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VÝSTAVY 
OD 8. 7. 2016 DO 8. 1. 2017 
STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ 
Výstava vzdává hold jediné živé národní kulturní památce v ČR – starokladrubským koním. 
V multifunkčním sále muzea představíme historii a současnost chovu kladrubských běloušů a vraníků. 
Díky zápůjčkám především z Národního památkového ústavu (SZ Slatiňany) a Národního hřebčína 
v Kladrubech n. L. uvidíte historická sedla a kočárové postroje, staré tisky, barokní grafiky a plastiky. 
Odborníky jistě potěší prezentace dobových chovatelských záznamů a plemenných knih. Fyzicky zdatní 
dospělí si mohou vyzkoušet rovnováhu a koordinaci pohybu na dostihovém trenažéru.  
Výstavu doplní komentované prohlídky a cyklus přednášek s tematikou historie a současnosti chovu 
starokladrubských koní. 
 
DO 29. 1. 2017 
MAGIE ŽENY MEZI KRÁSOU SKLA 
Výstava umístěná v expozici skla představuje rozměrné fotografie přinášející magii a tajemnou krásu 
ateliérově stylizovaných portrétů a figurálních kompozic. Autor Vlastimil Beránek je sochař – sklář, tvůrce 
monumentálních skleněných plastik. Fotografie je jeho další výtvarnou aktivitou. Záměr umístit 
fotografická díla do expozice skla je experimentem s vnímáním různých výrazů uměleckých poloh. V 
podtextu je jemná hra se skutečností, že řada fascinujících charakteristik skla je současně pojmenováním 
vlastností, které jsou předmětem obdivu k ženskosti: elegance a harmonie, schopnost zářit vnitřním světlem 
i mít tajemně temné hlubiny, vláčná tvárnost a současně i nepoddajnost, křehkost a zranitelnost, ale i 
nebezpečnost a možnost zraňovat... Výstava je příležitostí k jedinečnému emotivnímu zážitku. 
 
DO 25. 9. 2016 
VELKÁ VÁLKA 
Výstava s tematikou I. světové války ukazuje, jak tento konflikt prožívali obyčejní lidé, předkové většiny z 
nás. Uvidíte, jak se civilista rychle proměnil ve vojáka, projdete s ním zákopy, seznámíte se s jeho výzbrojí 
i výstrojí (i s výstrojí jeho protivníků) a dostanete se i do vojenské nemocnice. Ukážeme vám, jak v té době 
žila vojákova rodina, především připomeneme bídu v zázemí, která nastala ve válečných letech. Výstava 
končí v duchu optimistických očekávání spojených se vznikem nové republiky. Součástí prezentace je i 
odraz války v díle umělců a soubor unikátních válečných fotografií mlynáře Jaroslava Kopečného z 
Třebosic. 
 
DO 30. 11. 2016 
OPEN AIR GALERIE PARKÁN  
V parkánovém příkopu pardubického zámku jsou instalovány velkoplošné fotografie Štěpána Bartoše o 
vnímání lidí kolem nás s názvem „Noční chodec“. Tuto volně přístupnou galerii pod širým nebem, tzv. 
open air, můžete navštívit od jara až do podzimu. 
Noční chodec je téma pro básníky, výtvarníky a samozřejmě také pro fotografy. Může obsahovat plejádu 
malých soukromých lidských příběhů. Dramaticky osudových i groteskních, temných, vášnivých, 
bolestných i slastných. Zkuste si to také - chvíli pozorovat chodce kráčející nocí a představovat si v jakém 
příběhu mají zrovna svou roli.  



NOVÁ EXPOZICE 
PARDUBICE – PŘÍBĚH MĚSTA 
Pod názvem Pardubice – příběh města vás ve Východočeském muzeu čeká cesta od nejstarších dějin až po 
vznik Československé republiky v roce 1918. 
V prvním patře Zámku Pardubice najdete autentické archeologické nálezy z Pardubic a okolí. Z období 
renesance a doby pánu z Pernštejna uvidíte pozůstatky dřevěného pernštejnského potrubí, měšťanský 
terakotový portál i model tehdejší podoby hradu Kunětická hora. Věžní hodinový stroj z pardubického 
zámku a barokní hodiny pardubického hodináře Bielauscheka zastupují období baroka a třicetileté války. Z 
19. století ukážeme ruchadlo bratranců Veverkových, kolo Vincence Chomráka nebo pokoj barona Artura 
Krause. Expozice připomene také významné osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem – arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic, pány z Pernštejna, stavitele železnic ing. Jana Pernera, prvního českého letce 
ing. Jana Kašpara a řadu dalších. 
 
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.  
 

Křišťálový betlém 
Monumentální, tři a půl tuny vážící plastika je emotivně působícím dílem, kterým spolu se světlem jako by 
prostupovala tajemnost duchovního prožitku. Prohlídka betlému je součástí prohlídky rytířských sálů.  
 
Archeologická expozice „Proti proudu času“ 
Expozice vás provede od raného středověku až po dobu pravěkého osídlení v našem regionu. Cestu zahájíte 
v 10. století, době sv. Václava a budete se vracet proti proudu času přes období Germánů a Keltů až k 
nejstarším zemědělcům a lovcům mamutů. Součástí expozice je i hmatová stezka. 
 
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  
V expozici jsou 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 
Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského 
Numismatická expozice je umístěna v renesančních sálech východního křídla zámku. 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.   
Od ledna 2015 je součástí expozice i „Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského“, kde mohou 
návštěvníci zhlédnout reprezentativní ukázku autorova medailérského díla od šedesátých let 20. století do 
současnosti. 
 
 



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. 
 
Kryt v renesančních valech  
Možnost prozkoumat neznámý prostor mají návštěvníci každou sobotu v 10.00 a v 15.00 hodin. Z důvodu 
omezené kapacity je třeba vstupenku včas telefonicky rezervovat na čísle 466 799 271. Více na 
www.vcm.cz 
 
Pardubický zámek jako pernštejnská rezidence 
Procházka zaměřená na architekturu, výtvarné umění a život ve staletích. Téměř na dotek budete mít 
umělecké projevy pozdní gotiky a rané renesance, součástí je i prohlídka zámecké kaple. Prohlídku je třeba 
objednat alespoň 2 dny před termínem na tel. čísle 606 241 128, e-mail slepickova@vcm.cz 
 
OSTATNÍ AKCE 
DJ VENTOLIN 
15. 7. od 19.30 h, parkán pardubického zámku, vstup 50 Kč 
Ventolin je především živý elektronický projekt (Live PA), kombinující prvky elektra, raného acid house, 
punku a techna. 
 
 

Muzeum otevřeno denně  
mimo pondělí od 10 do 18 hodin. 

Vstupné: 140 Kč, poloviční vstupné 70 Kč (děti, studující, důchodci). Prohlídka jedné expozice 
30 Kč (s výjimkou historické ex. – 70 Kč a archeologické ex. – 50 Kč), prohlídka jedné výstavy  

40 Kč. Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s 1–2 dětmi – 220 Kč, každé další dítě poloviční vstupné. 
Vstup zdarma pro děti do 6 let a imobilní občany.  

Vstup se slevou 50% každý poslední pátek v měsíci od 15 do 18 h. 

 

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. 
 
 

 


