
Před 150 lety se u Hradce Králové střet-
lo více než 430 tisíc vojáků v rámci prus-
ko-rakouské války. Byla to největší bitva 
na českém území v celé jeho historii. Na 
bojišti zůstalo 3. července 1866 více než 
16 tisíc mrtvých a raněných.
Hradec Králové si válečné události letos 
připomíná řadou aktivit v průběhu celé-
ho roku. Vyvrcholením vzpomínkových 
akcí bude na přelomu června a červen-
ce mezinárodní konference v Muzeu vý-
chodních Čech, multimediální program 
se závěrečným koncertem Filharmonie 
Hradec Králové pod širým nebem, au-
diovizuální projekce s ohňostrojem, 
odhalení pomníku jezdecké srážky 
u Střezetic a atraktivní bitevní scény 
u Střezetic, Máslojed a na Chlumu, slav-
nostní bohoslužba v chrámu Svatého 
Ducha a velká vojenská ceremonie.
3. července se přímo na bojišti na Chlu-
mu uskuteční pietní akt a poté histo-

rické jednotky českých a zahraničních 
spolků vojenské historie předvedou vel-
kou bitevní scénu včetně pyrotechnic-
kých efektů. Bitevní ukázky orámované 
kulisami vesnických stavení se zúčastní 
na 600 vojáků v dobových uniformách 
vybavených replikami historických 
zbraní a asi stovka jezdců. Bitevní scé-
ny doprovodí také představitelé his-
torických vojevůdců –  pruský generál 
a hlavní stratég pruských vítězství Hel-
muth Karl Bernhard von Moltke, velitel 
severní rakouské armády Ludwig Bene-
dek a velitel rakouské jezdecké brigády 
Alfréd II. kníže Windischgrätz. V jeho 
roli se představí známý český herec Vác-
lav Vydra.
Památná bitva u Hradce Králové roku 
1866 se objevuje také v divadelním 
zpracování. Divadlo DRAK uvádí v ob-
novené premiéře inscenaci „U kanónu 
stál…“ v režii Tomáše Dvořáka. Tragi-
komedie zpracovává osudy zlidovělého 
hrdiny kanonýra Jabůrka, který nepře-
stal střílet, ani když přišel o obě ruce 
a hlavu.
Válečné události roku 1866 se staly také 
součástí interaktivního prohlídkového 
programu rekonstruované 72 metrů 
vysoké Bílé věže v Hradci Králové po-
stavené v roce 1574. Program je určen 
pro všechny věkové kategorie a provede 
návštěvníky Bílé věže po bojišti válečné-
ho střetu pruské a rakouské armády na 
Chlumu. Připomene historické příčiny 
konfliktu mocností, upozorní na politic-
ké důsledky, a také na stopy, které bitva 
zanechala v krajině Hradecka.

Léto 2016
v Hradci Králové

Vyvrcholení vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866

Teplo, sluníčko a zářící barvy, možná se zdá, že jediným vhodným místem pro trá-
vení letního času je vodní hladina. My vás chceme přesvědčit, že stojí za to i v létě 
užívat Hradce Králové. Nejen že máme místa pro vodní radovánky, ať je to Stříbrný 
rybník nebo koupaliště Flošna, rybníky a stín městských lesů a parků. Ve městě si 
užijete plavby na parníčcích, procházky po nábřežích, úžasnou architekturu a řadu 
akcí. V kontrastu k veselosti léta si připomínáme největší bitvu historie na českém 
území. Věnujte prosím vzpomínku padlým a zamyslete se nad nesmyslností nejen 
válek, ale také našich současných, každodenních a zbytečných konfliktů. Přejeme 
prožití léta bez šarvátek, soubojů a zápasů s výjimkou olympijských 
klání a…užívejte života!

AKCE KÖNIGGRÄTZ 
1866 -2016

29. 6. – 1. 7. 
Mezinárodní konference: Prusko-rakouská 
válka 1866 v optice politických, vojenských, 
sociálních, hospodářských a kulturních dějin 
(Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

Pátek 1. 7. 
Slavnostní odhalení pomníku jezdecké sráž-
ky u Střezetic, Bitevní scéna „Srážka jezdec-
tva u Střezetic 1866“ (bojiště 1866 Střezetice)
Představení Divadla Drak - U kanónu stál
Tržiště a kulturní program (Velké a Malé ná-
městí, Hradec Králové)
Koncert skupiny „Hradišťan & Jiří Pavlica“ 
(Velké náměstí, Hradec Králové)

Sobota 2. 7.
Svíbské memento 1866 - srážka rakouských 
a pruských vojsk v lese Svíb (bojiště 1866 
Máslojedy)
Představení Divadla Drak - U kanónu stál
Multimediální program v historickém 
centru města Hradec Králové s koncertem 
Filharmonie Hradec Králové a audiovizuální 
projekcí s ohňostrojem

Neděle 3. 7.
Představení Divadla Drak - U kanónu stál
Hlavní pietní akt u památníku Baterie 
mrtvých, Velká bitevní scéna „Königgrätz 
1866“, koncerty vojenských dechových hu-
deb (bojiště 1866 Chlum)
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866 (boji-
ště 1866 Chlum)
 
Změna programu vyhrazena. Podrobný 
program, informace o parkování a kyvadlo-
vé dopravě naleznete na 
www.koniggratz150.eu

naučných stezek 1866
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Bílá věž
 
Potřebujete se v létě zchladit, ale nechce 
se vám jen tak ležet u vody? Přijďte se 
ochladit do Bílé věže. Teplota uvnitř 
věže je díky silným pískovcovým stěnám 
vždy o několik stupňů nižší než venkov-
ní teplota. Výstup na ochoz této 72 me-
trů vysoké dominanty tak bude příjem-
ný a odměnou vám bude dech beroucí 
výhled na celé město Hradec Králové. 
Díky jasnému počasí v letních dnech na-
víc dohlédnete až k vrcholům Krkonoš 
a Orlických hor.
Avšak pokud si chcete přes den spíše 
užívat sluníčka, nezoufejte. Bílá věž má 
otevřeno i večer. A to každou první so-
botu v měsíci při tzv. nočních prohlíd-
kách (v září se konají výjimečně v pátek 
2. září). Tehdy je věž otevřena od 20 do 
24 hodin. Poslední návštěvník je do věže 
vpuštěn vždy 60 minut před zavírací do-
bou, a to i během běžné otevírací doby, 
která je celoročně od 9 do 18 hodin.
A jelikož k létu patří i hudba, přijďte se 
zaposlouchat do zvuku nejhezčího hu-
debního nástroje, kterým je zvon Augu-
stin. Buďte vzdáleni doslova pár metrů, 
když se tento druhý největší zvon v Če-
chách rozezní.
Pro termíny a rezervaci míst navštivte 
oficiální web Bílé věže www.bilavez.cz.

Královéhradecká nábřeží ožívají

16. – 17. 6. - HRAJME SI I HLAVOU!
Tylovo nábřeží
Hrajme si i hlavou je název i motto akce, 
kterou pravidelně v červnu pořádá Pří-
rodovědná fakulta Univerzity Hradec 
Králové pro děti všech stupňů škol i ši-
rokou veřejnost. Cílem akce je přiblížit 
účastníkům nejen fyziku ale i ostatní 
přírodní vědy zajímavou a hravou for-
mou pomocí experimentů, které si kaž-
dý může sám vyzkoušet. Věkově neo-
mezeno, vstup zdarma! Věda je zábava!

25. 6. – NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ
Tylovo nábřeží
Prodej krásných řemeslných výrobků, 
regionálních potravin a tvůrčí dílny pro 
děti. Máte jedinečnou příležitost drá-
tovat, kovat na kovadlině, kroužit na 
hrnčířském kruhu, plést koše, tkát na 
stavu a nosit na ruce dravce. Na nábřeží 
se bude vyřezávat ze dřeva a zdobit per-
níky. 

6. 8. - NÁBŘEŽNÍ JAZZOVÁ POUŤ
Eliščino nábřeží
Pojďte se projít po jazzovém nábřeží. 
Letní jazzová pouť zve k malé promená-
dě stylu hudby, která ovlivnila 20. sto-
letí a okouzluje nás i ve třetím tisíciletí.
Každý rok, vždy první srpnovou sobotu, 
nabízíme na labském nábřeží léčebnou 
kůru - Nábřežní jazzovou pouť. 

20. 8. - NÁBŘEŽÍ KERAMIKY A SKLA
Tylovo nábřeží
Na Tylově nábřeží proběhne XI. ročník 
svátků keramiky a skla. I tentokrát bu-
dou moci návštěvníci prohlížet a naku-
povat výrobky sklářských a hrnčířských 
řemeslníků z celé republiky a obdivovat 
předvádění tradičních řemeslných tech-
nik. To vše za stylového hudebního do-
provodu.

27. 8. - 14. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ
Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 
5. května
Setkání umožňuje vlastníkům historic-
kých exponátů a tvůrcům jejich replik 
představit je veřejnosti. Jedinečné je 
v tom, že hladinu Labe brázdí parníčky. 
Kolejiště v sousedním parčíku pak umož-
ňuje k potěšení dětí i provoz vláčků.

11. 9. - NÁBŘEŽÍ SPORTU
Eliščino nábřeží
Nábřeží sportu 2016 – projekt z cyklu 
„Královéhradecká nábřeží“ Vám již po-
páté nabízí možnost na jednom místě 
zhlédnout ukázky a exhibice až 50 dru-
hů všedních i nevšedních sportů, provo-
zovaných v Hradci Králové. Tyto můžete 
u jednotlivých stánků vyzkoušet a získat 
o nich bližší informace od zkušených 
zástupců účastnících se organizací. Po 
celé odpoledne bude na hlavním pódiu 
i ostatních stanovištích probíhat mode-
rovaný atraktivní sportovní program.

Další informace naleznete na:
www.nabrezihk.cz

Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Zastavte se u místa největšího vojen-
ského střetnutí na území Čech a Mora-
vy v 19. století v expozici Muzea války 
1866 na Chlumu, doplněnou ukázkami 
výzbroje a výstroje rakouské a prus-
ké armády. Atmosféru doby a tragédii 
prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové 
z pohledu prostého vojáka dramaticky 
přibližuje krátký hraný film. Prostřed-
nictvím výpovědí osobností vrchního 
rakouského velení se pak na filmovém 
plátně ocitneme v předvečer osudové 
bitvy roku 1866. V muzeu je možné ob-
jednat také komentované prohlídky ex-
pozice, komentované prohlídky bojiště 
nebo interaktivní programy pro všech-
ny kategorie škol.
Informační středisko slouží nejen ná-
vštěvníkům Muzea války 1866, ale 
i těm, kteří hledají informace o okolí 
areálu Památníku bitvy 1866. Zakoupí-
te zde turistické známky a vizitky vyda-
né k 150. výročí bitvy u Hradce Králové.

ROZHLEDNA

Původní rozhledna sloužila návštěvní-
kům bojiště sto let. Na jaře roku 1999 
byla demontována a na jejím místě byla 
postavena nová ocelová konstrukce 
trubkové příhradové věže vysoké 56 
metrů o celkové hmotnosti více než 63 
tun. 
Výstup na vyhlídkový ochoz a sestup 
umožňují dvě nezávislá lomená osmibo-
ká schodiště o šířce 0,7 m. Přímo proti 
vyhlídkové věži směrem k bývalému Ga-
brielinu dvoru (v prostoru za dnešním 
sokolským hrištěm) mezi Ossariem a po-
mníkem Kühnovy baterie (zastávka č. 7) 
bylo 3. července 1866 stanoviště vrchní-
ho velení rakouské Severní armády.
Odtud měl polní zbrojmistr Ludvík Be-
nedek výhled na téměř celou bitevní 
linii. Vidět byl i les Svíb, protože lesní 
porost kolem rozhledny nebyl v době 
bitvy ještě tak rozsáhlý jako dnes.
www.chlum1866.cz

Komitét pro udržování památek z války 
roku 1866 a Nakladatelství Pavel Mer-
vart vydávají u příležitosti 150. výročí 
bitvy u Hradce Králové novou knihu ur-
čenou malým i velkým čtenářům.
Knížka o zvídavém Matějovi a jeho dě-
dovi je vlastně ilustrovaným průvodcem 
bitvou u Hradce Králové 1866 pro malé 
i velké. To znamená, že nabízí každému 
něco – těm menším záhadný příběh, ob-
rázky, písničky a jednoduché hry, star-
ším užitečné informace, složitější úkoly 
a hlášky bojujících vojáků, no a ti vůbec 
nejstarší či nejznalejší zde naleznou slo-
žité zápletky evropských dějin vyložené 
snesitelným způsobem.
„Díky naší knížce budou čtenáři navíc 
moci prožít každý okamžik té velkolepé 
bitvy Prušáků s Rakušáky tak jako teh-
dejší vojáci, ba dokonce odhalit velké 
tajemství, které dosud nikdo nezjistil!“ 
uvedl jeden z autorů Vojtěch Kessler.
Publikace, jejíž vydání podpořilo město 
Hradec Králové, je k dostání v síti knih- 
kupectví Kosmas a na: 
www.strazcebojiste.cz, www.1866.cz

Tajemný průvodce
strážce bojiště

Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 sve-
dena prusko-rakouská bitva, která patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším 
bojišti zůstalo více než 16 000 mrtvých a raněných vojáků. Téměř ihned po skonče-
ní válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy 
a rozvinula se všestranná péče o ně. V zájmu dalšího zkvalitnění památkové péče 
byl prostor prohlášen památkovou zónou „Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Krá-
lové“. Každoročně ve výroční dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní 
a vzpomínkové akce.
Areál historického bojiště je významný výjimečnou koncentrací více než 460 po-
mníků, individuálních hrobů, hromadných pohřebišť i symbolických památníků, 
z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených turistických a cyklistických 
trasách i po speciálních naučných stezkách. Součástí areálu je Muzeum války 1866, 
informační centrum a 56 metrů vysoká vyhlídková věž.

Zapojte se do soutěže a vyhrajte pu-
blikaci Tajemný průvodce strážce 
bojiště
Kolik měří rozhledna na Chlumu?

A) 72 metrů
B) 56 metrů
C) 63 metrů

Správné odpovědi zasílejte na 
turista@mmhk.cz do 15. 9. 2016, 
pěti vylosovaným výhercům zašle-
me publikaci Tajemný průvodce 
strážce bojiště.

Z přístaviště na Smetanově nábřeží tra-
dičně vyplouvají od května do září ko-
lesový parník Královna Eliška a vrtulový 
parník Primátor Ulrich nebo mezi dětmi 
oblíbená Pirátská plachetnice. Přibliž-
ně padesátiminutové plavby po Labi 
vás zavezou do romantických zákoutí, 
kde se vám naskytne originální pohled 
na architekturu města a zpříjemní vám 
letní den. A pokud si chcete tužit svaly, 
využijte i místní půjčovny lodiček.
O víkendech vyzkoušejte i cestu moto-
rovou lodí na trase Předměřice-Smiřice 
s využitím přepravy kol. Plavbou lodí 
tak můžete zpestřit cyklovýlet na trase 
Hradec Králové Kuks nejen dětem.
www.paroplavba.wz.cz

16. 7. - NÁBŘEŽÍ ŠLAPADEL (Šampionát 
Evropy závodů vozítek s pedály)
Tylovo nábřeží
Po závodech v Itálii, Luxemburgu a Bel-
gii se šampionát Evropy šlapacích vozí-
tek přesune do Hradce Králové. Diváci 
budou mít možnost už posedmé vidět 
tyto zcela unikátní závody na jedné 
z nejhezčích tratí v Evropě. Očekáváme 
účast zahraničních závodníků včetně 
největších favoritů, závodníků z Fran-
cie. Podruhé se závodu zúčastní česká 
posádka složená z nevidomých závod-
níků.

31. 7. 2016 – 27. 7. 2018 - 12. NÁBŘEŽÍ 
SOCHAŘŮ
Tylovo nábřeží, náměstí Svobody
Vernisáž 12. Nábřeží sochařů se koná 
v neděli 31. 7. 2016 od 21:00 hod. Pro-
gram: Zdravice primátora MUDr. Zdeň-
ka Finka, představení sochařů (Chander 
Parkash – Indie, Takashi Kondo – Japon-
sko, Volodymyr Kochmar – Ukrajina, 
Michal Novotný MICL – ČR), koncert 
Filharmonie Hradec Králové, ohňostroj, 
občerstvení.

Pohled na město 
z vodní hladiny

Soutěž



 1 BÍLÁ VĚŽ
 2 KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA
 3 GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
 4 LABYRINT DIVADLA DRAK
 5 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
 6 MĚSTSKÉ LÁZNĚ – AQUACENTRUM
 7 LABSKÉ KOLESOVÉ PARNÍČKY
 8 TURISTICKÝ VLÁČEK
 9 IC OBNOVITELNÉ ZDROJE HUČÁK
 10 KOUPALIŠTĚ FLOŠNA
 11 FESTIVALPARK
 12 ŠRÁMKŮV STATEK V PILETICÍCH
 13 OBŘÍ AKVÁRIUM
 14 MĚSTSKÉ LESY
 15 STŘÍBRNÝ RYBNÍK

 Cyklostezka Hradec Králové – Kuks
 Archeocyklotrasa Všestary

 Naučné stezky po bojištích z roku 1866:
 č. 3: Josefov – Smiřice – Chlum 1866
 č. 9: Bitva u Hradce Králové 
  3. 7. 1866 – jižní křídlo
 č. 10: Centrální bojiště Chlum
 č. 11: Les Svíb
 č. 12: Bitva u Hradce Králové 
  3. 7. 1866 – ústup rakouské 
  armády
 zastávka naučné stezky

www.hradeckralove.org/turista

HRADEC KRÁLOVÉ – CHLUM
Naučné stezky po bojištích z roku 1866
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Hradec Králové přátelský dětem

Hradec Králové je místem, kde se bude bavit celá rodina. Pro hravé rodiny je v in-
formačních centrech připraven set, který obsahuje Příručku pro dobrodružné rodi-
ny a Hravou mapu plnou úkolů a hádanek doplněnou samolepkami.
Navštívit můžete koupaliště Flošnu, Aquacentrum, představení Divadla Drak nebo 
jeho Labyrint, rekonstruovanou Bílou věž s multimediálními programy, dětský ate-
liér v Muzeu východních Čech, expozici Obnovitelné zdroje na Hučáku, Hvězdár-
nu a digitální planetárium, muzeum Petrof, Tongo či Panenkárium.
Neoby čejným zážitkem pro vás bude projížďka turistickým vláčkem, na parníčcích 
nebo dětské železnici. Historii města můžete poznat s hradeckými skřítky a vílami 
na jejich putování, které si rezervujte na www.hkpoint.cz.
Pro sportovně založené rodinky jsou v městských lesích ideální podmínky pro vol-
nočasové aktivity a cykloturistiku. Kromě naučných a pohádkových stezek se na 
výletě můžete pobavit na dřevěném Rytířském hradišti, obdivovat divočáky a daň-
ky v oplocené oboře nebo využít  některé z krytých ohnišť a grilovat.
Známá i neznámá místa lze v Hradci Králové poznávat i netradičním způsobem. 
Stačí si do chytrého telefonu zdarma stáhnout mobilní aplikaci GEOFUN, se kterou 
zábavným způsobem objevíte, co jste o „Salonu republiky“ ani netušili. Čekají na 
vás tematické trasy s virtuálními průvodci jako královna Eliška či kanonýr Jabůrek, 
spousta legrace a plnění zajímavých úkolů. 
Pokud si chcete pobyt na Hradecku ještě více zpestřit, zapojte se do celosvětové hry 
MUNZEE a hledejte známky s QR kódy.
www.hradeckralove.org/turista, www.hradecko.eu, www.geofun.cz

Letní akce na HradeckuNaučné stezky po bojištích z roku 1866

3. Josefov – Smiřice – Chlum 1866
Stezka začíná na vojenském hřbitově v Jo-
sefově a končí na Chlumu u Hradce Králo-
vé, kde se nacházel střed celé spojené ra-
kousko-saské armády a odkud také řídil 
bitvu polní zbrojmistr Ludvík Benedek. Je 
spojovací trasou mezi bastionovou pev-
ností Josefov a severní částí bojiště 
u Hradce Králové. Na 15 zastávkách s in-
formačními tabulemi se návštěvník se-
známí s událostmi, které předcházely bit-
vě u Hradce Králové 3. 7. 1866, ale 
i s utrpením prostých lidí, kteří po králo-
véhradecké bitvě pečovali o raněné vojá-
ky. Stezka vede také místy, kde se odehrá-
valy krvavé boje mezi rakouskými 
jednotkami II. a IV. armádního sboru 
a postupující pruskou armádou korunní-
ho prince Bedřicha Viléma. Délka trasy je 
23,5 km a vede po turisticky značených 
cestách a cyklotrasách.

9. Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866  
– jižní křídlo
Zájemci o prohlídku bojiště se zde mohou 
podrobně seznámit s okolnostmi zahájení 
bitvy a s událostmi na říčce Bystřici, s vývo-
jem bitvy v dopoledních hodinách, kdy ra-
kouské jednotky odhodlaně hájily svá po-
stavení mezi Lípou a Dohalicemi, i s úlohou 

lemovaná desítkami kamenných pomní-
ků a hromadných hrobů označených ko-
vovými kříži s letopočtem 1866. Ze Svíbu 
vede k figurálnímu pomníku Polního mys-
livce, který je jedním z nejkrásnějších po-
mníků na bojišti. Naučná stezka měří 10 
km a obsahuje 23 zastávek, je vhodná pro 
pěší a cyklisty.

12. Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866  
– ústup rakouské armády
Na nábřeží Labe proti Muzeu východních 
Čech v Hradci Králové začíná Naučná stez-
ka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – 
ústup rakouské armády, která je zároveň 
cyklostezkou spojující město Hradec Krá-
lové s největším bojištěm prusko-rakous-
ké války roku 1866. Vede částečně po 
nové cyklostezce Hradec Králové - Kuks 
až do obce Lochenice, kde se odbočí na 
Neděliště, pokud se zvolí cíl cesty bojiště 
na Chlumu nebo přes Sendražice a končí 
v Hořiněvsi. 
Návštěvníky stezka zavede na místa závě-
rečných fází bojů, ale i na vojenský hřbi-
tov na Pouchově. Délka trasy Hradec Krá-
lové - Chlum je 18,5 km s 11 zastávkami 
s informačními tabulemi. Trasa s cílem 
v Hořiněvsi má 9 zastávek s informačními 
tabulemi a měří 18 km. www.1866.cz

saského armádního sboru korunního prin-
ce Alberta - spojence Rakušanů. Turista 
zhlédne velké množství památek, seznámí 
se s historií těch nejvýznamnějších a pro-
střednictvím autentických záznamů z kro-
nik se pomyslně přenese do roku 1866. 
Naučná stezka začíná v Cerekvici n. B. 
a končí v obci Rozběřice nedaleko Památ-
níku 1866 na Chlumu. Její trasa měří 43 
km a obsahuje 26 zastávek.

10. Centrální bojiště Chlum
Stezka provází návštěvníky po centrální 
části bojiště u Hradce Králové obcemi 
Chlum, Lípa a Rozběřice. Na jednotlivých 
zastávkách je návštěvník seznámen s po-
drobným průběhem bitvy u Hradce Králo-
vé a s nejvýznamnějšími památkami, jako 
jsou Ossárium, Mauzoleum, Baterie Mrt-
vých, Pruský hřbitov nebo pomník 4. pěší-
ho pluku Hoch und Deutschmeister. 
Okruh začíná a končí na Chlumu u Muzea 
války 1866 a měří 10 km. Stezka má 20 
zastávek.

11. Les Svíb
Začíná v obci Čistěves a vede lesem Svíb, 
ve kterém se 3. července 1866 odehrávaly 
krvavé boje mezi pruskými a rakouskými 
vojáky. Zde se nachází tzv. Alej mrtvých 

CHLUM
30. 6. S vysvědčením do Muzea války  
 na Chlumu

CHLUMEC NAD CIDLINOU
3. 7. Hurá prázdniny

KRňOVICE
6. – 7. 8. Mlynářské dny

NECHANICE, HRÁDEK U NECHANIC
16. – 17. 7. „Možná přijede i císařpán, aneb  
 vzpomínka na rok 1866“

ŠRÁMKŮV STATEK PILETICE
8. 7. – 19.8 Léto na statku  
 - cyklus folkových koncertů

SMIŘICE
9. 7. Revivalové léto a The Beatles

TŘEBECHOVICE POD OREBEM
10. 9. Pohádkové muzeum

VŠESTARY
13. – 14. 8. Dožínky v mladší době kamenné

www.hradecko.eu

Ráj cyklistů

Hradec Králové se po právu nazývá měs-
to cyklistů. Dokazují to jak cyklostez-
ky v městských lesích, tak i cyklistická 
opatření ve městě, unikátní parkovací 
věže pro kola či sdílený systém růžo-
vých kol Rekola. Pro komfort cyklistů 
jsou ve městě i okolí služby s certifikací 
Cyklisté vítáni.
Královéhradecké městské lesy jsou 
protkány turistickými trasami, cyklo-
trasami, in-line stezkami, naučnými 
stezkami, navíc pro děti je připravena 
pohádková a vodnická stezka. Ojedině-
lými jsou také Planetární a Galaktická 
stezka, které vás seznámí i s vesmírem.
Cyklisté, bruslaři i pěší, kteří využijí 
10 km okruh vedoucí městskými lesy 
z Malšovic kolem Stříbrného rybníka si 
mohou zpestřit výlet návštěvou areálu 
Stříbrný rybník a využít nabízené akti-
vity pro volný čas, např. koupání, vodní 

atrakce, půjčovnu lodiček, šlapadel, la-
nový park, paintball, zapůjčení kolečko-
vých bruslí nebo elektrokol.
K častým cyklistickým cílům v okolí pa-
tří bezesporu památník bitvy 1866 na 
Chlumu, Šrámkův statek v Pileticích, 
Archeopark ve Všestarech s archeocy-
klotrasou nebo 26 km dlouhá cyklostez-
ka podél Labe, která propojila Hradec 
Králové s nejzajímavějšími regionální-
mi památkami Hospitalem Kuks, kaplí 
ve Smiřicích a pevností Josefov.
Chcete-li navštívit nejkrásnější místa 
v Hradci Králové a poznat trochu z jeho 
historie, vydejte se po některém ze 4 
procházkových okruhů, tři z nich si mů-
žete projet i na kole.
Rovinatý terén Hradecka je ideálním 
místem pro cyklistiku v různých jejích 
podobách a pro všechny věkové genera-
ce. www.cyklohradec.cz

Cyklus výstav  
ke 150. výročí bitvy 
u Hradce Králové

MUZEUM VýCHODNÍCH ČECH V HRADCI 
KRÁLOVé
do 13. 11. 2016 Život v pevnosti 

do 1. 1. 2017 Pevnost královéhradecká

1. 7. – 13. 11. 2016 Ve stínu války 

29. 1. 2016  Ohlasy prusko-rakouské  
– 23. 1. 2017 války 

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
1. 7. - 31. 12. 2016 Válečné museum

www.muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz

Pomníky

V blízkém i vzdálenějším okolí muzea 
lze dnes navštívit více než čtyři stovky 
pomníků, jež představují zajímavou 
kolekci válečných památek evropského 
významu.
Mezi nejvýznamnější patří v obci Chlum 
tzv. Baterie mrtvých, Ossárium (kost-
nice) s pseudogotickým sarkofágem 
a mohutným litinovým křížem, kterou 
hlídají dva vápencoví lvi, pruský hřbi-
tov, pomník rakouského I. armádního 
sboru nad tzv. úvozem mrtvých, hřbitov 
u kostela Proměnění Páně, monumen-
tální mauzoleum s kaplí. V Rozběřicích 
pomníky u Šrámova kříže, sousoší zva-
né Deutschmeister na návsi u rybníka 
a skupina pomníků na Hejcmance.
Největší koncentrace pomníků se na-
chází v lese Svíb. Kromě stovky křížů 
s letopočtem 3/7 1866 nebo pouze 
1866 a menších či větších pomníků 
patří mezi nejkrásnější pomníky polní 
myslivec u vstupu do lesa od Čistěvsi, 
pískovcový pomník umírajícího Římana 
na severním okraji a celá řada dalších 
praporních a plukovních pomníků pře-
vážně podél tzv. Aleje mrtvých a jihový-
chodního okraje lesa.
www.chlum1866.cz

BATERIE MRTVÝCH

OSSÁRIUM

MAUZOLEUM

POMNÍK POLNÍHO MYSLIVCE



Letní výstavy a akce v Infocentru 
Hradec Králové

INfOCENTRUM HRAdEC KRÁLOVé

27. 6.  Autorské čtení Zdeňka Bažanta - od 16:00

GALERIE SUTERéN
do 27. 6. „Atmosféra divadelního festivalu“

do 27. 6. „1866 - vzpomínkové akce objektivem Ondřeje Littery“

28. 6. – 31. 7.  „Výtvarný salon královských věnných měst 
  - bitvy, souboje, zápasy“

1.–31. 8. „Hradecké vnitrobloky“

1. 8.  Vernisáž výstavy „Hradecké vnitrobloky“ s přednáškou 
  Ing. arch. Andrey Benešové - od 16:00

1.–31. 8. Výstava fyzických fotografií Vladimíra Skalického

1.–30. 9. Mezinárodní plakáty z Kongresů a Sjezdů 
  sběratelů exlibris

Informační speciál Hradec Králové. Vydalo: Statutární město Hradec Králové,
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu | Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, www.hradeckralove.org | Foto a texty: archiv města a pořadatelů | Design, 
sazba: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. | Tisk: Garamon s.r.o. | Změna termínů 
a programu vyhrazena, informace jsou platné ke dni redakční uzávěrky 10. 6. 2016.

Přehled vybraných akcí v Hradci Králové

 ZAHÁJENÍ PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA ŠIRÁK
 Letní kino Širák / www.letnikinosirak.cz

12. 6. – 21. 8. PROMENÁDNÍ KONCERTY 2016
 Jiráskovy sady (vždy v neděli od 16:00) / www.adalbertinum.cz

13. – 16. 6. GAUDEAMUS THEATRUM
 MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍCH ŠKOL
 Divadlo Drak / www.draktheatre.cz

17. – 26. 6. MEZINÁRODNÍ fESTIVAL DIVADLO EVROPSKýCH
 REGIONŮ A OPEN AIR PROGRAM HRADEC KRÁLOVé
 Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historické centrum města,  
 Žižkovy sady, nábřeží / www.divadloevropskychregionu.cz; 
 www.openairprogram.cz

17. 6. KLAPITY KLAP -  ZÁVěREČNé VYSTOUPENÍ STEPAŘSKéHO  
 SOUBORU fIDGETY fEET
 Kongresové centrum Aldis / www.fidgetyfeet.strezina.cz

18. 6. OPEN SKIES fOR HANDICAPPED (OSH 2016)
 letiště Hradec Králové / www.lshk.cz

18. – 19. 6. MEZINÁRODNÍ SOUTěŽ NOVINEK RŮŽÍ
 Soutěžní rozárium Kukleny / www.rosetrial.cz

18. 6. STREET fOOD ROCKS
 Smetanovo nábřeží  / Facebook - Street Food Rocks

23. 6. – 4. 9. VýCHODOČESKý VýTVARNý SALON HRADEC KRÁLOVé
 Galerie Na Hradě – budova Lékařské fakulty UK / www.uvuhk.cz

24. 6. fESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB „POZNEJME SE NAVZÁJEM“
 Hradecká ulice (mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní 
 vědeckou knihovnou) / www.vzdelavani.net

1. – 3. 7. KöNIGGRäTZ 1866-2016, SERIÁL AKCÍ KE 150. VýROČÍ   
 BITVY U HRADCE KRÁLOVé (hlavní dny seriálu)
 Velké náměstí, ulice města, bojiště Chlum / www.koniggratz150.eu

3. – 5. 7. ROCK fOR PEOPLE
 Festivalpark Hradec Králové / www.rockforpeople.cz

20. 7. – 3. 9. LETNÍ VýSTAVA OBRAZY, KRESBY, GRAfIKA, PLASTIKY
 Galerie Koruna / www.galeriekoruna.cz

31. 7. HRADECKý TERéNNÍ TRIATLON
 Areál Biřička / www.triatlonhradec.cz

1. 8. – 30. 9.  VýSTAVA 1. VýCHODOČESKÁ HIMÁLAJSKÁ ExPEDICE 1976
 Knihovna města Hradce Králové / www.knihovnahk.cz

18. – 20. 8. HIP HOP KEMP
 Festivalpark Hradec Králové / www.hiphopkemp.cz

19. – 21. 8. HRADECKÁ VOSMIČKA - tradiční sraz amerických vozů
 Areál Stříbrného rybníka / www.stribrny-rybnik.cz

26. – 28. 8. x. GRAND PRIx MěSTA HRADEC KRÁLOVé
 V PARKUROVéM SKÁKÁNÍ
 areál Hradeckého jezdeckého klubu / www.hjk.cz

2. 9.  SVÁTEK VÍNA NA SOUTOKU
 Jiráskovy sady / www.svatekvina.cz

2. – 3. 9. SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
 Velké náměstí, Malé náměstí, Žižkovy sady 
 www.slavnostikralovnyelisky.cz

3. – 4. 9. 23. ROČNÍK CZECH INTERNATIONAL AIR fEST – CIAf
 letiště Hradec Králové / www.airshow.cz

8. 9. VELKÁ CENA MěSTA HRADEC KRÁLOVé - cyklistický závod
 ulice města (Ulrichovo náměstí, Tylovo nábřeží, Havlíčkova, 
 Čelakovského, Mánesova) / www.ebtour.cz

9. – 10. 9.  ART wALK
  Centrum města / www.artwalk.cz

10. 9. DNY EVROPSKéHO DěDICTVÍ, ZVONICE A ZVONIČKY
 Hradec Králové / www.hradeckralove.org/ehd

11. 9. MěSTO NA KOLECH
 ulice města / www.caspv.cz

16. – 17. 9. KRÁLOVéHRADECKé KRAJSKé DOŽÍNKY 2016
 Prostranství v sousedství Všesportovního stadionu  
 a koupaliště Flošna / www.kr-kralovehradecky.cz

17. 9. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA MAŽORETKOVýCH SKUPIN 2016
 Všesportovní stadion / www.adalbertinum.cz

17. – 18. 9. CANICROSS OKOLOHRADCE
 Hradec Králové - Biřička / www.detiseveru.webnode.cz

18. 9. fESTIVAL POULIČNÍ HUDBY
 ulice města / www.kuro.cz

25. 9. NORDIC TOUR
 Městské lesy / www.nordictour.cz

27. 9. VOJTěCH DYK – MŠE (MASS) LEONARDA BERNSTEINA
 KC Aldis / www.aldis.cz

28. 9. HRADECKý KOŠTýŘ
 nádvoří Městské hudební síně / www.adalbertinum.cz

Další nabídku akcí najdete na www.hkpoint.cz, www.hkinfo.cz,  
www.calendariumregina.cz a www.incity.cz.

INfOCENTRUM HRAdEC KRÁLOVé 
Eliščino nábřeží 626, tel.: 495 433 052, 495 453 270,  
info@hkinfo.cz, www.hkinfo.cz

TURISTICKÁ INfORMAčNÍ CENTRA
Velké nám. 165, tel.: 495 580 492, icko2@ic-hk.cz
Hala hlavního nádraží ČD, tel.: 972 341 670, icko3@ic-hk.cz 
www.ic-hk.cz

červen
- srpen


