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Závěrečná zpráva o Zahájení jarní turistické sezony v Pardubickém kraji 

dne 25. března 2017 v Pardubicích 
 

Úvod 

Klub českých turistů v oblasti Pardubický kraj každý rok pořádá Zahájení jarní turistické sezony 

v některém místě Pardubického kraje. Tradičně se na těchto akcích, konaných pod záštitou primátorů 

i starostů měst a obcí, setkávají turisté nejen z celého kraje, nýbrž i ze vzdálenějších destinací. Mají 

možnost vzájemně se setkat a pozdravit, seznámit se s pamětihodnostmi míst a jejich představiteli, 

a tím přispět k šíření pozitivních informací o nich. Tato místa se pak stávají cíli dalších výletů. Pod zá-

štitou primátora proběhlo zahájení v Pardubicích již v r. 2009 s účastí 550 lidí. V r. 2015 zahájení pro-

běhlo v Poličce (750 účastníků), v r. 2016 se uskutečnilo v Chrudimi (850 účastníků).  

Oblastní výbor KČT pověřil organizací zahájení v r. 2017 KČT Slovan Pardubice. Jedná se o klub zalo-

žený v r. 1951, který si v r. 2016 připomněl 65 let své nepřetržité činnosti. Má dlouholetou tradici, 

kvalifikované vedoucí a zkušenosti z pořádání domácích i zahraničních turistických akcí. Pro zajištění 

kvalitního programu bylo s přípravou započato s dostatečným předstihem. Účast v Pardubicích byla 

odhadnuta na 900 lidí. 

 

Příprava 

Dobrovolníci ochotní podílet se na přípravě se přihlásili na výroční schůzi KČT Slovan Pardubice dne 

20. ledna 2016. Jádro organizačního štábu bylo sestaveno 25. ledna: 

Ing. Jiří Ehrenberger, předseda KČT Slovan Pardubice, doc. Ing. Josef Kotyk, CSc., místopředseda KČT 

Slovan Pardubice, Dagmar Ehrenbergerová, hospodářka KČT Slovan Pardubice, Ing. Ivo Stříž, prof. Ing. 

Karel Vytřas, DrSc., Ing. Petr Dračínský, RNDr. Lubomír Chládek, Luboš Ďatko.  

Za motto zahájení v r. 2017 organizátoři zvolili „Poznejte s námi naše krajské město“. 

 

25. ledna 2016 se uskutečnilo jednání zástupců KČT s představiteli Pardubického kraje, které mělo 

pro úspěch zahájení rozhodující význam. Jednání se zúčastnili: 

Ing. Roman Línek, MBA., 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, René Živný, radní zodpovědný 

za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku, PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komu-

nikace a vnějších vztahů, kancelář hejtmana, za Klub českých turistů Vlastimil Škvára, předseda Ob-

lastního výboru KČT Pardubický kraj, Ing. Jiří Ehrenberger a doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. za KČT Slovan 

Pardubice. 

Na tomto jednání představitelé Pardubického kraje záměr přivítali, přislíbili propůjčení přízemí budo-

vy C Krajského úřadu pro registraci účastníků a rovněž přislíbili projednání záštity a finanční podpory 

od Rady Pardubického kraje. 

 

Následovala řada pracovních schůzek k upřesnění koncepce a programu zahájení. Na rozdíl od minu-

lých ročníků byla zvolena nová strategie spolupráce: přizvání všech institucí, které mohou přispět ke 

zlepšení cestovního ruchu ve městě i v blízkém okolí jako rovnocenných spolupořadatelů a zapojení 
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jejich představitelů do organizačního štábu. Ti velmi ochotně vyslovovali souhlas se spoluprací a se 

svým členstvím v organizačním štábu a významným způsobem obohatili připravovaný program. 

Cennou pomoc představovaly zkušenosti Vlastimila Škváry z minulých ročníků zahájení a ochota  

RNDr. Lubomíra Chládka, organizátora zahájení jarní turistické sezony v Pardubicích v r. 2009, pořá-

daného tehdy TKSP Pardubice. Oba se zúčastnili příprav zahájení v r. 2017 jako členové organizačního 

štábu, kde předávali potřebné informace a osobní poznatky. 

   

Složení organizačního štábu se postupně aktualizovalo a rozšiřovalo, až nabylo konečné podoby, kte-

rá velmi přispěla ke kvalitě programu a celkovému úspěchu této akce. Kromě již zmíněných členů KČT 

se členy štábu stali: 

Ing. Jan Linhart, předseda Klubu přátel Pardubicka a Ing. Jiří Hájek, místopředseda Klubu přátel Par-

dubicka, 

Martin Adámek, tajemník Asociace průvodců České republiky, 

Vlastimil Škvára, kromě KČT pověřen rovněž zastoupením Destinační společnosti Východní Čechy, 

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, 

Mgr. Lucie Břízová, nejprve vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu, odbor školství, kultury a 

sportu MMP, později vedoucí oddělení služeb, Východočeské muzeum v Pardubicích, 

PhDr. Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie Pardubice, 

Mgr. Ivana Panochová, Ph.D., manažerka Galerie města Pardubic, 

Mgr. Antonín Forbelský, arciděkan, Římskokatolická farnost, arciděkanství Pardubice, 

Mgr. Lucie Hlaváčková, Ekocentrum Paleta, 

Ing. Martin Karas, nejprve P. R. manažer Ekocentra Paleta, později vedoucí oddělení kultury a ces-

tovního ruchu, odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, 

Mgr. Jana Fiedlerová, referentka oddělení kultury a cestovního ruchu, odbor školství, kultury a spor-

tu Magistrátu města Pardubic, 

Ing. Petra Pacholíková, Kulturní centrum Pardubice, 

Kateřina Mandysová a Hana Kamenická, Dostihový spolek, a. s., 

Miloš Jiroušek, kastelán, Státní hrad Kunětická hora, 

Tomáš Vyhnálek, jednatel, Country Colaps, o. s., 

Oldřich Čížek, Pardubický spolek historie železniční dopravy. 

 

Dne 14. března 2016 proběhlo další klíčové jednání, tentokrát s představiteli Statutárního města 

Pardubice. Za Statutární město Pardubice se zúčastnili Ing. Martin Charvát, primátor a Mgr. Jakub 

Rychtecký, náměstek primátora, za Klub českých turistů Vlastimil Škvára, Ing. Jiří Ehrenberger, a 

doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. Představitelé města se k záměru uspořádat zahájení v Pardubicích vyjádřili 

velmi vstřícně a přislíbili spolupráci i finanční podporu.  Jako styčnou osobu a členku organizačního 

štábu zahájení 2017 doporučili p. Mgr. Janu Fiedlerovou, referentku oddělení kultury a cestovního 

ruchu, odbor školství, kultury a sportu MMP. 

 

19. března 2016 se uskutečnilo krajské zahájení jarní turistické sezony 2016 v Chrudimi. Zahájení se 

zúčastnili někteří členové KČT Slovan Pardubice včetně několika členů organizačního štábu, aby získali 

představu a zkušenosti. 
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První schůzka organizačního štábu zahájení sezony 2017 se uskutečnila 23. března 2016 s tímto pro-

gramem: 

1. Ustavení organizačního štábu, volby předsedy, místopředsedy a hospodáře. Předsedou byl zvolen 

J. Kotyk, místopředsedou J. Ehrenberger a hospodářkou Dagmar Ehrenbergerová. Touto volbou 

v již rozšířeném organizačním štábu získali zmínění zástupci KČT Slovan Pardubice silnější mandát 

pro další jednání. 

2. Informace o uskutečněných jednáních zástupců KČT s představiteli Pardubického kraje. 

a s představiteli Statutárního města Pardubice. 

3. Informace o průběhu zahájení jarní turistické sezóny v Chrudimi dne 19. března 2016. 

4. Projednání pracovní verze programu Zahájení 2017.  

5. Pověření osob odpovědných za přípravu jednotlivých bodů programu.  

6. Předběžná inventura materiálních požadavků a finančních nákladů byla odložena na další jednání 

organizačního štábu.  

7. Bylo dohodnuto, že další jednání organizačního štábu se uskuteční 25. května 2016. Hlavní náplní 

jednání bude odložený předchozí bod.  

8. Diskuse.  

9. Závěr. 

 

V následujícím období byl postupně zpřesňován program a sestavován návrh rozpočtu. U větších po-

ložek byly porovnávány ceny jednotlivých dodavatelů, aby bylo dosaženo minimálních nákladů. 

 

Druhá schůzka organizačního štábu se uskutečnila dne 25. května 2016 s tímto programem: 

1. Informace o uskutečněných jednáních: o vystoupení hudební skupiny, ozvučení, o cenách tisku, 

o cenách perníčků, se Službami města Pardubic o přenosném dopravním značení, s kastelánem 

hradu Kunětická hora, s Klubem přátel Pardubicka o průvodcích, s manažerkou GMP o spolupráci, 

o propagačních materiálech, průvodcovské službě na radnici, možnostech spolupráce s DPMP, 

Městskou policií a Policií ČR, o výši požadované dotace, spolupráci s KC a TIC, o případném zapo-

jení dalších průvodců, zpřístupnění Zelené brány, prezentaci KC; bylo konstatováno, že aktuálně 

není v TIC k dispozici žádný propagační materiál o Kunětické hoře. Rovněž byl konzultován roz-

počet akce. 

2. Aktuální stav programu zahájení jarní turistické sezóny v Pardubicích 2017. 

3. Rozdělení osobní odpovědnosti za jednotlivé úseky činnosti. 

4. Požadavky na prezentaci činnosti pořadatelů a spolupořadatelů v budově C Krajského úřadu. 

5. Projednání a schválení pracovní verze rozpočtu. 

6. Bylo dohodnuto, že v následujícím období budou členové štábu z KČT Slovan Pardubice pracovat 

samostatně. Další jednání organizačního štábu bude svoláno podle potřeby. Pozvánky budou ro-

zeslány e-mailem. 

 

V následujícím období již nebylo třeba svolávat organizační štáb. Jednání probíhala formou osobních 

setkání, elektronické korespondence a telefonických rozhovorů v režii členů štábu z KČT Slovan Par-

dubice.  

 

19. června 2016 obdržel organizační štáb oznámení p. Radky Vodičkové z oddělení komunikace a 

vnějších vztahů kanceláře hejtmana, Krajský úřad Pardubického kraje, že záštita Radou Pardubické-
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ho kraje akci zahájení jarní turistické sezony 2017 byla poskytnuta a současně byla navržena její fi-

nanční podpora ve výši 60.000 Kč. 

 

12. září 2016 se v prezentační místnosti pardubické radnice uskutečnila prezentace projektu zahá-

jení jarní turistické sezony včetně rozpočtu celé akce před komisí pro cestovní ruch.  

Organizátoři prezentovali zahájení sezony jako projekt s těmito atributy:  

Potřeba realizace: 

 Pardubický kraj i město Pardubice nevyužívají plně potenciálu, který mají v oblasti cestovního 

ruchu. 

 Projekt přispěje k poznání krajského města a k rozvoji cestovního ruchu ve městě i v okolí. 

Hlavní cíle: 

 Pozvat do krajského města návštěvníky z celého kraje.  

 K návštěvě je motivovat: bohatým, zajímavým a přitažlivým programem a poskytnutými vý-

hodami (nabídkou akcí zdarma, slevami v dopravě, slevami vstupného). 

 Přesvědčit návštěvníky, že Pardubice jsou zajímavým městem, které má co nabídnout, a do 

kterého stojí za to se vracet. 

Cílové skupiny: 

 Všechny věkové skupiny účastníků, děti, jednotlivci, rodiny, senioři, bez ohledu na sociální 

složení. 

Partneři: 

 Rozsah programu vyžaduje spolupráci dalších organizací a spolků a rovněž finanční náklady, 

které KČT jako dobrovolný spolek nemá k dispozici. 

 Proto KČT Slovan Pardubice požádal o spolupráci další subjekty a požádal o záštitu a finanční 

podporu Pardubický kraj a Statutární město Pardubice. 

Výstupy: 

 Počet účastníků. 

 Počet uskutečněných akcí. 

 Ohlasy. 

 

Prezentaci v PowerPointu doprovázenou komentářem přednesli J. Kotyk a J. Ehrenberger, kteří rov-

něž zodpověděli dotazy členů komise. Komise následně doporučila projekt realizovat a podpořit od-

povídající částkou.  

 

21. září 2016 oznámil p. Ing. Radim Jelínek, Ph.D., vedoucí kanceláře primátora, dopisem ing. Jiřímu 

Ehrenbergerovi, předsedovi KČT Slovan Pardubice, že pan primátor Ing. Martin Charvát s potěšením 

přijal záštitu nad zahájením jarní turistické sezony v r. 2017 v Pardubicích. 

   

1. listopadu 2016 p. Ing. Radim Jelínek, Ph.D. e-mailem oznámil, že na poradě primátora byla od-

souhlasena výroba edice reklamních předmětů, o které J. Ehrenberger požádal. 

 

24. ledna 2017 p. Petra Šnejdrová, referentka ekonomického oddělení odboru školství, kultury a 

sportu MMP, oznámila e-mailem, že Zastupitelstvo města Pardubic schválilo poskytnutí dotace ve 

výši 60.000 Kč na podporu projektu „Zahájení jarní turistické sezóny v roce 2017 v Pardubickém 

kraji“.  V případech, kdy je dotace vyšší než 50.000 Kč, musí zastupitelstvo města schválit i veřejno-

právní smlouvu o poskytnutí dotace. P. Šnejdrová sdělila dále, že tato smlouva bude předložena za-
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stupitelstvu dne 23. 2. 2017. Poté bude zaslána k podpisu a následně budou poukázány finanční 

prostředky na účet žadatele.  

Poněvadž schválená částka byla nižší než původně požadovaná, bylo nutno před-

ložit přepracovanou verzi rozpočtu. 

Přípravy akce v této době již finišovaly, vyři-

zovala se všechna potřebná povolení. Probí-

hala závěrečná jednání s představiteli kul-

turních institucí o zapojení do programu a 

o možných slevách vstupného. Všechny 

vlastní tiskoviny včetně pamětního listu byly připraveny k tisku. Jejich text i grafic-

ký návrh byl bezplatně zajištěn členy organizačního štábu. Tisk zajistilo polygrafické 

středisko Univerzity Pardubice. Telefonicky byly upřesněny požadavky spolupořa-

datelů na prezentační stoly a nástěnky v prostorách registrace účastníků zahájení. 

Akce byla projednána s odborem dopravy Magistrátu města Pardubic, Dopravním 

podnikem města Pardubic, Městskou policií Pardubice i Policií České republiky. Bylo objednáno zdra-

votnické zabezpečení. Byla rovněž zhotovena pamětní razítka s motivem Zelené brány a Kunětické 

hory. Se všemi průvodci bylo osobně projednáno jejich působení v rámci programu a byly s nimi uza-

vřeny příslušné smlouvy. Se správou 

budov KÚ byly projednány podrobnosti 

využití prostor v budově C Krajského 

úřadu, výzdoby, umístění transparentů, 

roll-upů Pardubického kraje i města 

Pardubic, rozmístění stolů a nástěnek.  

Po vyzvednutí propagačních předmětů, 

poskytnutých městem Pardubice, zajis-

tily členky KČT Slovan Pardubice jejich 

doplnění vlastními tiskovinami a napl-

nění do tašek s logem města. Pro rychlé 

odbavení autobusových zájezdů a větších skupin byly perníky naplněny do mikrotenových tašek po 

10 kusech. 

 

Klub českých turistů vydal spe-

ciální limitovanou edici dřevě-

ných turistických známek a tu-

ristických nálepek pro sbě-

ratele s motivy pardubického 

zámku a města Pardubic.  

 

Propagace akce a pozvánky:  

Propagaci zajišťovali Josef 

Kotyk a Jiří Ehrenberger. Program zahájení a pozvánka byly zveřejněny v celostátním a oblastním ka-

lendáři akcí a výletů KČT. Po dobu příprav byly průběžně aktualizovány a zveřejňovány informace na 

www.kct-slovan-pardubice.info, které obětavě spravoval Petr Dračínský, na nástěnce Klubu přátel 

Pardubicka na Třídě míru, na stránkách TIC Pardubice http://www.ipardubice.cz, ekocentra Paleta 

http://www.paleta.cz/, dále https://www.kct.cz, www.vychodni-cechy.info, www.sportvokoli.cz,  

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.ipardubice.cz/
http://www.paleta.cz/
https://www.kct.cz/
http://www.vychodni-cechy.info/
http://www.sportvokoli.cz/
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http://www.kudyznudy.cz, https://www.facebook.com/events,  http://vychodocech.cz,  

http://www.akce.cz, ap.  

 

Článek o zahájení byl uveřejněn v Radničním zpravodaji č. 1 (s. 6). Všem odborům KČT v Pardubickém 

kraji byly v elektronické formě rozeslány pozvánky, podrobné pokyny k příjezdu i registraci a 3 letáky 

s programem, časovým harmonogramem a plánkem města, na němž byla číselně vyznačena místa 

srazů zájemců o jednotlivé akce. Na zahájení byli rovněž pozváni účastníci cestovatelských večerů, 

pořádaných pravidelně každé úterý v únoru a březnu KČT Slovan Pardubice v sále Jana Kašpara 

v budově C Krajského úřadu. V týdnu před zahájením vysílal Český rozhlas Pardubice informace 

o zahájení včetně rozhovoru s předsedou KČT Slovan Pardubice Ing. Jiřím Ehrenbergerem v pátek 

24. března. Turistické informační centrum na náměstí Republiky rozdávalo zájemcům tiskoviny a po-

třebné informace. Článek do časopisu Turista napsala rovněž pracovnice KC Ing. Petra Pacholíková 

(vyšel v dubnovém čísle). 

 

Na zahájení byli písemně pozváni nejvyšší představitelé Pardubického kraje a Statutárního města 

Pardubice: hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a primátor Statutárního měs-

ta Pardubice Ing. Martin Charvát. 

 

V pátek 24. března 2017 byly všechny tiskoviny a propagační předměty dopraveny do budovy C Kraj-

ského úřadu. Správce budov p. Radim Bouchner zajistil rozestavění nábytku a výzdobu budovy. Zá-

stupci spolupořadatelů provedli výzdobu svých nástěnek a připravili prezentace na přidělených sto-

lech. V podvečer provedl předseda organizačního štábu na místě poučení pořadatelů. 

 

Převoz materiálů zajišťovali: 

Josef Kotyk, Jan Vojta, Jindřich Fajkus, Petr Dračínský (všichni KČT Slovan Pardubice). 

 

Kompletaci propagačních materiálů v klubovně KČT do tašek a krabic zajistili: 

Josef Kotyk, Věra Kotyková, Jarmila Vlková, Olga Svobodová, Jitka Švestková (všichni KČT Slovan Par-

dubice). 

 

Tisk vizitek průvodců a pořadatelů, označení dveří, prezentačních stolů, nástěnek a dopravních pro-

středků zajistil Petr Dračínský. 

 

Průběh 

Zahájení se uskutečnilo v sobotu 25. března 2017 v souladu s připraveným programem a tento pro-

gram byl splněn v celém rozsahu. Je uveden v letácích č. 1 až 3, které jsou přílohou této zprávy. 

 

Na vyhrazeném parkovišti zaparkovalo 9 autobusů s logem Klubu českých turistů z těchto míst: 

Ústí nad Orlicí (2 autobusy), Polička, Jablonné nad Orlicí, Lanškroun, Svitavy, Žamberk, Moravská Tře-

bová, Kočí.  

Organizaci parkoviště autobusů na Tyršově nábřeží měli na starosti: 

Luboš Ďatko, Jindřich Fajkus (oba KČT Slovan Pardubice). 

 
 

http://www.kudyznudy.cz/
https://www.facebook.com/events
http://vychodocech.cz/
http://www.akce.cz/
mailto:martin.netolicky@pardubickykraj.cz
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České dráhy vypravily v sobotu 25. března mimořádný osobní vlak ze Slatiňan do Pardubic pod-
le následujícího jízdního řádu: 
 
Slatiňany   8.05 
Chrudim   8.12 
Chrudim zast.  8.14 
Medlešice   8.18 
St. Jesenčany  8.21 
Pardubice závod.  8.24 
Pardubice-Rosice n. L. 8.28 
Pardubice hl. n.  8.33 
 

V budově C Krajského úřadu jako pořadatelky působily členky KČT Slovan Pardubice, které zajišťovaly 

informační službu, registraci účastníků a umožňovaly otisk pamětního razítka s motivem Zelené 

brány: 

Olga Jozífová, Olga Svobodová, Ivana Kohoutková, Helena Durchánková, Jana Votrubová, Jitka Švest-

ková, Eva Báčová, Líba Svobodová, Věra Kotyková, Milena Vávrová, Jitka Weinerová, Marie Mrázová, 

Vendulka Jozífová, Stanislava Horáčková. 

 

V recepci měla svůj stánek Destinační společnost Východní Čechy, obsluhovaný Mgr. Josefem Rych-

terem a Kamilou Rychterovou. 

Stůl s prodejem upomínkových předmětů, turistických známek a nálepek obsluhovaly Irena Šedová a 

Miloslava Pondělíčková. 

 

Prezentační stoly v registrační místnosti obsluhovali: 

Za Klub přátel Pardubicka: Ing. Jan Linhart, Ing. Marcela Timarová 

Za Asociaci průvodců ČR: Martin Adámek, Vítězslav Němec 

Za Ekocentrum Paleta: Jana Hančová 

 

Nástěnky k prezentaci své činnosti využily organizace: 

KČT Slovan Pardubice 

Klub přátel Pardubicka 

Asociace průvodců ČR 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

Východočeská galerie Pardubice 

Ekocentrum Paleta 

Římskokatolická farnost 

 

V registrační místnosti se zaregistrovalo 1008 účastníků. Tímto počtem bylo v letošním 11. ročníku 

dosaženo rekordní účasti v celé historii pořádání zahájení v Pardubickém kraji. Skutečný počet 

účastníků byl ještě vyšší, poněvadž někteří se odebrali přímo na jednotlivé akce bez registrace. Počet 

účastníků v Pardubicích letos rovněž převýšil počet účastníků zahájení jarní turistické sezony 

v našem hlavním městě Praze. 
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Největší hromadné skupiny turistů dorazily na zahájení z těchto odborů KČT: 

KČT Ústí nad Orlicí   107 účastníků 

KČT Polička      54 

KČT Chrudim        52 

KČT Jablonné nad Orlicí     52 

KČT Lanškroun      51 

KČT Slovan Pardubice     51 

KČT Svitavy      45 

KČT Žamberk      38 

KČT Hlinsko      31 

KČT Sloupnice      30 

KČT Slatiňany      28 

KČT Moravská Třebová     26 

KČT Kočí      25 

KČT Synthesia Pardubice    23, 

dále skupiny z KČT Jaroměřice, KČT Dolní Dobrouč, KČT Vysoké Mýto, KČT Holice, KČT Choceň, 

z Moravan a další. Ze spolupořádajícího Klubu přátel Pardubicka se zaregistrovalo 11 členů. Většina 

účastníků se registrovala jednotlivě. Ze vzdálenějších míst přijeli turisté ze Šumperka, Olomouce, Jih-

lavy, Krnova, Ostravy, Zábřehu, Poděbrad, Obůrky (okr. Blansko), Ochozu u Brna, Nové Paky, Lomnice 

nad Popelkou, Náchoda aj. 

 

Prvních 900 účastníků obdrželo tašku s propagačními materiály, pardubickým perníkem a pamětními 

listy. Ostatním, na které už kompletní sada propagačního materiálu nezbyla, byly rozdávány tašky se 

znakem města a odtrhávací plánky města a naučných stezek. Po skončení akce byl dodatečně odbo-

rům turistiky v Pardubickém kraji s omluvou rozeslán v elektronické podobě pamětní list k vytištění 

těm účastníkům, kteří ho při registraci nedostali. 

 

Na Komenského náměstí zajišťovali pořadatelskou službu členové KČT Slovan Pardubice: 

Jiří Ehrenberger ml., Aleš Kotyk, Stanislav Durchánek, Josef Svoboda, Petr Dračínský, Karel Vytřas, Jiří 

Ehrenberger st., Pavel Roztočil, Miloslav Kalaš, David Šebesta, Miloš Kajzrlík, Josef Kotyk, Ivo Stříž. 

 

Zdravotnickou službu zajišťoval Tomáš Sýkora, DiS., zástupce ředitele, RESCUE PARDUBICE, z. s. 

Provedl jedno ošetření. 

 

V průběhu registrace účinkovala na Komenského náměstí hudební skupina Country Colaps.  

 

Ke shromážděným účastníkům v 9 h promluvili p. René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný 

za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku, p. Ing. Martin Charvát, primátor Statu-

tárního města Pardubic a p. Vlastimil Škvára, člen ÚV Klubu českých turistů a předseda oblastního 

výboru KČT Pardubický kraj. Potom Ing. Jiří Ehrenberger, předseda KČT Slovan Pardubice předal 

symbolický putovní klíč p. Vladimíru Šaldovi, předsedovi KČT Vysoké Mýto, který bude pořadate-

lem zahájení jarní turistické sezony v Pardubickém kraji v r. 2018. 

Pak hudební skupina zahrála závěrečnou skladbu a účastníci se rozešli na jednotlivé akce programu. 
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Poznávacích akcí bylo připraveno celkem 20, některé proběhly opakovaně, jak je uvedeno 

v přiložených letácích. Část z nich byla provázena výkladem průvodců, jiných se návštěvníci účastnili 

samostatně. 

 

Jako průvodci během zahájení působili: 

PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., KPP, Městskou památkovou rezervací, 

Jiří Paleček, KPP, Městskou památkovou rezervací, 

Martin Adámek, APČR, Městskou památkovou rezervací, 

Jan Řeháček, KPP, Báje a pověsti spojené s Pardubicemi, Historickým trolejbusem po stopách moder-

ní architektury (2 x), 

Mgr. Helena Řehounková, APČR, KPP, Báje a pověsti spojené s Pardubicemi, 

Ing. Martin Karas, MMP, Prohlídka pardubické radnice (7 x), 

Luboš Ďatko, KČT Slovan Pardubice, Procházka nábřežími a parky,   

František Hlubocký, KPP, Procházka nábřežími a parky, 

Jiří Ehrenberger ml., KČT Slovan Pardubice, Cyklistický výlet po stopách Pernštejnů, 

Ing. Ivo Stříž, KČT Slovan Pardubice, Plavba do Kunětic a zpět lodí Arnošt (2 x), 

pracovníci VČM Pardubice, Prohlídka zámeckého areálu (palác, kaple, valy), 

pracovníci VČM Pardubice, Prohlídka historické expozice Pardubice – příběh města, 

Ing. Jiří Ehrenberger, KČT Slovan Pardubice (organizace a výklad o městě během jízdy na závodiště) a 

Martin Šabata, Dostihový spolek, Procházka kurzem Velké pardubické, 

dobrovolníci Římskokatolické farnosti pod vedením jáhna Ondřeje Špinlera, informace a výklad 

v kostelích sv. Bartoloměje a Zvěstování Panny Marie. 

 

Další služby pro individuální návštěvníky i skupiny zajišťovali pracovnice i pracovníci Kulturního cen-

tra, Východočeského muzea, Východočeské galerie, Galerie města Pardubic, Ekocentra Paleta a stát-

ního hradu Kunětická hora. 

 

Účast na jednotlivých akcích: 

Městskou památkovou rezervací: 

 průvodce PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.   50 

 průvodce Jiří Paleček    15 

 průvodce Martin Adámek   35 

Báje a pověsti spojené s Pardubicemi: 

 průvodce Jan Řeháček    40 

průvodkyně Mgr. Helena Řehounková  50 

Prohlídka pardubické radnice: 

průvodce Ing. Martin Karas místo plánovaných 5 prohlídek uskutečnil 7 prohlídek s celkovou účastí 

                  280 

Procházka nábřežími a parky 

 průvodce Luboš Ďatko    80 

 průvodce František Hlubocký   15 

Cyklistický výlet Po stopách Pernštejnů 

 s průvodcem Jiřím Ehrenbergerem ml.  24 

 individuálně     17 
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Plavba do Kunětic a zpět lodí Arnošt z Pardubic (2 plavby) 

 organizátor a průvodce Ing. Ivo Stříž             208 

Historickým trolejbusem po stopách moderní architektury (2 x) 

 průvodce Jan Řeháček  1. jízda  29 

     2. jízda  43 

Prohlídka zámeckého areálu (palác, kaple, valy) – místo plánovaných 6 se uskutečnilo 7 prohlídek 

s celkovou účastí                150 

 

Prohlídka historické expozice Pardubice-příběh města 

       66 

Procházka kurzem Velké pardubické (3 x) 

 průvodci Ing. Jiří Ehrenberger a Martin Šabata 

     1. procházka 36 

     2. procházka 51 

     3. procházka 52 

Na Zelenou bránu vystoupilo 284 dospělých, 38 dětí a 1 ZTP 

celkem             323 

Expozice Východočeského muzea individuálně navštívilo  

                  212 

Východočeská galerie Pardubice   25 

Galerie města Pardubic                136 

Státní hrad Kunětická hora               250   

 

Největší zájem byl o pernštejnský zámek a Východočeské muzeum v Pardubicích (428 návštěvníků, 

kteří prošli pokladnou a řada dalších, kteří si prohlédli pouze exteriér zámku a zámecké valy), o vý-

stup na Zelenou bránu (323), prohlídku pardubické radnice (280), návštěvu státního hradu Kunětická 

hora (250) a plavbu lodí Arnošt z Pardubic (208).  

 

Na parkovišti pod Kunětickou horou zajišťovali pořadatelskou a informační službu a propůjčovali 

pamětní razítko s motivem Kunětické hory Jana a Jiří Chválovi (KČT Slovan Pardubice). 

 

Organizaci plavby lodi Arnošt z Pardubic zajišťoval Ivo Stříž, Jiřina Mastíková a Miroslava Žďárská. 

 

Při organizaci nástupu do historického trolejbusu pomáhal Jan Vojta (KČT Slovan Pardubice). 

 

Počasí bylo pro turistiku optimální, slunečné.  

Pořadatelé neobdrželi žádnou výtku nebo stížnost. 

 

Reportáž ze zahájení jarní turistické sezony v Pardubicích vysílali mezi 14. a 15. h Jitka Slezáková a 

Miroslav Hruban z Českého rozhlasu Pardubice. Na Dostihovém závodišti pořídili rozhovor 

s Martinem Šabatou, v budově C Krajského úřadu s předsedou Klubu přátel Pardubicka Ing. Janem 

Linhartem, na Zelenou bránu vystoupili s historikem Východočeského muzea v Pardubicích Janem 

Tetřevem a jeho dcerkou Janou, znovu se vrátili na Dostihové závodiště, kde hovořili s předsedou KČT 

Slovan Pardubice Ing. Jiřím Ehrenbergerem, který sem doprovodil autobusový zájezd KČT Žamberk a 
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rozloučili se procházkou naučnou stezkou Po stopách Silver A s historikem Janem Tetřevem. Záznam 

reportáže je uložen v archivu KČT Slovan Pardubice. 

 

Z ohlasů uvádíme: 

„Chtěl bych Vám poděkovat za perfektní organizaci dnešní akce. Měli jste to opravdu perfektně zor-

ganizované. Máte můj obdiv ... Tak to je pěkné, že počet účastníků překročil číslo 1000.  

Myslím si, že lidé byli spokojeni, aspoň tak soudím z reakce účastníků mých vycházek a trolejbuso-

vých výletů. Ale musím se přiznat, že mě bolí nohy a mám vymluvené hlasivky. Přeci jen jsem se té 

dnešní akci věnoval bez přestávky od 7 hodin ráno až do 16 hodin odpoledne. Až budete zase poža-

dovat pomoc od Klubu přátel Pardubicka, s důvěrou se na nás můžete obrátit. 

S pozdravem Jan Řeháček“ 

 

„Musím Vám touto cestou vyjádřit obdiv a poděkování Vám jako hlavním organizátorům a všem čle-

nům klubu Slovan, kteří se na přípravě a realizaci podíleli.  Musím zvolat "AŤ ŽIJE SLOVAN!" 

Václav Pícl – předseda KČT Synthesia Pardubice“. 

 

„Pro zajímavost Vám sděluji průběh dopolední vycházky. Spolu s celým autobusem turistů z Jablon-

ného dorazilo ještě zhruba dalších 30 turistů. Celkově nás tedy bylo, jak jsem orientačně spočítal, ko-

lem 80. V Paletě nám musel pan ředitel podat obecný výklad v zahradní části, neboť chodba za vcho-

dem, kde obvykle začíná, by nás nepojala. .... Mnoho účastníků to tam velmi zaujalo a povídali, že 

tam určitě ještě zajedou s vnoučaty.  

.............. 

Skupinka byla celkově spokojená, což pro mě byla ta největší odměna. 

Zdraví Luboš Ďatko“ 

 

„Ještě jednou vám musím poděkovat za úžasně připravenou sobotní akci! Povídala jsem si s různými 

lidmi, kteří k nám přijeli. Všichni byli nadšení a moc se jim u nás líbilo, což je v největší míře Vaše zá-

sluha! ... Také zazněly hlasy, že to nemělo chybu a neslyšeli ani nikoho, že by měl nějaké připomínky! 

... Mějte se moc hezky!!! ...  

M. Mrázová“ 

 

„Dobrý den, 

my také děkujeme. Měli jste to výborně připravené a bylo nám u Vás hezky. Vraceli jsme se moc spo-

kojeni.  

S pozdravem 

Věra Stichová, KČT Svitavy“ 

 

Odezvy účastníků plavby na lodi Arnošt nám zaslal Ivo Stříž: 

 „Přijeli jsme domů po 18 h, moc se nám to líbilo. Vyšlo krásně počasí, užili jsme si jak plavbu, tak 

ostatní. Děkujeme. 

Zase někdy na shledanou      

Jana Kubelková, KČT Hlinsko za 17 účastníků“ 
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pan Jiří Andrle, KČT Polička za 40 účastníků: 

„Za KČT Polička děkujeme všem pořadatelům za krásný den, který jsme prožili v Pardubicích a skvělou 

organizaci akce.“ 

Na lodi jsem mluvil s další asi desítkou lidí, kteří si naši připravenost akcí a vstřícnost pořadatelů chvá-

lili.“ 

 

V odpoledních hodinách navštívil předseda organizačního štábu manžele Chválovy, kteří zajišťovali in-

formační službu a otisk pamětního razítka na parkovišti pod Kunětickou horou. Parkoviště bylo zapl-

něno osobními automobily, všude množství lidí, zookoutek u Restaurace pod Kunětickou horou a 

Perníková chaloupka byly plné dětí s rodiči. Perfektně fungující kyvadlová doprava umožnila zájem-

cům návštěvu areálu bez nutnosti využití automobilů. Kastelán hradu Miloš Jiroušek v telefonickém 

rozhovoru vyjádřil s průběhem akce plnou spokojenost. 

 

 „Vím, že jste velmi dobře propagovali naší galerii a jsem ráda, že jste nás vyzvali ke spolupráci. Naší 

spolupráce si vážím a obdivuji vaši svědomitost a systematičnost, kterou jste věnoval osobně celé ak-

ci. Ale jistě rozumíte tomu, že počet návštěvníků jsem předpokládala vyšší. 

Zdraví 

Hana Řeháková“ 

 

„Zdravím Vás. 

Děkuji a jsem rád, že se akce vydařila. Mně se alespoň v rámci jiných povinností podařilo udělat pár 

fotografií, které jsou na našem webu. Škoda jen, že se nedaří oslovit mladé lidi a průměrný věk turis-

tů neustále stoupá. 

S pozdravem 

Oldřich Čížek“ 

 

„Vracím se z výroční členské schůze KPP. Několikrát tam bylo vzpomenuto v dobrém spolupráce par-

dubických spolků, zvláště pak při ZJTS . 

Jiří Chvála“ 

 

„Opravdu jich bylo hodně a měla jsem velmi početnou skupinu. Nepočítala jsem, ale odhaduji 45 až 

50. Tomu dni totiž přálo hlavně počasí, ale i tak jsem byla překvapená, příjemně. 

Hezký den 

Helena Řehounková“ 

 

„Zdravím Vás a děkuji Vám za radostné info, již jsem předal kolegům. 

S přáním pohody 

P. Antonín Forbelský“ 

 

„Jsem ráda, že se otevření turistické sezóny vydařilo, Zelenou bránu navštívilo 284 dospělých, 38 dětí 

a 1 ZTP celkem tedy 323 platících návštěvníků. 

Pěkný den 

Soňa Oberreiterová“ 
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„Celková  účast nás velmi potěšila a akce byla vskutku výborně zorganizovaná, za což vám patří velké 

díky a poklona  Přeji hezký den a zaslouženou relaxaci po dobře odvedené práci.  

S pozdravem  

Lucie Břízová“ 

 

Na 29. jednání Zastupitelstva města Pardubic ve čtvrtek 30. března 2017 primátor Ing. Martin 
Charvát informoval o aktuálních událostech ve městě a mezi jinými se velmi pochvalně zmínil 
o zahájení jarní turistické sezony v Pardubicích. Jako hosté se jednání zúčastnili Josef Kotyk a Jiří 
Ehrenberger. 
 

„Mám radost, že poděkování na zastupitelstvu zaznělo, jistě je to pro vás další „satisfakce“ za skvěle 

odvedenou práci. Přeji vám krásné a klidné jarní dny a těším se případnou další spolupráci! 

Jana Fiedlerová“ 

 
„Ještě jednou děkuji za krásnou autobusovou prohlídku a zajímavé vyprávění o našem krajském měs-
tě. 
Díky Jarka Sedláková 
Lanškroun“ 

 

„Zdravím Vás a za všechny naše účastníky sobotního Zahájení turistické sezóny Vám děkuji za per-
fektní program i velmi dobrou organizaci celé sobotní akce. Přivítali jsme časově přiměřené proslovy 
po registraci. Velice spokojeni byli všichni, kteří jeli lodí. Nám se zase moc líbilo závodiště i s fundova-
ným komentářem. Odpolední projížďka trolejbusem se také vydařila, přestože se už trochu ochladilo. 
Dověděli jsme se mnoho zajímavého o novějších stavbách v Pardubicích. 
... 
S pozdravem 
E. Künzelová“ 
 
„Myslím, že Vaše celoroční úsilí bylo včera korunováno úspěchem. I sv. Petr turistům přál. Myslím, že 
kdo se akce zúčastnil, byl nadmíru spokojený. Překvapilo mě jen, že "Pardubáků" se zúčastnilo málo 
(myslím tím obyvatel Pardubic), když mají tak jedinečnou příležitost zúčastnit se takové akce.:-) Za 
KČT, odbor Slatiňany Vám všem děkuji. 
Zdraví Vás a hezké jarní pochody přeje  
Kuncová Marie“ 
 
„Magistrát navštívilo zhruba 280 lidí. Pevně věřím, že podobná událost nebyla v Pardubicích naposle-

dy.  

S pozdravem  

Martin Karas“ 

 
„Děkujeme Vám za možnost připojení galerie k akci Zahájení jarní turistické sezóny 2017. Počet ná-

vštěvníků byl za oba dny 136 lidí, což je nadstandard. 

S přáním mnoha dalších úspěchů Vás zdraví 

Ivana Panochová“ 

 

„Děkuji mnohokrát za pozitivní ohlasy, jsme rádi, že se návštěvníkům v Natura parku líbilo. Mezi 9. a 
15. hodinou k nám dorazilo přibližně 160 lidí. Přišly nejen ony dvě skupiny turistů, ale spousta lidí (i 
rodiny s dětmi) k nám zavítala i samostatně. Po té 15. hodině přišlo ještě 14 lidí, ale myslím, že to již 
nebyli turisté účastnící se akce. 
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Mějte se moc krásně. 
S pozdravem 
Lucie Hlaváčková“ 
 
„Jsem ráda, že se tak dlouho chystaná akce povedla, a to  dle Vašich nejlepších očekávání, dokonce i 

počasí bylo příznivě nakloněno. Přeji Vám příjemný zbytek dne a celého týdne! 

S uctivým pozdravem 

Ing. Petra Pacholíková“ 
 
Záznam do kroniky včetně fotografií zaslal Ing. Zdeněk Šesták z KČT Lanškroun, ze kterého uvádíme: 
„Po zahájení se následně naše skupina rozdělila a odešla se projít po Pardubicích s cílem navštívit na-
bídnuté památky – hlavně pak zámek a jeho okolí. Ve 12.00 hodin jsme nasedli do autobusu a odjeli 
směrem na pardubické závodiště. Zde se nás ujal pan Šabata, který nás seznámil s historií „Velké Par-
dubické“ a provedl nás po závodišti. Jeho výklad byl velmi zajímavý a celá naše skupina byla přímo 
nadšena, jakým způsobem komentoval jednotlivé události i přímo některé překážky (Taxisův skok, ir-
skou lavici, anglický skok, ..). Při návštěvě stájí jsme měli možnost potkat se i s koňmi policejního sbo-
ru. Dalším plusem byla i přítomnost předsedy KČT Slovanu, Jirky Ehrenbergera, který se při autobuso-
vém přesunu na závodiště a zpět do města ujal průvodcovské role a během cesty komentoval jednot-
livá historická místa v Pardubicích, hlavně pak při jízdě Duklou letecké památníky, za což mu všichni 
účastníci byli velmi vděční. Následně jsme se autobusem přesunuli na parkoviště pod Kunětickou ho-
ru a absolvovali vycházku jak nahoru ke hradu, tak i k Perníkové chaloupce a též využili nabízející se 
občerstvení buď u Perníkové chaloupky, nebo přímo na parkovišti. Další cesta již vedla domů, do Lan-
škrouna. Výsledkem bylo 51 (1 turistka do PA přijela vlakem) velmi spokojených turistů a turistek a to 
i za to, jakým způsobem pořadatel – KČT Slovan, tuto akci připravil a realizoval. Velký DÍK všem pořa-
datelům!“ 
 
„Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem musela 25. 3. v den ZTS jet do Prahy a předložit k revizi účet-
nictví našeho TOMu, nemohla jsem se zahájení zúčastnit (mrzí). Hned večer jsem od našich účastníků 
slyšela jen samou chválu, výklad p. Adámka všechny nadchl. Takže za naše turisty – bez jediné chybič-
ky. Děkujeme. 
H. Kopřivová, KČT Mor. Třebová“ 
 
V úterý 4. dubna 2017 proběhlo zasedání oblastního výboru KČT Pardubický kraj. Z bodu 15.4 zápi-
su citujeme: 
„Zahájení turistické sezóny na rok 2017 připravil KČT, odbor Slovan Pardubice na termín 25. 3. 
2017. J. Kotyk podal podrobnou zprávu o průběhu akce. OV děkuje pořadatelům za vzorné prove-
dení a rozhodl o udělení Veřejného uznání III. stupně odboru Slovan Pardubice, vedoucímu organi-
začního štábu doc. Ing. Kotykovi, CSc. a předsedovi odboru Ing. Ehrenbergerovi.“ 
 

Závěr 

Akci považujeme za úspěšnou a jsme přesvědčeni, že její cíl byl v plném rozsahu naplněn. Prezentova-

la naše město Pardubice jako krásné, zajímavé město se spoustou pamětihodností, do kterého stojí 

za to se opakovaně vracet a ještě lépe ho poznat. Organizátoři věří, že se uplatní multiplikační 

efekt, spočívající v šíření pozitivních zkušeností návštěvníků, a že se Pardubice stanou cílem mnoha 

dalších zájezdů a výletů. 

 

Poděkování 

Organizátoři upřímně děkují Ing. Romanu Línkovi, MBA., 1. náměstkovi hejtmana Pardubického kra-

je a René Živnému, radnímu zodpovědnému za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informa-
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tiku, bez jejichž podpory by tento projekt nevznikl. Stejné poděkování přísluší Ing. Martinu Charváto-

vi, primátorovi Statutárního města Pardubice a Mgr. Jakubovi Rychteckému, náměstkovi primátora, 

kteří zajistili podporu od Statutárního města Pardubice, a Komisi pro cestovní ruch města Pardubic, 

která schválila výši městské dotace. Zvláštní dík patří Mgr. Lucii Břízové a Mgr. Janě Fiedlerové, bez 

jejichž cenných rad a doporučení by se organizátoři nevyhnuli úskalím platných předpisů. 

 

Organizátoři upřímně děkují za poskytnutou záštitu a morální i finanční podporu Radě Pardubické-

ho kraje, statutárnímu městu Pardubice a jejímu primátorovi Ing. Martinu Charvátovi. 

 

Poděkování zaslouží všechny spolupořadatelské organizace, instituce a spolky, které se významnou 
měrou zasloužily o pestrost a kvalitu programu, a které proto mohou plným právem považovat celko-
vý úspěch akce i za svůj úspěch. Poděkování zaslouží členové organizačního štábu, průvodci a pořada-
telé. Kromě nich rovněž PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů, kancelář 
hejtmana, Pardubický kraj, Eva Kosková, sekretariát kanceláře hejtmana, Radka Vodičková, oddělení 
komunikace a vnějších vztahů, kancelář hejtmana, Mgr. Alena Horáková, BA (Hons), ředitelka Desti-
nační společnosti Východní Čechy, Mgr. Josef Rychter, projektový manažer téže společnosti, Mgr. 
Andrea Pavlíková, vedoucí Kulturního centra Pardubice, Mgr. Michaela Vápeníková, vedoucí Turistic-
kého informačního centra, Soňa Oberreiterová, asistentka ředitele Kulturního centra Pardubice, Ing. 
Radim Jelínek, Ph.D., vedoucí kanceláře primátora města Pardubic, Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí od-
boru dopravy MMP, Mgr. Kateřina Snopková, zastupitelka, referentka MMP, Petra Šnejdrová, odbor 
školství, kultury a sportu, ekonomické oddělení, MMP, Jaroslava Dušková, organizační oddělení kan-
celáře primátora, MMP, Lenka Bochová, odbor dopravy a životního prostředí, Úřad městského obvo-
du Pardubice I, Dopravní podnik města Pardubic a. s., Jan Tůma, jednatel KJK Catering s. r. o., Milan 
Stehno, mistr – dopravní značení, Služby města Pardubic, Vladimír Kobera, vedoucí vydavatelství a 
polygrafického střediska, Univerzita Pardubice, Městská policie Pardubice, Policie ČR. Dík organizáto-
rů patří rovněž Českému rozhlasu Pardubice, zejména Jitce Slezákové a Miroslavu Hrubanovi za per-
fektní propagaci i reportáže z průběhu zahájení. 
Za vzácnou ochotu a vstřícný přístup zaslouží naše poděkování Ing. Petr Novotný, vedoucí oddělení 

hospodářské správy, Radim Bouchner z téhož oddělení Krajského úřadu a personál budovy C Krajské-

ho úřadu za technickou pomoc, výzdobu a úklid.  

Dík přísluší rovněž nejmenovaným příslušníkům „hradní posádky“ státního hradu Kunětická hora, 

všem průvodkyním, průvodcům a pokladním Východočeského muzea, Východočeské galerie a Galerie 

města Pardubic, KC a TIC, Ekocentra Paleta, Perníkové chaloupky, řidičům dopravních prostředků 

včetně historického trolejbusu, posádce lodi Arnošt z Pardubic a Českým drahám. 

 

Upřímné poděkování zaslouží všichni činovníci odborů Klubu českých turistů v Pardubickém kraji za 

součinnost v době příprav a vzornou organizaci zájezdů na zahájení jarní turistické sezony a hlavně 

všichni ti, pro které bylo zahájení připraveno – všichni účastníci, kteří do Pardubic přišli a přijeli. Je-

jich spokojenost je pro organizátory největší odměnou a povzbuzením. 

 

V Pardubicích 7. dubna 2017 

 

doc. Ing. Josef Kotyk, CSc.     Ing. Jiří Ehrenberger 

předseda organizačního štábu     předseda KČT Slovan Pardubice 

 

Přílohy: 3 letáky, pamětní list, fotografie 



 

Z pověření Oblastního výboru KČT Pardubický kraj 

pod záštitou Rady Pardubického kraje  

a primátora statutárního města Pardubice Ing. Martina Charváta 

s finanční podporou Pardubického kraje 

       a statutárního města Pardubice pořádá 

KČT Slovan Pardubice ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka, Asociací průvodců ČR,  

Oblastním výborem KČT Pardubický kraj, Destinační společností Východní Čechy,  

Kulturním centrem Pardubice, Východočeským muzeem v Pardubicích,  

Východočeskou galerií Pardubice, Galerií města Pardubic,  

Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Pardubice, Ekocentrem Paleta, Dostihovým spolkem a.s.,  

hudební skupinou Country Colaps, Státním hradem Kunětická hora,  

Pardubickým spolkem historie železniční dopravy a dalšími 

Zahájení jarní turistické sezony 2017 v Pardubickém kraji 
v sobotu 25. března 2017 

Motto: „Poznejte s námi naše krajské město“ 

 

Vítejte v Pardubicích! 
Připravili jsme pro vás bohatý a zajímavý program: 

1. Parkoviště autobusů na Tyršově nábřeží je pro vás vyhrazeno od 7 do 18 h, zdarma 

2. Registrace účastníků (8 – 9 h). Poskytování informací, prezentace činnosti pořadatelů a spolupořa-

datelů, nabídka informačních a turistických materiálů, tiskovin, knih apod. (8 – 11 h). Budova C 

Krajského úřadu (stará reálka), Komenského náměstí 120 (8 – 11 h) 

3. Hudební vystoupení hudební skupiny Country Colaps (8 – 9 h, 9:15 – 9:20 h). Proslovy představite-

lů Pardubického kraje, města Pardubic a KČT (9 – 9:15 h). Komenského náměstí 

4. Procházka „Městskou památkovou rezervací“ (délka 1 km, trvání 1:30 h, od 10, 12 a 14 h), zdarma 

5. Procházka „Báje a pověsti spojené s Pardubicemi“ (délka 1 km, trvání 1:30 h, od 10 a 12 h), zdarma 

6. Prohlídka pardubické radnice (trvání 1 h, od 10 do 14 h každou celou hodinu), zdarma 



 

7. Procházka „Nábřežími a parky“: od Prokopova mostu podle Chrudimky okolo sokolovny, aquacen-

tra, prohlídka ekocentra Paleta, přes lávku pod Vinicí, park pod Vinicí, okolo Matičního jezera, Staré 

rybárny (možnost občerstvení, dětský koutek), okolo bývalé hydroelektrárny a Winternitzových 

mlýnů do parku Na Špici (místo konání Olympijského parku Pardubice 2016, dětské hřiště), novou 

lávkou přes Chrudimku do Tyršových sadů (dětský koutek) a na zámecké valy (délka 6 km, od 10 a 

12 h), zdarma 

8. Cyklistický výlet „Po stopách Pernštejnů“ (délka 40 km, trvání 4 h, od 10 h), zdarma 

9. Plavba do Kunětic a zpět lodí Arnošt (trvání 3 h, 2 plavby od 10 a 13:30 h). Pouze pro předem zá-

vazně přihlášené, s výraznou slevou 

10. Historickým trolejbusem po stopách moderní architektury (trvání 2 h, 2 jízdy: od 12 a 14 h).  

Pouze pro předem závazně přihlášené, s výraznou slevou 

11. Prohlídka zámeckého areálu (palác, kaple, valy) (od 10 do 15 h každou celou hodinu), po předlo-

žení pamětního listu v pokladně Východočeského muzea bude vydána vstupenka zdarma 

12. Prohlídka historické expozice Pardubice – příběh města (od 13, 14, 15 h), po předložení pamětního 

listu v pokladně Východočeského muzea bude vydána vstupenka zdarma 

13. Procházka „Kurzem Velké pardubické“ (trvání 2 h, odjezdy na závodiště v 10, 12 a 14 h). Pouze pro 

předem závazně přihlášené, s výraznou slevou 

14. Zelená brána, otevřena od 10 do 15 h, poslední vstup v 14:30, mimořádně otevřeno, obvyklé 

vstupné 

15. Turistické informační centrum, nám. Republiky 1 (pod Zelenou bránou), otevřeno od 9 do 18 h, 

zdarma 

16. Východočeské muzeum Pardubice, Zámek 2, otevřeno od 10 do 18 h, do všech expozic 50% sleva 

17. Východočeská galerie v Pardubicích, expozice Zámek 3, expozice dům U Jonáše, Pernštýnské n. 50, 

obě expozice otevřeny od 10 do 18 h, obvyklé vstupné 

18. Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, otevřena od 10 do 18 h, zdarma 

19. kostely: arciděkanský kostel sv. Bartoloměje, nám. Republiky, kostel Zvěstování Panny Marie, 

Klášterní ul., oba otevřeny od 8 do 15 h, zdarma 

20. Ekocentrum Paleta, Štolbova 2874, zdarma 

21. Stezka Viléma z Pernštejna (2,5 km), zdarma 

22. Stezka po stopách odbojové skupiny Silver A (2 km), zdarma 

23. , 24. Výlet na Kunětickou horu (pěšky nebo na kole, včetně návštěvy Perníkové chaloupky a hra-

du), po červené zn. 9 km, po zelené zn. 6 km, hrad otevřen od 10 do 16 h, poslední komentovaná 

prohlídka v 15 h, mimořádně otevřeno, obvyklé vstupné. Perníková chaloupka otevřena od 9 do 

16:30 h, obvyklé vstupné. Ze stanice MHD Krajský úřad (Komenského nám.) je od 10 do 16 h zajiš-

těna kyvadlová autobusová doprava k Restauraci pod Kunětickou horou každou celou hodinu. Od 

Restaurace pod Kunětickou horou je od 10:30 do 16:30 zajištěna kyvadlová autobusová doprava do 

Pardubic jednou za hodinu. Kyvadlová doprava je zdarma. 
 

Takto (šikmým písmem) jsou v programu označeny body zvláště zajímavé pro rodiny s dětmi 
 

Abychom vám usnadnili rychlé rozhodování a sestavení časového plánu, připravili jsme pro vás časový 

harmonogram, v němž jsou akce očíslovány shodně s tímto programem. Na jeho rubu najdete plánek 

centra města, kde umístění čísel odpovídá místům srazu nebo zahájení jednotlivých akcí. 
 

Změna programu vyhrazena. 
 

Podrobnosti a další informace najdete na http://www.kct-slovan-pardubice.info 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/


Časový harmonogram zahájení jarní turistické sezony 25. března 2017 v Pardubicích

Číslo
Akce

místo konání nebo místo srazu
8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00

1
Parkování

Tyršovo nábřeží
7:00 - 19:00

2
Registrace, informace

Budova C Krajského úřadu, Komenského nám. 120
registrace informace, prodej

3
Hudební vystoupení, proslovy

Komenského nám., před budovou C Krajského úřadu (č. 120)
hudební vystoupení proslovy

4
Městskou památkovou rezervací

Pernštýnské náměstí, pod Zelenou bránou
PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., KPP Jiří Paleček, KPP Martin Adámek, AP ČR

5
Báje a pověsti spojené s Pardubicemi

Pernštýnské náměstí, před domem U Jonáše
Jan Řeháček, KPP Helena Řehounková, AP ČR

6
Prohlídka pardubické radnice

Pernštýnské náměstí, před vchodem do radnice
Ing. Martin Karas Ing. Martin Karas Ing. Martin Karas Ing. Martin Karas Ing. Martin Karas

7
Procházka nábřežími a parky

U Prokopova mostu, na levém břehu Chrudimky
Luboš Ďatko, KČT Slovan Pardubice

Procházka nábřežími a parky

U Prokopova mostu, na levém břehu Chrudimky
František Hlubocký, KPP

8
Cyklistický výlet po stopách Pernštejnů

ul. Na Třísle, před budovou soudu
Jiří Ehrenberger ml., KČT Slovan Pardubice

9
Plavba do Kunětic a zpět lodí Arnošt z Pardubic

ul. U Stadionu, kotviště lodi Arnošt za Tipsport arénou
Ing. Ivo Stříž, KČT Slovan Pardubice Ing. Ivo Stříž, KČT Slovan Pardubice

10
Historickým trolejbusem po stopách moderní architektury

Třída míru, trolejbusová zastávka U Grandu
Jan Řeháček, KPP Jan Řeháček, KPP

11
Prohlídka zámeckého areálu (palác, kaple, valy)

Pardubice - zámek, pokladna v průjezdu vpravo
pracovník VČM pracovník VČM pracovník VČM pracovník VČM pracovník VČM pracovník VČM

12
Prohlídka historické expozice Pardubice - příběh města

Pardubice - zámek, pokladna v průjezdu vpravo
pracovník VČM pracovník VČM pracovník VČM

13
Procházka kurzem Velké Pardubické

Jahnova ul., zast. MHD Krajský úřad, směr centrum 
Ing. Jiří Ehrenberger st., KČT Sl. Ing. Jiří Ehrenberger st., KČT Sl. Ing. Jiří Ehrenberger st., KČT Sl.

14
Zelená brána

vchod na Zelenou bránu
individuálně, otevřeno od 10 do 15 hod.

15
Turistické informační centrum

nám. Republiky 1 (pod Zelenou bránou)
individuálně, otevřeno od 9 do 18 hod.

16
Východočeské muzeum v Pardubicích

Pardubice - zámek, pokladna v průjezdu vpravo
individuálně, otevřeno od 10 do 18 hod.

17
Východočeká galerie Pardubice (2 expozice: zámek a U Jonáše)

Pardubice - zámek, 1. nádvoří, Pernštýnské nám., dům U Jonáše
individuálně, otevřeno od 10 do 18 hod.

18
Galerie města Pardubic

Příhrádek 5
individuálně, otevřeno od 10 do 18 hod.

19
Pardubické kostely (sv. Bartoloměje a Zvěstování Panny Marie)

nám. Republiky - sv. Bartoloměje, Komenského n. - Zvěst. P. Marie
individuálně, otevřeno od 8 do 15 hod.

20
Ekocentrum Paleta

Štolbova 2874 (nábřeží Chrudimky, levý břeh)
individuálně, otevřeno od 9 do 15 hod.

21
Stezka Viléma z Pernštejna

nám. Republiky, pod Zelenou bránou
individuálně kdykoliv

22
Stezka po stopách odbojové skupiny Silver A

Pernštýnské nám., před radnicí
individuálně kdykoliv

23
Výlet na Kunětickou horu (pěšky nebo na kole) po červené zn.

turist. rozcestník před zámkem, možnost připojení v ul. sv. Anežky České
indiv. kdykoliv, služba v cíli 10:30 - 15 h, hrad otevřen 10 - 16 h, koment.prohlídka každou celou h, poslední v 15 h. Perníková chaloupka otevřena 9 - 16:30 h, koment. prohl. každých 30 min.

24
Výlet na Kunětickou horu (pěšky nebo na kole) po zelené zn.

turist. rozcestník před zámkem
indiv. kdykoliv, služba v cíli 10:30 - 15 h, hrad otevřen 10 - 16 h, koment.prohlídka každou celou h, poslední v 15 h. Perníková chaloupka otevřena 9 - 16:30 h, koment. prohl. každých 30 min.

Na rubu je plánek centra Pardubic, na kterém místa srazu zájemců o příslušnou akci označují červená čísla. Číslování odpovídá 1. sloupci tohoto harmonogramu.

9:00
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Výlet na Kunětickou horu 
 

Kunětická hora po červené značce – na parkoviště pod Kunětickou horou 9 km 
Komenského náměstí opustíme Klášterní ulicí, projdeme rovně Pernštýnské náměstí, pokračujeme do 
Pernštýnské ulice a zabočíme vpravo do ulice Svaté Anežky České, kudy prochází červená značka. Za 
Bělobranským náměstím překročíme řeku Chrudimku. Červená značka nás dovede až na parkoviště pod 
Kunětickou horou. 
 

Kunětická hora po zelené značce – na parkoviště pod Kunětickou horou 6 km 
Komenského náměstí opustíme Klášterní ulicí, projdeme rovně Pernštýnské náměstí, pokračujeme do 
Pernštýnské ulice, projdeme bránou na Příhrádek s kašnou a pokračujeme k zámku. Před zámeckou bránou 
(s deskou znázorňující erbovní pernštejnskou pověst) se nachází rozcestník obou turistických značek 
vedoucích na Kunětickou horu. Po zelené značce obejdeme část zámeckých valů, překročíme řeku Labe a 
pokračujeme až na parkoviště pod Kunětickou horou. Asi 450 m před koncem trasy obchází zelená značka 
Perníkovou chaloupku, muzeum perníku a pohádek (doporučujeme dětem). 
 

Na parkovišti pod Kunětickou horou bude v době od 10:30 do 15 hodin kontrola a bude zde možno 
získat příležitostné razítko. Od restaurace pod Kunětickou horou bude zajištěno kyvadlové autobusové 
spojení jednou za hodinu od 10:30 do 16:30 do Pardubic. 
 

Kunětická hora 
Kunětická hora je osamocený výrazný vrch (307 m n. m.), tvořící dominantu Polabí. Na vrcholu stojí 
stejnojmenný hrad z počátku 15. století. V okolí hory vulkanického původu, převyšující nížinu o cca 80 m, se 
podle četných archeologických nálezů usazoval člověk již od nejstarších dob. Kámen, který se zde nacházel, 
byl prehistorickými lidmi využíván na výrobu nástrojů. V historii se o Kunětické hoře dozvídáme až 
v souvislosti s husitskými válkami. Odtud 25. června 1420 vytáhl ozbrojený lid podobojí, vedený knězem 
Ambrožem na Hradec Králové, tehdy obsazený Zikmundovou posádkou, a dobyl jej. Po vyplenění blízkého 
Opatovického kláštera získal rozsáhlé církevní území včetně Kunětické hory husitský hejtman Diviš Bořek 
z Miletínka. Diviš v r. 1423 zbudoval na Kunětické hoře hrad jako vojenské i správní centrum svého panství. 
Po Divišových potomcích vlastnil hrad král Jiří z Poděbrad a jeho synové. V r. 1491 koupil Pardubice a kuně-
tické panství s Kunětickou horou moravský velmož Vilém z Pernštejna. Za něho a jeho synů Vojtěcha a Jana 
byl hrad přestavěn na mohutný dvouvěžový objekt, ale již r. 1560 byl Jaroslav z Pernštejna kvůli zadlužení 
nucen celé pardubické panství i s Kunětickou horou odprodat královské komoře. 
Za třicetileté války, 17. listopadu 1645, po marném dobývání Pardubic, švédský generál Torstenson Kunětic-
kou horu dobyl a nechal hrad vypálit a pobořit. Zkáza hradu pak postupně pokračovala lámáním kamene, 
zejména na jihozápadní straně skály, které v r. 1884 způsobilo zřícení části hradu.  
Památku, o jejímž zajištění se jednalo již od r. 1820, zachránil teprve Muzejní spolek v Pardubicích, když ji r. 
1919 koupil od vídeňského průmyslníka barona Richarda Drascheho. V péči o hrad pak pokračovalo Kunětic-
ké družstvo. V letech 1923-1928 zadalo zpracování návrhu na obnovu hradu a předhradí architektům Dušanu 
Jurkovičovi a J. Paclovi. Podstatná obnova hradu byla prováděna až po II. světové válce. Provedly se zajišťo-
vací práce na skalním podloží a stavební záchrana celého objektu. 
Do dnešní doby se zachovala část hradeb zesílených baštami a jeden z dělostřeleckých rondelů, rekonstruo-
vaný palác s uzavřeným vnitřním nádvořím, vysokou kruhovou věží a samostatně stojící kaple sv. Kateřiny 
Sienské. Válcová hradní věž, zvaná Černá nebo Čertova, nabízí jedinečný rozhled do Polabské krajiny, při 
jasném počasí až na Krkonoše, Orlické hory a Železné hory. Prostory hradního paláce slouží výstavním úče-
lům. V hradním sklepení se nalézá výstavka dosavadních výsledků archeologických výzkumů, v přízemí palá-
ce je hradní hladomorna, vězení a výstava o vývoji soudnictví na území Čech. V 1. patře se nachází hradní 
zbrojnice a rozsáhlá expozice věnovaná parforsním honům na Pardubicku. Na nádvoří se v turistické sezóně 
konají vystoupení skupin historického šermu a ukázky výcviku dravých ptáků. Kunětická hora je chráněným 
nalezištěm četných druhů rostlin a živočichů. 
 

Perníková chaloupka 
Asi 450 m JZ od parkoviště zelená značka obchází Perníkovou chaloupku. Baron Richard Drasche zde r. 1882 
nechal postavit hájenku – lovčí zámeček. Dnes se zde nachází Muzeum perníku a pohádek. Výstavní expozi-
ce obsahují přes tisíc perníků z celé ČR. Zatímco dospělé zaujme historie perníkářského řemesla a pardubic-
kého perníku, pro děti je připraveno zamyšlení nad pohádkou "O perníkové chaloupce" a bohatá sbírka růz-
ných knižních vydání této pohádky z pera bratří Grimmů. 
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Podrobnější informace najdete na http://www.kct-slovan-pardubice.info 
Možnost občerstvení: Restaurace pod Kunětickou horou 
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