
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KČT Slovan Pardubice ve spolupráci s Klubem 
přátel Pardubicka, Asociací průvodců ČR, Oblastním 
výborem KČT Pardubický kraj, Destinační společ-
ností Východní Čechy, Kulturním centrem Pardubi-
ce, Východočeským muzeem v Pardubicích, Výcho-
dočeskou galerií Pardubice, Galerií města Pardubic, 
Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Pardu-
bice, Ekocentrem Paleta, Dostihovým spolkem a.s., 
státním hradem Kunětická hora, hudební skupinou 
Country Colaps a dalšími  

uděluje 

 

 

 

 

 
pod záštitou a s finanční podporou Rady Pardubického kraje  

a primátora statutárního města Pardubice Ing. Martina Charváta 



 

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obsluž-
nou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 
100 kilometrů východně od Prahy a 20 km jižně od Hradce Králové v nadmořské výšce přibližně 220 metrů. 
S téměř 90 tisíci obyvateli jsou desátým největším městem České republiky, jsou i největším městem Pardubického kraje i okresu Par-
dubice. Výměra území města je 82,7 km². Pardubice se dělí na 8 samosprávných městských obvodů a 20 katastrálních území. První 
dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, k roku 1340 jsou už připomínány jako město. Největší rozkvět prodě-
laly za pánů z Pernštejna. Na konci 16. století a v 17. století nastal úpadek. Nový rozvoj městu zajistilo jeho připojení na železnici 
od poloviny 19. století. Vznikla zde řada průmyslových podniků jako lihovar, cukrovar, továrna na mlýnské stroje, Fantova rafiné-
rie minerálních olejů a další. Po Druhé světové válce došlo k masivní výstavbě nových čtvrtí především na okraji města a počet oby-
vatel se rychle zdvojnásobil. 
Sídlí zde Univerzita Pardubice, dále např. okresní soud. Historické centrum je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. 
Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický. Už od 16. století jsou proslulé výrobou 
perníku. Významnými sportovními událostmi jsou slavné koňské dostihy Velká pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Me-
zinárodní festival šachu Czech Open či tenisová Pardubická juniorka. Pardubice jsou snadno dostupné všemi druhy dopravy včetně 
letecké. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské divadlo, působí zde rovněž profesionální Komorní filharmonie Pardubice. 
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