STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6 /2006
o symbolech města

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 27. června 2006, v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Symboly Statutárního města Pardubic (dále jen „město“) jsou znak města, primátorské
insignie, vlajka města a barvy města.
Čl. 2
Znak města
1. Znak města je tvořen červeným štítem se stříbrnou nebo bílou přední polovinou koně ve
skoku se zlatou nebo žlutou uzdou.
2. Ke znaku města může být připojen text s názvem města.
3. Přesná podoba znaku města, včetně dalších možných zobrazení, je zobrazena v příloze č.
1. této obecně závazné vyhlášky.
4. Užívání znaku města je upraveno obecným právním předpisem1.
Čl. 3
Vlajka města
1. Vlajka města se skládá z červeného listu se stříbrnou nebo bílou přední polovinou koně
ve skoku se zlatou nebo žlutou uzdou ve střední části listu. Poměr šířky k délce listu je
2 : 3.
2. Vyobrazení vlajky města je přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
3. Užívání vlajky města je upraveno obecným právním předpisem1.
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Čl. 4
Primátorské insignie
1. Primátorské insignie tvoří pozlacený řetěz ukončený dvěma identickými články s
vyobrazením Zelené brány a posledním středovým článkem s vyobrazením hlavy zubra
napojeným na kruhový pozlacený přívěsek s historickým zobrazením znaku v barvách
města s nápisy Sigilum civitatis Pardubicensis a město Pardubice po obvodu kruhu.
2. Primátorských insignií užívá pouze primátor města při oficiálních, reprezentačních
a slavnostních příležitostech.
3. Vyobrazení primátorských insignií je přílohou č. 3 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 5
Barvy města
Barvami města je červená barva stejného odstínu jako na vlajce města a bílá barva, a to
v uvedeném pořadí.
Čl. 6
Ostatní ustanovení
K označování některých materiálů užívaných pro vnější i vnitřní potřebu, zejména pro
prezentační a propagační účely, město používá logo města, jehož grafickou podobu
stanoví grafický manuál.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o symbolech města a jejich užívání.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Ing. Jiří Stříteský
primátor
města Pardubic

Jiří Razskazov
náměstek primátora
města Pardubic

Příloha č. 1.
V grafické podobě znaku města Pardubic je stříbrná nebo bílá přední polovina koně se zlatou
nebo žlutou uzdou na červeném štítu.
Kůň se z pohledu pozorovatele zobrazuje zásadně hlavou vlevo (heraldicky pravá strana). S
hlavou na druhou stranu se může zobrazit jen výjimečně ve zvláštních případech, např. je-li znak
města zobrazen vedle jiného znaku, na němž je nějaká přirozená figura (nějaké zvíře z profilu,
lidská postava nebo část těla apod.) a došlo by k tomu, že by kůň byl k takové figuře zády. V tom
případě heraldická pravidla dovolují, aby se výjimečně figury "dívaly" na sebe. Někdy se zobrazuje
kůň s barevně odlišenými kopyty. V heraldice jde o tzv. "zbroj" a podle vžitých pravidel by v
případě znaku města měla být kopyta zlatá.
V případě, že provedení znaku města není v barvách, je možný způsob zpracování uvedený na
obr. A2 nebo A3. Jiná varianta není přípustná.
Příklady zobrazení grafické podoby znaku města jsou vyobrazeny na obr. A1 – D1.

A1 – rovný raně gotický štít – plnobarevná verze
A2 – rovný raně gotický štít – černobílá verze pouze v konturách
A3 – rovný raně gotický štít – černobílá verze dle heraldických pravidel
B1 – rovný raně gotický štít s textem „Pardubice“
B2 – rovný raně gotický štít s textem „statutární město Pardubice“
C1 – šikmý raně gotický štít – plnobarevná verze
C2 - šikmý raně gotický štít – černobílá verze pouze v konturách
C3 - šikmý raně gotický štít – černobílá verze dle heraldických pravidel
D1 – rovný raně gotický štít – nejmenší povolený rozměr + ukázky dalších variant
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Příloha č. 2.
Vlajka města se skládá z červeného listu se stříbrnou přední půlí koně ve skoku se zlatou uzdou
ve střední části listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Vyobrazení vlajky města:

Příloha č. 3.

Primátorské insignie
Primátorské insignie tvoří pozlacený řetěz ukončený dvěma identickými články s vyobrazením
Zelené brány a posledním středovým článkem s vyobrazením hlavy zubra napojeným na kruhový
pozlacený přívěsek s historickým zobrazením znaku v barvách města s nápisy Sigilum civitatis
Pardubicensis a město Pardubice po obvodu kruhu.

