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Pardubický kraj leží na pomezí Čech a Moravy a je typický svou 
rozmanitostí a kontrasty. Reliéf se zvedá z úrodné nížiny Polabí 
až k Orlickým horám a Králickému Sněžníku, jehož okolí  
se zbytky původní vegetace a vrchovištním rašeliništěm, bylo 
po právu vyhlášeno národní přírodní rezervací. K nádherným 
přírodním lokalitám kraje patří Zemská brána – malebná krajina 
rybníků a rákosí v okolí lázeňského městečka Lázně Bohdaneč 
– Národní geopark Železné hory. Milovníci historie ocení skvost 
české renesanční architektury – zámek v Litomyšli, který je 
zapsán do seznamu památek UNESCO, nebo královská věnná 
města Chrudim s muzeem českého karosářství a Poličku. 
Centrem kraje jsou Pardubice ležící na soutoku řek Labe 
a Chrudimky v Polabské nížině. Ve městě s dlouhou tradicí výroby 
perníku stojí za návštěvu překrásné historické centrum střežené 
Zlatou bránou a jeho okolí s loukami, lesy a vodním kanály, které 
připomínají anglický park. 

PARDUBICKÝ KRAJ
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Pěší turistika

Pernštejnská rybniční soustava (2)

Tato národní přírodní rezervace je tvořena Bohdanečským 
rybníkem a rybníkem Matka, které vytváří jedinečný komplex 
vodních a mokřadních biotopů.

Tyršovy sady (1)

v Pardubicích jsou ideálním místem pro odpočinek.  
Park prošel v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí a revitalizací 
a pyšní se oceněním Stavba roku. 

Arboretum ve Vysokém Chvojně (3)

založil markrabě Alexandr Pallaviczini kolem roku 1884. 
V areálu jsou vysázeny stromy ze všech světadílů severní 
polokoule. Najdete tu 62 druhů jehličnanů a 152 druhů 
listnatých dřevin.

PARDUBICKÝ KRAJ
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https://ic.bohdanec.cz/narodni-prirodni-rezervace/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tyrsovy-sady-podzamecky-park-v-pardubicich
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/arboretum-vysoke-chvojno
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Pěší turistika

Skalní útvar Obří postele u Zdechovic (2)

tvoří velké žulové balvany, které vám svými tvary budou 
připomínat polštáře a peřiny. Největší z nich dostal název 
Duchna. Netrapte se, pokud se neubráníte zívnutí. 

Opatovický kanál (1)

je jedinečné středověké vodní dílo sloužící k napájení rozsáhlé 
rybniční sítě, kterou nechal vybudovat majitel pardubického 
panství Vilém z Pernštejna.  

Rozhledna Barborka v Železných horách (3)

stojí v nadmořské výšce 312 metrů poblíž Raškovického lesa 
a bývalých lomů. Když budete mít štěstí na vymetené nebe, 
dohlédnete až na vrcholky Orlických hor a Krkonoš. 

PARDUBICKÝ KRAJ
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/skalni-utvar-obri-postele-u-zdechovic
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/opatovicky-kanal
http://www.svincany.cz/rozhledna-barborka
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Cykloturistika

Cyklostezka Vinice v Pardubicích (1)

vede podél řeky Chrudimky z Višňovky do Pardubiček 
areálem bývalé vojenské plovárny, který je nyní využíván  
pro rekreaci a volnočasové aktivity. 

Cyklotrasy kolem kanálu Opatovice (2)

vytváří 100 kilometrovou síť cyklistických, pěších i naučných 
tras, na kterých se seznámíte s přírodními a památkovými 
atraktivitami regionu.

PARDUBICKÝ KRAJ
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cyklostezka-vinice-v-pardubicich
http://www.bohdanecsko.cz/cykloturistika/
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Naučná stezka Viselce (1)

vede z Holic od památníku Dr. Emila Holuba až 
k Zookoutku ve Vysokém Chvojně. Na 6 kilometrů 
dlouhé trase se můžete seznámit se zajímavými 
informacemi o místním lese a lesním hospodářství. 

Lanové centrum Pardubice (2)

V nově vybudovaném areálu jsou pro vás k dispozici 
dětské lanové překážky, vysoké lanové překážky, a když 
na vás přijde hlad, zaženete ho v místním občerstvení. 

Trampolínové centrum (3)

pod Kunětickou horou vám vžene pořádnou dávku 
adrenalinu do žil. Najdete dost odvahy skočit si 
z dvoumetrové věže? Zaskotačit si tu můžete celkem 
na 24 trampolínách. 

PARDUBICKÝ KRAJ
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucni-stezka-viselce-zookoutek-vysoke-chvojno
http://www.lanovecentrum-pardubice.cz/
http://www.trampoliny-pardubice.cz/
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Areál pily Lázně Bohdaneč (1)

nabízí rybářský zážitek úplně pro každého – od těch 
nejmenších po zkušené lovce a bez rybářského lístku 
i vlastního vybavení. 

Muzeum kouzel v Pardubicích (2)

je branou do světa kouzel a magie, kde se seznámíte 
s průkopníky, řemeslníky a umělci českého kouzelnictví. 
Soukromá sbírka kouzelnických rekvizit z celého světa je 
nejrozsáhlejší v České republice.

Perníková chaloupka (3)

je tu pro všechny, kteří nepřestali věřit na pohádky. 
V původně loveckém zámečku z 19. století se 
seznámíte s historií perníku, uslyšíte vyprávění pohádky 
O perníkové chaloupce a zažijete návštěvu strašidelného 
pohádkového lesa. 

PARDUBICKÝ KRAJ
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https://www.rybolovprodeti.cz/index.php/cs/
https://www.klubkouzel.cz/museum-kouzel-pardubice.php
https://www.pernikova-chaloupka.cz/tema/tema.phtml?id=1519
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ



DOVOLENÁ PO ČESKU

11

Na Zámku Pardubice (3)

sídlí Východočeské muzeum se stálou expozicí zbraní, pohlednic 
a rozsáhlou sbírkou českého skla. Pardubický zámek je také 
od roku 2018 součástí poutní cesty do Santiaga de Compostela. 

Památník Zámeček, (2)

zvaný též Larischova vila, nadejte v Pardubicích a nechal si jej před 
více než 120 lety postavit jako své rodinné sídlo Jiří Larisch-Mönich 
podle návrhu významného architekta Františka Schmoranze 
staršího. Nedávno byla slavnostně otevřena opravená věž, tak 
se určitě stavte a podpořte tento klenot, který pozvolna prochází 
citlivou rekonstrukcí. 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem (1)

byl v loňském roce po dlouhých peripetiích konečně a zaslouženě 
zapsán na seznam památek UNESCO. Těšte se na prohlídky stájí, 
zámku, kočárovny a postrojovny, muzea kladrubského chovu koní, 
do lesovny se simulátorem jízdy v kočáře a také na rozhlednu.

PARDUBICKÝ KRAJ
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https://www.vcm.cz/
http://zamecek-pardubice.cz/
https://www.nhkladruby.cz/
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Hrad Kunětická hora (1)

zvaný Kuňka je pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů. 
V opravených interiérech jsou návštěvníkům k dispozici různé stálé 
i sezónní expozice a výstavy, koná se zde také pravidelně řada 
divadelních, hudebních a historicky laděných akcí.

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara (2)

na letišti v Pardubicích ukrývá sbírku letuschopných letounů 
od roku 1903 do současnosti včetně jedinečných replik strojů 
z počátků aviatiky a bojových letadel z obou světových válek. 

Pardubickou sochu Jana Pernera, (3)

který byl významným inženýrem a stavitelem železničních tratí, 
zhotovil akademických sochař Jaroslav Ambrož. Socha v mírně 
nadživotní velikosti stojí přímo před pardubickým vlakovým 
nádražím a denně tak vítá všechny cestující – třeba i vás.  

PARDUBICKÝ KRAJ
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https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs
https://www.muzeumletectvi.cz/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/socha-jana-pernera-v-pardubicich
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Wellness centrum a léčebné lázně Bohdaneč (1)

nabízí kompletní a ucelený program „Krásy těla i ducha“, který vychází 
z řecké kultury. Můžete si zde dopřát relaxační a léčebné procedury, 
saunu, masáže, zábaly, medové terapie, vířivky, plavání, outdoorové 
aktivity i zdravé občerstvení.

Saunový ráj Holice (2)

Je libo nevšední relaxační wellness spa zážitek? Kromě široké 
nabídky saun, si můžete dopřát odpočinek ve vířivce nebo Kneippův 
chodníček. 

Penzion Kůlna (3)

který najdete 18 kilometrů od Pardubic ve Slatiňanech, nabízí moderní 
ubytování v těsné blízkosti řeky uprostřed zeleně obklopené skalami. 
Pokoje mají vlastní posezení, koupelnu, ale třeba i psací stůl, pokud 
byste rozhodli pro pracovně-odpočinkovou dovolenou. 

V Penzionu Víno Hruška (4)

v Pardubicích můžete složit hlavu v jednom ze třech prostorných 
pokojů v opraveném historickém domě. Ubytování nabízí vše, co byste 
od moderního penzionu čekali.

PARDUBICKÝ KRAJ
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http://www.bohdaneclazne.cz/vice-o-laznich/wellness-centrum
http://www.saunovyraj.cz/
https://www.booking.com/searchresults.cs.html?aid=318615;label=Czech_CS_29561931025-28UVBZuaMKyV2HR%2AUKSVJgS217271487794%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi70402121861%3Atiaud-294889296893%3Adsa-331215073644%3Alp9062899%3Ali%3Adec%3Adm;sid=e1cf1fd7f03657a4331d4dfaeee2d174;city=-555008;expand_sb=1;highlighted_hotels=3595903;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=Cj0KCQjwlN32BRCCARIsADZ-J4vyPFiqhMQPGjcKpI2S38BbCKxO0ct8h7ODphen4p0fYedzSk55BtcaAoRqEALw_wcB&room1=A,A,;
https://www.booking.com/searchresults.cs.html?aid=318615;label=Czech_CS_29561931025-28UVBZuaMKyV2HR%2AUKSVJgS217271487794%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi70405454487%3Atiaud-297601666995%3Adsa-302083110424%3Alp9062899%3Ali%3Adec%3Adm;sid=e1cf1fd7f03657a4331d4dfaeee2d174;city=-552283;expand_sb=1;highlighted_hotels=2850216;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=Cj0KCQjwlN32BRCCARIsADZ-J4tEqbbDIGoInVqH4-THR_vbeqT0V-QZjgO7wQ5WI1OMFV7ZFUISvFEaAv27EALw_wcB&room1=A,A,;
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RESTAURACE
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PARDUBICKÝ KRAJ

U Dvou Kohoutů (1)

Tento stylový restaurant v Pardubicích vám zajistí nevšední 
gurmánský zážitek v historickém centru města. Majitelé 
mysleli i na nejmenší, a tak tu kromě jídla z domácí i zahraniční 
kuchyně najdete i dětský koutek. 

Pivovar Pernštejn v Pardubicích (2)

je významným regionálním výrobcem piv značky Pernštejn 
a speciálního piva Porter. V nově otevřeném návštěvnickém 
centru se můžete seznámit s historií pivovaru a jeho produkty 
samozřejmě i vyzkoušet.   

1 1
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https://www.udvoukohoutku.com/
https://www.pernstejn.cz/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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PARDUBICKÝ KRAJ

Perníkárna u Janošů
V této rodinné perníkárně si můžete pochutnat  
na staročeských medových perníčcích. V podniku 
se stoletou historií se vám také dostane poutavého 
výkladu o výrobě perníku u nás i ve světě.  

http://www.pernikjanos.cz/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




