
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DED V TRUTNOVĚ
sobota 9. 9. na Krakonošově náměstí
10:00 hodin  – slavnostní nástup Klubu vojenské historie 
       Trutnov 
      – projev starosty města 
      – tradiční natírání pamětní desky r. 1866
       bílou barvou a čestné salvy
10:30 hodin  – NADORAZ – koncert kapely, u které je zákla-
       dem hudební tvorby humor a recese

1. RADNICE    Krakonošovo náměstí 
sobota 9. 9. od 10 do 17 hodin
neděle 10. 9. od 13 do 17 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory
* Ohlédnutí za rokem 2016 v Trutnově

možnost prohlídky trutnovské kroniky a foto-
kroniky  (1. poschodí)
v sobotu od 10:30 hodin do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 
hodin setkání  s kronikářkou města Trutnova Mgr. Alenou 
Křivskou, která umožní nahlédnout do kroniky za rok 2016, 
ale také do svého kronikářského archivu
v neděli od 13 do 17 hodin setkání s autorem fotokroniky 
Milošem Šálkem

* Galerie starostů Trutnova (1. poschodí)
* Hugo Habrman: Řeka Úpa (1. poschodí) 
 projekce filmu (27 minut) po oba dny

2. HAASŮV PALÁC    Krakonošovo nám.
sobota 9. 9. od 10 do 17 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory 
* Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Trutnov na 

téma Co se mi líbí na našem městě se uskutečňuje v rámci 
projektu Českoněmeckých dní v Trutnově

* Hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Trutnov
 od 10:30 a od 14:00 hodin

MĚSTO TRUTNOV 
a SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA

PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS
si Vás dovolují pozvat na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(European Heritage Days)

ve dnech 9. a 10. září 2017

Národní téma vyhlášené pro DED 2017: PAMÁTKY A příroda
K setkání s krásnou přírodou i památkami je příležitost v městském parku a lesoparku, při procházkách městem a jeho bližším i vzdálenějším 
okolím, ať již po naučných stezkách, turistických cestách nebo při vyjížďkách po cyklotrasách a stezkách pro cyklisty: naučná stezka Nové Dvory 
– Babí, naučná stezka věnovaná bitvě u Trutnova 27. 6. 1866, Voletinský okruh, procházka Po starých trutnovských pověstech nebo Kde jsem byl 
doma... Cílem výletu může být řeka Úpa – turistická cesta nebo stezka pro cyklisty provází břeh řeky od Horního Starého Města až do Poříčí. Anebo 
procházka lesoparkem s četnými udržovanými cestami, vyhlídkovými místy, altány, lavičkami, stanovišti fit stezky.

3. MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ 
Školní ul.
oba dny od 9 do 12, od 13 do 17 hodin 
* zpřístupněné vnitřní prostory 
* PhDr. Ondřej Vašata: Významné osobnosti Trutnova
 přednáška v neděli 10. 9. od 14 hodin
* výstavy
 – Strašlivá povodeň v Krkonoších roku 1897
 – Trutnovské hospody, restaurace a vinárny
 – 1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova
  a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce

4. KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Kostelní ul.
sobota 9. 9. od 10 do 17 hodin
neděle 10. 9. od 13 do 17 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory
* prohlídka části věže
 (poslední prohlídka od 16:00 hodin) 
* Varhanní koncert – Vít Mišoň - neděle 10. 9. od 16:00 hodin  

5. GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Slovanské náměstí
oba dny od 9:30 do 15 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory 
* výstava – Antonín Hudeček: Krajinomalba

6. MĚSTSKÝ PARK
PODZEMNÍ CHODBA
oba dny od 10 do 17 hodin
Upozornění pro zájemce o prohlídku podzemní chodby: hrozí 
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 2017 V TRUTNOVĚ
pozn.: značka         znamená, že objekt nebo alespoň jeho část je přístupná i pro vozíčkáře



KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PARKU
sobota 9. 9. od 13 hodin (park) a od 15 hodin (park a lesopark)
Výklad o stromech, rostlinách a přírodních zajímavostech 
našeho parku a lesoparku zajistí studenti České lesnické aka-
demie Trutnov.

ODHALENÍ SOCHY
sobota 9. 9. ve 14:00 hodin 
Slavnostní odhalení repliky sochy Tanec smrti. Původní dílo 
od Emila Schwantnera zde bylo veřejnosti představeno 11. 9. 
1932, do dnešní doby se však nedochovalo. K výročí odhalení 
původní sochy a v rámci konání Dnů evropského dědictví tak 
bude odhalena replika od sochařky Pauliny Skavove. 

7. KAPLE SV. JANA KŘTITELE (Janská kaple)

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

8. PAMÁTNÍK GENERÁLA GABLENZE
vrch Šibeník
oba dny od 12 do 18 hodin
* zpřístupněné vnitřní prostory památníku
 včetně rozhledny
* ukázky vojenských povelů, střelby z rakouského
 horského děla a pušek 
* možnost občerstvení

* ROZLOUČENÍ S LÉTEM
 v sobotu 9. 9. od 15 do 18 hodin
 hraje kapela NADORAZ, jsou připravena taneční vystou-
 pení STAR WESTu Trutnov, drobné soutěže a hry pro děti

9. 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 linky 690105 Trutnov – Žacléř – Královec
– z Trutnova, aut. nádr. 11:45 a 15:45 hodin
– z Babí, pevnost do Trutnova 13:55 a 17:55 hodin
spoje: autobusy ČD Trutnov – Babí, pevnost – Žacléř, pouze  
v neděli (úplný jízdní řád: plakáty regionálního Dne železnice, 
Turistické informační centrum, www.uffo.cz) 
– z Trutnova hl. n. 10:00, 11:10, 12:30, 13:40, 15:00, 16:12
– z Babí, pevnost do Trutnova 10:40, 12:00, 13:10, 14:30, 15:40, 
 16:48

Kromě zpřístupněných památek:

ŽELEZNIČNÍ DEPO TRUTNOV
Říční ul. 
neděle 10. 9. od 8:30 hodin 
PROGRAM V DEPU:
* výstava vozidel ČD a speciálních drážních vozidel SŽDC
* jízda na stanovišti malé lokomotivy v obvodu depa
* dětská zahradní železnice 
* výstava funkčních modelových kolejišť a modelů kolejo-
 vých vozidel
* výstava modelů a stavebnic Merkur
* výstava vojenské techniky
* sbírka historických vozidel Škoda
* promítání filmů se železniční tematikou
* dětský koutek, soutěž o nejhezčí obrázek s drobnými dárky 
 pro všechny účastníky, Vláček hráček
* vystoupení hudebních skupin, suvenýry, občerstvení

ZVLÁŠTNÍ VLAKY 
úplné jízdní řády: plakáty regionálního Dne železnice,
Turistické informační centrum, www.uffo.cz 

parní vlak s lokomotivou „Bulík“
Náchod 7:40, Adršpach 8:51, Trutnov hl. n. 9:37, zpět Trutnov 
hl. n. 16:30, Adršpach 17:18, Náchod 18:41, Hradec Králové hl. 
n. 19:47
Trutnov hl. n. 10:00 a 14:00 – Vrchlabí 10:45 a 14:45, zpět Vrch-
labí 11:26 a 15:26 – Trutnov hl. n. 12:09 a 16:08
jednotka RegioShark
Hradec Králové hl. n. 7:40, Česká Skalice 8:02, Červený Kos-
telec 8:15, Malé Svatoňovice 8:23, Trutnov hl. n. 8:37, zpět 
Trutnov hl. n. 17:08, Malé Svatoňovice 17:25, Červený Koste-
lec 17:32, Česká Skalice 17:45, Jaroměř 17:56, Hradec Králové 
hl. n. 18:14
Trutnov hl. n. 9:00 a 15:18 – Jilemnice 9:45 a 15:59, zpět Jilem-
nice 9:50 a 16:05 – Trutnov hl. n. 10:44 a 16:48

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV TRUTNOV 
Komenského ul.
Svědectví Oskara Nimsche (1887–1976)
neděle 10. 9. od 14 do 17 hodin
Výstava o trutnovském kronikáři, sběrateli a vlastivědném 
pracovníkovi, z jehož pozůstalosti se dochovaly pozoruhod-
né skleněné fotodesky z přelomu 19. a 20. století, které doku-
mentují proměny Trutnova.

TKALCOVSKÉ MUZEUM
Voletiny 
oba dny od 10 do 15 hodin
Muzeum je v prostorách Domu pod jasanem, návštěvníky 
čeká interaktivní výstava Trutnovská řemesla, ve výtvarné 
dílně si mohou vyrobit suvenýr k DED (výroba suvenýrů bude 
od 65 Kč) a mohou se odtud vydat na procházku Voletinským 
okruhem.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ve Staré radnici na Krakonošově náměstí v Trutnově 
otevřeno 9. – 10. 9. od 9 do 17 hodin
můžete zde získat informace o DED, o zajímavostech v Trut-
nově, plánky s vyznačením polohy památkových objektů, 
mapky naučných stezek, můžete zakoupit publikace o Trut-
nově


