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VÝSTAVY 
  
OD 26. 6. 2009 – PRODLOUŽENO DO 10. 1. 2010 
MAGIE SKLA – SKLÁRNA BERÁNEK VE ŠKRDLOVICÍCH 1940–2 008 
Unikátní výstava proměnných podob designu moderního, hutně tvarovaného skla je otevřena ve 
Východočeském muzeu v Pardubicích na zámku. 
Více než 620 exponátů dokumentuje 68 let práce sklárny Beránek ve Škrdlovicích. Huť založil dnes již 
legendární mistr sklář Emanuel Beránek v roce 1940, v roce 1949 přešla pod správu Ústředí lidové umělecké 
výroby a posléze Ústředí uměleckých řemesel. Sklárna si získala výsadní postavení svou programovou 
spoluprací s předními umělci – skláři.Vystavené exponáty ukazují formování zcela nového přístupu k výrazu 
hutního skla v 50. letech 20. století, se zdůrazněním estetiky proměnnosti a tvárnosti, následnou změnu 
výrazu do barevně akcentované polohy mnohdy subtilních návrhů skla z 60. let, tvarovou střídmost, 
zdůrazněnou robustnost  hmot či využití fascinujících optických efektů bublin ve sklovině ze 70. – 80. let, 
hravost a uplatnění magie barevných struktur, barevných broků a bublin ve hmotě skla ve výrazu skleněných 
předmětů od počátku 90. let do současnosti. Vystaveny jsou např. práce Emanuela, Rudolfa a Jana Beránka, 
J. Kotíka, M. Velíškové, J. Žertové, L. Blechy, V. Jelínka, Z. Strobachové, V. Kopeckého, M. Svobodové, F. 
Víznera, St. Libenského, J. Exnara a mnoha dalších autorů. V roce 2008 byla sklárna nucena ukončit svoji 
činnost. Produkce huti ve Škrdlovicích patří ke zlatému fondu novodobé historie českého, autorsky 
navrhovaného designu hutně tvarovaného skla a je impozantní přehlídkou možností tvarování žhavé tekoucí 
hmoty a řemeslného mistrovství sklářů.  
Součástí prezentace je také rozměrné iluzivní dioráma originálního prostředí huti s množstvím nástrojů a 
forem.  
 
OD 5. 9. 2009 DO 18. 10. 2009 
KRAJINOU KAPR Ů A KOMÁR Ů 
Výstava fotografií našich dvou předních fotografů přírody Josefa Hláska a Jana Ševčíka představuje 
živočichy i rostliny, které je možno zastihnout v okolí českých rybníků. 
Přibližně stovka fotografií je vystavena v prostorách výstavní chodby u Rytířských sálů na Zámku. 
 
OD 9. 10. 2009 DO 10. 1. 2010 
PSÍ ŽIVOT 
Výstava je věnována našim nejlepším přátelům – psům. Díky spolupráci s mnoha institucemi se podařilo 
připravit unikátní prezentaci historie i současnosti kynologie, od prvopočátků domestikace psů, přes 
středověk až do počátků 21. století. Můžete se těšit na archeologické nálezy z doby římské, na umělecké 
předměty, dokládající postavení psů na šlechtických dvorech, zajímavou kynologickou literaturu, archiválie, 
fotografie a na spoustu dalších mimořádných exponátů. Své místo tu bude samozřejmě mít i nejslavnější 
český pes – Čapkova Dášenka! 
V části věnované současnosti poskytujeme mimo jiné prostor Českomoravské kynologické unii coby 
zastřešující organizaci české kynologie a neopomeneme vám představit ani česká národní plemena.  
Dne 17. října proběhnou na louce u pardubického zámku ukázky výcviku a použití policejních a 
záchranářských psů. 
 
 
 



EXPOZICE 
 
Rytířské sály pardubického zámku 
V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční malby. Podle přání může návštěvník 
absolvovat prohlídku sálů s výkladem průvodce. 
 

Expozice české sklářské tvorby  
První část expozice je věnována průřezu historickou sklářskou produkcí od 15. do počátku 20. století. Větší 
část sálu je věnována fenoménu tzv. ateliérové sklářské tvorby – originálním autorským dílům od 30.let  
20. století po současnost 
 
Expozice pohlednic Orbis pictus 
V prostorách severního křídla zámku je otevřena stálá výstava pohlednic. Expozice vychází z výjimečně 
rozsáhlého fondu původně soukromé sbírky paní Květuše Veselé ze Svitav, který představuje jedinečný 
doklad vývoje pohlednic na území dnešní České republiky, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků 
v Rakousko-Uhersku 1869 až do současnosti. 
 
Expozice zbraní  
Na rozdíl od předchozí expozice zbraní jsou zde palné i chladné zbraně vystaveny přibližně ve vyrovnaném 
poměru od nejstarších až po moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování 
mechanismů některých zbraní. V tomto směru je naše expozice evropským unikátem. 
 
Numismatická expozice Peníze v Čechách 1520–1620 
Tato expozice je umístěna v reprezentačních renesančních zámeckých sálech. Návštěvníkům nabízí 
systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války. Vedle honosných stříbrných 
tolarů a zlatých dukátů, ražených k reprezentačním nebo obchodním účelům, jsou v expozici přiblíženy i ty 
druhy domácích a zahraničních mincí, kterými se tehdy skutečně v Čechách běžně platilo. 
 
Příroda východního Polabí 
Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. 
Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámí s 
druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni 
v historii i v současnosti. Součástí expozice je rovněž výukový program pro školy. 
 
Expozice  hraček  „Bylo, nebylo...“ 
Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Nová stálá expozice 
inspirovaná pohádkami je zpřístupněna návštěvníkům v gotickém sále pardubického zámku. 
 
 
PŘEDNÁŠKY 
 
PSÍ ŽIVOT 
V rámci výstavy Psí život se uskuteční přednáškový cyklus s velmi pestrou kynologickou tematikou.  
Přednášet budou archeologové, historici i praktičtí kynologové. Cyklus bude zakončen 9.12.2009 besedou 
s tiskovou mluvčí Českomoravské kynologické unie paní Vladimírou Tichou. 
 

14. 10. 2009 Mgr. Jan Jílek: Pes v době římské. 
 

21. 10. 2009 Bc. Zdeněk Beneš: Psí život v pravěku a raném středověku. 
 
Přednášky se konají vždy od 18.00 hod. v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku 
v Pardubicích. Vstupné 30,- Kč.  
 
 
 



Muzeum otevřeno denně  
mimo pondělí od 10 do 18 hodin. 

Vstupné: 60,- Kč, poloviční vstupné 30,- Kč (děti a studující, důchodci). Prohlídka jen jedné expozice nebo 
výstavy 20,- a 10,- Kč. Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s dětmi – 2 děti zdarma, každé další dítě 

poloviční vstupné. Vstup zdarma pro děti do 7 let a imobilní občany. 

 

Veškeré informace na telefonním čísle 466 799 240, http://www.vcm.cz 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, e-mail: vcm@vcm.cz 

 
 
 

Zřizovatelem Východočeského muzea 
v Pardubicích je Pardubický kraj. 

 

 


