
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DED V TRUTNOVĚ
sobota 10. 9. na Krakonošově náměstí
9:30 hodin - projev starosty města 
     - scénický obraz „Příjezd císaře Františka Josefa I.
      do Trutnova r. 1866“
     - tradiční natírání pamětní desky r. 1866
      bílou barvou a čestné salvy
     - povyšování vybraných účastníků za celoživot-
      ní zásluhy v oboru vojenské historie
10:30 hodin - TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
      koncert - world music inspirovaná moravskou 
      tradiční hudbou

RADNICE    Krakonošovo náměstí 
sobota 10. 9. od 11 do 17 hodin
neděle 11. 9. od 13 do 17 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory
* Ohlédnutí za posledními roky v Trutnově 
 možnost prohlídky trutnovské kroniky a fotokroniky
 (1. poschodí) 
 * Galerie starostů Trutnova (1. poschodí)

HAASŮV PALÁC    Krakonošovo nám.
sobota 10. 9. od 10 do 17 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory 
* Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Trutnov na téma 
 PAMÁTKY A KOMUNITY 
* Hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Trutnov
 od 11 a od 14 hodin

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Kostelní ul.
sobota 10. 9. od 10 do 17 hodin
neděle 11. 9. od 13 do 17 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory

MĚSTO TRUTNOV 
a SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA

PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS
si Vás dovolují pozvat na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(European Heritage Days)

ve dnech 10. a 11. září 2016

Národní téma vyhlášené pro DED 2016: PAMÁTKY A KOMUNITY
KOMUNITA je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast. Jednotlivé živé bytosti mohou být rostliny, zvířata nebo lidé, kteréhokoliv 
druhu nebo velikosti. Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů...

MUZEUM PODKRKONOŠÍ  
Školní ul.
oba dny od 9 do 12, od 13 do 17 hodin 
* zpřístupněné vnitřní prostory 
* Památky na válku 1866 na historických pohlednicích 
 a fotografiích – promítání s výkladem PhDr. Ondřeje 
 Vašaty v sobotu 10. 9. od 14 hodin 
 * výstavy
 – Z historie železnice v Trutnově
 – Hraničáři z Krkonoš – unikátní výstava připomíná 
  existenci Hraničářského praporu 2
 – 1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova
  a tzv. trutnovská zrada v prusko-rakouské válce
  – výstava zprostředkovávající nejen bitvu u Trutno-

va 27. 6. 1866, která byla jedinou vítěznou bitvou Raku-
šanů v rámci celého tzv. Severního bojiště, ale i neprav-
divé osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení 
některých z nich do pruského Hlohova. Na výstavě jsou 
k vidění mnohé unikátní exponáty, dosud ukryté v mu-
zejních depozitářích a soukromých sbírkách. 

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Slovanské náměstí
oba dny od 9:30 do 15 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory 
* výstava – Jaroslav Koléšek: Sochy a objekty

MĚSTSKÝ PARK
PODZEMNÍ CHODBA
oba dny od 10 do 17 hodin
Upozornění pro zájemce o prohlídku podzemní chodby: hro-
zí možnost znečištění a namočení oblečení a obuvi. Je tedy 
nutné vzít si holínky a vhodný oděv (nejlépe starší sportovní 
oblečení, příp. pláštěnku).
Pozor! – poslední prohlídka dne: od 16:30 hodin.

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY A PROGRAM DED 2016 V TRUTNOVĚ
pozn.: značka         znamená, že objekt nebo alespoň jeho část je přístupná i pro vozíčkáře



KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PARKU
sobota 10. 9. od 13 hodin a od 15 hodin
Výklad o stromech, rostlinách a přírodních zajímavostech 
našeho parku zajistí studenti České lesnické akademie Trut-
nov.

KAPLE SV. JANA KŘTITELE (Janská kaple)

Janský vrch
oba dny od 12 do 17 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory

PAMÁTNÍK GENERÁLA GABLENZE
vrch Šibeník
oba dny od 12 do 18 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory památníku včetně 
 rozhledny
* ukázky vojenských povelů, čestné salvy z děla a historic-
 kých zbraní 
* možnost občerstvení
* ROZLOUČENÍ S LÉTEM
 v sobotu 10. 9. od 15 do 18 hodin

– hraje kapela PATROLLA, jsou připravena taneční vystou-
pení STAR WESTu Trutnov, drobné soutěže a hry pro děti

DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ
STACHELBERG
Babí
oba dny od 10 do 17 hodin
* prohlídka s průvodcem – vnitřní prostory včetně přístup-
 ného podzemí, prohlídka řopíku
* nová expozice
* spoje autobusy MHD:
 – z Trutnova, aut. nádr. na Babí 11:45 a 15:45 hodin
 – z Babí do Trutnova 13:54 a 17:54 hodin
 – další samostatné autobusy zajistí České dráhy 
  v časech:

Trutnov – žel. depo 10:00 11:10 12:30 13:40 15:00

Trutnov – Babí, pevnost 10:15 11:25 12:45 13:55 –

Prkenný důl – parkoviště – 11:30 12:50 14:00 –

Žacléř – náměstí – – – – 15:22

Žacléř – žel. st. 10:25 – – – 15:25

Směr Trutnov – Žacléř

Žacléř – žel. st. 10:30 – – – 15:30

Žacléř – náměstí 10:33 – – – –

Prkenný důl – parkoviště – 11:55 13:05 14:25 –

Trutnov – Babí, pevnost – 12:00 13:10 14:30 15:40

Trutnov – žel. depo 10:55 12:15 13:25 14:45 15:55

Směr Žacléř – Trutnov

Kromě zpřístupněných památek:

ŽELEZNIČNÍ DEPO TRUTNOV
Říční ul. 
neděle 11. 9. od 9 do 16:30 hodin 
PROGRAM V DEPU:
* jízdy na malé posunovací mašince v areálu depa / prohlíd-

ka areálu a technologie depa / výstava lokomotiv a vozů 
ČD, a.s., strojů na údržbu tratí SŽDC, komponentů z moto-
rových vozů a lokomotiv / modelová kolejiště Klubu mode-
lářů Trutnov, ESK Česká Skalice, Merkur

* dětský koutek, občerstvení...

JÍZDY HISTORICKÉHO PARNÍHO VLAKU:  
* z Náchoda přes Teplice nad Metují, Adršpach do Trutnova
*  2x Trutnov – Vrchlabí a zpět
*  1x Trutnov – Martinice a zpět
*  z Trutnova přes Adršpach do Náchoda a Hradce Králové 

Státní okresní archiv Trutnov zve srdečně 
širokou veřejnost na výstavu 
VÁLKA 1866 NA TRUTNOVSKU A JEJÍ ODRAZ
V ARCHIVNÍCH DOKUMENTECH  
Výstava bude znovu mimořádně zpřístupněna při příležitosti 
DED v neděli dne 11. 9. 2016 od 14 do 17 hodin v badatelně 
archivu (Komenského 128, Trutnov).
Kde všude se na Trutnovsku válčilo? Jak obyvatelstvo žilo  
v době války? Proč byl odvlečen starosta Trutnova do prus-
kého zajetí? Co bylo příčinou požáru Faltisovy továrny a ko-
lik bylo obětí tohoto požáru? Jak se válka zapsala do podoby 
krajiny Trutnovska?
To vše se dozvíte, pokud tuto výstavu navštívíte.

Nezapomeňte také, že máme dvě zajímavé

NAUČNÉ STEZKY
a stojí za to se po nich vydat:
– „Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27. 6.“
– „Opevněné Trutnovsko“

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ve staré radnici na Krakonošově náměstí v Trutnově 
– můžete zde získat informace o DED i o dalších zajíma-
 vostech v Trutnově
– v TIC jsou k dispozici plánky Trutnova s vyznačením 

polohy jednotlivých památkových objektů a také map-
ky naučných stezek

V době DED je TIC otevřeno:
oba dny 10. – 11. 9. od 9 do 16 hodin.


