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Horní Maršov,

Muzeum Vápenka

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Františkánský klášter v Hostinném je ranně barokní stavbou pocházející z let
1677-1684. Stavbu zahájil pražský stavitel Martin Reiner a dokončil bavorský
stavitel Wolfgang Dientzenhofer. Ke klášternímu konventu přiléhá unikátní
dvoulodní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z let 1744-1748. V
areálu kláštera se nacházejí dvě muzea - Galerie antického umění se sbírkou
odlitků antických soch z majetku Univerzity Karlovy v Praze a městské
muzeum představující regionální historii.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Tyršův most u budovy Muzea Východních Čech postavila firma Moravec &
Fifka v letech 1932-1933, architektonickou úpravu provedl Josef Gočár.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Malšovický most přes řeku Orlici se nachází v blízkosti Všesportovního
stadionu v Malšovicích. Mostní konstrukci tvoří železobetonový oblouk s
mezilehlou mostovkou. Autorem návrhu je ing. arch. K. Herzán.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Jednoobloukový železný most přes řeku Labe byl postaven v letech 19101912 firmou Marky, Bromovský a Schulz podle návrhu J. Kotěry na místo
starého mostu z r. 1768. Konstrukce mostu je příhradová, opatřena
původními osvětlovacími stožáry a oblouky nad vozovkou a objekty kiosků
na předmostích navržených rovněž arch. Kotěrou. Na levobřežní straně jsou
pojaty jako stylizované hradební bašty, na pravém břehu jim Kotěra naopak
propůjčil rysy soudobé architektury.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Moravský jez překonává řeku Orlici a převádí silnici ze starého města do
nového Hradce Králové. Jez společně s mostem byl postaven v letech 19101914 podle projektu ing. arch. F. Sandera. Vodní průtočná elektrárna byla k
mostu přistavěna v letech 1913 - 1914.

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Hostinné, Nádražní 119

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Františkánský klášter Hostinné

Tyršův most

Malšovický most

Pražský most

Moravský jez

Základem kulturní památky je osmiboká kamenná věž šachtové vápenky z
19. století, na které je postavena dřevěná stavba muzea. Expozice muzea
představuje sedm století života v albeřickém údolí.
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Hradec Králové,

Labský most

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Hradec Králové,

Jez zv. Hučák včetně mostu u
Labské vodní elektrárny

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Labský most je součástí II. silničního okruhu. Postaven byl v letech 19721974 podle plánu ing. Josefa Hejnice. Konkrétně se jedná o dvojmost délky
80 m, pod jehož šikmé stojky bylo nutno zaberanit pod základy 96 pilot.
Zábradlí mostu je z lehkých antikorozních slitin. Má rovněž cyklistický pruh.
Výstavba starého jezu byla spojena, jako na mnoha místech, s mlynářstvím.
Ještě začátkem 20. století stál u městské vodárny pevný jez dřevěné
konstrukce s kamennou výplní, na koruně se stavidlovým uzávěrem o sedmi
polích, vysoký 1 m. Jez byl součástí opevnění z tereziánské doby. V rámci
úpravy Labe byl postaven o 300 m níže nový jez, který zvýšil ochranu města
proti povodním. Stavba jezu i s vodní průtočnou elektrárnou skončila v roce
1912, stavbu provedl ing. František Jirásek ve spolupráci s ing. arch.
Sanderem.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Bailey most zvaný Klapák spojuje Slezské Předměstí a Malšovice. Byl
postaven v roce 1947 přes řeku Orlici v rámci mezinárodní spolupráce UNRA.
Železný most je pouze pro pěší, sestává se z americké soustavy bailey.
Přestože byl most stavěn jako provizorní, slouží pěším dodnes.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Silniční most přes Labe pochází z let 1912 - 1913. Konstrukce mostu je
betonová o jednom nízkém segmentovém oblouku se zapřením do
mohutných nábřežních pilířů. Jedná se o velice vzácnou technickou památku
s vnějším secesním ztvárněním. Autorem návrhu je prof. arch. F. Sander.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Lávka pro pěší a cyklisty mezi Jiráskovými sady a univerzitním kampusem
postavená podle návrhu prof. arch. Mirko Bauma byla slavnostně otevřena
pro veřejnost v červnu roku 2012. Zvolen byl systém konstrukce dvojdílného
vzpínadlem ztuženého ocelového rámu.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Secesní betonový mostek překlenoval původně Piletický potok. Na první
pohled je nenápadný, ale historicky velmi cenný secesní most, postavený dle
návrhu prof. arch. Sandera v roce 1914. Nachází se v blízkosti městských
lázní, v 2. polovině 20. století byl tok Piletického potoku odkloněn, most,
který jej překlenoval však zůstal zachován. Parapet mostu protíná ve dvou
křivkách ke středovému zvýšení v podobě elipsovitého okna. Konce
mostních parapetů jsou zdobeny válcovými pilířky.

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Bailey most zv. Klapák

Silniční most v Pláckách

Lávka přes Orlici

Secesní betonový mostek přes
Piletický potok
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Hradec Králové,

Most u soutoku Labe a Orlice

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Most u soutoku Labe s Orlicí byl postaven v 70. letech 20. století.

Hradec Králové,

Železniční most zv. Železňák

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Železniční most přes Labe, zv. Železňák byl přestavěn v roce 1938.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Orlický most je situován na silničním okruhu, je poslední stavbou, kterou byl
dokončen tzv. Gočárův okruh. Most byl dostavěn až v roce 1980.

15.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Železný most přes řeku Orlici z rámové příhradové konstrukce je
pojmenován po místním rodáku plukovníku Šrámkovi. Nachází se v městské
části Svinary a byl postaven roku 1907 jako náhrada za dřevěný most z roku
1869. Po několika rekonstrukcích most stále slouží silničnímu provozu.

Věžový vodojem na Novém Hradci
Králové
15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Věžový vodojem se nachází na kopci sv. Jána v městské části Nový Hradec
Králové. Byl vybudován v letech 1936-37 firmou bratři Capouškové.
Vodojem byl ve své době postaven pro tehdy samostatnou obec Nový
Hradec Králové. Objem plné nádrže je 320 m3 - zásoba pokrývající přibližně
patnáctihodinovou spotřebu pitné vody Nového Hradce Králové. Celková
výška stavby od paty po vrcholovou zasklenou část je 38,5 m. Vnější průměr
nádrže je 11 m, vnější průměr spodní části (nohy vodojemu) je 7,4 m.
Celkový počet schodů je 220.

Labská vodní elektrárna

Výstavbě Labské elektrárny předcházela regulace Labe započ. 1907, jejiž
součástí bylo zrušení starého jezu. Parní elektrárna vybudovaná 1909 byla
první etapou tohoto díla. R. 1910 v rámci 2. etapy výstavby byla zahájena
stavba jezu "Hučák" , mostu a turbínové stanice s hydroelektrárnou. Vodní
turbíny začaly dodávat el. energii na poč. 1912. Stavba betonového mostu
se segmentovým jezem byla dokončena 1911. Ve 3. etapě r. 1912 byla
rozšířena kapacita elektrárny o velkou parní turbínu. Výstavba pokračovala
po 1. svět. válce. R. 1930 byla stavebně ukončena. Návrh vnější fasády dle
arch. Sandera.

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Hradec Králové, Křižíkova 233 a
788

Orlický most

Most ve Svinarech

15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
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Hradec Králové, Eliščino nábřeží
465

Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Patrně nejkrásnější budova ve městě vznikala v letech 1908-1912 podle
návrhu významného českého architekta Jana Kotěry. Na výzdobě se podíleli i
další čeští umělci - sochař Vojtěch Sucharda, malíři Jan Preisler, František
Kysela nebo Josef Novák. Ročně se zde pořádá 10 -15 tematických výstav, ve
stálé expozici se mimo jiné nacházejí tři interaktivní modely podoby města v
období středověku, vojenské pevnosti a v současnosti.

Jaroměř, Nám. ČSA 1

Kostel sv. Mikuláše

Jaroměř, Husova 295

Městské muzeum - Wenkeův dům 15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Přední památka české pozdně lucemburské architektury. Interiér gotického
chrámu doplňuje jedinečné dílo místního řezbáře Martina Krupky. Z let 177072 pochází 21 m vysoký hlavní oltář doplněný sochami světců a kazatelna.
Pod jižní lodí chrámu je krypta.
Wenkeův obchodní dům postaven v l. 1910-11 podle projektu arch. Josefa
Gočára. Dílo z počáteční éry české kubistické architektury, poprvé v Evropě
využit princip zavěšeného průčelí. Interiér zaujme propojením vstupní haly s
ochozem galerie a kazetovým stropem.

Boučkovo loutkové divadlo

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Počátky loutkového divadla v Jaroměři se datují rokem 1918 a jsou zcela
neodmyslitelně spjaty se jménem učitele Rudolfa Boučka. Budova byla
postavena v r. 1928 a je druhou nejstarší stálou loutkovou scénou u nás,
jednou z mála specializovaných scén pro loutkové divadlo, které se tu
dodnes hraje.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

V původním prostředí výtopny nádraží Českých drah v Jaroměři se nachází
nejstarší provozuschopná parní lokomotiva v ČR - populární 310.006 z roku
1879 a další historické stroje včetně vagónů. Expozice je obohacena
množstvím železničních doplňků a reálií.

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Unikátní muzeum, jediné v Evropě. Expozice je rozdělena do tří částí. První
ukazuje vznik magie a kouzel. Druhá část je věnována mistrům české magie
od historie do současnosti. Poslední částí výstavy jsou vlastní práce J. Zacha
– intarsie, koláže a asambláže na téma magie a kouzla pro zamyšlení.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Původní kostel, o kterém je zmínka z r. 1374, byl v první polovině 16.stol.
přestavěn ve slohu pozdní gotiky. Byl několikrát opravován, především po
požáru 1670, kdy vyhořel až na presbyterium. Při opravě byla zbarokizována
věž. Kostel je významný především hodnotnými pozdně gotickými portály.

Jaroměř, Náměstí Dukelských
hrdinů 238

Jaroměř, Nádražní 227

Jaroměř, Šlejfírna 432

Jaroměř,

Železniční muzeum v Jaroměři

Muzeum magie

Kostel sv. Jakuba

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
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V roce 1868 nastoupil první farář sboru Karel Nagy a v roce 1869 byl
položen základní kámen kostela. Stavební práce byly korunovány prvními
bohoslužbami v lednu r. 1872. Od těch dob do dnešních se v kostele konají
pravidelné služby Boží, koncerty, výstavy.

Jaroměř, 57

Evangelický chrám Páně v
Semonicích

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Jaroměř - Josefov,

Pevnostní hradby - podzemní
chodby

Josefov, pevnostní město založené císařem Josefem II., postavené podle
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - plánů francouzského inženýra de Querlonde v letech 1780-87. Je
významným dílem evropského fortifikačního stavitelství.
17.00 hod.

Jaroměř - Josefov, náměstí T. G. M.
110
Nová radnice

Jaroměř - Josefov, Riegrovo
náměstí 7

První vojenskohistorické muzeum
M. Frosta

Jaroměř - Josefov,

Ravelin No. XIV

Jaroměř - Josefov, Okružní 242

Jaroměř - Josefov, Masarykovo
náměstí

Bastion IV

Kostel Nanebevstoupení Páně

Stavba postavena v pseudorenesančním slohu architektem A. Jenšovským v
letech 1883-84, sochařská výzdoba průčelí pochází od sochaře B. Seelinga. V
objektu umístěna historická expozice městského muzea a pobočka městské
knihovny.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Expozice pro zájemce o vojenskou historii. Nejstarší exponáty se vztahují k
historii rakousko-uherské armády z konce 19.stol. Expozice zachycuje
události 1.svět.války, pozornost věnuje čs. legionářům, výstavbě
pohraničního opevnění, průběhu 2. sv. války, válce korejské, vietnamské, o
Perský záliv.
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
Mistrovským dílem projektanta pevnosti je obranná sestava fortifikačních
prvků před Novoměstskou bránou. Je zde obnovená střelecká galerie mezi
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - reduitem a ravelinem, v kasematních prostorách reduitu je instalována
soukromá muzejní expozice.
17.00 hod.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Nově zpřístupněný objekt, který je součástí hlavního valu pevnosti Josefov.
Prohlídka zahrnuje skladiště střelného prachu, budovu dvojitých kasáren,
hlavní val s výhledem na okolní opevnění. Součástí objektu je také sochařská
Galerie Petra Nováka z Jaroměře.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Nepřehlédnutelná dominanta Masarykova náměstí kostel Nanebevzetí
Panny Marie je původně vojenským kostelem. Postaven byl v empírovém
stylu v letech 1805-1810 podle projektu ing. Hatzingera a hraběte ď
Andreise. V sakristii je cenný obraz Večeře Páně od G. Hallera z roku 1747.
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Jičín, Valdštejnovo náměstí

Jičín, Židovská 104

Jičín,

Jičín, Valdštejnovo náměstí

Kostel sv. Jakuba Většího

Synagoga

Letohrádek a obora Libosad Valdštejnská lodžie

Valdická brána

08.09.2012-16.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

Manýristická stavba realizovaná od r. 1627 jako biskupská katedrála. Smrtí
Albrechta z Valdštejna se všechny práce zastavily, stavba nebyla nikdy
dokončena. Z toho se odvozuje také absence věží. Chrámová oratoř je
spojena s nedalekým Valdštejnským zámkem chodbou. Po požáru v roce
1681 byl kostel barokně upraven. Do dnešní podoby byl uveden po dalším
požáru v roce 1768. Dnes slouží kostel pravidelnému církevnímu životu.
Kromě pravidelných mší jsou zde pořádány koncerty, přilehlá farní zahrada
je využívána ke komorním kulturním setkáváním.

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Historie jičínské synagogy spadá do konce 70. let 18. století, první doložená
zpráva pochází z května roku 1773, kdy byla na střechu synagogy umístěna
Davidova hvězda. Budova samotná je původně barokního původu, z hlediska
architektonického se dnes jedná o jednoduchou klasicistní stavbu na
obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou a vestavěnou galerií s vnějším
krytým přístupovým schodištěm. Společně s nedalekou židovskou školou
stojí v místě původního ghetta. Zajímavostí je, že schrána na tóru byla
upravena ze zakoupeného barokního oltáře z římskokatolického kostela sv.
Ignáce v Jičíně.

08.09.2012-16.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Valdštejnská lodžie s rozsáhlou zahradou a oborou, jako součástí velkolepé
krajinné kompozice Jičínska, byla vybudována v letech 1630-34 Albrechtem
z Valdštejna. Z Jičína k ní vede 2 km dlouhá lipová alej. Areál je tvořen
letohrádkem, u něhož byl vybudován čestný dvůr. Ten sloužil jako obydlí
služebnictvu, sklady, kuchyně a konírny. Valdštejnská lodžie má za sebou
velmi pohnutou historii. Od dob svého vzniku se jí nepodařilo dát nikdy
náplň a péči, kterou zasluhuje. Od roku 2012 se zde však začíná odvíjet
intenzivní kulturní život s cílem dovést památku k její celkové revitalizaci.

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Valdická brána byla vybudována v letech 1568-1578 jako dvoupatrová
kamenná stavba. Po požáru r. 1589 byla zvýšena o třetí patro. Stavba nebyla
nikdy omítnuta, podoba střechy byla po požárech několikrát měněna až do
současné prosté jehlancovité. Brána zůstala jedinou dochovanou z
původních tří, které byly součástí městských zděných hradeb. Je
dominantním vstupem do Městské památkové rezervace a otevírá pohled na
rozlehlé Valdštejnovo náměstí. Ochoz v nejvyšším patře (156 schodů) slouží
jako vyhlídková věž. Památka je místem mnoha kulturních akcí - divadel,
koncertů, výstav, apod.
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Jičín, Valdštejnovo náměstí 1

Valdštejnský zámek

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Valdštejnský zámek se nachází v centru MPR na Valdštejnově náměstí. Je
vtělen do linie budov náměstí a na první pohled s nimi téměř splývá. Jeho
západní část stojí na místě jednopatrového, pozdně gotického panského
domu. Dnes jde o třípatrovou nejvýstavnější budovu Valdštejnova náměstí
obklopující 3 nádvoří, jejíž charakter i velikost určila nejvýznamnější
osobnost Jičínska Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. K zámku přiléhá
nově zrevitalizovaná zahrada, o jejímž založení rozhodl Valdštejn již v r.
1632. Součástí zámku je také Regionální muzeum a galerie, které nese
podtitul Muzeum hry.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.
Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační a letní sídlo

Nechanice, Zámek 66

Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1201

Státní zámek Hrádek u Nechanic

11.09.2012-14.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 - 1857 Františkem Arnoštem
16.00 hod.
hrabětem z Harrachu (1799-1884) podle projektu anglického architekta
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - Edwarda Bucktona Lamba ve stylu tudorské gotiky. Stavební práce vedl
architekt Karl Fischer.
17.00 hod.

Národní kulturní památka - Zámek
Nové Město nad Metují
15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Původně pozdně gotický hrad po požáru v r. 1526 Pernštejny opraven, v pol.
16. stol. přestavěn v renesančním stylu a později upraven raně barokně. V r.
1908 zakoupen prům. rodinou Bartoňů, která ho nechala adaptovat na své
rodinné sídlo. V sobotu 15.9.2012 bude zdarma vstup na věž Máselnici.

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Městské muzeum je umístěno v historické budově ze 16.stol. s masivními
zdmi, za kterými dříve měli své útočiště vojáci bránící město-byla tu
dělostřelecká bašta. Později budova sloužila jako archiv. Expozice muzea
přibližují historii, osobnosti, řemesla a přírodu Novoměstska.
Městská galerie Zázvorka nabízí návštěvníkům výstavy prací novoměstských
výtvarných umělců a pravidelné krátkodobé výstavy dalších známých
výtvarníků. Galerie je umístěná v historické budově s věží, vedle níž Jan
Černčický z Kácova položil roku 1501 základní kámen Nového Města nad
Metují.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Škola oslaví 120. výročí založení. Při této příležitosti budou otevřeny všechny
prostory školy, proběhne výstava o historii školy a vystaveny budou i
historické kroniky školy zapůjčené Okresním archivem v Náchodě.

Nové Město nad Metují, Na
Zadomí 1226

Městské muzeum Nové Město nad
Metují
15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Nové Město nad Metují, Na
Zadomí 1210

Městská galerie Zázvorka

Nové Město nad Metují,
Komenského ulice 15

Základní škola Komenského ulice,
Nové Město nad Metují
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Nový Hrádek, Hradní 184

Opočno, Trčkovo náměstí 1

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Státní zámek v Opočně

Renesanční zámek Opočno stavěl šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu 16.
století. Barokní úpravy na počátku 18. století ovlivnily vzhled i funkci areálu
upraveného v duchu evropského aristokratického prostředí. V zámku,
obklopeném přírodně krajinářským parkem, jsou dochovány historické
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 11.30 a 12.30 - interiéry a bohaté sbírky - zejména zbraní a obrazů. Pro svoji historickou i
uměleckou hodnotu bylo Opočno prohlášeno národní kulturní památkou.
15.45 hod.

08.09.2012 9.30 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
Rychnov nad Kněžnou, ul. Anatola
Provazníka
Kaple Proměnění Páně

09.09.2012-14.09.2012 15.00 - 18.00 hod.
08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Trutnov, Krakonošovo náměstí

Trutnov, Krakonošovo náměstí

Trutnov, Kostelní ul.

Radnice

Haasův palác

Kostel Narození Panny Marie

Podzemní chodba

Kaple Proměnění Páně je bývalou hřbitovní kaplí vystavenou v
novobyzatském slohu na půdoryse řeckého kříže. Nová kaple Proměnění
Páně nahradila původní dřevěnou kapli Promění Krista Páně, kterou povolil v
roce 1557 vystavět falckrabě rýnský Arnošt. Autorem projektu je architekt
Alois Turek. Základní kámen „nové“ kaple byl položen 25. června 1865.
Interiér kaple zdobí monumentální nástěnné malby, které vznikly v roce
1867 a jako jejich autor je uváděn Josef Vojtěch Hellich.

09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Radnice z konce 16. století - postavena v renesančním slohu, navenek
ozdobena sgrafitem.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Výstavní budova, kterou nechal roku 1855 postavit Alois Haase, syn
zakladatele přádelny lnu v Poříčí a v Trutnově. Nyní v překrásném prostředí
novorenesančních interiérů s bohatou štukovou výzdobou a kazetovými
stropy realizuje svou činnost ZUŠ Trutnov.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Architektonická dominanta města. Pozdně barokní stavba obdélníkového
půdorysu s klasicistními a rokokovými prvky, dokončena roku 1782. Hlavní
oltář z roku 1784 je dílem trutnovských sochařů Raucha a Knitschela.
Varhany postavil pražský mistr Schiffner. Od r. 2005 je při EHD zpřístupněna
i věž.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
Trutnov, Městský park

Zřícenina hradu s nejširší stojící věží v ČR - průměr 18 metrů. Založen
pravděpodobně počátkem 14. století

Zřícenina hradu Frymburku

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Délka 120 m, v hloubce 7 m pod povrchem, čelba chodby 15 m hluboko. V r.
1511 zde hledali horníci zlato pomocí průzkumné štoly. Silný pramen
zabránil další práci. Písemné doklady, které upřesňují využití chodby, jsou až
z 2. pol. 16. stol. V r. 1550 zde byl vybudován vodovod s jímacím zařízením.
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Trutnov, Janský vrch

Kaple sv. Jana Křtitele (Janská
kaple)

08.09.2012 12.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

08.09.2012 12.00 - 18.00 hod.
Trutnov, Vrch Šibeník

Památník generála Gablenze

09.09.2012 12.00 - 18.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Trutnov, Babí

Dělostřelecká tvrz Stachelberg

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Barokní kaple z roku 1712. V okolí i uvnitř této kaple se odehrávaly
nejprudší boje prusko-rakouské bitvy u Trutnova r. 1866. Svědčí o tom
otvory po kulkách v interiéru kaple i malý vojenský hřbitov okolo kaple, kde
se nachází také náhrobní pomník majora Lipoščaka.

20 metrů vysoký litinový pomník ve tvaru obelisku byl postaven roku 1868 k
poctě generála Gablenze. Pomník je zároveň rozhlednou s krásným
výhledem na Trutnov a Krkonoše (otevřena pouze příležitostně). Ve spodní
části jsou uloženy ostatky gen. Gablenze.

Tvrz se měla stát součástí železobetonového opevnění budovaného proti
vpádu německých vojsk. Byla rozestavěna v roce 1937, výstavba přerušena
zhruba v polovině. Objekty tvrze jsou v hloubce 20-50 metrů propojeny
soustavou chodeb a sálů.

21.07.2012 18.00 - 20.00 hod.
22.07.2012 13.00 - 18.00 hod.
24.12.2012 10.00 - 11.00 hod.

28.09.2012 12.00 - 15.00 hod.

Jediná kulturní památka v obci Záměl. Roubené stavení bývalého zájezdního
hostince, ve kterém podle pověsti tančil Karel IV. V současné době na
objektu probíhají záchranné práce na odstranění havarijního stavu. V
budoucnu zde bude otevřen živý skanzen a infocentrum.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Jedná se o starou kruhovou cihelnu panství Bělohradského, majitelem byl
hrabě August Merveldt, který jej nechal postavil dle projektu Theodara
Kleina (stavitel pece Královské Vinohrady Praha) v roce 1921. Dnešní majitel
Ing. arch. Martin Pour objekt koupil v roce 2009 a svépomocí se snaží objekt
zachránit a vytvořit drobná technický skanzen se zaměřením na cihlářství a
místní tradice. Jedná se o jednu z posledních ve své hmotě zachovalých
cihelen s pecí typu Hoffmann-bohužel původní vybavení se nezachovalo a
majitel velice shání jakoukoli drobnost ze starých cihelen nebo i předválečné
stroje.

25.08.2012 16.00 - 24.00 hod.

Záměl, Záměl 27

Šárovcova Lhota, Šárovcova Lhota
93

Hostinec U Karla IV.

Cihelna Šárovcova Lhota
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Žacléř, areál Dolu Jan Šverma

Hornický skanzen Žacléř

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Součástí skanzenu jsou dvě technické památky : Hlubinný důl Julie pod
rejstříkovým číslem 50666/6-6161 a Hlubinný uhelný důl Jan vedený pod č.j.
MK 64745/2011 OPP. Skanzen byl uveden do provozu 29.6.2012. Je
provozován v areálu dolu, v němž je zachována řada výrobních aktivit, proto
je vždy nutný doprovod. Součástí objektů skanzenu je cele zachovalá
technologie těžby v jámách a na ni navazující technologie provozu
vozíkových oběhů obou jam. Součástí skanzenu je i plně vybavená
ventilátorovna jámy Julie se dvěma hlavními důlními ventilátory a expozice
paleontologických nálezů.

