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Pardubické

okresy
Kde leží Pardubický kraj ?

Území kraje je vymezeno
územími okresy: Pardubice, 
Chudim, Ústí nad Orlicí a 
Svitavy.

Okres

Počet

obyva

tel

(1. 1. 

2020)

Rozlo

ha

Hust. 

zal.

Počet

obcí

Chrudi

m (CR)
104 613 993 105 108

Pardubi

ce (PU)
175 441 880 199 112

Svitavy

(SY)
104 333 1 379 76 116

Ústí 

nad 
138 275 1 267 109 115

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chrudim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD


Znak 

paRdubické

ho kraje
Pověst O znaku města 

Pardubic. Na ozdobném 

průčelí staré radnice 

pardubické byl městský znak, 

jejž držela mohutná postava 

Herkulova, totiž v červeném 

poli půl bílého rejtharského 

koně s levou nohou 

zdviženou, jehož, jak níže 

hlásal latinský nápis: „Arnošt, 

první arcibiskup Pražský, 

užíval toho znaku, jejž nyní, 

císaři.



Mapa 
Pardubick
ého kraje

Click to add text



zaječice
Naše vesnice Obec je 

výjimečná dochovanou

budovou tvrze z konce 16. 

stol. – dnes stavení čp. 64 se 

zbytky pozdně gotických

ostění. Výraznými zbytky

zdiva z první původně

středověké tvrze –

nacházející se cca 200 m 

jižně od čp. 64, naproti

objektu čp. 261 a 

„zámečkem“, kde od poloviny

19. stol. sídlil správce

několika auerspergských

velkostatků – dnes jsou zde

kanceláře obecního úřadu a 

pošty a provozovna



hrad

Hrad 

Kunětická hora



zámek

Zámek Litomyšl



Velká Pardubická

•

Je dostihový závod , 
konající se každoročně vždy 
druhou říjnovou neděli na dostihovém 
závodišti v Pardubicích. Patří mezi nejtěžší 
dostihy v Evropě. Jde o sportovní událost s 
nejdelší sportovní tradicí v Česku; když se 
začala hrát fotbalová liga Československa, 
Velká pardubická již za sebou měla 
padesát ročníků.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dostih
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dostihov%C3%A9_z%C3%A1vodi%C5%A1t%C4%9B_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbalov%C3%A1_liga_%C4%8Ceskoslovenska


Zlatá přilba Je každoroční 

závod motocyklů na ploché dráze, 

který se koná ve 

východočeských Pardubicích. Po 

delších jednáních s 

Východočeským autoklubem v 

Hradci Králové i jezdeckým klubem 

v Pardubicích spatřil v roce 1929 

světlo světa první závod na 

travnaté ploché dráze. Jedná se o 

nejstarší závod na ploché dráze na 

světě. Poprvé se Zlatá přilba jela v 

roce 1929. Jejím zakladatelem 

byl Adolf Trnka, Ladislav 

Polák a František Hladěna, 

československý motocyklový 

závodník, který během druhé 

světové války položil život v 

odboji.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Motocykl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ploch%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Trnka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hlad%C4%9Bna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka


Hokej pardubice
Založen byl v roce 1923 pod 

názvem LTC Pardubice.

V Pardubickém týmu hraje i Ondřej 

Rohlík ze Zaječic.

https://cs.wikipedia.org/wiki/1923


Hřebčín Slatiňany

• je chovná
stanice vraníků českého plemena
starokladrubských koní sídlící
ve Slatiňanech nedaleko Chrudimi. 
Hřebčín je součástí Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem. Je 
zde chováno přibližně 250 
starokladrubských koní.

• Areál hřebčína je kulturní
památkou v těsném sousedství
národní kulturní
památky slatiňanského zámku a 
parku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vran%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plemeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starokladrubsk%C3%BD_k%C5%AF%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slati%C5%88any
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudim
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_h%C5%99eb%C4%8D%C3%ADn_Kladruby_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slati%C5%88any_(z%C3%A1mek)

