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NAVŠTIVTE TRUTNOV
Druhé největší město Královéhradeckého kraje leží v okouzlujícím
podhůří Krkonoš v údolí meandrující řeky Úpy. Ve znaku Trutnova
naleznete draka, se kterým se pojí legenda o založení města. I proto
při procházce městem narazíte na mnoho draků v nejrůznějších podobách. Osobně se na něj můžete podívat například v květnu při dračích slavnostech „Už ho nesou!“, kdy je slavnostně pověšen na věž Staré
radnice.
V Trutnově a jeho okolí se nachází mnoho památek na prusko-rakouskou válku 1866. Nejvýznamnější je kaple sv. Jana Křtitele na Janském
vrchu a pomník generála Gablenze, který slouží též jako rozhledna.
Centrem společenského a kulturního života je UFFO, které se pyšní
titulem Stavba roku 2011. UFFO každoročně organizuje festival Cirk-UFF, který do Trutnova přiváží to nejlepší ze světové scény nového
cirkusu. V neposlední řadě je s Trutnovem spojena i část života Václava
Havla, který pracoval v místním pivovaru Krakonoš a trávil čas na nedalekém legendárním Hrádečku.

Trutnov centrum → cyklotrasa 4212 → HSM |3,7 km|; cyklotrasa
4300 → Pekelský vrch |4,9 km| → Hrádeček |2,5 km| → Vlčice
|3,3 km|; cyklotrasa 4299 → cyklotrasa 4138 → Staré Buky |7 km|
→ Rekreační areál Dolce |3,2 km| → trutnovský hřbitov |3,5 km|;
cyklotrasa 4212 → Trutnov centrum |1,5 km|

Zajímavosti na trase:
Trutnov centrum – historický střed města,
kde si prohlédnete Krakonošovo náměstí
s Krakonošovou kašnou, sloupem Nejsvětější Trojice a sochou císaře Josefa II.
Dělostřelecká tvrz Stachelberg – rozsáhlý
pevnostní areál z roku 1938, unikát v celosvětovém měřítku, kde najdete vojenské
muzeum. Za návštěvu stojí rozhledna Eliška, která se nachází v blízkosti tvrze.
Středověký kamenný most – ze 16. století, který vede přes Zlatý potok, připomíná
dnes již zaniklou sudetskou obec Sklenářovice.

Zajímavosti na trase:
Hrádeček – proslulá osada ležící v lesích pod zříceninou hradu Břecštejn, kde měl chalupu bývalý prezident Václav Havel. Za socialismu se
zde scházeli chartisté i legendy undergroundu, později zde byly vítány i významné státní návštěvy.
Rekreační areál Dolce – nachází se v malebném údolí v blízkosti města Trutnova. Oblíben je především pro jeho umístění u přírodní nádrže uprostřed lesů a rozlehlých luk. Je to ideální místo pro rodiny
s dětmi. Můžete se zde občerstvit, ale také si zahrát tenis, nohejbal,
beachvolejbal nebo si zajezdit na paddleboardu.
UFFO – celým názvem Společenské centrum Trutnovska pro kulturu
a volný čas, je multifunkční kulturní zařízení v Trutnově. Prostranství před UFFEM doplňuje bronzové sousoší šelem od sochaře Michala Gabriela.
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Putování do českých Versailles
VYSOKÉ MÝTO

Za ohnivou sviní na hrad Svojanov
POLIČKA

Město českých královen a studentských merend
NOVÝ BYDŽOV

Putování po okolí Mělníka
MĚLNÍK

Objevte císařskou pevnost Josefov
JAROMĚŘ

Slavickou oborou za Kelty přírodou
CHRUDIM

Z historického centra do městských lesů
HRADEC KRÁLOVÉ

Na přehradu Les Království a za Krakonošem
na Hájemství
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.

po královských
věnných městech

NA KOLE

Cyklověž BIKETOWER – jedenáct metrů vysoká parkovací věž
pro kola se nachází v centru města vedle autobusového nádraží.
Cyklisté si zde mohou bezpečně
uschovat jízdní kolo, a to v suchém prostředí bez přístupu jiných osob pod dohledem kamer
městské policie.

NA KOLE K DĚLOSTŘELECKÉ
TVRZI STACHELBERG
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délka: 31 km | náročnost: střední | kola: MTB, trekingová

11,8 km

BOJIŠTĚM PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zajímavosti na trase:
Srub na Gablenzi – při projížďce lesoparkem se zde můžete v létě zastavit a občerstvit při krásném výhledu na Trutnov.
Památník generála Gablenze – památník s rozhlednou stojí na vrchu Šibeník. Připomíná bitvu u Trutnova 27. června 1866, ve které
zvítězili pod vedením generála Ludvíka Gablenze vojáci rakouského
X. armádního sboru.
Janská kaple – dne 27. června 1866 probíhaly kolem i uvnitř kaple
boje mezi pruskými a rakouskými jednotkami. V letech 1879–80 se
po snesení vojenských pomníků ze zrušeného městského hřbitova
stalo okolí Janské kaple vojenským hřbitovem z války 1866. V jejím
interiéru dnes naleznete malé vojenské muzeum.

580 m n. m.

8 km

16 km

320 m

320 m

356 m n. m.

24 km

délka: 29,7 km | náročnost: střední | kola: MTB, trekingová

BOJIŠTĚM PRUSKORAKOUSKÉ VÁLKY
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Krakonošovo nám. 72
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Srub u památníku generála Gablenze; cyklotrasa 4212 → Památník
generála Gablenze → bývalý židovský hřbitov |0,6 km| → Kaple sv.
kříže |0,3 km| → ul. Svojšova |1,4 km| → Na Bojišti |2,9 km|; cyklotrasa 4211 → Pomník obětem války 1866 |1,9 km| → přístřešek na
Housce |0,7 km| → ul. Rokytnická |1,4 km| → venkovní posilovna
pod Para |1,4 km| → hromadný hrob z války r. 1866 |0,8 km| →
Janská kaple |0,4 km|

PŘES HAVLŮV HRÁDEČEK
AŽ DO DOLCŮ

↑

∙ MĚLNÍK ∙ NOVÝ BYDŽOV ∙ POLIČKA ∙ TRUTNOV ∙ VYSOKÉ MÝTO

Trutnov centrum → cyklotrasa 4212 → HSM |6,2 km| → Bystřice
|6,1 km|; cyklotrasa K26B → kóta Vrchy |6,5 km| → Stachelberg
|1,5 km| → cyklotrasa 4081-4084 → Zámecký vrch |4,4 km|; cyklotrasa 4213 → chata Vébrovka |0,9 km| → Nové Dvory |2,8 km| →
Trutnov |2,3 km|

↑

∙ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ∙ HRADEC KRÁLOVÉ ∙ CHRUDIM ∙ JAROMĚŘ

PŘES HAVLŮV HRÁDEČEK
AŽ DO DOLCŮ

↑

Můžete vyrazit do Krkonoš, Adršpachu, Babiččina údolí, Žacléřska, na Rýchory nebo navštívit
Broumovsko. V našem regionu
v poslední době vyrostlo také několik rozhleden, např. rozhledna
Eliška u pevnosti Stachelberg.

NA KOLE K DĚLOSTŘELECKÉ
TVRZI STACHELBERG

↑

na kole

29,7 km

↑

TRUTNOV

Trutnov Trails – síť jednosměrných terénních stezek pro horská kola. V současnosti nabízí
15 přírodních single trailů různých obtížností v lokalitě Čížkových kamenů a Jestřebích hor.
Výchozím bodem je Trailcentrum v obci Lhota u Trutnova,
druhým nástupním místem na
traily je parkoviště Pod Sedmidomím. Jízdu po trailech můžete
doplnit o cyklovýlety po okolí.
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délka: 11,8 km | náročnost: lehká | kola: MTB, trekingová

VENNAMESTA.CZ

