit vy, obyvatelé Pardubic s volebním právem. 
K tomu, abyste se mohli rozhodnout nejen podle pocitu a toho, co se vám líbí, nabízíme dva posudky, které si 
město nechalo zpracovat. První posudek zpracoval Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště 
v Pardubicích. Druhý posudek pak Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Oba dva posudky jsou 
redakčně zkráceny, v plné verzi je najdete na webových stránkách města www.pardubice.eu.

Posudek Národního památkového ústavu v Pardubicích

Dále se na konstrukci projevují obje-
mové změny v důsledku působení teplot. 
Především v  horkých letních dnech je 
režné zdivo pláště věže vystaveno tep-
lotnímu namáhání na rozdíl od chladného 
jádra zdiva.

Průzkum stavu spárových malt analy-
zuje sanilitu směsi. Průzkum dále potvrdil 
použití zdicí malty s nízkým podílem vá-
penného pojiva. Naproti tomu líc režného 
zdiva je dodatečně (novodobě) přespáro-
ván tvrdou jemnozrnnou maltou s vyso-
kým podílem cementu a nízkou paropro-
pustností.

Po odstranění omítek v roce 1912 se 
urychlila degradace povrchu zdiva nejen 
vlivem kyselých dešťů, ale také přímým 
teplotním namáháním.

Na základě zjištěných skutečností 
byla vypracována projektová dokumen-
tace řešící zajištění a  zabezpečení kon-
strukcí Zelené brány.

Zabezpečovací práce byly rozděleny 
do tří etap. V  I. etapě, již realizované, 
byla provedena oprava a výměna kana-
lizace zajišťující odvod srážkových vod. 
Dále byla předlážděna zpevněná plocha 
průchodu věží a předbraní.

Ve II. etapě, již realizované, byl opra-
ven ochoz věže a zajištěny statické po-
ruchy tělesa věže opásáním obvodovými 
táhly a zajištěním zkorodovaných kotev-
ních prvků ze starších statických oprav.

Po postavení lešení v  rámci této II. 
etapy bylo na základě zjištění nutno prá-
ce rozšířit o bezprostřední řešení odstra-
nění havarijního stavu pláště snesením 
uvolněných částí zdicího kamenného 
materiálu a doplněním partií zvláště zvě-
tralých maltových spár.

Toto provedené opatření v roce 2013 
je ve skutečnosti charakterizováno jako 
provizorní na dobu 3 až 5 let, na nějž by 
měla navazovat III. etapa. Na tuto eta-

Současná podoba 
Zelené brány bez omítnutí
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pu byla v  roce 2010 zpracována doku-
mentace ve stupni pro stavební povolení 
pod názvem „Zelená brána – opravy ob-
jektu – III. etapa – ochrana zdiva proti 
povětrnostním vlivům.“

Dokumentace ve své technické zprá-
vě (volně interpretováno) konstatuje 
v podstatě toto: Z důvodu omezení po-
větrnostních vlivů na degradaci zdiva je 
nutno provést novou povrchovou úpravu.

Méně vhodné se jeví ponechání obna-
ženého režného zdiva (stávající podoba) 
a  jeho zpevnění konzervační metodou, 
které přinese větší nároky na přezdění 
nejpoškozenějších částí, přespárování 
zdiva, chemické zpevnění kamene a pro-
vedení kvalitní hydrofobizace, kterou je 
nutné periodicky opakovat. Tato metoda 
nezajistí ztlumení teplotního namáhání 
zdiva.

Vhodnější se jeví návrat k omítanému 
povrchu věže. Povrch kamene i  malta 
ložných spár bez ochranné vrstvy vli-
vem chemických procesů v současnosti 
intenzivněji chátrají. Zabránit povrchové 

a nastupující hloubkové degradaci pláště 
lze nejlépe celoplošnou omítkou.

Omítka chrání zdivo před přímým vli-
vem povětrnosti a  teplotních změn ve 
vazbě na absorbování vlhkosti.

Konzervační metoda uchovávající 
stávající režný vzhled zdiva má dle pro-
jektové dokumentace nižší životnost 
a efektivitu. Poruchy se obnoví dříve. Po 
důkladném zvážení a posouzení se pro-
jektanti přiklánějí k  návratu omítaného 
povrchu věže.

Závažnost celé akce vyžaduje peč-
livou přípravu, kterou by měla řešit 
prováděcí dokumentace zabývající se 
konkrétními otázkami včetně pečlivého 
návrhu maltových směsí a zkoušek jejich 
přilnavosti ke zdivu.

PhDr. Václav Paukrt, vedoucí odboru
Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v Pardubicích

Současná podoba Zelené brány 
bez omítnutí

Současná podoba 
omítnutého předbraní Zelené brány
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Zdivo věže je zhotoveno převáž-
ně z  lomového kamene těženého 

v  okolí Pardubic v  lokalitě Kunětická 
hora. Pro stavbu byly použity dva 
druhy magmatických hornin s podob-
nými vlastnostmi. Ve spodní části byl 
použit hlavně limburgit, což je velmi 
kompaktní hornina ze skupiny čedičů 
se sklovitou, případně mikrokrystalic-
kou matrix (základní hmota). Vrchní 
část zdiva věže je zhotovená hlavně 
ze znělce (fonolit). Jedná se také o vel-
mi pevnou, odolnou horninu s vysokou 
objemovou hmotností a minimální na-
sákavostí i  pórovitostí. Původní zdicí 
malta mezi bloky kamene je pravděpo-
dobně vápenná (pojivo vzdušné váp-
no). Původní spárová malta se zřejmě 
už na žádné části zdiva na jeho povr-
chu nevyskytuje. Zdivo bylo v  rámci 
obnovy/restaurování přespárováno 
velmi pevnou cementovou maltou. 
Tento předpoklad byl potvrzen analý-
zami vzorků a stanovením základních 
vlastností současné spárové malty. 
Na převládající spárové maltě jsou 
patrné četné vysprávky, které působí 
esteticky značně rušivě. Vedle znělce 
se ve zdivu lokálně vyskytují vyzdívky 
z cihel a několik bloků z pískovce. Pro-
filované prvky jako římsy a okna jsou 
zhotoveny z  pískovce různého slože-
ní. Na základě detailní prohlídky lze 
říci, že celkový stav povrchu zdiva je 
uspokojivý. Magmatické horniny jako 
znělec i limburgit mají díky svému slo-
žení (silikáty) a fyzikálním vlastnostem 
(nízká pórovitost, vysoká objemová 
hmotnost i  pevnost) dobrou odol-
nost vůči erozi a  působení vnějších 
činitelů. V rámci vizuálního průzkumu 
nebylo na věži pozorováno závažnější 
narušení kamenných součástí pláště 
věže zhotovených z uvedených mag-
matických hornin. Převážná většina 
bloků ze znělce je na povrchu velmi 
dobře zachovaná, kompaktní, hladká, 
bez projevů eroze. Poškození se lokál-

ně projevují na částech zhotovených 
z  cihel a  pískovce. Zejména na plo-
chách zatížených stékající dešťovou 
vodou jsou cihly na několika místech 
narušené a dochází k jejich drolivému 
rozpadu do hloubky v rozsahu několika 
mm až cm. Pískovec ve zdivu i na pro-
filovaných prvcích je lokálně degrado-
vaný. Nejčastější projev eroze je tzv. 
pískovatění povrchu kamene (ztráta 
koheze a  postupné uvolňování zrn 
pískovce). Ve srážkových stínech se 
vyskytují krusty, pravděpodobně s vy-
sokým obsahem síranu vápenatého 
(sádrovce), které také přispívají k erozi 
povrchu pískovce. 

Spárování je v  současnosti na 
většině prozkoumané plochy (seve-
rovýchodní fasáda věže) v  poměrně 
dobrém stavu, bez viditelných poško-
zení vlastních spár a ani rozhraní mezi 
kamenem a  spárami. Pouze místy je 
spárování narušeno prasklinami, což 
lokálně způsobuje vydrolování nebo 
oddělování spár od kamene. Tento typ 
poruch je však pouze v malém rozsa-
hu, na severovýchodní fasádě maxi-
málně několik % z celkové délky spár. 
I sekundární spárování bylo již zřejmě 
opakovaně doplňované a  vysprávky 
jsou různé kvality, nerespektují před-
cházející spárování a tím působí este-
ticky rušivě. 

Celkový stav zdiva pláště věže lze 
na základě vizuálního průzkumu hod-
notit jako relativně dobrý, zejména 
část zdiva zhotoveného z  lomového 
kamene z výše uvedených magmatic-
kých hornin. Pískovcové prvky a  cih-
lové zdivo vyžadují restaurátorský 
zásah, který by měl zahrnovat i  de-
tailní revizi spárování. I když je podle 
průzkumu spárování v  současnosti 
v relativně dobrém stavu, bylo by vel-
mi vhodné po provedení revize v dlou-
hodobém horizontu zvážit odstraně-
ní tvrdého spárování provedeného 
cementovou maltou a  jeho náhradu 

pružnější spárovací maltou. Vyšší elas-
ticita spárování by mohla přispět k re-
dukci případného napětí mezi spárami 
a  kamenem způsobeného tepelnou 
roztažností zdiva. 

Vzhledem k předpokládanému zvý-
šenému namáhání pláště zdiva v dů-
sledku tepelného rozpínání tmavého 
kamene byla při průzkumu věnována 
zvláštní pozornost i  tomuto feno-
ménu. Na prozkoumané části pláště 
nebyly pozorovány žádné výraznější, 
signifikantní poruchy, které by mohly 
být způsobeny tímto mechanismem. 

Výsledky analýz
Spárová malta z  poslední obnovy 

věže je velmi pevná s poměrně nízkou 
pórovitostí. Velmi kompaktní a  málo 
pórovitá je také hornina (čedič) po-
užitá jako hlavní stavební kámen na 
plášti věže. Mikroskopická analýza 
(rastrovací elektronová mikroskopie 
s energo-disperzní analýzou) potvrdila, 
že hlavním pojivem je zřejmě portland-
ský cement. Matrix malty je kompakt-
ní, tvořená hlavně sloučeninami Ca, Si 
a Al. V matrix jsou početné fragmenty 
slínkových částic. Složení slínkových 
částic odpovídá portlandskému ce-
mentu. 

V  soklové části průjezdu věže byl 
zjištěn zvýšený obsah vodorozpust-
ných solí. V  těchto místech se soli 
pravděpodobně výrazně podílejí na 
erozi povrchu kamene, případně okol-
ních omítek a povrchových úprav.

Posouzení základních možností 
obnovy pláště věže
A) Obnova věže zahrnující omítnutí lo-
mového zdiva

Tato varianta má několik kladů. Jako 
hlavní výhody lze vyzvednout celkovou 
ochranu kamenného pláště věže před 
vnějšími erozními vlivy, snížení míry 
tepelného namáhání a  také částečné 
překrytí případných viditelných prvků 

statického zajištění věže. Velmi spor-
ným bodem je v případě omítání věže 
dosažení dostatečné adheze omítky 
k  převážně velmi kompaktnímu, hlad-
kému a  málo pórovitému podkladu 
zdiva z výše popsaných magmatických 
hornin. Na základě obecných dosa-
vadních zkušeností lze předpokládat, 
že přilnavost omítkových systémů na 
bázi hydraulického vápna nebo směs-
ných pojiv s  pucolánovými přísadami 
(přírodní i  umělé) bude velmi nízká. 
Celoplošný adhezní můstek na bázi, 
resp. s  vysokým obsahem portland-
ského cementu je poměrně výrazným 
zásahem do materiálové skladby věže 
a dle našeho názoru v tomto případě 
negarantuje dlouhodobou přilnavost 
omítky ke zdivu. Nedostatečná adheze 
omítky pak výrazně omezuje životnost 
této úpravy. Vzhledem k  výraznému 
reliéfu lomového zdiva by omítka navíc 
musela být místy poměrně silná, což 
klade ještě výraznější nároky na její ad-
hezi. Případné odpadnutí silnější vrstvy 
omítky by znamenalo i bezpečnostní ri-
ziko. Celkově lze říci, že případné omít-
nutí bude s vysokou pravděpodobností 
vyžadovat častější kontrolu a  lokální 
opravy.

B) Obnova věže s ponecháním režného 
zdiva bez omítky

Na základě provedeného průzku-
mu lze konstatovat, že stav zdiva 
a  použité materiály nejsou ve stavu, 
který by akutně vyžadoval překrytí 
z důvodu prodloužení jejich životnosti 
nebo omezení působení degradačních 
vlivů. Základní materiál použitý na 
plášti věže – lomový kámen z  mag-
matických hornin je vysoce odolný 
degradačním procesům, což potvrdila 
i detailní prohlídka na místě, která ne-
zaznamenala výraznější narušení pou-
žitého kamene. 

Části pláště zhotovené z pískovce 
a cihel je vzhledem k jejich stavu nut-

Posudek 
Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice

Současná podoba 
Zelené brány bez omítnutí
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né restaurovat. U obou typů materiálů 
jsou v  současnosti známé a  ověřené 
technologické postupy, které jejich 
restaurování bez překrytí omítkou 
umožňují (konsolidace, doplnění). Vy-
soké nároky jsou v případě této vari-
anty kladené na kvalitu a  životnost 
spárování. Jak již bylo zmíněno výše, 
doporučujeme detailní revizi spáro-
vání a  zvážení náhrady současného 
spárování cementovou maltou novým 
spárováním na bázi přírodního hydrau-
lického vápna. 

Dalším kritickým bodem v  případě 
ponechání režného zdiva je jeho před-
pokládané zatížení v  důsledku tepel-
ného rozpínání tmavého kamene. Aby 
bylo možné míru vlivu tepelného rozpí-
nání na plášť věže objektivně posoudit, 
navrhujeme provést měření teploty 
nebo lépe dlouhodobý monitoring tep-

loty na povrchu a  v  podpovrchových 
vrstvách pláště věže. Vyhodnocení 
měření, spojené s případným modelo-
váním, by umožnilo kvalifikované po-
souzení vlivu teploty na pohyb stavby, 
resp. části pláště věže. Monitoring by 
mohl zahrnovat i ověření účinnosti ne-
dávno provedených statických zajiš-
tění a tím celkové hodnocení stability 
stavební konstrukce. 

doc. Jakub Ďoubal, Ph.D., 
 vedoucí ateliéru restaurování kamene

Ing. Karol Bayer,  
vedoucí katedry chemické technologie

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Současná podoba  
Zelené brány bez omítnutí

Současná podoba  
Zelené brány bez omítnutí
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Práce ve mlýnech pokračují podle plánu, část dotace brzy dorazí
Město Pardubice brzy obdrží část do-

tačních peněz určených na  stavební část 
Centrálních polytechnických dílen a Galerie 
města Pardubic, které rostou v areálu Auto-
matických mlýnů. Radnice již získala kladné 
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integro-
vaného regionálního operačního programu, 
která by mohla dosáhnout maximální výše 
171 milionů korun, částka v řádech desítek 
milionů by přitom do městské kasy mohla 
putovat už v tomto roce.

„Automatické mlýny znamenají pro 
město jednu z  nejdůležitějších investic, 
která bude přínosem pro všechny věkové 
kategorie. Jsem rád, že se našel způsob, jak 
tuto národní kulturní památku znovu oživit 
a proměnit ji s významnou finanční spolu-
účastí Evropské unie v centrum dění upro-
střed města. První část peněz, které nám 
byly z unie přislíbeny a které budeme čerpat 
prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace, bychom přitom měli obdržet již 

na konci tohoto roku, první žádosti o platby 
budeme podávat na podzim,“ informuje ná-
městek primátora zodpovědný za dotační 
politiku Jan Nadrchal.

Stavba nového kulturně-vzdělávacího 
centra pokračuje podle naplánovaného har-
monogramu, v dubnu tohoto roku byla do-
končena základová deska, hotové jsou také 
svislé konstrukce třech podlaží Centrálních 
polytechnických dílen. Na  této konstrukci, 
která tvoří zastřešení objektu Galerie města 
Pardubic, budou následně vystavěna jed-
notlivá podlaží dílen. Jejich hrubá stavba by 
měla být dokončena v lednu příštího roku. 
„Je úžasné pozorovat, jak se areál této ná-
rodní kulturní památky doslova mění před 
očima, aby jej bylo brzy možné opět zpří-
stupnit veřejnosti v  takové podobě, která 
bude působit esteticky, moderně a  ná-
vštěvníkům bude soužit nejen jako místo 
k relaxaci, ale také jako vzdělávací a kulturní 
centrum pro žáky škol i širokou veřejnost. 

Díky tomu, že se nám jako městu podařilo 
uspět se žádostí o evropské dotace, bude-
me moci více jak 170 milionů korun z celko-
vých 271 milionů nákladů na stavební část 
CPD a Galerie města Pardubic uhradit právě 
prostřednictvím dotace z  EU a  státního 
rozpočtu,“ podotýká náměstek primátora 
Jakub Rychtecký.

Areál Winternitzových automatických 
mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v  roce 
2013, patří mezi nejvýznamnější stavby 
moderní české architektury, navíc se jedná 
o  jednu z  technických kulturních památek 
na  území ČR. Centrální polytechnické díl-
ny a  GAMPA, jejichž stavba odstartovala 
v prosinci 2020, se budou nacházet v místě 
bývalého skladu balené mouky, který spolu 
se souvisejícími pozemky a projektovou do-
kumentací město od soukromého vlastníka 
odkoupilo v roce 2018. V současné době se 
v areálu připravují kromě CPD a GAMPY další 
dva projekty – expozice Gočárova muzea 

v silu spolu s projektem veřejných prostran-
ství v areálu mlýna a Východočeská galerie. 
Práce na stavbě Východočeské galerie, je-
jímž investorem je Pardubický kraj, jsou již 
v  plném proudu. Centrální polytechnické 
dílny a  GAMPA promění část mlýnů v  kul-
turně vzdělávací centrum celé hradubické 
aglomerace, jehož prostřednictvím bude 
nejen možné poskytnou lidem od 3 do 99 
let nadstandardní vzdělávání na  evropské 
úrovni, ale zároveň ji proměnit v místo vol-
nočasových aktivit pro všechny věkové 
kategorie. Bude zde probíhat bloková výuka 
pro děti a žáky mateřských i základních škol, 
ale i  studenty středních škol, kteří budou 
poznávat svět nejen prostřednictvím teorie, 
ale konkrétního projektu a prožitku, zážitko-
vých metod a experimentů. Pozdní odpole-
dne a víkendy budou určeny pro veřejnost, 
rodiny a jednotlivce všech generací včetně 
zapojení odborníků a  lektorů a  spolupráce 
s významnými zaměstnavateli z regionu.

Vážení čtenáři, toto vydání Radničního zpravodaje je ve značné míře věnováno informacím k referendu o způsobu opravy Zelené brány. Z toho důvodu 
musel být další obsah, na který jste zvyklí, redukován. Děkujeme za pochopení. Zároveň nám dovolte pozvat vás na veřejnou prezentaci k možným 
způsobům rekonstrukce Zelené brány, která se uskuteční v pondělí 20. září od 17:30 v KD Hronovická. Více informací na www.pardubice.eu.
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Obyčejné dlaždice mizí, Chodník slávy se naopak rozrůstá

Obyčejných dlaždic v  pardubickém 
Chodníku slávy před enteria arenou stá-
le ubývá. Letos zmizely další dvě, které 
nahradily dlaždice s  piktogramy nejno-
vějších členů Síně slávy pardubického 
sportu, hokejisty Jiřího Nováka a basket-
balového trenéra Jana Procházky, celko-
vě je tak v chodníku zvěčněno šestatřicet 
sportovních osobností. 

„Pomalu, ale jistě se blížíme k dalšímu 
kulatému číslu, jelikož máme v  Pardubi-
cích širokou plejádu sportovních osob-
ností. Výkony pardubických sportovců, 
ať už těch bývalých, nebo těch z  řad 
mladších generací, rozhodně stojí za při-
pomenutí a  můžeme být právem pyšní 
na  pardubickou sportovní historii, sou-
časnost, ale věřím, že i  na  budoucnost. 

Město nejen dotační podporou vytváří 
v  rámci republiky pardubickým klubům 
a jednotám velmi dobré podmínky. Mám 
radost, že chodník před enteria arenou 
postupně proměňujeme v  jednu velkou 
sportovní galerii,“ podotýká náměstek 
primátora zodpovědný za  oblast sportu 
Jakub Rychtecký.

V  srpnu byly odkryty dlaždice patří-
cí dvěma osobnostem, které se mohou 
pochlubit řadou titulů na národní i mezi-
národní úrovni. První z nich je Jiří Novák, 
který zazářil nejen v dresu českosloven-
ské hokejové reprezentace, s  níž získal 
stříbrnou medaili na zimních olympijských 
hrách v roce 1976, získal také několik me-
dailí v  rámci mistrovství světa a  s  Par-
dubicemi dokázal vybojovat vůbec první 
titul mistra ligy. Druhou osobností, jež je 
po uvedení do Síně slávy nyní zvěčněna 
také v Chodníku slávy, je Jan Procházka, 
který dokázal v  roli mládežnického bas-
ketbalového trenéra BK Pardubice se 
svými svěřenci vyhrát 11 titulů mistra 
ČR v kategorii kadetů a 3 tituly s týmem 
juniorů. Jako trenér národního druž-
stva se se svým týmem navíc zúčastnil 

mistrovství Evropy mládeže a  trenérsky 
vychoval řadu reprezentantů a  ligových 
hráčů včetně druhého Čecha v NBA Jiří-
ho Welsche, Jiřího Trnky, Vladana Vahaly, 
Mariana Přibyla, Lukáše Kotase, Martina 
Peterky, Viktora Půlpána a řady dalších.

„Popravdě se tu mezi ostatními 
mistry světa cítím trochu nesvůj, pro-
tože za  sebou nemám zdaleka takové 
úspěchy. Velmi si takové formy ocenění 
vážím, nikdy by mě nenapadlo, že bych 
před arenou mohl být někdy takto zvěč-
něn,“ popisuje své pocity Jan Procházka. 
„Moc si takového kroku cením, vnímám 
jej jako určitou satisfakci za to, že jsme 
tu s  mými kamarády patnáct let hráli,“ 
doplňuje slova Jana Procházky Jiří Novák.

Medailonky jednotlivých sportov-
ních osobností jsou k dispozici na webu 
města, stejně tak je zpětně k  dispozici 
také slavnostní vyhlášení nejúspěšněj-
ších sportovců Pardubicka za  rok 2020, 
jehož konání bylo ovlivněno opatřeními 
spojenými s pandemií covid a výjimečně 
tak nebylo přístupné široké veřejnosti. 
Záznam je k vidění na odkazu http://bit.
ly/sportovci_2020.

Kyjevskou a Foxconn propojí nová cyklostezka

Gymnázium v Dašické ulici oslaví 111!  

Cesta pro cyklisty a chodce, kteří míří 
od ulice Kyjevská směrem k Památníku Zá-
meček, bude brzy bezpečnější, a to díky no-
vým vyhrazeným pruhům pro kola a chod-
níku pro pěší. Plánovaná trasa pro cyklisty 
povede od  Kyjevské ulice až po  kruhový 
objezd u  průmyslového areálu Foxconn, 
cyklostezka tedy vznikne v místě, kde po-
dobné propojení dlouhodobě chybí.

„Tento úsek je navíc charakteristický 
tím, že řidiče motorových vozidel často 
svádí k rychlejší jízdě, což s sebou samo-
zřejmě přináší větší riziko pro cyklisty. Tím, 
že zde bude v  obou směrech části ulice 
Průmyslová vybudován vyhrazený jízdný 

Pardubické gymnázium v  Dašické 
ulici si letos v  září připomene 111. vý-
ročí svého založení. Oslavy budou pro-
bíhat 21. září, tedy přímo v  den, kdy se 
před 111 lety začalo vyučovat v  jedné 
chlapecké třídě prvního ročníku nově 
vzniklého gymnázia ve  Smilově ulici č. 

pruh, zajistíme cyklistům větší bezpeč-
nost a zároveň propojíme městskou část 
Pardubičky s  Černou za  Bory,“ podotýká 
primátor Pardubic Martin Charvát s  tím, 
že stejně jako zde dlouhodobě chybí trasa 
vyhrazená cyklistům, tak zde chybí i pro-
pojení pro chodce. „Součástí prací na nové 
cyklostezce bude také vyznačení jízdních 
pruhů včetně vodicího proužku a vybudo-
vání chodníku pro pěší, který propojí stá-
vající chodník v blízkosti okružní křižovatky 
u Foxconnu s chodníkem u zastávky v ulici 
Průmyslová,“ dodává primátor města.

Práce, které vyjdou na zhruba 3,6 milio-
nu korun včetně DPH a které odstartovaly 

p.  704. Dopolední program je pojatý 
jako mejdan pro studenty a odehraje se 
ve venkovních prostorách školy. Odpole-
dne se oslavy přesunou do Sukovy síně 
Domu hudby, kde se uskuteční slavnost-
ní setkání absolventů a přátel školy. Pro-
gram bude zahájen v 17 hodin. Večerem 

v  polovině prázdnin, pro město zajišťuje 
firma Chládek a Tintěra. Vyznačení vyhra-
zených pruhů pro cyklisty přitom dosahuje 
délky 658 metrů, délka nově navrženého 
chodníku je zhruba 323 metrů. 

Rozvoj cyklodopravy přitom hraje 
ve městě významnou roli, jelikož kolo vyu-
žívá ke  svým cestám velká část obyvatel. 
„Posílili jsme odbor hlavního architekta 
o  speciálního pracovníka, který se věnuje 
výhradně cyklodopravě a  jehož hlavním 
úkolem je vytvořit přehled všech projektů 
spojených s cyklodopravou, jelikož některé 
projekty si připravovaly městské obvody 
samy, některé byly realizovány v rámci ITI 

bude provázet Petra Beránková, známá 
moderátorka a  absolventka gymnázia. 
Hosté se mohou těšit na taneční a hu-
dební vystoupení absolventů a sou-
časných žáků školy a na  videoprojekci, 
která byla vytvořena právě u příležitosti 
111. výročí založení gymnázia. 

Hradecko-pardubické aglomerace, jiné pro 
změnu zpracovával odbor dopravy Magis-
trátu města Pardubic. Naším cílem nyní je 
vytvořit koncepci cyklodopravy, která bude 
zahrnovat nejen jakousi inventuru již ho-
tových projektů, ale také mapu cyklistické 
infrastruktury, abychom měli přehled, kde 
nám cyklostezky chybí a které lokality jsou 
pro město k vybudování nových cyklostezek 
prioritní,“ popisuje vznik koncepce náměstek 
primátora zodpovědný za  oblast dopravy 
Petr Kvaš s tím, že další cyklostezky by měly 
vzniknout například na nábřeží Václava Hav-
la či v ulicích Hradecká a Vodárenská, další 
by měla propojit Dražkovice a Mikulovice.

Vstupenky na odpolední slavnost-
ní setkání je vhodné rezervovat, a  to 
od  1. 9. 2021 pomocí formuláře nebo 
QR kódu na www.gypce.cz nebo e-mai-
lem 111gy@gypce.cz, k  dispozici však 
budou také přímo v Domě hudby.

Jana Pelíšková, GyPce
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Finanční dar hasičům

Divadelní kraťasy, skautské hnutí před 100 lety i slovenské umění 

Jaroslav Tarnovski, Divadlo 29

Šárka Zahálková, spolupořadatelka

Začátek září bude ještě ve zname-
ní venkovních akcí. Na zahrádce Klu-
bu 29 a na poetickém dvoře domu čp. 
140 na Bělobranském náměstí může-
te zajít na koncert elektrobosorky Ai 
fen a  hyperpopového objevu Toyota 
Vangelis (3. září), pohádku Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký hranou s dřevě-
nými totemovými loutkami (12. září) 
nebo třeba prožít nedělní odpoledne 
s divadelními „kraťasy“ pro malé divá-
ky a jejich rodiče (5. září).

Dva měsíce po  založení sbírkové-
ho účtu pro Moravskou Novou Ves 
postiženou červnovým tornádem na-
sbírali občané Pardubic a místní firmy 
726.044,37 korun (aktuální k 29. srpnu 
2021) 

Počátkem září požádá pardubický 
primátor Martin Charvát zastupite-

 Finanční dar v hodnotě 10 milionů 
korun poskytne pardubická radnice 
Hasičskému záchrannému sboru Par-
dubického kraje. Darované prostředky 
budou využity na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky. Záměr rad-
ních v  červnu jednomyslně schválilo 
zastupitelstvo města.

„Vedení města Pardubice podpo-
ruje Hasičský záchranný sbor Pardu-
bického kraje již řadu let. Jsem rád, 
že se spolupráce v posledních letech 
velmi zintenzivnila a  vedení města 
si uvědomuje především v  této ne-

Jednou z  hlavních rolí veřejných 
prostranství, stejně jako umění, je role 
kulturní a  společenská. Umění vytváří, 
kultivuje, rozvíjí a  obohacuje kulturní 
rozměr života společnosti i  jednotlivce 
a prohlubuje smyslové i rozumové vní-
mání prostředí a života okolo nás. 

Pardubická GAMPA ve spolupráci s Di-
vadlem 29, Východočeskou galerií v Par-
dubicích a  Východočeským muzeem 
na konec září připravila sérii diskuzních 

Jak fungují ruské tajné služby? 
A jaké nebezpečí pro nás představuje 
Putinův režim? Na tyto a mnohé další 
otázky bude odpovídat v  pondělí 6. 
září Ondřej Kundra, redaktor Respek-
tu a  autor oceňovaných knih o  rus-
kých tajných službách.

K nově rekonstruovanému snímku 
Buď připraven! z  roku 1923 živě za-
hraje 9. září dvojice Wabi Experience. 
Film je vzácným dokumentem vyobra-
zujícím nejen tehdejší činnosti skaut-

le města o  uvolnění mimořádného 
finančního daru z  rozpočtu města. 
Přesné datum ukončení sbírky i  cel-
kovou částku, kterou město spolu 
s  vybranou částkou na  sbírkovém 
účtu od veřejnosti poničené obci za-
šle, město zveřejní v průběhu měsíce 
září.

lehké době nezastupitelnost hasičů. 
Po  letošním příspěvku na  výškovou 
techniku, která nám umožní nákup 
automobilového žebříku se sníženým 
podvozkem a  řiditelnou zadní ná-
pravou, což zajistí lepší pohyblivost 
v  městských ulicích, nám schválené 
finance umožní pořízení cisternové 
automobilové stříkačky, která bude 
využívána k  zabezpečení prvního 
výjezdu požární stanice Pardubice. 
Tím se zabezpečení požární ochrany 
ve městě opět posune na vyšší úro-
veň. Jsem rád za hasiče i za občany 

kruhů, jejichž cílem je sdílení zkušeností 
a  společné hledání odpovědí na  otázky 
týkající se péče o  existující umělecká 
díla ve  veřejném prostoru Pardubic, 
podpory vzniku děl nových, spolupráce 
města, institucí a veřejnosti, vzdělávání 
nebo udržitelného fungování a  ekolo-
gie. U kulatých stolů zasednou přizvaní 
odborníci, zástupci místních kulturních 
a vzdělávacích organizací, iniciativ, měs-
ta či městských obvodů i  širší angažo-

ského hnutí, ale také dobové (leckdy 
dnes již neexistující) reálie a  lokace. 
V  pátek 17. září se pak můžete těšit 
na  nový kvartet amerického basisty 
Mika Parkera. Čeká nás ryzí energie 
rocku, pestrost avantgardy, citlivost 
klasiky i harmonie moderního jazzu. 

Z  nejvyšších pater současného 
slovenského alt-popu k  nám 24. září 
sestoupí Katarzia a její mentální spří-
zněnec, producent Pjoni. Katarzia 
možná nemá tu ambici, ale na  české 

Městys Moravská Nová Ves se 
zhruba 2  600 obyvateli je jednou 
z největších obcí Moravského Slovác-
ka. Nachází se v  národopisné oblasti 
zvané Podluží, mezi městy Břeclav 
a Hodonín, v nejjižnějším cípu Moravy, 
u hranic se Slovenskem a Rakouskem. 
Je jednou z  nejvíce postižených obcí 

našeho krajského města,“ řekl ředitel 
Hasičského záchranného sboru Par-
dubického kraje Aleš Černohorský.

„V  loňském a hlavně letošním roce 
jsme si opět uvědomili, jak ohromnou 
oporu v  hasičích máme. Kromě své 
běžné práce pomáhali v nejhorších ča-
sech epidemie v nemocnicích, v červnu 
bleskově reagovali po ničivém tornádu 
na  Moravě, zkrátka v  těžkých časech 
jsou naším pilířem,“ poděkoval hasi-
čům za  spolupráci primátor města 
Pardubic Martin Charvát. „Pardubice 
jsou městem chemie a  sídlí zde che-

vané veřejnosti. S jejich výstupy se pak 
budete moci v  rámci otevřené diskuze 
seznámit ve  středu 29. září od  18:00 
v Divadle 29. Čtvrtek 30. září pak bude 
věnován procházkám a  komentovaným 
prohlídkám a  projížďkám: za  pardubic-
kou moderní architekturou (od  13:00, 
sraz u  zámecké brány), za  legendami 
a příběhy Starého Města (od 15:30, sraz 
u zámecké brány), na kole za sochařský-
mi díly ve veřejném prostoru (od 17:00, 

i slovenské scéně se stává autoritou, 
což dokázala i svým zatím posledním 
albem Celibát. Také multižánrové 
představení Muž ve skafandru vzniklo 
na  Slovensku. Netradiční videooperu 
o  americkém kosmonautovi se slo-
venskými kořeny můžete vidět v úte-
rý 28. září.

Podrobný program najdete na  in-
ternetových stránkách divadla www.
divadlo29.cz. 

jižní Moravy, kterým bouře 24. června 
způsobila mnohamilionové škody a vy-
žádala si nejméně šest lidských životů. 

Srdečné díky vám všem, kdo jste 
do sbírky jakkoli přispěli! 

Pomůžeme společně, děkujeme!

mické závody, také jsme viděli, že mo-
hou přijít povodně, a  Pardubice, ležící 
v  nížině a  na  soutoku dvou řek, mají 
na svém území nemalé záplavové ob-
lasti, zkrátka hasiči budou vyrážet 
v první linii, pokud by se cokoliv stalo. 
Finanční dar města pro nákup špičko-
vé hasičské techniky je dalším potvr-
zením toho, že si hasičů jako partnerů 
vážíme,“ dodal primátor.

Po  nákupu nové cisternové stří-
kačky se stávající technika převede 
z krajské centrály pardubickým dobro-
volným hasičům. 

sraz u Východočeské galerie  na zámku) 
anebo s umělkyní Markétou Kinterovou 
po  tom, co v  městském prostoru tolik 
nevnímáme (od  15:00, sraz u  GAMPY). 
Den pro veřejný prostor pak uzavře 
přednáška Veroniky Schiebelové ve  Vý-
chodočeském muzeu (od  19:00), která 
na  ukázkách historických fotografií dá 
nahlédnout, jak zacházet s  reklamou 
ve veřejném prostoru. 

Průběžný stav účtu pro Moravskou Novou Ves

1+1 den pro umění ve veřejném prostoru 
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Budovu radnice v srpnu zdobila ukrajinská vlajka

Sociální služby chtějí rozšířit vozový park o 14 elektromobilů

Město symbolicky podpořilo ne-
závislou Ukrajinu a  v  úterý 24. srpna 
vyvěsilo na budově radnice ukrajinskou 
vlajku. Prapor tak na  radnici zavlál 
v den, kdy si Ukrajina připomněla 30 let 
od vyhlášení své nezávislosti na Sovět-
ském svazu.

„Právě v úterý 24. srpna tomu bylo 
již 30 let, kdy byla vyhlášena a zároveň 
mezinárodně uznána nezávislost Ukra-

Celkem 14 nových automobilů na čistě 
elektrický pohon by se nově mohlo stát 
součástí vozového parku Sociálních služeb 
města Pardubic. Elektrovozy by organiza-
ci pomohly uspořit během své životnosti 
miliony korun a současně ulevit také život-
nímu prostředí ve městě. Náklady spojené 
s  jejich pořízením by navíc z  velké části 
měla uhradit evropská dotace. „Vozový 
park Sociálních služeb města Pardubic 
v  současné době disponuje více než 45 
vozidly, přičemž značná část z nich by si 

Na  občany, kteří využívají čerstvě 
spuštěnou mobilní aplikaci Pardubice 
v mobilu, čeká několik novinek. Jednou 
z  nich je například mapa kriminality, 
která se „schovává“ pod dlaždicí Mapy, 
a doplněno v aplikaci bylo také hlášení 
městského rozhlasu.

„Snažíme se občanům prostřednic-
tvím aplikace poskytnout maximum 
informací, které by jim mohly být ně-
jakým způsobem užitečné. Mapa kri-
minality by mohla být právě jednou 
z  nich, jelikož díky ní občané zjistí, 
kde dochází k  přestupkové a  trestné 
činnosti, případně k  jakému porušení 
zákona došlo a  jak byl přestupek či 
trestný čin řešen. Občané budou mít 
k  dispozici nejvýznamnější události, 
které Městská policie Pardubice řešila 
za posledních 24 hodin, poté jsou tyto 
informace aktualizovány. Jednotlivé 
události jsou v aplikaci zobrazeny sa-
mozřejmě bez osobních údajů, je zde 
zmíněn typ události, tedy zda se jed-
ná o trestný čin přestupek či ostatní, 
dále je zde uveden způsob řešení, jako 
například předání události Policii České 
republiky nebo vypsání blokové poku-

jiny na  tehdejším Sovětském svazu. 
Naším cílem bylo dát tímto gestem na-
jevo, že chápeme těžkou situaci, která 
v území nadále panuje, a že město Par-
dubice podporuje nezávislost Ukrajiny 
a  ukrajinského lidu, který ve  své zemi 
usiluje o budování demokratických hod-
not a zároveň čelí okupaci části svého 
území ze strany Ruské federace,“ popi-
suje podstatu vyvěšení ukrajinské vlaj-

již zasloužila obměnu. Se stářím vozidel 
jsou spojeny také vyšší provozní a servisní 
náklady. Pořízením celkem 14 nových elek-
tromobilů bychom vozový park významně 
modernizovali, a navíc bychom mohli kaž-
doročně uspořit díky levnějším provozním 
nákladům až 400 tisíc korun. Pokud při-
počteme úsporu na silniční dani a u části 
z nich i na dálničních známkách, může se 
jednat i o částku vyšší. Životnost vozidel 
kalkulujeme na nejméně deset let. Pokud 
získá projekt podporu, můžeme v  násle-

ty, a nechybí zde ani datum, čas a mís-
to události. Věřím, že každý obyvatel 
města tuto novinku uvítá, jelikož díky 
ní bude informován o tom, co se v jeho 
okolí děje,“ popisuje jednu z  inovací 
městské mobilní aplikace náměstek 
primátora Petr Kvaš.

Spolu s mapou kriminality v aplikaci 
přibyla také možnost zobrazit si hláše-
ní městského rozhlasu, které je umís-
těno v sekci Úřad. Obyvatelé navíc mo-
hou využít možnosti notifikace, která 
je upozorní na  nově zveřejněné hlá-
šení. „Výhodou je i  možnost vyselek-
tovat si tato hlášení po  jednotlivých 
městských obvodech, takže si občané 
mohou vybrat, u které městské části si 
notifikace aktivují. Každý občan si tato 
upozornění může nastavit na míru ne-
jen v případě městského rozhlasu, ale 
také při zveřejňování dalších informací 
v aplikaci, jako jsou nové tiskové zprá-
vy a  aktuality či novinky v  kalendáři 
akcí, vyhlášené ankety nebo nové po-
ložky vyvěšené na úřední desce magis-
trátu,“ dodává náměstek Kvaš. 

Mezi nejvíce využívanou služ-
bu aplikace přitom patří stream 

ky jeho iniciátor a zastupitel města Jan 
Hrabal.

Vyhlášení nezávislosti Ukrajiny 
předcházelo 16. července 1990 přijetí 
rezoluce o  státní suverenitě Ukrajiny 
Nejvyšším sovětem Ukrajinské sovět-
ské socialistické republiky a  v  říjnu 
1990 v  Kyjevě za  nezávislost demon-
strovaly už desetitisíce lidí. Nejvyšší 
sovět přijal deklaraci nezávislosti Ukra-

dujících letech rovněž výrazně omezit in-
vestice do obnovy vozového parku a další 
uspořené miliony korun investovat do po-
třebné revitalizace objektů sociálních slu-
žeb. Jako příklad, který je třeba nutně řešit, 
uvádím projekt humanizace starých oddě-
lení v  Domově pro seniory U  Kostelíčka,“ 
informuje ředitel Sociálních služeb města 
Pardubic Petr Krejčí s tím, že až 90 procent 
uznatelných nákladů spojených s  obno-
vou vozového parku by organizace mohla 
uhradit prostřednictvím evropské a státní 

z  městského kamerového systému. 
Veřejnosti je zde zpřístupněno cel-
kem 10 kamer, které prošly testem 
proporcionality. „Veřejnost se na nás 
často obrací s  dotazem, proč není 
v aplikaci umožněn stream z většího 
počtu kamer. Město při zveřejňování 
záběrů muselo pečlivě zvážit, které 
kamery dát do  oběhu a  které nikoli, 
v případě každé kamery jsme proved-
li test proporcionality, v  jehož rámci 
je posuzován poměr práva na  infor-
movanost občanů o  dopravní situaci 
a ochrany osobních údajů. Z více jak 
devadesáti kamer tímto testem pro-
šlo jedenáct, v  jejichž případě není 
možné identifikovat obličeje lidí či 
SPZ vozů. Veřejnost má k  dispozici 
stream z deseti kamer, záběry z té je-
denácté, monitorující křižovatku ulic 
Sukova a  Hradecká, budou v  aplikaci 
přístupné po dokončení rekonstrukce 
střechy objektu, na kterém je kamera 
umístěna,“ podotýká náměstek Kvaš. 
Může se také stát, že stream z někte-
ré kamery zčerná. V takovém případě 
se nejedná o  technické potíže, nýbrž 
o  situaci, kdy byla kamera operáto-

jiny 24. srpna a na tento den také při-
padají oslavy dne nezávislosti, kterými 
si Ukrajina připomíná dobu, kdy získala 
skutečnou, mezinárodně uznanou ne-
závislost. Autorem deklarace přitom 
byl sovětský disident Levko Lukianen-
ko, který strávil v sovětských věznicích 
a  gulazích téměř třicet let a  který se 
po návratu na Ukrajinu pustil v roli po-
slance do boje za nezávislou zemi.

dotace. „Rádi bychom uspěli se žádostí 
o  dotaci z  Integrovaného regionálního 
operačního programu určeného na  pod-
poru a rozvoj sociální infrastruktury, která 
by spolu s  dotací ze státního rozpočtu 
mohla pokrýt zhruba 12,8 milionu korun 
z odhadovaných nákladů ve výši přibližně 
14,2 milionu korun. Věřím ale, že soutěže-
ná cena bude významně nižší,“ informuje 
o  předpokládaných nákladech projektu 
ředitel Krejčí. Nové vozy by sociální služby 
chtěly pořídit do konce letošního roku. 

rem zazoomována a  mohlo by dojít 
k  porušení zákona na  ochranu osob-
ních údajů. 

Radnice spustila novou mobilní 
aplikaci Pardubice v mobilu na začátku 
letošního roku s  cílem umožnit veřej-
nosti mít po ruce ty nejaktuálnější in-
formace zveřejňované na webu města. 
Její používání je intuitivní, uživatelé se 
k vyhledávaným údajům dostanou skrz 
rozcestník s ikonami a u vybraných té-
mat si mohou nastavit zmíněné zasí-
lání upozornění. Kromě aktuálních in-
formací nejen o dopravě či novinkách 
a  chystaných akcích jsou v  aplikaci 
zveřejňovány také informace spojené 
s MHD a pocitová mapa, je možné zde 
využít také online rezervační systém 
či průvodce města s  možností zobra-
zení daného bodu na mapě. V součas-
né době se hranice uživatelů blíží již 
7 tisícům, každého dalšího uživatele 
radnice vítá.

Aplikace pro iOS i Android je zdar-
ma ke  stažení v  App Store a  Google 
Play nebo prostřednictvím univerzál-
ního QR kódu, který je stejný pro obě 
platformy.

Pardubice v mobilu nově nabízí také mapu kriminality
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Školy zahalí podzimní výzdoba z přírodnin

Univerzita Pardubice zve na Noc vědců 

Dětský super den slaví 20. narozeniny 

Lenka Čermáková, UPce

Gabriela Čebišová, pořadatelka akce

Petra Harišová, MAG

Letošní Noc vědců se odehraje opět 
naživo přímo v kampusu Univerzity Par-
dubice. Pro veřejnost se prostory ote-
vřou v pátek 24. září a zábavnou vědou 
nabitý šestihodinový program odstartu-
je v 16 hodin. Na zajímavé experimenty 
a kvízy zvou popularizátoři a výzkumníci 
univerzity všechny zájemce až do  22. 
hodiny.

Ukázky a  pokusy připravili věd-
ci ze všech sedm fakult Univerzity 
Pardubice. Všechny aktivity spojuje 

Dětský super den baví děti nejen 
z Pardubic již dvacet let! Své oslavy pře-
sunul z  června na  září a  máte se zase 
na co těšit! 

Eldis dětský super den se bude ko-
nat v sobotu 18. září od 10 do 17 hodin 

Základní a mateřské školy v ORP (obec 
s rozšířenou působností) Pardubice čeká 
soutěž o nejkrásnější podzimní výzdobu. 
Má to ale háček, protože na  výzdobu 
školy musejí využít co nejvíce přírodních 
materiálů, které najdou v lese.

„Cílem této soutěže je, aby se děti 
zaměřily na  rozpoznávání přírodních 

jediné téma. Letos je to téma času 
ve  všech možných rovinách a  vý-
znamech. Každý se může zkusit 
zamyslet, za  jakou nejkratší dobu 
je například možné překonat vla-
kem určenou vzdálenost, na  jakém 
principu fungují binární nebo modré 
hodiny nebo jak se na  výtvarných 
dílech projevuje „zub času“. To vše 
se zájemci dozvědí a  sami si budou 
moci vyzkoušet. Součástí programu 
budou i  speciálně natočená videa, 

na  dostihovém závodišti. Vystoupí Mi-
chal Nesvadba, nejpopulárnější dětská 
kapela Čiperkové a jako překvapení bude 
youtuber, kterého si děti samy vybraly. 

Na  děti čeká spousta soutěžních 
stanovišť, na  kterých budou moci sbí-

zdrojů a zároveň si uvědomily, z jakého 
stromu je list nebo šiška, která zdobí 
jejich výtvor,“ uvedla vedoucí pracovní 
skupiny pro polytechnické vzdělávání 
Pavlína Věchtová. Vytvořenou výzdo-
bu školy zdokumentují a své záznamy 
mohou od 20. září do 13. listopadu to-
hoto roku zasílat organizátorům sou-

soutěže, kvízy, workshopy a populár-
ní vědecká show. 

Noc vědců vznikla z  podnětu Ev-
ropské komise v  roce 2005. Akce má 
bořit mýty o vědě i  vědcích a ukázat, 
že věda může být také velmi zábavná 
a vědci popularizátoři jsou lidé, kteří ji 
dokáží poutavě představit dětem i do-
spělým. 

Vstup na  akci je zdarma. Pro ná-
vštěvníky je zajištěna okružní trolej-
busová linka, která je dopraví přímo 

rat razítka do  svých soutěžních karet. 
Za odměnu získají holčičky mini panenku 
Barbie a kluci autíčko Hotwheels.

Těšit se můžete na  fotoateliér, par-
kour, karate, basketball, paintball, vir-
tuální realitu, chemické a  přírodovědné 

těže MAP rozvoje vzdělávání v  ORP 
Pardubice II. Nejoriginálnější nápady 
budou ohodnoceny zajímavými cena-
mi. Zapojením školy do  soutěže děti 
stráví více času na čerstvém vzduchu, 
budou se učit poznávat přírodní ma-
teriály, se kterými pracují, a  zároveň 
touto tvorbou podpoří svou fantazii. 

do  kampusu Univerzity Pardubice. 
Všechny informace naleznete na webu 
www.upce.cz/nocvedcu nebo v univer-
zitní facebookové události. Program 
všech akcí v republice je možné zdarma 
stáhnout v mobilní aplikaci Noc vědců 
na Google Play.

V  případě výrazného zhoršení epi-
demiologické situace se akce uskuteční 
online. Více informací najdete na strán-
kách univerzity www.upce.cz.

workshopy, taneční školu, skákací hrady, 
houpačky, vizážistický salon a další. 

Přijďte si užít Eldis 20. dětský su-
per den! Bližší informace o akci najdete 
na stránkách www.detskysuperden.cz.

Rodiče tak při podzimních výletech 
po lese mohou od svých dětí očekávat 
zvýšenou aktivitu ve sběru přírodního 
materiálu. 

Informace o  zapojení škol do  sou-
těže najedete na facebookových strán-
kách projektu: MAP ORP Pardubice II.

Kateřina Procházková, mluvčí VČM

Pernštejnské hodování – food fes-
tival na zámku

Moderní gastronomie a  pern-
štejnská kuchyně na  jednom místě! 
Přijďte ochutnat jak špičkové výtvo-
ry současných kuchařů, tak ověřit 
jejich um v  přípravě jídla, které se 
podávalo u  pernštejnského dvora 
a  v  době renesance! V  sobotu 25. 
září od 10 do 18 hodin se na pardu-
bickém zámku koná první ročník food 
festivalu Pernštejnské hodování. 
Vstup je zdarma.

Prodejci uvaří, usmaží i  upečou 
dobroty jak podle dobových recep-
tů, tak podle současných trendů.  
Na  své si přijdou milovníci masa, 
sladkých dezertů i vegetariánské ku-
chyně, okusit můžete regionální spe-
ciality i  cizokrajná jídla. Však to byli 

Pernštejnové, kdo do Čech i do Vídně 
přinesli chuť Středomoří a  propago-
vali recepty italské a  španělské ku-
chyně. 

Zámecký areál s  valy nabídne 
ideální odpočinkové prostředí pro 
pikniky, posezení na nádvoří – ať už 
přijdete na  zážitkový oběd či odpo-
lední svačinu. Zážitkovou gastrono-
mii doporučujeme doplnit návštěvou 
výstavy Pernštejnské ženy a Evropa.

Petr Nikl – Dialog současného 
malíře s renesancí

Akademický malíř Petr Nikl se 
zhostil nelehkého úkolu vytvořit 
moderní obrazy pro rodovou galerii 
Pernštejnů v  nové zámecké expozi-
ci. Jak se mu pracovalo, v  čem byla 
jeho práce jiná než jeho renesančních 

předchůdců a čím nás dnes renesanč-
ní malba oslovuje? Nejen o  tom se 
rozhovoří výtvarník, ale také spisova-
tel, ilustrátor nebo hudebník v mode-
rované besedě s veřejností.

Východočeské muzeum v Pardubi-
cích ji pořádá ve středu 29. září od 18 
hodin v  přednáškovém sále zámku, 
vstup je zdarma.

Pernštejnská truhla se po dvou 
letech opět ukáže veřejnosti

Rozmanitou nabídku prohlídek Vý-
chodočeského muzea v  říjnu rozšíří 
jedna zcela výjimečná – prohlídka 
pernštejnské truhly. Jediný dochova-
ný pozůstatek pernštejnského mo-
biliáře muzeum zpřístupňuje od  roku 
2016, obvykle jednou za  dva roky. 
Pozoruhodná obří dubová pokladni-

ce, o  které po  staletí nikdo netušil, 
že se v  podzemí Zámku Pardubice 
skrývá, se do  současnosti zachova-
la nejen díky stabilnímu klimatu, ale 
především protože již od  dob Viléma 
z Pernštejna nemohla místnost vzhle-
dem ke svým rozměrům opustit. 

Přítomnost většího počtu lidí ale 
toto klima naruší, proto budou pro-
hlídky jen čtyři a  každá pro deset 
osob s  časovým odstupem tak, aby 
vlhkost mohla pozvolna klesat – zá-
jemci si je mohou rezervovat v  ter-
mínech 2. října a 23. října od 13 a 15 
hodin ve  formuláři na  webu www.
vcm.cz, případně e-mailem na rezer-
vace@vcm.cz. Vstupné na mimořád-
né prohlídky je 180 korun, snížené 
pak 90 korun.

Zámek plný lákadel i v září
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Jana Janderová, UPce

SENIORCENTRUM

Od 1. září se opět otevírá Seniorcen-
trum i  klubovny pro seniory. Pro le-
tošní školní rok činí částka za členství 
v  kroužku 200 Kč. Pozor, do  konce 
kalendářního roku zatím nebudou 
z organizačních důvodů přijímáni noví 
zájemci o kroužky. 

6. 9.  14.00 Hravá kavárnička 
– setkání nad stolními a  karetními 
hrami (Seniorcentrum)

19. 9. 14.00 Taneční odpolední 
čaje, hraje DPH Band (KD Hronovická)

30. 9.  10.00  film „Gump – pes, 
který naučil lidi žít“  (Cinestar)

Univerzita třetího věku se vrací!
Fakulta ekonomicko-správní Univerzi-

ty Pardubice od října letošního roku opět 
otevírá pro seniory a zájemce z řad veřej-
nosti všech věkových kategorií Univerzitu 
třetího věku s cyklem přednášek „Společ-
nost v 21. století – trendy moderní doby“. 
Celkem deset přednášek bude probíhat 

jednou za 14 dní,  vždy ve čtvrtek od 14.00 
do 17.30 hodin. Na každém setkání bude 
představeno jedno aktuální ekonomické 
téma, které doplní další téma z  oblasti 
společenských věd. Celý podzimní kurz 
bude ukončen exkurzí. Zájemci se mohou 
přihlásit buď osobně přímo na Fakultě eko-

nomicko-správní u pí Veselé, nebo elektro-
nicky na stránkách fakulty fes.upce.cz/fes/
univerzita-tretiho-veku, kde najdou po-
drobný rozpis přednášek a další informa-
ce k organizaci kurzu. Přihlášky je možné 
podávat do 20. 9. 2021. Těšíme se na vás!

Od srpna vydává město občanky s čipem
Od  srpna úřady nově vydávají, místo 

občanských průkazů se strojově čitelný-
mi údaji, průkazy s  biometrickými prvky, 
jejichž součástí je vedle fotografie také 

kontaktní čip s otisky prstů. Ty mají držite-
lům usnadnit volný pohyb po státech EU. 
Občanské průkazy budou obměňovány 
postupně tak, jak jim bude končit platnost. 

Pokud má občan vydaný platný občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji, ale bez 
biometrických údajů, může s ním v rámci 
EU cestovat do konce jeho platnosti.

Veřejná dobrovolná dražba nemovitých věcí
Dražebník a navrhovatel:  Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, se síd-
lem Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 21 Pardubice
Termín a místo:  9. září 2021 od 11:00 hodin v zasedací místnosti  
č. 011 v přízemí budovy č.p. 44, ul. Štrossova, 530 21 Pardubice.
Předmět dražby: 
1.   Bytová jednotka č. 177/20 – byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím v 8. NP domu č.p. 177, 
178, 179, 180 v ulici Mladých, Pardubice, část obce Polabiny. Celková podlahová plocha 
54,06 m2. Byt je neudržovaný, vyžadující modernizaci, je právně i  fakticky volný. Stav 
bytu odpovídá jeho údržbě a stáří. 
Dražební jistota:      50.000,- Kč  Začátek dražby: 11:00 hodin
Nejnižší podání:   1.691.000,- Kč   Minimální příhoz: 10.000,- Kč
2.  Bytová jednotka č. 204/4 – byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím ve 2. NP domu č.p. 
203, 204, 205, 206, 207, 208 v ulici Nová, Pardubice, část obce Polabiny. Celková pod-
lahová plocha 54,70 m2. Jedná se o byt neudržovaný, vyžadující modernizaci, je právně 
i fakticky volný. Stav bytu je poplatný jeho vybavení, údržbě a stáří. 
Dražební jistota:      50.000,- Kč  Začátek dražby: 12:00 hodin
Nejnižší podání:   1.658.464,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Termín a místo:  16. září 2021 od 10:00 hodin v zasedací místnosti 
č. 011 v přízemí budovy č.p. 44, ul. Štrossova, 530 21 Pardubice.
Předmět dražby:
1.   Nebytová jednotka č. 1566/21 – v 1. NP domu č.p. 1566 v ulici Sladkovského, Pardubi-
ce, část obce Zelené Předměstí. Celková podlahová plocha 212,36 m2. Nebytová jednotka 
(původně prodejna železářství U Kutila) je v původním mírně horším stavebně technic-
kém stavu, je právně i fakticky volná. Stav odpovídá údržbě a stáří. 
Dražební jistota:      50.000,- Kč  Začátek dražby: 10:00 hodin
Nejnižší podání:   4.500.000,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč
2.  Nebytová jednotka č. 1566/22 – v 1. NP domu č.p. 1566 v ulici Sladkovského, Pardubi-
ce, část obce Zelené Předměstí. Celková podlahová plocha 79,92 m2. Nebytový prostor je 
v původním stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou. Je právně i fakticky volný. 
Dražební jistota:      50.000,- Kč  Začátek dražby: 11:00 hod.
Nejnižší podání:   2.000.000,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč
3.  Nebytová jednotka č. 2449/100 – v 1. NP domu č.p. 2449, 2450, 2451, 2452 v ulici 
Devotyho, Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Celková podlahová plocha 71,00 m2. 
Prostor je využíván jako obchod strojní techniky na základě nájemní smlouvy uzavřené 
na dobu neurčitou za tržních podmínek.
Dražební jistota:      50.000,- Kč  Začátek dražby: 12:00 hodin
Nejnižší podání:   1.700.000,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč

3.  Nebytová jednotka č. 1313/102 – v 1. NP domu č.p. 1312, 1313, 1314 v ulici Wintrova 
II, Pardubice, část obce Bílé Předměstí. Celková podlahová plocha 127,96 m2. V roce 2016 
byl nebytový prostor stavebně upraven za účelem nájmu – dětská skupina. Nyní je neby-
tový prostor právně i fakticky volný.
Dražební jistota:      50.000,- Kč  Začátek dražby: 13:00 hodin
Nejnižší podání:   2.400.000,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč
4.  Nebytová jednotka č. 1314/101 –  v 1. NP domu č.p. 1312, 1313, 1314 v ulici Wintrova II, 
Pardubice, část obce Bílé Předměstí. Celková podlahová plocha 60,82 m2. Budova je v části 
nebytových jednotek minimálně udržovaná. Nebytová jednotka je právně i fakticky volná.
Dražební jistota:    50.000,- Kč  Začátek dražby: 14:00 hodin
Nejnižší podání:  1.300.000,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Zápis do všech dražeb bude probíhat průběžně od 10:00 hodin dne 9. září 2021. Zahájení 
první dražby je v 11:00 hodin. Draží se postupně ve shora uvedeném pořadí. Manželé dražící 
do SJM se účastní dražby oba, nebo musí předložit ověřenou plnou moc k zastupování.
Prohlídky předmětu dražby: 6. září 2021 vždy od 16:00 do 17:00 hodin na místě 
samém. Bližší informace na úřední desce magistrátu, na stránkách www.pardubice.eu 
nebo na tel. 466 859 487, JUDr. Petr Nuckolls, nebo 466 859 173, Ing. Bohuslava Hrdá.

4.  Nebytová jednotka č. 2449/101 – v 1. NP domu č.p. 2449, 2450, 2451, 2452 v ulici 
Devotyho, Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Celková podlahová plocha 70,00 m2. 
Nebytová jednotka je zkolaudována jako servis strojní techniky. Za tímto účelem je vy-
užívána na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek. 
Dražební jistota:    50.000,- Kč  Začátek dražby: 13:00 hodin
Nejnižší podání:  1.680.000,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč
5. Nebytová jednotka č. 1822/100 – v 1. NP domu č.p. 1822 v ulici nábřeží Závodu míru, 
Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Celková podlahová plocha 37,02 m2. Nebytový 
prostor je v  běžném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou. Je právně 
i fakticky volný.
Dražební jistota:    50.000,- Kč  Začátek dražby: 14:00 hodin
Nejnižší podání:     960.000,- Kč  Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Zápis do všech dražeb bude probíhat průběžně od 9:00 hodin dne 16. září 2021. Za-
hájení první dražby je v 10:00 hodin. Draží se postupně ve shora uvedeném pořadí. 
Manželé dražící do SJM se účastní dražby oba, nebo musí předložit ověřenou plnou 
moc k zastupování.
Prohlídky předmětu dražby: 8. a 13. září 2021 vždy od 16:00 do 17:00 ho-
din na místě samém. Bližší informace na úřední desce magistrátu, na internetových 
stránkách stránkách www.pardubice.eu nebo na tel. 466 859 487, JUDr. Petr Nuckolls, 
nebo na tel. 466 859 173, Ing. Bohuslava Hrdá.
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Diskuzní fórum

František Šebek, historik

Zelená brána
Moje odpověď na otázku, zda by Ze-

lená brána (míněna věž brány) měla být 
omítnuta, nebo by se měla zachovat 
nynější podoba s obnaženým kamenným 
zdivem, zní jednoznačně: doporučuji za-
chovat nynější podobu a  věž neomítat. 
Vedou mě k tomu následující skutečnosti.

Není pochyb, že Zelená brána byla 
při svém vzniku v  16. stol. omítnuta. 
Omítka měla ovšem tenkrát zcela ji-
nou konzistenci než novodobé maltové 
omítky. Vzezření brány se několikrát 
měnilo. Např. v roce 1843 byl odstraněn 
ochoz a  zdivo nastaveno a  plášť zesi-
loval. Roku 1870 se měla Zelená brána 
zbourat, ale nebylo na  to dost peněz. 
Návrh se objevil znovu 1875, ale nepro-
šel, když se začala stavba vnímat jako 
významná památka. To nezabránilo 
tomu, aby se po  deseti letech nezrodil 
nápad radikální přestavby (architekt 
Mocker). Proti se vehementně postavi-
la místní veřejnost, a  tak v  roce 1886 
došlo jen k dílčím úpravám, ale celkově 
původní podoba pernštejnské památky 
zůstala zachována. Zelená brána z toho 
také vyšla vítězně jako historická domi-
nanta města. Což jí zůstalo dodnes.        

Při úpravách roku 1886 byla brána 
mimo jiné (zhruba po  čtyřiceti letech) 
nově omítnuta. Uplynulo deset let 
a  začaly se projevovat první problémy 

opadávání omítky. Lze je pozorovat 
na  dochovaných fotografiích, například 
jako fleky po opravách (častěji na seve-
rozápadním nároží); na  jedné fotografii 
je vidět zedníky lezoucí po  plášti věže 
po dlouhém žebříku. Vlivem povětrnosti 
po  čase celá omítka zšedivěla a  zflek-
atěla. Na  několika fotografiích z  konce 
19. a  začátku 20. stol. je do  očí bijící 
kontrast mezi fádním vzezřením Zelené 
brány a  několika budov z  okolí – no-
vostaveb nebo nedávno opravených 
objektů. Dominanta a  chlouba města 
ztratila po deseti patnácti letech glanc. 
Teoreticky byla jistě možná pravidelná 
obnova nátěru fasády, ale u  kompliko-
vané přes 60 m vysoké stavby (zděná 
část má výšku asi 50 m) to je praktic-
ky nereálné, nedojde-li ke kumulaci více 
vážných závad. A  to „jenom“ flekatá, 
ošuntělá fasáda věže není!

V prvním desetiletí 20. stol. se dostá-
val problém stavu a oprav Zelené brány 
častěji na  pořad jednání městské rady 
i zastupitelstva, ocital se i na stránkách 
místního tisku (například 1902 až 1903, 
1905, 1910). Radikální řešení přišlo 
na  podzim roku 1912. Na  věži Zelené 
brány se mj. obnovil ochoz a odstranila 
se po pětadvaceti letech omítka. Zelená 
brána se zbavila výše naznačených pro-
blémů a  dostala nynější vzhled. Režné 
kamenné zdivo věže mělo symbolizovat 

starožitnost, bytelné historické stav-
by. Navíc nám názorně dokumentuje 
dvě historické fáze stavby (éru z  doby 
Viléma z Pernštejna a zásadní přestav-
bu po  roce 1538). Tato podoba Zelené 
brány se za oněch 110 letech vžila jako 
skutečná dominanta města a  symbol 
jeho historických tradic. 

Obnažené zdivo věže bez podstatné 
úhony přežilo, přestože byl různoro-
dý kamenný materiál vystaven oněch 
110 let výkyvům teploty a  povětrnosti 
(hlavní námitka zastánců omítnutí brá-
ny). Pravda, je nyní naléhavě třeba zdivo 
řádně ošetřit, restaurovat. Mám přitom 
osobní zkušenosti z obnovy zámku. Jed-
na kamenná zeď opěrného pilíře byla 
v 90. letech ošetřena restaurátory che-
mickou látkou a odmítl jsem potom po-
žadavek památkářů nahodit ji omítkou 
(vedly mě k  tomu tenkrát ekonomické 
důvody). Dodnes je ta zeď po více jak 25 
letech v perfektním stavu, zatímco jiné, 
omítkou ošetřené opěrné pilíře musely 
být za tu dobu opravovány, některé už 
dvakrát (!). Je třeba ovšem také vědět, 
že restaurování kamenného zdiva Zele-
né brány bude parně nákladnější než její 
nahození omítkou. To se ale vrátí v ná-
kladech na údržbu a  ta bude v případě 
omítky velice složitá (historie to jed-
noznačně potvrzuje). Ostatně, musíme 
za každou cenu volit nejlevnější řešení? 

Vnímám také názor pana architek-
ta Řepy (čestný občan města) a  bavil 
jsem se o  tom s  panem architektem 
Košařem. Oba se shodují, že vizuálně 
působí kamenné zdivo Zelené brány do-
minantně jako harmonický kontrapunkt 
s  fasádami domů v historickém centru. 
Opačné řešení považují oba pánové 
za  nešťastné a  já s  nimi souhlasím. Je 
to jistě věc názoru. Všichni určitě uvi-
díme v  nejbližších dnech na  stránkách 
novin a  v  jiných tiskových materiálech 
vizualizaci podoby Zelené brány opatře-
né omítkou. Bude to jistě výtečné! Ale 
pozor! Ďábel je zpravidla skryt v detailu! 
Takto to bude možná vypadat prvních 
deset let. Potom nastanou neúprosné 
patálie s  jejím vzezřením a  bolestné 
diskuse, co s  tím. Není to jen nějaký 
dvou nebo třípatrový dům. Historické 
zkušenosti jádro problému jasně doklá-
dají. Mohl bych ukazovat na  konkrétní 
případy těch potíží přímo v Pardubicích 
na podstatně jednodušších a méně ex-
ponovaných historických stavbách, ale 
to sem už nepatří. 

Záleží mi na  tom, jak po  nezbytné 
opravě bude Zelená brána v  budouc-
nosti plnit funkci městské dominanty, 
a  proto budu v  referentu hlasovat pro 
uchování její nynější podoby.

Východočeské divadlo vstoupilo do 112. divadelní sezóny

Jana Pithartová, dramaturgyně VČD

Pardubický herecký soubor už 
v  srpnu zahájil novou divadelní se-
zónu, jejíž průběh snad již nenaruší 
vnější okolnosti, jak se stalo ve  dvou 
předchozích. V  jejich důsledku potře-
bujeme letos mnohem více hrát a o to 
méně můžeme zkoušet. Kromě dlouhé 
řady představení, která jsme měli, leč 
nemohli odehrát v  loňské i  předloň-
ské sezóně, dlužíme divákům i několik 
premiér inscenací, které – již nastudo-
vané – „stojí ve  frontě“. Jsou to Žít-
kovské bohyně, Jako břitva a na Malé 
scéně Venkov a Normální debil 2. Tyto 
hotové inscenace postupně „oprá-
šíme“ a  jejich premiéry uskutečníme 
do konce letošního roku. Teprve pak se 
otevře čas a prostor novému zkoušení. 
V  Městském divadle chystáme tři zá-
bavné komedie, každou z úplně jiného 
soudku. 

Komedie Alana Ayckbourna, jejíž 
anglický název zní Comic Potential, 
je z  prostředí komerčního televizní-
ho studia, v  němž vznikají nekoneč-
né rychloseriály. V  zájmu nízkoroz-
počtové vysoké produktivity v  nich 
nehrají herci, ale herečtí roboti. Když 
však jedna půvabná robotka začne 
projevovat nenadálé emoce, začnou 
se dít věci… Tvůrcem inscenace 
bude režisér Zdeněk Dušek, který 
u  nás naposledy režíroval Goethovo 
Spříznění volbou a  před tím komedii 
Z postele do postele (rovněž od Ala-
na Ayckbourna).   

Politická taškařice Mimo záznam 
těží z  předvolebních tahanic a  ča-
chrů v  (nejen) českých zemích. Děj 
má dvě souběžné linie ve  dvou pro-
středích: v  hodinovém hotelu pro V. 
I. P.  hosty a  v  salonku jiného hote-

lu kdesi v  Hradci. V  prvním prosto-
ru tráví ilegální líbánky nesezdaná 
dvojice ženatého předsedy vlivné 
politické strany a  šéfky jeho porad-
ců. Ve druhém kují předvolební pikle 
jejich protivníci a  bujaře se k  tomu 
posilňují alkoholem. Autorem hry je 
Petr Abraham, režisérem inscenace 
Petr Novotný. Už dávno není tajem-
stvím, že oba sídlí v jednom těle.

Děj muzikálové komedie Pekařova 
žena, inspirované stejnojmenným 
filmem režiséra Marcela Pagnola, se 
odehrává na  francouzském venkově 
ve  30. letech zalitých šansonovými 
melodiemi. Do  zapadlé vesničky se 
přistěhuje pekař se svou mladou že-
nou, která se však zamiluje do míst-
ního svůdníka, a  manžel ze žalu 
přestane péct. Co udělají venkova-
né, aby nebyli bez chleba? Komedii 

chystá brněnský režisér Petr Gazdík, 
který v  Pardubicích režíroval Kvítek 
z horrroru.

Na  Malé scéně ve  dvoře připra-
vujeme českou premiéru poetické 
hry pro jeden herecký pár Rychlost 
dopadu sněhové vločky. Je o  síle ne-
vyhnutelného setkání, o  jiskře, která 
přeskočí mezi dvěma lidmi a nedá se 
ničím uhasit, o  nekonečnu možností 
konečného života. Hru napsala mladá 
anglická dramatička Nina Jane Berry 
a k režii si ji vybral Mikoláš Tyc, který 
se v Pardubicích představil inscenací 
Bílá nemoc.

Jako za  starých časů bez covidu 
chystáme i  scénická čtení a  pořady 
v Poediu. Tak si vzájemně držme palce 
a buďme zdraví! 
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Pět set let renesance ve východních Čechách

Filharmonie vstoupí do nové sezony se Šporclem

Pardubické hudební jaro opět na podzim

Marie Manrique Pernštejnská de 
Lara (cca 1535–1608), manželka Vra-

tislava z  Pernštejna. Španělka, dvorní 
dáma královny Marie Habsburské, 
se kterou byl Vratislav z  Pernštejna 
oženěn roku 1555 v  rámci promyš-
lené sňatkové politiky panovnického 
dvora. Byl to jeden z  prvních sňatků 
tohoto typu, při němž byli příslušníci 
či příslušnice nastupující generace vý-
znamné české šlechty rodinnými vaz-
bami propojováni s  rodinami z kultur-
ně románského katolického prostředí 
ze Španělska nebo Itálie. Pernštejnský 

Plná velkých jmen. Tak by se dala de-
finovat 53. koncertní sezona Komorní 
filharmonie. Hned na začátku nové sezony 
se spolu s  Komorní filharmonií Pardubi-
ce představí Pavel Šporcl. Posluchači se 
mohou těšit, že klasickou hudební scénu 
probudí k  životu tento proslulý houslista 
a  na  svých legendárních modrých hous-
lích provede Mendelssohnův Koncert pro 
housle a orchestr e moll. 

 „S pardubickou filharmonií spolupracuji 
dlouhodobě, v  minulosti jsme absolvova-
li několik turné a vracím se do mně velmi 
známého prostředí. Jsem šťastný, že jsem 
byl požádán právě o Mendelssohna. Je to 
koncert překrásný, romantický a  rád ho 
hraji už od svých dětských let. Musíme se 
snažit, abychom sezonu a veškeré kulturní 
akce znovu nastartovali,“ nechal se slyšet 
Pavel Šporcl. Pod taktovkou šéfdirigenta 
Stanislava Vavřínka dále zazní také díla 

Jelikož pandemická situace neumož-
nila uskutečnit festival v  plánovaných 
termínech, přesunuli jsme vybrané kon-
certy 43. ročníku Pardubického hudební-
ho jara na podzim tohoto roku:

19. 9. „Koncert Hudby hradní stráže a  
Policie ČR“ na nádvoří zámku v Pardu-
bicích 
30. 9. „Jiří Bárta a  jeho Bach“ ve Spole-
čenském sálu zámku v Pardubicích
4. 10. „Misterio del ángel – Tango ar-
gentino show“ s  Escualo Quintetem, 
Annou Polívkovou a  Michalem Kur-
tišem v  Kongresovém centru Paláce 
Pardubice 

palác na Pražském hradě (dnešní Lob-
kovický palác), kde Marie Pernštejnská 
s houfem dětí obvykle pobývala, když 
byl manžel na diplomatických cestách 
v  zahraničí, se stal hlavním centrem 
španělské kultury třetí čtvrtiny 16. 
století. Do  Čech si s  sebou Marie de 
Lara ze Španělska přivezla cennou 
rodinnou relikvii, která je dnes známa 
a uctívána jako tzv. Pražské jezulátko. 

(Z  expozice Východočeského muzea 
na Zámku Pardubice, malba Petra Nikla).

od Beethovena – předehra k baletu Stvo-
ření Promethea a Symfonie č. 7 A dur.

Zahajovací koncerty s názvem MODRÉ 
HOUSLE (V) ZÁŘÍ se uskuteční ve  dnech 
13., 14. a 15. září, vždy od 19 hodin v Su-
kově síni Domu hudby. Vstupenky jsou 
v prodeji od 30. srpna – online na www.
kfpar.cz a také v Turistickém informačním 
centru, náměstí Republiky 1, Pardubice, 
kde je zdarma k dispozici tištěná brožura 
nové sezony. Nová sezona přináší jednu 
zásadní změnu. Přetrvávající omezení 
neumožnila uvolnit do  prodeje plnou ka-
pacitu sálu, a  tak se tradiční předprodej 
abonmá neuskutečnil. Vedení orchestru se 
rozhodlo nabízet vstupenky na  koncerty 
jednotlivě, vždy v maximálním povoleném 
počtu a  v  souladu s  opatřeními platnými 
v kultuře.

Prodej vstupenek bude spuštěn vždy 
14 dní před termínem koncertu. V případě 

17. 10. „Chrámový koncert“ s  Vilémem 
Veverkou a  Barocco sempre giovane 
v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích
19. 10.  „Dvořákovo klavírní kvarteto 
a Cyril Höschl“ v Hudebním sále radnice 
v Pardubicích
24. 10. muzikál „Divotvorný hrnec“ ve Vý-
chodočeském divadle v  Pardubicích
25. 10. „Sedm dní na Karlově univerzitě“ 
se souborem Schola Gregoriana Pragen-
sis v  kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Chrudimi 
3. 11. „Czech Brass“ – koncert sdružení 
špičkových českých hráčů na  žesťové 
nástroje v Divadelním sálu Občanské zá-
ložny v Přelouči

klasických (dříve abonentních) koncertů 
se vždy v pondělí dva týdny předem spus-
tí prodej i na úterní či středeční termíny. 
Konkrétní příklad – vstupenky na říjnové 
koncerty (Grand Rondeau, host: Sme-
tanovo trio), které se uskuteční 11., 12. 
a  13. října, budou uvolněny do  prodeje 
na všechny tři termíny v pondělí dva týd-
ny předem, tzn. 27. září. 

„Rád bych naše pravidelné posluchače 
ujistil, že tato změna je pouze dočasná 
a  možnost zakoupit abonmá obnovíme, 
jakmile bude možné koncertovat bez ome-
zení. I kdyby to mělo být uprostřed sezony 
– a kéž by se tak stalo! Zároveň chci zdů-
raznit, že posluchači o svá oblíbená místa 
v sále nepřijdou a zůstávají jim v rezervaci 
až do doby, kdy obnovíme normální chod. 
Věřím, že u posluchačů nalezneme pocho-
pení,“  uvedl ředitel Pavel Svoboda.

Osm koncertů v původně naplánova-
ných termínech v  březnu a  v  dubnu se 
uskutečnilo v podobě streamu. Publikum 
nahradily kamery a  mikrofony, zájemci 
mohou zhlédnout záznamy těchto kon-
certů na  stránkách www.pardubickehu-
debnijaro.cz, facebooku a instagramu. 

Více informací o 43. ročníku Pardubic-
kého hudebního jara, o možnosti vrácení 
či výměny vstupenek na  neuskutečně-
né koncerty a  o  předprodeji vstupenek 
na  koncerty v  náhradních termínech 
na podzim naleznete na webových strán-
kách PHJ, Ticketportalu a  Turistického 
a informačního centra Pardubice.

Stěhování OSPOD 

V souvislosti s rekonstrukcí 4. patra 
budovy magistrátu města Pardu-
bic U  Divadla 828 bude oddělení 
sociálně právní ochrany dětí v ter-
mínu  od 1. 9. do cca 15. 11. 2021 
fungovat v náhradních prostorách 
– částečně v budově U Divadla 828 
a částečně v budově Štrossova ul., 
4. patro. V případě potřeby doporu-
čujeme předem volat na  tel. čísla 
466 859 632 (Dana Hnízdová) nebo  
466 859 323 (Aneta Růžičková).

Katalog pro volný čas dětí 
a mládeže

Odbor školství, kultury a  sportu 
průběžně aktualizuje Katalog pro 
volný čas dětí a  mládeže, který 
je zveřejněn na  stránkách města 
(www.pardubice.eu/o-pardubicich/
katalog-pro-volny-cas-deti-a-
-mladeze/). Katalog nabízí přehled 
sportovních, hudebních, tanečních, 
výtvarných, jazykových a  dalších 
kroužků, které jsou pardubickými 
organizacemi realizovány pro děti 
a mládež během školního roku. Je 
členěn do  jednotlivých sekcí dle 
druhu činnosti a poskytuje základní 
informace o nabízených kroužcích. 
Nabídka z katalogu bude zajímavá 
nejen pro děti, ale i  jejich rodiče. 
Organizace, které dosud v katalogu 
nejsou zařazeny, mohou zasílat in-
formace ke zveřejnění o svých vol-
nočasových aktivitách na  adresu 
martina.myslilova@mmp.cz.

Veřejná nabídka prodeje použi-
tého stavebního materiálu 

Statutární město Pardubice nabí-
zí k  odprodeji přebytek žulového 
materiálu – žulových obrub OP 
3, (25 x 20 x délka 80 – 160 cm). 
Cena: 605,- Kč včetně DPH za bm. 
Ve  věci prodeje žulového mate-
riálu se mohou zájemci obrátit 
na  Ing.  Pavla Bureše, referenta 
odboru dopravy, Magistrátu města 
Pardubic, tel 466 859 363. Písemné 
žádosti s uvedením požadovaného 
množství posílejte na e-mail: pavel.
bures@mmp.cz. Materiál si mů-
žete prohlédnout v  areálu Služeb 
města Pardubic po domluvě na tel. 
466 260 820.

Andrea Žeravíková, mluvčí KFP

Josef Krečmer, ředitel MF PHJ



Radniční zpravodaj  9 | 2021

Východočeské muzeum v  Pardubicích 
ve  spolupráci s  Univerzitou Pardubice při-
pravilo putovní výstavu autorů Pavla Mar-
ka a  Tomáše Libánka Pernštejnské ženy 
a Evropa. Z ní vybíráme zajímavé momenty 
do naší křížovky. Aktuální informace o celém 
projektu 500 let renesance ve východních 
Čechách najdete na stránce vilem500.cz.

Pernštejnské ženy v 16. století TAJEN-
KA a  sečtělé, často se přátelily s  literáty 
a humanisty. Dcera Jany z Pernštejna Ma-
ria Luisa de Aragón a její manžel Carlos de 
Borja se zřejmě stali předlohou zlomyslného 
vévodského páru v románu Důmyslný rytíř 
Don Quijote de la Mancha.

Znění tajenky nám posílejte do data příš-
tí uzávěrky poštou nebo elektronicky na ad-
resy uvedené v tiráži na straně 19. 

Tajenka z minulého čísla: STŘEDOMOŘ-
SKÉ. Výherkyní se tentokrát stala paní 
Bohumila Kramaříková. Cena je připravena 
k vyzvednutí po e-mailové / telefonické do-
mluvě na Pernštýnském náměstí. 

Křížovka o ceny AUTOR:
JIRKA 

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

TENISOVÁ 
SADA BÝK OLYMPIJSKÝ 

REKORD
INTRIKÁN 
PLETICHÁŘ ZÁVĚŤ OKRAJ ŠATŮ

ZASTARALÉ 
VZTAŽNÉ 
ZÁJMENO

PRŮHLEDNÁ 
ODRŮDA 

ORTOKLASU

MOŘSKÁ 
VYDRA ŠPIČATÉ

VÝZVA 
K ZASTAVENÍ

OLGA 
DOMÁCKY JAKO (SLOV.)

EVROPSKÉ 
PENÍZE

24 HODIN NĚMECKÝ ČLEN

ODBOROVÝ 
SVAZ 12:00

CITOSLOVCE 
ZVUKU 
BUDÍKU

DĚLNICKÁ RUDÁ 
MILICE (RUS.)

PRODEJNÍ 
DESKA

ŠVESTKA DROBOTINA

ČESKÝ 
HUDEBNÍ 

SKLADATEL

SLOUPOVÁ SÍŇ AMERICKÁ 
MĚNA

CIZÍ ŽENSKÉ 
JMÉNO

GEOMETRICKÝ 
ROZMĚR

TAJENKA

SUŠENÉ MLÉKO

NARKOTIZAČNÍ 
KAPALINA JMÉNO 

DESTINOVÉ
TĚLNÍ 

VÝMĚŠEK
ČERNÝ PĚVEC

NAŠE TV 
STANICE

TICHO EVROPSKÝ 
POHÁR

ZN. SELENU NÁZEV ZN. 
POLOMĚRU

SPODEK 
NÁDOBY SOUPEŘ KAPITÁN 

JULESE VERNA

SAMICE JELENA VYSOKÉ KARTY NÁŠ HOKEJOVÝ 
REPREZENTANT
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Sportovní park nadchl návštěvníky i pořadatele

Nabité září na závodišti! Zveme nejen na výstavu Koně v akci

Benefiční festiválek podpoří i díky vám tři děti!

Devět sportovních dnů na  soutoku 
Labe a Chrudimky je za námi – Sportovní 
park Pardubice 2021 skončil v neděli 15. 
srpna. Navštívily jej desetitisíce návštěv-
níků a z atmosféry v parku bylo zřejmé, že 
si to u nás návštěvníci užili. 

„Už v sobotu 7. srpna se park zaplnil 
lidmi hned po  otevření, bylo znát, že se 
lidé na  naši akci těšili. Zahajovací den 
tradičně patřil našemu hlavnímu partne-
rovi Službám města Pardubic a jejich akci 
Zažij město. Hned druhý den se parkem 
prohnali gladiátoři a  pořadatelé tohoto 
náročného běhu napočítali letos rekord-
ní účast, a to 1 500 běžců. První víkend 
tedy naprosto předčil všechna očekává-
ní,“ uvedl manažer akce Pavel Stara. Plno 
na  stanovištích ale bylo i  v  pondělí, kdy 

Na Pardubickém závodišti bude oprav-
du živo. Dostihoví koně se tu vystřídají 
s řadou dalších plemen, která se představí 
při různorodých sportovních i  pracovních 
činnostech. A nejen to – v  rámci dostihů 
se bude slavit Evropský den koní, v rámci 
výstavy Koně v akci potom dožínky. 

Evropský den koní
V sobotu 4. září bude Pardubické zá-

vodiště zářit žlutou barvou. Na programu 
je totiž závěrečná IV. kvalifikace na 131. 
Velkou pardubickou se Slavia pojišťov-
nou, ke  které je již několik let přiřazen 
barevný dress code ve žlutých odstínech. 
Tradičním se dá také nazvat propojení 
dostihů s  oslavou Evropského dne koní, 
který města sdružená v  síti Euro Equus 
slaví už od roku 2015. Tyto oslavy se ko-
nají nejen v Pardubicích, ale také v Polsku, 
ve Španělsku, v Portugalsku a v Belgii. Ná-

do parku dorazily v hojném množství pří-
městské tábory z Pardubic i okolí. „Jsme 
si vědomi, že kromě hladu po akcích pro 
děti i celé rodiny a touze sportovat sehrá-
lo roli i skvělé počasí, za tento podstatný 
faktor pro návštěvnost jsme samozřejmě 
vděčni a  děkujeme tam nahoru,“ dodal 
Pavel Stara. 

Plný park dětí byl také v úterý, které 
patřilo Městské policii Pardubice a ukáz-
kám výcviku služebních koní a  psů. 
Středa se nesla ve  znamení běhu pro 
dobrou věc a  účastníci druhého ročníku 
charitativního běhu generálního partne-
ra Sportovního parku Pardubice Foxconn 
RUN podpořili 50  000 korunami han-
dicapovaného Míšu, který se tak dočká 
vysněných nových sání na  sledgehokej. 

vštěvníci Pardubického závodiště se tak 
mohou těšit nejen na napínavé souboje 
na dostihové dráze, ale také na zajímavý 
doprovodný program zejména pro děti. 
Dětská stanoviště s  výtvarnými a  krea-
tivními úkoly, vědomostní kvízy a Dětskou 
Velkou pardubickou doplní i kvíz s olym-
pijskou jezdeckou tématikou pro dospělé. 
Pozornosti diváků by však neměly ujít ani 
samotné dostihy. Na  programu jich je 
celkem osm a všímavý divák se při nich 
bude moct setkat také s potomkem za-
kladatele Velké pardubické, hrabětem 
Francescem Kinským dal Borgo. 

Koně v akci
Říká se o ní, že je největším setkáním 

koní a lidí v domově Velké pardubické. Řeč 
je o výstavě Koně v akci, která letos zapí-
še už svůj 23. ročník, a to 11. a 12. září. Le-
tošním tématem jsou „dožínky“ a právě 

„Menší pokles návštěvnosti ve  Sportov-
ním parku Pardubice byl pouze v  pátek, 
kdy bylo skutečně tropické horko, v  so-
botu už u nás ale bylo zase rušno, když 
k nám od rána mířili běžci na běh plný ba-
rev. A také pořadatelé šestikilometrového 
běhu Barvám neutečeš byli nadšeni z vel-
mi vysoké účasti v  závodu, na  který se 
zaregistrovalo 1  200 běžců. Závěr akce 
patřil premiéře charitativního Cooloběžka 
Cupu a na soutoku se proháněli sportovci 
na koloběžkách,“ jmenuje manažer Stara.

Sportovní park vzdal hold také pardu-
bickým olympionikům – plavci Honzovi 
Čejkovi, který startoval Gladiator race, 
běžkyni Ladě Vondrové, která předávala 
medaile účastníkům charitativního běhu 
Foxconn RUN, i rychlochodci Lukáši Gdulo-

v tomto duchu se ponese celý program. 
Navíc v neděli 12. září se k výstavě připojí 
Okresní dožínky, pořádané Okresní agrár-
ní komorou Pardubice. Sobota 11. září na-
bídne hlavní program. Už od ranních ho-
din se budou konat chovatelské přehlídky 
chladnokrevných koní, haflingů, shetland-
ských pony a slovenského teplokrevníka. 
Podpořit zejména chladnokrevné koně 
budou moci návštěvníci hned v rámci tří 
mistrovství České republiky – v  sobotu 
v orbě a v těžkém tahu, v neděli v ovla-
datelnosti s kládou. Připraveny jsou také 
ukázky moderního zemědělství, do které-
ho jsou samozřejmě zapojeni koně, nebo 
třeba projížďky na koních či v kočárech. 
Komponovaný program v rámci sobotní-
ho odpoledne divákům představí rozma-
nité dovednosti malých i velkých plemen 
– jen namátkou například koňský fotbal, 

vi, který zahajoval běh 
Barvám neutečeš. 

„Uteklo to doslo-
va jako voda. Chtěl 
bych poděkovat našemu týmu i  spor-
tovním klubům, které jely vedro nevedro 
naplno, a  samozřejmě našim dobrovol-
níkům, před kterými je třeba letos zase 
smeknout klobouk! Děkujeme i  našim 
partnerům, kteří sami vymýšleli pěkné 
aktivace pro celé rodiny. Od  druhé po-
loviny týdne už náš tým přemýšlel nad 
změnami i zlepšeními a plánoval možné 
novinky na  příští srpnové sportování 
na  soutoku, a  tak věříme, že budeme 
dobře připraveni i na Sportovní park Par-
dubice 2022, na který se už teď těšíme,“ 
uzavřel s úsměvem Pavel Stara.

kladrubští vraníci 
v  zápřeži i  s  dámou 
v sedle, ukázka výcvi-
ku policejních koní, všestranné dovednos-
ti haflingů, premiérový překážkový dostih 
shetlandských pony a  také formanská 
jízda. Právě ta bude pozvánkou na  ne-
dělní dožínky s bohatým programem pro 
děti i  dospělé. Podrobnější informace 
na www.zavodistepardubice.cz 

Velká pardubická
Po skončení výstavy Koně v akci budou 

do dostihového svátku zbývat už jen čtyři 
týdny. V pořadí 131. ročník Velké pardubic-
ké se Slavia pojišťovnou je v kalendáři akcí 
zapsán na  neděli 10. října, tradičně mu 
bude předcházet i sobotní program. Vstu-
penky na vrchol české překážkové sezony 
se začnou prodávat v září. 
Kateřina Nohavová, mluvčí závodiště

Tomáš Svatoň, pořadatel

Nadační fond Společná šance pořádá 
12. září od 13 do 19 hodin Benefiční festi-
válek na podporu tří dětí, které v životě ne-

měly potřebné štěstí. Stejně jako minulý rok 
mohou návštěvníci strávit příjemné nedělní 
odpoledne v  zámeckém parku ve  Starých 

Čívicích, kde je připraven bohatý program. 
Těšit se můžete na vystoupení kapely UDG, 
Kevin a Michala Hrůzu. Pro děti jsou připra-

vena soutěžní stanoviště, klauniáda, skáka-
cí hrady, poníci a další. Pomůžeme společně!
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Pardubický vinařský půlmaraton opět v centru

Ohlédnutí za Pardubickou juniorkou 2021

Zlatá přilba se zanedlouho pojede už po třiasedmdesáté!

Po  více než roční odmlce z  důvodu 
přísných epidemiologických opatření se 
v neděli 19. září 2021 uskuteční tradiční 
Pardubický vinařský půlmaraton. Hlavní 
závod bude ochuzen o mistrovství repub-
liky v půlmaratonu mužů a žen, které se 
uskutečnilo samostatně v dubnu v neda-
lekých Ostřešanech. I  přes stále trvající 
opatření počítají pořadatelé s  vysokou 
účastí sportovců ve všech závodech. Tak 
jako v  letech předchozích jsou součás-
tí celé akce závody nejen pro vrcholové 
sportovce, ale i pro širokou veřejnost.

Startujeme v 9:20 hodin u Východo-
českého divadla, kde proběhne slavnost-
ní zahájení. V  9:40 bude odstartován 
na Smetanově náměstí Lidový běh Vaňka 
Vaňhy, který je určen především pro děti 

a běžecké kolektivy základních škol. Trať 
je dlouhá 1 750 metrů a každý účastník 
tohoto běhu obdrží v  cíli na  Pernštýn-
ském náměstí medaili. Následovat bude 
v 10:30 hodin start handbike sportovců 
v rámci jejich Českého poháru a v 10:40 
hodin za nimi na stejnou půlmaratonskou 
trať vyrazí závodníci na  koloběžkách 
ve svém pohárovém závodě. Ve 12 hodin 
se uskuteční start již běžeckého závodu, 
a to KIEKERT desítky, kde běžci absolvují 
jedno kolo na půlmaratonské trati. 

Pardubický vinařský půlmaraton 
na  trati 21,1 km bude odstartován 
ve  13:00 hodin a  závodníci absolvují 
2 kola v  ulicích města. Jejich trať jako 
u  závodů předchozích vede od  startu 
na  Smetanově náměstí ulicí Jáhnovou 

a  Sakařovou, vlevo ulicí Bezdíčkovou 
do ulice Husova. U hotelu Zlatá štika od-
bočí běžci do ulic Mezi Mosty a Labská, 
k  zimnímu stadionu přes Wonkův most 
a  ulicí Hradeckou na  Cihelnu ulicí Stu-
dentskou a Kunětickou, po které se vrátí 
zpátky na  Hradeckou směrem na  Staré 
Hradiště. Zde bude otočka a běžci pobě-
ží v  protisměru opět ulicí Hradeckou až 
na  Masarykovo náměstí. Proběhnou tří-
dou Míru a odtud poběží do druhého kola 
do  ulice Jahnova nebo po  druhém kole 
do cíle na Pernštýnském náměstí.

Na Pernštýnském náměstí proběhne 
po dokončení všech závodů vyhlašování 
vítězů, po celý den čeká sportovce i  je-
jich doprovod bohatý program a občer-
stvení.

Celá sportovní 
akce samozřejmě 
omezí v  uvedený 

Známe vítěze 94. ročníku Pardubic-
ké juniorky – mistrovství ČR jednotlivců 
v  kategorii staršího dorostu! Ve  dvouhře 
chlapců zvítězil Daniel Siniakov (2003, TK 
Agrofert Prostějov), ve dvouhře dívek Lin-
da Nosková (2004, TK PRECHEZA Přerov). 
Ve čtyřhře chlapců získali titul Hynek Bar-
toň (2004, TK Agrofert Prostějov) a Daniel 
Siniakov (2003, TK Agrofert Prostějov). 

První říjnové dny budou v Pardubicích 
již po  třiasedmdesáté patřit nejstaršímu 
plochodrážnímu závodu světa, závodu 
o Zlatou přilbu. Závod přežil loňský abso-
lutně netradiční ročník, kdy pořadatel sice 
poprvé v historii vyvěsil na pokladny nápis 
vyprodáno, ale vzhledem k opatřením spo-
jeným s pandemií covid-19 mohlo do hle-
diště pouhých dva tisíce diváků. Byl to 
ročník, kterému sice chyběla velká divácká 
účast, ale nechybělo mu nic z  ostatních 
atributů tohoto závodu. Skvělé souboje 
na dráze, atmosféra a samozřejmě i boha-
tý závodní doprovodný program.

Ve čtyřhře dívek zvítě-
zily Linda Klimovičová 
(2004, TK Agrofert 
Prostějov) a Dominika 

Pravda, letos ještě není boj se zákeřnou 
pandemií vyhraný, ale zdá se, že hlediště se 
při naplnění vyhlášených pravidel bude moci 
zaplnit. Mnoho příznivců tomu věří a zajistili 
si již svá místa v předprodeji. Na start závodu 
se opět postaví mnoho předních jezdců, ale 
zcela určitě také několik mladých nadějných 
závodníků, kteří dokáží ty zkušené potrápit. 
Čas jejich skvělých výsledků nepochybně 
přijde, možná v  Pardubicích právě začíná, 
vzpomeňme na  loňské druhé místo teprve 
devatenáctiletého Jana Kvěcha.

Víkendové měření sil s nedělním vrcho-
lem – závodem o Zlatou přilbu tradičně za-

Šalková (2004, TK Sparta Praha). Letošní 
finále hostilo i tenisovou hvězdu světové-
ho formátu – Lucie Šafářová se přijela po-
dívat na finále dívek. Vítězům gratulujeme!

čne v pátek. Opět se v Pardubicích bude ko-
runovat nový světový šampion v kategorii 
juniorů. V sobotu se spolu s dalším mládež-
nickým závodem o Zlatou stuhu představí 
světová špička v kategorii Flat track. Kdo 
loni viděl, ví, jak skvělá to byla podívaná.

Pardubický plochodrážní klub je jedním 
z mála, který svoji činnost v tomto těžkém 
období příliš neomezoval, spíše naopak. Di-
váci zde mohli vidět mnoho závodů včetně 
vrcholných závodů mistrovství světa a Ev-
ropy. V letošním roce vytvoří rekord s pěti 
uspořádanými závody těchto šampionátů, 
ve světě nevídaná záležitost. Určitě by to 

Miroslav Máslo, ředitel turnaje

Petr Moravec, mluvčí závodu

Míla Kalinová, spolupořadatelka akce

nešlo bez pomoci města 
a jeho občanů. 

AMK Zlatá přilba se svým slavným 
závodem je patřičně hrdý na to, že pa-
tří k „Pardubickým tahounům“ a věří, že 
znovu přiláká do našeho města spoustu 
příznivců z  celého světa. Obsazenost 
pardubických hotelů na termín 1.–3. říj-
na už dnes naznačuje, že by tomu tak 
skutečně být mohlo.

Zkuste u  toho být i  vy! Myslím, že 
neprohloupíte.  
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den silniční provoz v  centru Pardubic 
a  v  okolí vyjmenovaných ulic na  trase 
závodu i  provoz městské hromadné 
dopravy, především změnou tras jednot-
livých spojů. Občané budou včas infor-
mováni o  konkrétních uzávěrkách ulic 
a  vše bude řádně značeno dopravními 
značkami. Bezpečnost na  trase bude 
zajišťovat dopravní policie, městská po-
licie a pořadatelé. Omezení budou platná 
v den závodu od 7 do 16 hodin.

Pořadatelé zvou občany města Pardu-
bic k účasti na této sportovní akci ať jako 
přímé účastníky závodů, či jako diváky. 
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Toulky historií Pardubic 

Naši mysl již dlouho zaměstná-
vá pandemie koronaviru; upínáme se 
k naději, že snad už brzy přestane být 
vážnou hrozbou. Velkých pandemií 
a přírodních katastrof, kdy umírali lidé 
ve velkém, je v historii lidstva, našeho 
kontinentu i naší země spousta. Pojď-
me si v  dnešních Toulkách vyprávět 
o jedné takové velké krizi, která postih-
la Čechy a dotkla se též našeho města 
před 250 lety. Ono smutné jubileum 
má hladomor z let 1771 až 1772.

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Šedesátá léta 18. stol. byla v  našich 
zemích obdobím relativního klidu, kdy 
skončily vleklé a  na  sebe navazující války 
(dvě války o dědictví rakouské a sedmiletá 
válka), byť země zůstávala hospodářsky 
vyčerpaná. Také Pardubice se nadechova-
ly k  určitému rozvoji. Městská rada kou-
pila pro radnici výstavní dům na  náměstí 
(1760) a připravovala jeho stavební úpravu; 
chystala se postavit budovu pro latinské 
gymnázium, na němž si město hodně za-
kládalo; obnoveny byly někdejší koňské 
trhy (1768); ve městě se měnila struktura 
řemeslné výroby. Poptávku po produktech 
místních živnostníků i  zemědělců z  okolí 
posilovala přítomnost vojska, následně 
trvalá. Zlepšovalo se poštovní spojení Par-
dubic se světem. V  rozkolísaných časech 
změn v  zemské správě se město snažilo 
pojistit si stabilitu a obrátilo se k panovni-
ci se žádostí o  potvrzení dosud platných 

městských privilegií. Po delším vyjednávání 
toho dosáhlo (až) roku 1772. V  roce 1770 
také proběhla vojenská konskripce obyva-
tel a zároveň se zavedlo důsledné číslování 
domů. V Pardubicích žilo tehdy 2 555 oby-
vatel ve  129 domech města v  hradbách, 
v 92 domech na Zeleném Předměstí a 117 
na Bílém Předměstí.   

Začala se nicméně také projevovat 
stinná stránka zhoršujících se životních 
podmínek. Vlivem klimatických výkyvů se 
po  polovině šedesátých let opakovaně 
zhoršovala úroda na  polích i  ovocných 
stromech. Stoupaly ceny potravin, a navíc 
od roku 1769 ziskuchtiví překupníci zhusta 
vyváželi obilí do ciziny, zvláště do Bavorska 
a  Saska, kde panovala obdobná nepřízeň 
počasí. Obilí přitom mělo stále ještě zce-
la dominantní postavení mezi produkty 
zemědělců. Drama se přiblížilo po  enorm-
ně dlouhé zimě 1769 až 1770, kdy přívaly 
sněhu trvaly až do jara 1770 a poté násle-
dovaly silné deště. Sklizeň byla minimální 
a  na  podzim se už na  trzích ve  městech 
obilí shánělo jen těžko. Jako by to nestači-
lo, po zimě z roku 1770 na 1771 bylo ještě 
hůře. Opětovné množství sněhu odtálo 
do  poloviny března, ale hned 24. března 
napadly další závěje sněhu a uhodily silné 
mrazy. V Pardubicích prý leželo něco přes 
půl metru sněhu. Trvalo to až do 1. května. 
Od podzimu zaseté obilí na polích vymrzlo 
a jarní setí mohlo začít teprve v květnu, po-
kud bylo co. Od 3. června ale začalo pršet 
a přestalo až po pěti týdnech. Trpěla samo-
zřejmě zasetá pole, kolem Pardubic se Labe 
mohutně vylilo z břehů. Úroda toho roku, 
byla-li jaká, nestačila ani, aby se pole mohla 
příští rok čím osít.

Už na jaře 1771 ceny potravin (zvláště 
obilí) rapidně rostly a během roku stoupa-
ly několikanásobně. Nejhůř se měli lidé ži-
vící se prací za mzdu. Ubývalo pracovních 
příležitostí, protože potenciální zaměst-
navatelé chudli. Málokdo kupoval zbytné 
zboží od živnostníků, kteří se tím dostáva-
li do tíživé situace. Stát hledal cestu, jak 
zoufalým Čechám pomoci. Pomoc ale při-
cházela pomalu (se zpožděním), nedosta-
tečně a s poměrně malou účinností. Opa-
kovaná nařízení zakazovala pod přísnými 
tresty vývoz obilí za hranice země.  Zřej-
mě ne zcela účinně, protože ještě v říjnu 
1771 se uvažovalo o nasazení vojenského 
kordonu podél hranice s Německem. Zaka-

zovalo se užití obilí k výrobě pálenky atd. 
V červenci 1771 (až) uvolnila Marie Terezie 
1 milion zlatých na  nákup obilí v  Uhrách 
a na  jeho dovoz (komplikovaný) do Čech, 
v listopadu potom 2 miliony zlatých; čes-
ký zemský sněm k  tomu přidal z  výběru 
daní 1 milion zlatých. Nestačilo to, stejně 
jako nařízení o maximálních cenách nebo 
snížení státní daně z  půdy (kontribuce) 
o  4 %. Dovážené obilí mělo sloužit hlav-
ně k  příštímu setí, ale ve  skutečnosti se 
většinou ihned zkonzumovalo. Do Čech se 
v říjnu 1771 vydal na inspekční cestu spo-
luvladař Marie Terezie, její syn, císař Josef 
II. Nezbylo mu než jen rozdávat nebohým 
lidem, s nimiž se setkal, milodary (zpravi-
dla zlatý dukát s podobou cíaře). Z návr-
hů na zlepšení situace (jednalo se o nich 
pozdě) se uskutečnil jen zlomek a podsta-
ta problémů zůstala nevyřešená. Na  své 
cestě Josef II. navštívil také 10. října Par-
dubice. Přenocoval na zámku a druhý den 
odjel do Hradce Králové.

Hlad donutil mnohé zoufalce, že jedli 
věci, které by za normálních okolností ne-
pozřeli: trávu, kůru ze stromů, rozemleté 
žaludy, zdechliny zvířat… Ve  městech se 
houfně shromažďovali žebráci, v některých 
končinách zůstávali ležet v  lesích zemřelí 
a nepohřbení nešťastníci, kteří tam hledali 
něco k  snědku. Vysílení lidé, žijící v  ne-
uvěřitelných hygienických podmínkách, 
podléhali nemocem. Od  léta 1771 se šířila 
nakažlivá infekce, kterou současníci pova-
žovali za  mor. Pravou povahu této velice 
nakažlivé infekce neznáme. Zasahovala 
dýchací ústrojí nemocného a za vysokých 
horeček často brzy nastala smrt (část one-
mocnělých se uzdravila). Epidemie ustávala 
od podzimu 1772, kdy také končil katastro-
fální nedostatek potravin. Klimatické pod-
mínky se totiž dostaly do  normálu a  žně 
v  roce 1772 dopadly dobře, prý nejlépe 
za posledních pět let. Následující rok 1773 
navíc přinesl mimořádně výbornou úrodu 
obilí i  ovoce a  hladomor s  epidemií už žil 
jenom ve vzpomínkách.

Průběh hladomoru v Pardubicích nám 
přibližuje pár informací v  několika kroni-
kářských záznamech zdejšího měšťana 
Karla Bendaka (dochoval se jejich opis ze 
začátku 19. stol.), něco prozrazují i  zápi-
sy ve zdejší matrice aj. dokumenty. Podle 
Bendaka prý do Pardubic přicházely stále 
četnější houfy žebráků prosících o  jídlo. František Šebek

Někteří padli vysílením na  zem. Za  ten 
rok se na  ulicích ve  městě našlo celkem 
21 osob zemřelých hladem. Z města zmi-
zely kočky a vzácností se stal hovězí do-
bytek, mezi nímž se také šířily choroby. 
Draze se prodával chléb z  otrub, časem 
nebyl k mání ani ten. Chudí lidé jedli mláto, 
šťovík, jetel, polní lebedu, pýřavku a polní 
česnek. Enormně se zvýšila smrtnost. 
V  Pardubicích za  rok 1771 zemřelo 243 
osob, a roku 1772 jich bylo 347. Smrtnost 
se v letech hladomoru zvýšila ve srovnání 
s předchozími i následujícím rokem o více 
jak 100 %. Výrazně v  těch letech klesla 
porodnost. Podle výkazu pardubického 
děkana z října 1772 zemřelo od léta 1771 
údajným morem 321 lidí, tj. téměř 13 % 
obyvatel Pardubic. Vedle toho prý těžce 
onemocnělo 696 osob.

Velké pohromy a  krize způsobují vždy 
určité změny v  mentalitě lidí a  větší či 
menší dopady na  další vývoj společnosti.               
I my pociťujeme, že se po překonání pan-
demie koronaviru (doufejme již slábnoucí) 
náš život už do  dřívějších kolejí zřejmě 
nevrátí. Bude zkrátka jinak. Zatím jen od-
hadujeme, co všechno a do jaké hloubky se 
natrvalo změní. Také hladomor a prováze-
jící jej epidemie v  letech 1771 až 1772 se 
staly katalyzátorem některých celospole-
čenských změn. Na tomto místě se aspoň 
zmiňme o  tom, že lidé začali intenzivněji 
usilovat o  zvýšení potravinových zdrojů. 
Objevila se např. nová potravina, zpočát-
ku jen na  stolech chudých – brambory. 
Rostlina, o kterou dříve nikdo ani nezavadil 
a kterou k nám zřejmě častěji přinášeli Pru-
sové z Branibor („branibory“ = „brambory“). 
Z nouze tedy začali lidé jíst její hlízy, stejně 
jako jedli kořínky jiných rostlin. Zakrátko 
začali poznávat přednosti brambor, nau-
čili se je pěstovat a kuchyňsky upravovat. 
Dnes si většina z nás sotva dovede před-
stavit jídelníček bez brambor. Zemědělská 
výroba se začala rychleji měnit. Stoupal 
také zájem o zlepšení živočišné výroby. To 
předpokládalo ustájení dobytka, a to zase 
dost kvalitních luk a sena, a tím také více 
obdělávané půdy. Na  Pardubicku se např. 
začaly vysoušet rybníky… Museli bychom 
si celý řetězec těchto a dalších změn probí-
hajících v následujících desetiletích vyložit 
podrobněji a ve více souvislostech, ale to 
už by byl docela jiný příběh.

Nerealizovaný návrh z  roku 1760 
na  úpravu štítu budovy radnice na  Pern-
štýnském nám., koupené městem toho 
roku (originál ve St. okr. archivu Pardubice).     
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