
Jiráskovy sady

11:00, 12:30, 14:00, 15:30 hod. odborná komentovaná prohlídka kostela 
sv. Mikuláše, Ing. arch. Jan Falta
15:00 – 16:30 hod. koncert v altánu, Skautská dechovka, řídí Karel Přibyl

Infocentrum Hradec Králové – Galerie Suterén, Eliščino nábř.
9:00 – 16:00 hod. výstava Hradecké památníky z 1. světové války
9:30, 13:30 hod. odborná přednáška na téma Hradecké památníky z 1. světové 
války, PhDr. Jaroslava Pospíšilová

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci 
září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších budov, objektů 
a architektonických památek.

Jedním z cílů projektu je upozornit na památky, které jsou sice na okraji 
pozornosti, avšak jejichž historická hodnota je trvalá. Letošní téma  
Procházka po hradeckých památnících z 1. světové války naváže na 
výročí 100 let od vzniku Československa.

Vstup na doprovodný program v rámci Dnů evropského dědictví 
v Hradci Králové v neděli 16. září 2018 je zdarma.

Změna programu vyhrazena.

www.hradeckralove.org/ehd

Dny evropského dědictví

16. 9. 2018 - Procházka po hradeckých 
památnících z 1. světové války
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Kostel Božského Srdce Páně – Pražské předměstí, 
nám. 28. října

9:00 – 19:00 hod. volná prohlídka kostela
15:00 hod. koncert duchovní hudby
16:00 hod. komentovaná prohlídka kostela
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Katedrála sv. Ducha – Velké náměstí

13:00 – 17:00 hod. volná prohlídka katedrály
15:00, 16:00 hod. komentovaná prohlídka spojená s koncertem duchovní hudby
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1-21

Program

Uvedená čísla odpovídají umístění památníku v mapce v letáčku Procházka 
po hradeckých památnících z 1. světové války, kde je popsáno 21 památníků 
v Hradci Králové. Leták obdržíte na místech doprovodného programu 
a informačních centrech.

Vyznačená místa tímto symbolem jsou součástí cyklojízdy.



Změna programu vyhrazena.

CYKLOJÍZDA po památnících s průvodcem
8:30 hod. sraz účastníků cyklojízdy s průvodcem v Žižkových sadech na rohu ve 
směru k Adalbertinu, naproti obnovenému pomníku J. Gayera
9:00 hod. výjezd cyklojízdy s průvodcem od pomníku č. 18 u Gayerových kasáren

Trasa vede po památnících č. 18 - 19 - 4 - 2 - 11 - 20 - 7 - 6 - 3 - 14 - 5 - 16 .

Mapa s trasou je ke stažení na www.hradeckralove.org/ehd nebo v tištěné 
podobě v infocentrech a v den konání akce na startu v Žižkových sadech.

do 15:30 hod. předpokládaný návrat do Jiráskových sadů, kde v 15:30 hod bude 
komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše, Ing. arch. Jan Falta
15:00 –16:30 hod. koncert v altánu, Skautská dechovka, řídí Karel Přibyl

Galerie moderního umění – Velké náměstí
10:00 – 18:00 hod. volná prohlídka prostor
10:00 – 18:00 hod. promítání prezentace s tematickými fotografiemi uměleckých 
děl ze sbírek galerie z období první světové války a vzniku Československa
10:30 hod. odborné přednášky na téma Ohlasy 1. světové války ve sbírce Galerie 
moderního umění v Hradci Králové (Petra Příkazská) a Sibiřská anabáze 
1. světové války očima Jindřicha Vlčka (Klára Zářecká)

Žižkovy sady – Gayerovy kasárna

9:00 – 15:00 hod. „Legionáři a památník Jana Gayera“ – ukázky vojenské 
výzbroje a výstroje představí Československá obec legionářská
9:00, 10:00, 13:00, 14:00 hod. komentovaná prohlídka u pomníku J. Gayera, 
obnoveného v červnu 2018
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Věkoše – ul. Jana Černého

10:00 – 12:00 hod. zajímavosti a informace o historii místa

6

Pouchov – ul. Velká

10:00 – 12:00 hod. zajímavosti a informace o historii místa
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Svinary – křižovatka ulic K Lesu a K Borku

10:00 – 12:00 hod. informace o historii památníku, zajímavosti z odhalení 
pomníku, fotodokumentace, vzpomínka na legionáře B. Šrámka
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Plotiště nad Labem – ul. P. Jilemnického, u ZŠ

14:00 – 16:00 hod. ukázky vojenské výzbroje a výstroje, zpívání dětí ze ZŠ Plotiště 
u pomníku, pietní akt, výstava žákovských prací ve vestibulu školy
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Plačice – ul. Ořechová, budova MŠ

13:00 – 17:00 hod. výjimečně otevřená budova Mateřské školky pro veřejnost, 
tematická výstava
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