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NOVÁ EXPOZICE 
PROTI PROUDU ČASU – PARDUBICKO V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU 
Muzeum zpřístupnilo návštěvníkům nové prostory ve druhém patře pardubického zámku. 
Po vstupu do archeologické expozice se vydáte na dobrodružnou cestu zpět historií. Provede vás 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. Těšit se můžete zejména na fascinující poklad ze Lžovic, nádherné rekonstrukce žárových hrobů z 
doby popelnicových polí, jedinečnou plastiku kozla z doby kamenné z Třebosic a na mnoho dalšího.  
Součástí expozice je i hmatová stezka, prostřednictvím které zažijete pravěk doslova „na vlastní kůži“ 
Všichni návštěvníci se mohou dotýkat keramických, kovových i kamenných replik. Součástí stezky však 
jsou také další atrakce, například modely neolitického domu a pravěké pece. Vnímání archeologie dalším 
smyslem – hmatem umožní zažít zcela nové pocity.  
 

VÝSTAVY 
DO 31. 1. 2016 
PATCHWORK 
Tato prastará textilní technika sešívání malých různobarevných kousků látek do geometrických obrazců tak, 
že spolu tvoří ucelené dílo, okouzlila skupinu lidí z Pardubic a širokého okolí. Centrem jejich setkávání se 
stal obchod Patchwork Lada. Od roku 2011 pořádají společná šití, pobytové kurzy, šití vánočních dárků, 
výměnu výrobků i látek a další podobné akce. Vyvrcholením jejich společného zájmu a snažení je 
uspořádání výstavy v multifunkčním sále pardubického zámku. Východočeské muzeum přidalo informace 
o historii patchworku a s ním spojeného quiltingu, tradiční názvy jednotlivých vzorů, ale i inspirativní 
náhled do současných možností tvorby s ukázkou návodů a pomůcek. Výstavu doprovází programy pro 
veřejnost, mateřské a základní školy.  
 
DO 10. 1. 2016 
BETLÉMY VÍDANÉ I NEVÍDANÉ 
Tradiční komorní výstava betlémů na pardubickém zámku představuje v období adventu a Vánoc několik 
historických exponátů, vzniklých v průběhu 19. a v prvních desetiletích 20. století.  Dřevo, vosk, 
kašírovaný papír, chlebová hmota, tragant, kozákovské minerály a hutní sklo, to je jen malý výčet 
materiálů, použitých k výrobě vystavených betlémů.  
Samostatnou zmínku zasluhuje unikátní pohyblivý skříňkový betlém z r. 1854, dílo Antonína Schauera z 
Vysokého Mýta, jehož malované figurky udivují detailním propracováním.  
Betlémy najdete vystaveny v prostoru u rytířských sálů, hned vedle Křišťálového betléma.  
 
DO 31. 1. 2016 
PARDUBICKÝ FOTOGRAF JOSEF PÍRKA 
Východočeské muzeum připravilo na hlavní sezónu výstavu historických fotografií autora Josefa Pírky, 
který působil v Pardubicích od 80. let 19. století do 30. let 20. století. Bez nadsázky lze říci, že patřil mezi 
nejvýznamnější pardubické fotografy a bývá považován za jednoho ze zakladatelů sportovní fotografie. 
Ačkoli od jeho smrti uplynulo více než sedmdesát let, jeho práce má mezi odbornou veřejností stále 
mimořádně vysoký kredit. Východočeské muzeum má to štěstí, že ve svých fondech uchovává jedinečné 
skleněné negativy z fotografovy pozůstalosti.  Převážně z nich je sestavena tato mimořádná prezentace. 



Přestože je Josef Pírka známý především snímky parforsních honů a Velké pardubické, tematika, kterou se 
zabýval, byla velmi široká. Díky uměleckým ambicím se v jeho tvorbě objevily záběry přírodních scenérií, 
romantických zákoutí nebo rázovitých pardubických postaviček. Unikátní výstava představí průřez celou 
jeho rozmanitou tvorbou. Vystaveny jsou jak originální pozitivy, tak kontakty ze skleněných negativů, 
z nichž mnohé nebyly veřejnosti dosud nikdy představeny. 
Doprovodný program: 
28. 1. 2016 se uskuteční malá „derniéra“ výstavy. Její součástí je komentovaná prohlídka s kurátorkou  
Mgr. Renátou Tetřevovou v 17 h, následovaná koncertem Souboru lesních rohů Hradec Králové v 18 h v 
rytířských sálech, který vám přednese lovecké skladby a jezdecké fanfáry z období proslulých parforsních 
honů. Vstupenky zakoupíte v pokladně muzea, cena je 50 Kč na oba programy dohromady. 
 
DO 17. 1. 2016 
ZBRANĚ VÝCHODOČESKÝCH PUŠKAŘŮ 
Východočeské muzeum již více než sto let sbírá zbraně východočeských puškařů. Vzhledem k tomu, že 
v posledních letech se nám podařilo do sbírky získat další zajímavé zbraně z našeho regionu, připravili 
jsme novou výstavu.  
Najdete v ní palné zbraně od 18. do 21. století. Jedná se o zbraně luxusní i obyčejné, technicky zajímavé i 
běžné, od výrobců zvučných jmen i od těch, o nichž se téměř nic bližšího neví. Pocházejí z velkých měst, 
ale i z vesnic, kde bychom výrobce zbraní ani nečekali.  
 
PŘIPRAVUJEME OTEV ŘENÍ NOVÉ EXPOZICE 
Historická expozice – otevření 7. 5. 2016 
Vystavené historické dokumenty a množství unikátních exponátů pocházejících ze sbírek Východočeského 
muzea v Pardubicích přiblíží v nově vybudované expozici návštěvníkům hlavní vývojové etapy dějin 
Pardubic. Je v nich zachyceno období od první dochované historické zprávy až po rok vzniku 
Československé republiky. Expozice připomene také některé významné osobnosti neodmyslitelně spjaté s 
městem. Byli jimi například arcibiskup Arnošt z Pardubic, páni z Pernštejna, stavitel železnic ing. Jan 
Perner, první český letec ing. Jan Kašpar a řada 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.  
 
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 
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. 
 
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. 
 
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 
 
PŘEDNÁŠKY 
CYKLUS PŘÍRODOVĚDNÝCH A CESTOPISNÝCH PŘEDNÁŠEK 
7. 1. 2016 A. Novotný: Cesta k nejposvátnější hoře TIBETU 

Zemi velehor s velmi drsným prostředím obývají jedni z nejchudších obyvatel planety. 
14. 1. 2016 J. Lehejček: Pacifická KANADA  

Barvy kanadského podzimu objektivem studenta z Vancouveru. Povídání o zemi Indiánů, 
kde příroda je dosud divoká a medvěd je spolubydlící. 

21. 1. 2016 S. Chrpová: Viva CUBA 
Zkušenosti ze tří cyklocest v průběhu 10 let. Jak moc se Kuba změnila politicky,  
hospodářsky, krajinově i sociálně? Kuba smyslná, živočišná i tajemná. 

28. 1. 2016 V. Lemberk: GRÓNSKO není jen led 
Stáda pižmoňů, praskající led, obtížné brody řek, ale i kýčovitě barevná podzimní tundra. 
Jak žijí Inuité v 21. století? 

Přednášky jsou doplněny barevnou obrazovou projekcí a začínají vždy ve čtvrtek v 18 hodin 
v přednáškovém sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku. Vstupné jednorázové 40 Kč, 
předplatné na celý cyklus 20 přednášek 400 Kč. 
 
 
OSTATNÍ AKCE 
Čtvrtek 28. l. 2016 od 17 hodin, Kaňkův a rytířské sály, vstup 50 Kč 
PARDUBICKÝ FOTOGRAF JOSEF PÍRKA  
Unikátní výstava díla slavného pardubického fotografa Josefa Pírky pomalu končí. 
Na závěr projektu jsme pro vás připravili malou „derniéru“. Její součástí je poslední komentovaná 
prohlídka výstavy s kurátorkou Mgr. Renátou Tetřevovou v 17 h, následovaná koncertem Souboru lesních 



rohů Hradec Králové v 18 h v rytířských sálech, který vám přednese lovecké skladby a jezdecké fanfáry z 
období proslulých parforsních honů. Vstupenky zakoupíte v pokladně muzea, cena je 50 Kč na oba 
programy dohromady.  

 
Muzeum otevřeno denně  

mimo pondělí od 10 do 18 hodin. 
Vstupné: 120 Kč, poloviční vstupné 60 Kč (děti, studující, důchodci). Prohlídka jedné expozice 

30 Kč (s výjimkou expozice hraček – 10 Kč a archeologické expozice – 50 Kč), prohlídka jedné výstavy  
40 Kč. Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s 1-2 dětmi – 200 Kč, každé další dítě poloviční vstupné. 

Vstup zdarma pro děti do 6 let a imobilní občany.  
Vstup zdarma 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. 
 
 

 


