
boczną, zahaczającą o Kunìticką horę
(zob. s. 200). W mieście krzyżuje się
linia kolejowa Praga–Èeská Tøebová
(pociągi co godzinę i częściej; z Pragi
1 godz. 15 min–2 godz. 20 min) z li-
nią z Hradca Králové (bardzo często;
30 min). Na trasie do Pragi autobusy
nie mogą konkurować z pociągami
(ok. 2 godz. jazdy), ale do Hradca
Králové jeżdżą częściej.

Orientacja 
i informacja turystyczna

Dworce kolejowy i autobusowy są
ponad kilometr na zachód od centrum
(dojście ul. Palackého i Míru, ewentu-
alnie trolejbus #2 lub dowolny auto-
bus). Zamek i ogrody obejmują wielki
obszar tuż na północ od starówki.

Punkt informacji turystycznej, po
drodze z dworców na starówkę, ok.
200 m od tej ostatniej (tøída Míru 60;
�466/612474, info@pardub.cz, www.
pardub.cz, www.mesto-pardubice.cz;
codz. 7.00–19.00), dysponuje nie-
zbędnymi materiałami informacyjny-
mi, ale raczej niechętnie udziela
w tym zakresie pomocy. Plusem jest
broszura wydana po polsku.

Noclegi

Przez okrągły rok turysta ma wielki
wybór, ale w okresie Wielkiej Pardu-
bickiej nie znajdzie nic wolnego.
Hotel Zlatá Štika (Štrossova 239; �466/

052100, fax 466/052130, zlata@stika.cz).
60 miejsc. �

Hotel Labe (Masarykovo námìstí 2633;
�466/717111, 535359, fax 466/535 358,
rezervace@interhotellabe.cz). 320 miejsc,
restauracja. �–�

Garni Hotel Harmony (Bìlehradská 458;
�466/435020, fax 466/435025, hotel@har-
mony-pc.cz). 78 miejsc, restauracja. �

Hotel Arnošt (Arnošta z Pardubic 676;
�466/613668). 112 miejsc. �–�

Pensjonat U Kohoutka (Husova 157;
�466/265059). 13 miejsc. �

Uniwersytet Pardubice (Studentská;
�466/036253). VII–VIII 600 miejsc (w cią-
gu całego roku 45). �

Gastronomia

Restauracja Bazalka (Pernštýnská 15). Po
drodze z rynku do zamku. 

Restauracja Alfredo (Tøída Míru 66). 
Kawiarnia, restauracja Evropa (Klašter-

ní 54). Pn.–pt. od 8.00, sb., nd. od 9.00;
przy rynku, latem ogródek. 
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tychmiast zainstalował się tutaj Wehr-
macht, któremu obiekt „zawdzięcza”
spore zniszczenia. Zwiedzanie z prze-
wodnikiem obejmuje zarówno część
podziemną, jak i naziemną, a jest o ty-
le pouczające, że pozwala zapoznać się
z tradycjami czeskiej (czechosłowac-
kiej) wojskowości.

POŁUDNIOWA CZĘŚĆ 
REGIONU 
Na południu Czech Wschodnich roz-
ciąga się monotonna rolnicza Nizina
Połabska – prawie zupełnie niecieka-
wa, gdyby nie kilka miast. Zdecydo-
wanie najbardziej interesujący z nich
Litomyšl szczyci się pięknym długim
rynkiem, wielkim kościołem oraz
zamkiem. Pardubice, drugie co do
wielkości miasto regionu, prezentują
zupełnie inne, bardziej wielkomiej-

skie oblicze. Warta zachodu jest też
obwałowana kamiennymi murami
miejskimi Polièka.

PARDUBICE

Nazwa miasta kojarzy się z gonitwą na
supertrudnym torze, gdzie konie prze-
wracają się na niełatwej do przesko-
czenia przeszkodzie zwanej taxis.
Tymczasem Pardubice mogą skusić
wspaniałymi zabytkami – ciekawą sta-
rówką i olbrzymim zamkiem, znacz-
nie przewyższającym ją rozmiarami.
Szczególną czujność powinni zacho-
wać kierowcy, ponieważ strefy wyłą-
czone z ruchu zostały nieprecyzyjnie
zaprojektowane i słabo oznakowane.

Komunikacja

Z Hradca Králové do Pardubic prowa-
dzi wygodna szosa nr 37, lecz znacz-
nie przyjemniej podróżuje się biegną-
cą po drugiej stronie Łaby drogą
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Czeska Linia Maginota

„Betonowi Olbrzymi Was Zapraszają” – to tytuł wydanej po polsku ulotki zachęcającej
do odwiedzenia bardzo nietypowej atrakcji. Mowa o fortyfikacjach, które powstały
w latach 1935–1938 wzdłuż północnej granicy Czechosłowacji jako straszak na szyku-
jących się do natarcia hitlerowców. Ze względu na układ granic i naturalne ukształto-
wanie terenu Czesi bali się szybkiego ataku z północy na południe, który przeciąłby
państwo na pół. 

Najdogodniejszym do tego miejscem mogła być wklinowana w jego terytorium Kotli-
na Kłodzka (wówczas niemiecka), dlatego też tutaj powstała najsilniejsza linia obrony. 

Początkowo plany zakładały budowę samych ciężkich bunkrów, jednak ograniczone
możliwości finansowe i brak czasu zadecydowały o tym, że najcięższe umocnienia po-
stawiono jedynie w strategicznych miejscach, a całe pogranicze zostało usiane malut-
kimi øopíkami (od ØOP – Dyrekcja Robót Obronnych), niewygodnymi, ale też prawie nie-
możliwymi do zniszczenia żelbetowymi bunkrami. W sumie stanęło ich aż 9148, a do
1939 r. planowano budowę ponad 6 tys. następnych.

Niemcy czuli duży respekt przed czeską linią obrony. Opracowując natarcie, liczyli się
ze stratami pierwszych oddziałów rzędu 100%. Fortyfikacje te nie zostały jednak wyko-
rzystane. 30 września 1938 r. podczas konferencji monachijskiej Anglia, Francja, Niem-
cy i Włochy zmusiły rząd czeski do przyjęcia drastycznych warunków traktatu, na mo-
cy którego wojsko musiało wycofać się z umocnień, oddając pogranicze Niemcom.

Po wojnie, w 1969 r. najsłynniejsze miejsce obronne – twierdza Hanièka – zostało
udostępnione turystom. Zaledwie sześć lat później fortecę zajęły władze, przygotowu-
jące się do obrony przed atakiem atomowym (informatory turystyczne spalono). Alarm
odwołano dopiero w 1995 r. i Hanièka ponownie stała się atrakcją turystyczną.


