
V jižní přízemní části zámku 
bylo zřízeno vězení pravděpo-
dobně po roce 1560. Bylo to 
místo temné a nevlídné.  Jeho 
inventář ještě v 18. století čítal 
například šest nánožních oko-
vů s řetězy, dvoje želízka na 
ruce nebo čtyři ve zdi zazdě-
né kruhy s řetězy. Později zde 
měl třeba pan purkrabí dřevník. 
Dnes tyto prostory slouží jako 
depositáře zbraní, pohlednic 
a fotodokumentace.

Pardubická papírna byla založena v roce 1661. Nacházela se v severozápadní části 
zatopeného zámeckého příkopu a byla tvořena dlouhou soustavou dřevěných domů. 
U papírny stála chaloupka, tzv. hadrklocna, již obývali hadrníci, kteří pro papírnu sbí-
rali staré hadry – jedinou surovinu pro ruční výrobu papíru v Evropě až do poloviny 
19. století. V papírně se během její činnosti vystřídalo hodně vedoucích papírníků. 
Budova i výroba tím velmi trpěla, postupně chátrala, vyžadovala čím dál více ná-
kladných oprav a navíc voda z náhonu velmi škodila okolním budovám i samotnému 
zámeckému opevnění. Začalo se uvažovat o vysoušení tohoto prostoru. Roku 1731 
byla veškerá výroba v papírně zastavena a papírna byla zrušena. Dnes je tento pro-
stor otevřená travnatá a štěrková pláň.

Přibližně v roce 1680 byl v krajní části těchto hospodář-
ských budov zřízen dřevěný mlýn. Nazýval se také koň-
ský mlýn a sloužil především pro mletí mouky v případě 
obléhání, ale také na zpracování sladu a šrotu. Mlýn byl 
poháněn koňmi nebo voly. Dnes zde najdete kanceláře 
Východočeského muzea a výstavní sály.

V roce 1650 byl v zámeckém areálu zřízen pivovar. Původně sice sídlil 
v hospodářské budově, kde byl později zbudován tzv. koňský mlýn, ale 
později se společně se sladovnou přesunul do protilehlých budov. Zá-
mecký pivovar byl velkým konkurentem městského pivovaru a teprve 
po roce 1871 začala jeho výroba upadat. Dokonce „přežil“ dva požáry 
v letech 1885 a 1892, až v roce 1909 byla výroba piva na zámku úplně 
zastavena. Dnes v prostorách bývalého pivovaru sídlí Východočeská 
galerie v Pardubicích.

Na začátku léta 1866 byl v celém paláci, v přilehlých budovách, dokonce i na valech zřízen vojenský 
lazaret pro raněné vojáky prusko-rakouské války. Podmínky v této „polní nemocnici“ byly velmi špat-
né – chyběli doktoři, léky i čistota, a tak nebylo divu, že zde vypukla epidemie cholery. Raněných 
vojáků tu bylo 3 až 5 tisíc! Velmi významnou osobou, jež zde sloužila, byl pardubický lékař František 
Hromádko (1796 –1881), který později stál u zrodu Muzejního spolku. Dnes zámek obývá Východo-
české muzeum v Pardubicích a najdete zde renesanční rytířské sály, výstavní sály, stálé expozice, 
společenské prostory, ale také depozitáře.



NENÍ ZÁMEK JAKO ZÁMEK

Máte pravdu, sídlil tady slovutný rod Pernštejnů, který před 500 lety původně vodní hrad 
přestavěl na renesanční šlechtický palác. Ale i po opuštění zámku Pernštejny tu nebylo 
pusto a prázdno. Zámek noví majitelé využívali pro vše, co šlo (i nešlo). A čím se tedy 
postupně stával v průběhu století? Vypátrejte, k čemu všemu zámek dříve sloužil! 

Když vykoukne za mohutnou hradbou valů, překvapí svou nevšední krásou. 
Pardubický zámek ale není jen tak ledajaký zámek – v minulosti toho hodně 
zažil a dodnes ukrývá nejedno tajemství. Asi si řeknete, že zámky bývají 
přeci domovem králů a královen, princů a princezen, případně královského 
šaška, tak co by se tu mohlo zvláštního dít?

Před sebou máte plánek zámeckého areálu. Součástí jsou skryté informace 
o zapomenutých činnostech, které se v zámku prováděly, a také obrázky 
řemesel, které vám napoví.
Rozběhněte se po zámeckých valech a nádvoří, vyluštěte pár hádanek a zjistěte, 
jak to tenkrát bylo!

První zapomenutá funkce zámku, kte-
rou ti chceme představit, tě zavede na 
zámecké valy, kde je třeba najít sta-
noviště označené 1 (plechový stojánek 
s jedničkou). Aby se ti lépe hledalo, 
máš zde malou nápovědu: 
Zámek není velký dost, přistavíme 
k němu most. Pro kluky i pro holky 
a se čtyřmi oblouky. Oblouk nazveme 
arkáda, teď ti kouká na záda.

Druhé stanoviště najdeš lehce, když posuneš se kousek 
po stezce! Směr druhý rondel je ten pravý, tam nebudeš 
marnit čas a správnou číslovku najdeš zas!

Třetí stanoviště najdeš hned, když poběžíš po stezce 
dál vpřed. Po pravé ruce budeš zámek míti,
 koukej, trojka na zábradlí už svítí!

Páté stanoviště hledej na nádvoří velkém 
u budovy, co má několik komínů celkem! 
Čtyři světla v rohu stejná, jsou vodítka berná!

Čtvrté stanoviště je kousek dál, skoro tam, kde jsi začínal. 
Pernštejnská děla ti napoví, u nich se čtyřka objeví! 
Zkus uhodnout, co se zde nacházelo, vylušti osmisměrku 
a volná písmena pak přečti za sebou.

V osmisměrce hledej a vyškrtej tato slova: renesance, 
most, Vilém, brána, král, Pardubice, zubr, muška, páv, 
rondel, nádvoří, Pernštejni, mrav, kamna.

Po skončení stopovačky 
si vyzvedni v zámecké 
pokladně odměnu!

P E R N Š T E J N I A

Z Á L M Í Ř O V D Á N

U A V Z O A A K Š U M
B E C N A S E N E R A
R O N D E L T L Á R K
V A R M É L I V R R E
P A R D U B I C E T B

PERNŠTEJNIA
ZÁLMÍŘOVDÁN
UAVZOAAKŠUM
BECNASENERA
RONDELTLÁRK
VARMÉLIVRRE
PARDUBICETB


