
Den Sil podpory AČR CIHELNA 2012 Králíky 
 

15. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE 
 

Pátek 17. 8. 2012 
 
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové 
techniky s osádkami v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 
Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 
9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 
Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda – 12.35 
– 13.00 Králíky. 
 
14.00–18.00 Generální nácvik akce   
 

14.00–14.05 ZAHÁJENÍ PROGRAMU 
 14.05–15.00 PREZENTACE AČR 
 15.00–15.30 PREZENTACE IZS 

15.30–16.00 PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR 
16.00–16.15 PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 
16.15–16.30 PREZENTACE POLICIE ČR 
16.30–17.30 HISTORICKÁ UKÁZKA – „MOBILIZACE 1938“ 

 17.30–18.00 PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY 
      
18.10–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách 
 
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. 
opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky  
 

Sobota 18. 8. 2012 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami 
 

ZAHÁJENÍ 
08.00–09.15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na ploše akce 
10.00–10.30 slavnostní zahájení – vztyčení vlaky, státní hymna 

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
10.30–11.30 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS, ukázka psovodů 

HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA 
11.30–12.30 ukázka historického boje – téma „MOBILIZACE 1938“ 

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 
12.30–13.00 dynamické ukázky IZS  

PREZENTACE BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY 
13.00–13.30 dynamická ukázka techniky ze sbírky muzea 

PREZENTACE KLUBU CELNÍKŮ ORLICKO 
13.30–14.00 dynamická ukázka Celní správy ČR 

PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 
14.00–14.15 dynamické ukázky Vězeňské služby ČR 

PREZENTACE POLICIE ČR 
14.15–14.30 dynamické ukázky Policie ČR 



PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY 
14.30–15.30 ukázky prezentované techniky a exponátů 

OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY 
15.30–16.30 ukázka historického boje – téma „MOBILIZACE 1938“ 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE 
16.30–17.00 závěrečný nástup všech jednotek a klubů 

 
PO ROČNÍ PAUZE OPĚT DOJDE K VÝMĚNĚ PROSTORU HLEDIŠTĚ A PLOCHY 
BOJIŠTĚ. PŘIPRAVUJEME OPĚT NOVINKY PRO MILOVNÍKY TECHNIKY A HISTORIE. 
 
JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH 
PAUZ A „HLUCHÝCH“ MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH A 
HISTORICKÝCH UKÁZEK. NÁVŠTĚVNÍCI SE NEMUSÍ OBÁVAT TOHO, ŽE BY SE 
NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO DÍVAT. 
 
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. 
opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní 
autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda) 
 

 
Neděle 19. 8. 2012 – den muzeí a památníků v Králické pevnostní 

oblasti 
 
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. 
opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní 
autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda) 
 
 
 
Další důležité informace: 
 
V pátek a sobotu bude v prostoru akce zřízen ukázkový německý dobový tábor, ve 
kterém návštěvníci uvidí historickou vojenskou techniku, ukázky součástí polního 
ležení a jeho zajištění. Dále bude možné vidět například prezentaci klubu Polské 
lidové armády a mnohé další. 
 
„CIHELNA 2012“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem 
příznivcům vojenské historie, současné techniky AČR, ale i těm, kteří si chtějí 
připomenout 74. výročí „Mobilizace 1938“. Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a 
prožít celou programovou nabídku, doporučujeme účast na akci od pátku do 
neděle. V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích a 
stravovacích možností (města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec 
nad Orlicí, Žamberk a okolní obce: 
http://www.kralickysneznik.net/search/ubytovani. Budete tak mít v pátek 
příležitost navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní 
prohlídku tohoto v největším rozsahu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 
1935–1938 (www.boudamuseum.com), uskutečnit prohlídku Vojenského muzea 
Králíky a večer se účastnit kulturního programu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak 
máte možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu na 
předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky, po jeho ukončení ještě stihnete 

http://www.kralickysneznik.net/search/ubytovani/�
http://www.boudamuseum.com/�


návštěvu některého z pevnostních muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 
19.00 hodin). Celou neděli pak můžete věnovat návštěvám a prohlídkám všech 
dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příležitosti akce „CIHELNA 2011“ chystají 
celou řadu novinek a překvapení. Přístupové trasy a další informace najdete na: 
www.kpo1938.com . 
 
 
• Znovu upozorňujeme, že hlavní program proběhne pouze v sobotu 18. 8. 

2012! 
• Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.akcecihelna.com 
• Informace o Králické pevnostní oblasti a poskytovaných službách návštěvníkům 

(ubytování, stravování…) jsou umístěny na adrese: www.kpo1938.com a na 
stránkách města Králíky: http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=ubytovani-a-
ostatni-sluzby&ids=107 a Vojenského muzea Králíky: www.armyfort.com a jsou 
průběžně aktualizovány. 

• Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: 
muzeum@armyfort.com 

• Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte 
na Informační centrum Městského muzea Králíky: info@muzeumkraliky.cz 

• Sedm dní před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo 
odpovědi na dotazy, na telefonním čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění ve 
Vojenském muzeu Králíky). 

• Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 20. 8. 2011 zřízena záchytná 
parkoviště. Až na předváděcí plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť 
počítejte 5 až 20 minut pěší chůze – dle té které parkovací plochy. 

• Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít 
stále při sobě. 

• V pátek jednotné vstupné 80,- Kč. Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 
let 80,- Kč, dospělí 120,- Kč, rodinná vstupenka 300,- Kč /2 dospělí a max. 3 
děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí ploše u pěchotního srubu K 
– S 14 „U Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea Králíky a 
pěchotního srubu K – S 14).  

• Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené 
vstupenky (vstupné je různé dle lokalit, pohybuje se od 10 do 70,- Kč za dospělou 
osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné). 

• V sobotu a neděli bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na 
prohlídku dělostřelecké tvrze Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního 
podzemí Z LET 1935–1938 v ČR), z Králík až ke vchodovému srubu tvrze. 

• Přímo z hlediště bude vyznačena pěší trasa ke vchodovému srubu tvrze Hůrka – 
nedávno zpřístupněnému pevnostnímu objektu, který 50 let sloužil jako armádní 
muniční sklad (cca 1500 m). 

• Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě 
Králíky, v menší míře i na dalších přístupných lokalitách. 

• Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, 
dále pohledů, hraček, předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich 
replik.  
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