
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci 
září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších budov, objektů 
a architektonických památek. 
Národní téma pro rok 2020 je „Památky a vzdělávání“. V letošním roce 
uplynulo 140 let od narození významné osobnosti architekta Josefa Gočára, 
díky jehož urbanistickému řešení a realizovaným stavbám a nejen komplexu 
Gočárových škol, se stal Hradec Králové vzorem moderního města.
Vstup na doprovodný program je zdarma nebo za snížené vstupné. Změna 
programu vyhrazena. Více informací na: www.hradeckralove.org/ehd

Bílá věž 
Velké náměstí 
9 - 18 hod., snížené vstupné - 50% sleva  
    prohlídkový program na  panelech na téma Josef Gočár, poslední 
prohlídka v 17 hod.

Dny evropského dědictví 2020
PROGRAM

19. září 2020 - Procházka nejen po 
Gočárových školách 

                 Státní odborná škola koželužská, 
              nyní Střední průmyslová škola, Střední     
              odborná škola a Střední odborné učiliště 
              Hradec Králové 

Hradecká 647 
9, 10 a 11 hod., vstup zdarma 
   komentované prohlídky původní Střední školy strojní
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Uvedená čísla odpovídají číslování v letáčku Procházka nejen po 
Gočárových školách, který obdržíte na místech doprovodného 
programu a v informačních centrech. 



Vydáno při příležitosti 
Dnů evropského dědictví 2020 
na téma Památky a vzdělávání

              Rašínovo státní gymnázium, nyní    
              Gymnázium J. K. Tyla 

Tylovo nábřeží 682 
12-16 hod., vstup zdarma 
     komentované prohlídky interiéru budovy (historická ředitelna, retro třída, 
výstava historických materiálů, střešní terasa), časový interval komentovaných 
prohlídek v každou celou hodinu, poslední prohlídka v 15 hod., 
sraz účastníků před vchodem do školy
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                 Sbor kněze Ambrože 

Ambrožova 728 a 729 
13-17 hod., vstup zdarma 
    volné prohlídky interiéru budovy 
    výstava Fenomén Gočár inspirovaná Gočárovým dílem v rámci 
projektu Konkrétní podzim 
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                 Mateřská škola, nyní Školní jídelna Základní    
              školy a Mateřské školy Josefa Gočára 

Tylovo nábřeží 691 
12-16 hod., vstup zdarma 
     komentované prohlídky interiéru budovy, poslední prohlídka 
v 15.30 hod., časový interval komentovaných prohlídek 30 min.
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Muzeum východních Čech 
Eliščino nábřeží 
10 - 18 hod., snížené vstupné 50 Kč na osobu, děti zdarma, 
vstupenka platí v celé budově muzea 
    výstava Fenomén Gočár inspirovaná Gočárovým dílem v rámci projektu 
Konkrétní podzim 

                 Šimkovy sady
10 hod., vstup zdarma 
   komentovaná prohlídka Ing. arch. Pavla Zadrobílka, autora revitalizace 
sadů v letech 2012 – 2013, začátek prohlídky u Rotundy
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Komentovaná procházka na téma Gočár 
na pravém břehu Labe
13.30 hod., vstup zdarma 
    Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče Magistrátu města 
Hradec Králové, sraz účastníků před budovou  Gymnázia J. K. Tyla


