Vítejte v Trutnově
Město Trutnov ležící v podhůří Krkonoš je pomyslnou východní
vstupní branou do nejvyšších hor České republiky.
Počátky dnes dvaatřicetitisícového města jsou spojeny s řekou
Úpou. Ta dala ve 13. století název původně slovanské osadě,
pro kterou se později vžil název Trutnov. První písemná zmínka
o městě pochází z roku 1260, jméno Trutnov poprvé uvádí listina Václava II. z roku 1301. Koncem 14. století se Trutnov stal
jedním z devíti královských věnných měst.
V dnešní době má Svazek obcí Královská věnná města širokou
škálu nabídek pro turisty nejrůznějšího zaměření a věku. Bližší
informace získáte na informačním centru nebo na samostatných letáčcích.

Trutnov – legenda draka

užili jehně. Ne zcela bystrý a navíc velmi hladový drak ucítil žrádlo a
vlezl do připravených pastí. V tu chvíli byl jeho další osud zpečetěn.
„Chlapi, táhněte!“ zvolal pan Albrecht a všichni jako jeden muž
zabrali a utáhli lana tak, že se polapený drak v jejich smyčkách
nemohl ani pohnout. Potom na něj spustili dřevěnou mříž, kterou
zatížili kameny, a rozdělali oheň. Kouř draka přidusil a ten za šíleného řevu zcepeněl. Pan Albrecht nařídil draka stáhnout z kůže,
tu vysušit na slunci a vycpat ji dřevěnými hoblinami. Dračí maso
zakopali do země. Nakonec, před zraky všech obyvatel vznikajícího
města, draka slavnostně vyzdvihli na starou věž, aby si ho mohl
každý prohlédnout.
K pověsti se traduje dovětek, který tvrdí, že když se v roce 1024
konal zemský sněm v Brně, odvezli Trutnované draka do Brna jako
dar knížeti Oldřichovi. Ten na oplátku obdařil Trutnov velkou městskou pečetí se znakem, na němž bájný drak zaujímá ústřední místo. Ostatně, i v Brně na Staré radnici dodnes visí dračí vycpanina ...

––
––
––
––

Legendě je věnována
Galerie draka, která je naprosto jedinečná a ojedinělá a která neotřelým a originálním způsobem přibližuje pověst o založení města. Přitom se nejedná o „pouhou“ výstavu, ale o prezentaci komplexu prožitků spojených s magickou existencí bájného netvora.

(pojmenované po trutnovském básníkovi a revolucionáři
Uffo Hornovi), první moderní divadlo postavené v ČR po
roce 1989, nositel ocenění Stavba roku 2011 České republiky, Stavba roku 2011 Královéhradeckého kraje a hlavní ceny
TOP INVEST 2011; nabízí širokou škálu kulturních představení. Díky variabilitě sálu je zde možné kromě kukátkového
divadla pořádat rovněž plesy, koncerty či konference;
Galerii UFFO v budově společenského centra, která představuje současné avantgardní umění;
výstavní prostor v přízemí budovy městského úřadu, který
představuje umění spojené s Trutnovem, ať osobou autora
či tématem díla – zejména fotografické výstavy;
Cirk-UFF – jedinečný několikadenní mezinárodní festival
moderního cirkusu v ulicích města, v Uffu i v šapitó, který
se koná vždy na přelomu května a června;
Jazzinec – mezinárodní hudební festival, který probíhá každoročně od února do dubna v Koncertní síni Bohuslava
Martinů, ve vinárně Pod hradem a v Uffu.

Přímo z centra města je možné absolvovat:

bez poplatku

Svátky: podle dne, na který připadne

Spojenecká 61

Kafírna

bez poplatku

9.00 - 12.00

Horská 64

Pod Lékárnou

bez poplatku

bezbariérové

9.00 - 15.00

Horská 1

Restaurace No. 1

bez poplatku

Neděle

Krakonošovo
nám. 75

Restaurace U Draka

bez poplatku

Sobota

Horská 7

Restaurace Pohoda

10 Kč

9.00 - 18.00

Krakonošovo
nám. 129

Café bar U Tří korunek

10 Kč

na chodbě

Pondělí - Pátek

Krakonošovo
nám. 70

Restaurace Green Bamboo

5 Kč

Zavřeno

9.00 - 12.00

9.00 - 17.00

O státních svátcích zavřeno

Neděle

Sobota

Pondělí - Pátek

ul. Koncertní (Úpická)

parkoviště u nemocnice

5 Kč

Úpské nábřeží 56

ul. Vězeňská

Zdarma

nám. Republiky

ul. Dlážděná

5ti koruna

nám. Republiky 999

autobusové nádraží

5ti koruna

Slovanské náměstí 165

parkoviště U Studny

5 Kč

Horská 8

Veřejné WC

Otevírací doba 16.9. - 14.6.

Vlakové nádraží

Autobusové nádraží

Parking pod Uffem

Městský úřad

Pasáž

Otevírací doba 15.6. - 15.9.

Krakonošovo
nám. 69

Cukrárna Inka

WC přístupné v restauracích ap.

Už ho nesou!

Bájné počátky města jsou spojeny s legendou o zabití draka,
která je součástí unikátního souboru pověstí, jež shromáždil
trutnovský kronikář Simon Hüttel v 16. století.

–– Naučnou stezku Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27.6. – po stopách pro Rakušany jediné vítězné bitvy
na severním bojišti v prusko-rakouské válce 1866;
–– Procházku Od sochy k soše v centru města včetně v sezóně
umístěných děl v rámci projektu „Sochy v Trutnově“;
–– Procházku Po místech starých trutnovských pověstí.
Na okraji města v Trutnově-Voletinách poskytne ojedinělý zážitek Tkalcovské muzeum v Domě po jasanem, které nabízí
mimo interaktivního seznámení se se zpracováním lnu a vlny
rovněž kreativní dílny.
Na opačném okraji města, v nádherné přírodě, je sportovní
a rekreační areál Dolce nejenom s možností koupání v přírodním koupališti, ale i sportovních aktivit (antuková hřiště,
minigolf).

V centru města je možné mimo jiné navštívit:

Kamenný most

Pověst

K pověstem o založení města se navíc váží každoroční slavnosti
„Už ho nesou!“, pořádané vždy první květnový víkend. Jde opět
o připomenutí založení města, přičemž se stávající náměstí mění v
náměstí středověké, obehnané hradbami, mezi nimiž, ale rovněž
vně nich, probíhá středověký jarmark. Večer po setmění, za magického osvětlení pouze loučemi a hořícími ohni, je po průvodu
městem na věž Staré radnice vyzdvižen kovový drak.

Bohatou kulturní nabídku města je možné využít jako cíl turistické cesty a prožít zde několik báječných dnů plných rozmanitých zážitků. Alternativně pak mohou vyplnit návštěvou
některé z nabídek den, „když nevychází počasí“, návštěvníci
hor. Město Trutnov tak současně láká turisty jako cílová destinace a současně nabízí zázemí širokému okruhu návštěvníků
Krkonoš a Podkrkonoší.

–– Muzeum Podkrkonoší, které sídlí v místech původního hradu.
Muzeum připravuje cca každý měsíc novou poutavou výstavu
vztahující se k historii nejenom Trutnova, ale i širšího okolí;
–– Galerii města Trutnova, která je zaměřena na prezentaci moderního a současného umění. Galerie pořádá rovněž každoroční
projekt „Sochy v Trutnově“, kdy jsou výtvarná díla přes sezónu umístěna v různých částech města;
–– Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – UFFO

Tkalcovské muzeum
Rýbrcoul

Jak zapsal kronikář Šimon, všechno to začalo v měsíci máji, roku
1006. Lidé započali se stavbou města. Dva přátelé, kameníci
Mikuláš a Pavel, se vydali do lesa hledat vhodný kamenolom.
Příhodné místo nemohli dlouho najít, stále jakoby se točili v
bludném kruhu. Náhle uslyšeli krákání havrana, který zběsile
mával svými černými křídly. Přátelé se divili, proč havran tak
vyvádí. A najednou Mikuláš volá: „Pavle, Pavle, vidíš to, co
já?“ Na dně skalnaté rokle v keřisku u sluje se převaloval drak.
„Musíme zavolat pana Albrechta a ostatní, abychom se toho
netvora zbavili,“ mínil Mikuláš. Pavel souhlasil a oba se rychle
vydali na zpáteční cestu. Aby dračí sluj znovu našli, vysekávali
na stromy značky.
„Chachacha, neblázněte, něco se vám zdálo,“ pronesl pan
Albrecht, když od vyděšených kameníků uslyšel neuvěřitelnou
zvěst o drakovi. Ale Pavel s Mikulášem přísahali, že mluví pravdu, a tak se rozhodl, že celou událost prověří osobně. Brzy i on
na vlastní oči spatřil zubící se bestii, která hrozila ze sluje. To již
první odvážlivci z jeho družiny splétali lana, na jejichž koncích
vytvářeli oka, do kterých chtěli draka vylákat. Jako návnadu po-

Galerie Trutnov

Výročí bitvy 1866

CHEMICKÉ

Turistické informační centrum Trutnov
Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov
info@ictrutnov.cz
+420 499 818 245
www.ictrutnov.cz

Smečka u SC Uffo
Krakonošovo nám.

WC

Krakonošova kašna
Galerie Draka
Rozhledna Eliška

Muzeum Podkrkonoší
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po-so: 5-20:45

po-pá: 6-18,
so: 6-13

po-ne: 7-22:30

po+st: 8-17
út, čt, pá: 8-15

po-pá: 6-18,
so: 7-13
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