
Přehled kulturních akcí pořádaných Regionálním muzeem v Náchodě v měsíci 

červnu 2016 

 

Poklady (nejen) v zemi ukryté 

Do 5. června 2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice na Masarykově 

nám., čp. 18 v Náchodě na výstavu Poklady (nejen) v zemi ukryté. Cílem výstavy je 

ukázat, že poklad – archeologové ho častěji označují jako depot – mohl mít v průběhu 

historie různé podoby.  Na příkladu starších, ale i zcela nových nálezů z východních 

Čech je představena pestrá historie jejich ukládání od mladší doby kamenné až do 20. 

století. Otevřeno denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.  

 

POST BELLUM 1866 – válečné hroby, archeologie bitevního pole, dozvuky 

války… 

U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války zveme návštěvníky na výstavu POST 

BELLUM 1866, která se uskuteční ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy 

ulice) ve dnech 18. 6. – 30. 10. 2016. Hlavním námětem bude to, co následovalo po 

bitvách u Náchoda a České Skalice a obecně po ukončení války. Na výstavě tak bude 

prezentována problematika pohřbívání mrtvých a péče o válečné hroby. Významnou 

součástí budou archeologické nálezy získané z výzkumů hromadných hrobů vojáků 

pohřbených po bitvě u České Skalice, včetně rekonstrukce části nálezové situace 

hromadného hrobu prozkoumaného při stavbě silničního obchvatu v roce 2003. Dále 

bude prezentován modelový výzkum části bojiště u Václavic, kolekce dobových 

palných zbraní, která bude dokumentovat úroveň tehdejšího puškařství a především 

pak opožděnou reakci na převahu pruských zadovek. K vidění tak budou např. 

rakouské úpravy předovek Lorenz na zadovky soustavy Wänzl, pušky soustavy 

Werndl-Holub či unikátní puška větrovka. Představeny budou rovněž suvenýry 

vyráběné po válce z nalezené munice, činnost spolků vojenských vysloužilců, ale i 

válečné ohlasy v literatuře a hudbě.  Slavnostní vernisáž s přednáškou o archeologii 

bitevního pole proběhne v pátek 17. 6. 2016 od 16 hod. Otevřeno denně mimo 

pondělí 9-12, 13-17 hod. 

 



Výstava Bitva u Náchoda 27. 6. 1866 

Dále u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války zveme návštěvníky ve dnech 27. 

6. až 30. 10. 2016 do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na 

Masarykově náměstí čp. 18 na výstavu Bitva u Náchoda 27. 6. 1866, která přiblíží 

jedno z prvních větších střetnutí prusko-rakouské války a obě zúčastněné armády. 

Prezentována bude výstroj a výzbroj rakouské a pruské armády použitá při bitvě u 

Náchoda, ale například také sklenice, ze které ve vinárně U Slovana údajně pil pruský 

korunní prince Fridrich Vilém. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod. 

Slavnostní vernisáž, jež bude plynule pokračovat Muzejní nocí, proběhne za 

přítomnosti 6. praporu polních myslivců v pondělí 27. 6. 2016 od 17 hod. 

 

Muzejní noc 27. 6. 1866 

V pondělí 27. 6. 2014 se v prostorách náchodského muzea mezi 19 a 22 hodinou 

rovněž uskuteční populární Muzejní noc, která zájemcům umožní zdarma navštívit obě 

náchodské muzejní výstavy (Bitva u Náchoda 1866 a Post bellum) a stálou expozici. 

Ve 20 hodin před budovou stálé expozice na Masarykově náměstí a v ní vystoupí 

folklorní soubor Barunka z České Skalice pod vedením Michaely Pavlasové a soubor 

Ritornello z Prahy pod vedením Michaela Pospíšila s programem Byla vojna, 

pročpak? Námětem jejich programu bude komponované vzpomínání ztvárněné 

formou písniček, říkanek a popěvků z dobových pramenů doprovázených dobovou 

muzikou a tanci vzniklými na vojenské motivy.  

 

Dějiny Náchoda a Náchodska 

Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů 

života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno 

je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. 

čísle 491 433 722 nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz.  

 

Pevnost Dobrošov zve na prohlídku! 

Akce pořádané na Dobrošově v měsíci červnu 



Zveme tímto všechny návštěvníky na Pevnost Dobrošov, kde se také v červnu 

uskuteční zajímavé akce. Ve dnech 4. a  5. 6. 2016 (sobota, neděle) proběhne akce 

s názvem Pevnost dětem! V těchto dnech budou připraveny pro malé bojovníky 

bojové hry (střelba ze vzduchovky, hod granátem, překážková dráha) s odměnami. Pro 

všechny návštěvníky je připravena znalostní soutěž, během níž mohou sbírat body, jež 

je po prohlídce možné směnit za sladkost či malý dárek. Bližší informace sdělí 

průvodci na prohlídce.  

Ve dnech 30. 6. 2016 a 1. 7. 2016 (čtvrtek, pátek) se uskuteční akce s názvem 

Odměna za jedničky. Každý žák a student, který donese ukázat své vysvědčení za 

školní rok 2015/2016 se samými jedničkami, dostane pro celou rodinu vstup zdarma!  

Jinak v měsíci červnu je pevnost pro veřejnost otevřena denně vždy od 10 do 18 hod., 

v jiný termín pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze 

objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: 

Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: 

pevnost.dobrosov@seznam.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


