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Anotace 
Prezentace má za úkol seznámit žáka s Pardubicemi, jejich průmyslem, 

zajímavostmi a památkami.  

Autor David Grigier 

Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vzdělávací obor Zeměpis 

ICT = Předmět/Téma Zeměpis/Česká republika 

Očekávaný výstup Žák se orientuje v pláncích a mapách Pardubic. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Pardubice, průmysl, památky, zajímavosti 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková skupina 11 - 13 let / 6. ročník 

Období tvorby DUM 1/2013 

 



Pardubice 

• Pardubice jsou krajským městem 
Pardubického kraje. 

• Mají přibližně 90 tisíc obyvatel. 

• Pardubice leží na soutoku řek Labe a 
Chrudimky. 

• Stáří Pardubic je přibližně 700 let. 

• Pardubicím se říká „město perníku“. 



Znak a vlajka Pardubic 



Dominantou města je Zelená 
brána z počátku 16. století. 

Na obrázku jsou Pardubice o sto let později, tedy v 17. století. 



Památky Pardubic 

• Významnými památkami jsou také zámek, 
Pernštýnské náměstí nebo z poslední doby 
automatické mlýny  



Zajímavosti Pardubic 

• Pardubice jsou známy, kromě perníku, také 
závody na ploché dráze „Zlatá přilba“, 
dostihovými závody „Velká pardubická“, 
hokejem, basketbalem. Také se zde nachází i 
vojenské a mezinárodní civilní letiště. Málokdo 
už ale ví, že zde žili bratranci Veverkové, Jan 
Kašpar a významně se do historie zapsal i 
baron Artur Kraus. 



Pardubický průmysl 

• Chemický 

– Paramo 

– Synthesia - Explosia 

• Elektrotechnický 

– Tesla 

– Foxconn 

– Panasonic 

• Potravinářský 

– perníkářství 

– pivovar 

– Kávoviny 

 



Co si pamatuješ o Pardubicích 

• Jak se přezdívá Pardubicím?  

• Najdi na internetu obrázky alespoň tří 
významných staveb, okopíruj je do Wordu, 
napiš o nich, co víš či sis našel na internetu. 
Na další stranu zkopíruj obrázek barona 
Artura Krause, který sis našel na Wikipedii, 
a k němu ještě několik informací o něm. 
Obě stránky pak vytiskni. 

 



Zdroje 
• Zelená brána 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pardubice_CZ_Zelena_brana.JPG> 

• Znak 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pardubice_CoA_CZ.svg> 

• Vlajka 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Pardubice.svg> 

• Zámek 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pardubice_zamek.png> 

• Synthesia 

<http://www.synthesia.eu/cze/o-spolecnosti> 

• Veduta Pardubic z roku 1602 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pardubice_-_1602_willenberg.jpg> 
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