
Pardubický kraj 

Povrch 

Pardubický kraj je ohraničen ze severu Orlickými horami, z jihu Žďárskými 

vrchy a Železnými horami. Sever a západ Pardubického kraje je nížinný, kde 

nápadně vyčnívá Kunětická hora. Východ a jih jsou pahorkatiny a vysočiny. Při 

hranicích s Polskem má Pardubický kraj podhorský až horský charakter.  

Železné hory, Žďárské vrchy(kus), Orlické hory - Suchý vrch 995m.n.m.,  

Kralický Sněžník - 1423m.n.m. 

Kuňetická hora - sopečný původ 

Vodstvo:  

 ŘEKY: povodí Labe, pramen řeky Moravy, Moravská Sázava,  Svitava, 

Chrudimka, Loučná, Tichá a Divoká Orlice 

RYBNÍKY: Vidlák, 

NÁDRŽE: Seč 

 Města: 

Pardubice: krajské město, jádro města je památková rezervace, novorenesanční 

radnice se Zelenou Bránou, renesanční zámek, plochá dráha (Zlatá přilba), 

Dostihová Dráha (125 let) - dostihy Velká pardubická 

Pernštýnské náměstí, konají se tam univerzitní filmové festivaly.  

Průmysl oděvní, pekárny, pardubický perník, pivovar, chemické závody, 

elektronika - Tesla 

Kladruby nad Labem: šlechtění koní(16 stol.), bělouši. Národní kulturní 

památka, barokní zámek 

 

Ústí nad Orlicí: soubor roubených a barokních domů s podloubím, Děkanský 

kostel 

Renesanční budova jednoty bratrské s Betlémy 
 

Vysoké Mýto: Gotický kostel sv. Vavřince s obrazem Nanebevzetí Panny Marie 

Od Petra Brendla, renesanční radnice  

 

Litomyšl: renesanční zámeček, rodiště Bedřicha Smetany, Smetanova Litomyšl, 

Smetanův Dům, Muzeum Josefa Váchala, 



Polička: Založil Přemysl Otakar II. k ochraně obchodní stezky, Mohutné 

kamenné opevnění, které je nejzachovalejší ve střední Evropě, Městská 

památková zóna, barokní radnice 

Chrudim: gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie,renesanční radnice, 

Muzeum Loutek v Mydlářově domě (Kat Jan Mydlář), Památník národního 

písemnictví. 

Lázeňství: Lázně Bohdaneč: pohybové a nervové ústrojí 

Chráněné krajinné oblasti: 

- Železné hory – zasahuje do okresu Chrudim 

- Žďárské vrchy – zasahuje do okresů Chrudim a Svitavy 

- Orlické hory – zasahuje do okresu Ústí nad Orlicí 
 

Zemědělství : 

Pardubicko a Chrudimsko jsou nejúrodnější místa(obiloviny, 

kukuřice, řepa) Polabí - zelenina, v malém množství vinice, chmelnice, sady 

 

Letní turistika, zimní sporty 

- zimní běžkařské tratě, lyžování Orlické hory a Kralický Sněžník 

 

 

Opiš nebo nalep do sešitu a písemně odpověz na otázky: 

 

1. Co se vyrábí v Pardubicích ? 

2. Jak se jmenuje slavný závod koní v Pardubicích ? 

3. Kdo se narodil v Litomyšli ? 

4. Ve kterých horách je Suchý vrch ? 

5. Co se léčí v Lázních Bohdaneč ? 

6. Která řeka pramení v Pardubickém kraji ? 

 


