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Trutnov
Trutnov,

Trutnov

Hradec

Králové

İlçesi'nin ikinci büyük şehridir (yaklaşık
31 000 nüfuslu). Úpa Nehri vadisindeki
Krkonoše

eteklerinde

(Dev

Dağlar)

bulunur. Ejderhanın kasabası ve aynı
zamanda en yüksek Çek dağlarına giriş
kapısı.
Şehrin ilk yazılı kanıtı 1260 yılına dayanıyor.
.

Kırsal kalkınma için, Bohemia Kral I. Wenceslaus,

Alman yerleşimcilere mevcut yerleşimde bir kasaba kurma hakkı
tanıdı. Trutnov'un modern ismi türetilmiş olan Alman adı
Trautenau'nun ilk sözü, 1301'de II. Kral Wenceslaus'un bir
belgesinden alınmıştır. Trutnov, 14. yüzyılın sonlarından
itibaren Bohem Kraliçesi için çeyiz kentidir. Güçlü savunmaları,
1421'de Hussite Savaşları sırasında Jan Žižka'nın yakalaması ve
1642 ve 1647'de Otuz Yıl Savaşı sırasında Swedes tarafından
kuşatılması

haricinde

tüm

düşmanları

püskürttü.

1866'da

Avusturya-İngiltere Savaşı sırasında Trautenau Muharebesi'nin
yapıldığı bölgedir. Prusya Savaşı.

Trutnov,

yüzyıllar

boyunca

ekonomisi

için

tarıma

güveniyordu, ancak 19. yüzyılda sanayileşmeye başlamıştır. 1823
yılında Johannes Faltis, keten imalatı ve pamuk dokuma fabrikası
kurdu. Tekstil, kent ekonomisinin önemli bir parçası olmayı
sürdürüyor. Almanlar, 1945'te sınırdışı edilene kadar kasabadaki
etnik çoğunluklardı Trutnov benzersiz özelliklere sahiptir - kentin
kuruluşuyla bağlantılı efsaneler koleksiyonuna sahiptir. Trutnov'un
ejderhasındaki efsane, bütünleme parçasıdır. Trutnov'un birçok
yerinde harika yaratık bulabilirsin.

Kutsanmış Meryem Ana'nın Doğuş Kilisesi
Bohuslav Martinů Konser Salonu

Krakonosovo Meydanı
Trutnov meydanı, ticaretin yapıldığı ve şehrin yaşamının yapıldığı Eski Kent'in merkezi bir
mekânıdır. Her yönden evlerle çevrilidir. Kasaba halkının aslen ahşap evleri, çoğunlukla 16. yüzyıla
dayanıyordu, tuğlalar yeniden inşa edildi. Meydanlardaki savaşlar, doğal felaketler, yeniden yapılanma ve
modernizasyona rağmen Barok, Klasik ve Art Nouveau tarzındaki unsurları hala korumuşlar. Kare ve bitişik
sokaklarda bulunan evler, yine kemerlerle çevrili, taş sütunlarla desteklenmiş kemerli kemerleriyle
meydanın karşısındadır.

The Old Town Hall

The Krakonos Fountain
The Column of the Holy Trinity

The Monument of General Gablenz

Statue of Emperor Joseph II.

Uffo Society Centre - Building of Year 2011 of
Hradec Krâlove County, TOP INVEST 2011 Award

Okul adı: v Domrich
Okulumuzun adı V Domcích okuludur. Öylesine orada'hayır kasaba güzel
bir görünüm tepede yer almaktadır. 1983'te kuruldu. Bir tür modern bir bina.
Şu anki felsefesi şu 5 kelimeyle özetlenebilir: Bir şeyler yönetirim, bir şey
keşfederim, düşünebilirim, yapıyorum ... yani okulum "Okul kapısının
anahtarı" demektir. Okul, iki temel uzmanlaşma sunmaktadır: diller ve spor.
Okulumuzun bulunduğu atmosfer çok hoş. Çevremiz, bir tarafta PE derslerimizin yapıldığı
atletizm stadyumuyla çevrilidir ve yeşillikler etrafına yayılmıştır. Okulda iki uzun sıra büyük bina var.
İlkokulda yaklaşık 15 sınıf odası ve Ortaokul'da yaklaşık 15 sınıf bulunmaktadır.
Binadaki diğer on oda Başkanlık Yüksek
Okulu, Kat Görevlisi Bürosu, Bilim Laboratuvarı, BİT
Sınıfı, Öğretmenler İçin Ortak Oda vb. Gibi farklı
amaçlar için kullanılmaktadır. Ayrıca okul sonrası kulüp
için birincil olarak 4 büyük oda bulunmaktadır. okul
öğrencileri. Okulumuzun toplam öğrenci sayısı beş yüz
civarındadır.
Okul, sabah 6.30'dan itibaren çalışır. 04: 30'da
Dersler saat 8'de başlar ve yaklaşık 1 veya 2 P.M'de
bitirilir. Öğleden sonraki dersler de var. Öğle vakti
saatinde okul kantinimize öğle yemeği yiyoruz, sonra
okul klübüne gidebiliriz, burada birçok farklı şey
yapabilir, bir sonraki dersimize hazırlanır ya da
rahatlarız.

Sonuç olarak, okulumuzdan birçok öğrenci çeşitli yarışmalarda görkemli bir konuma sahip oldu. Ayrıca çok
iyi spor ekibimiz var (futbolcular ... ..) Son olarak, okulumuzun bölgemizin çok uzak bölgelerinden birçok
çocuğu ve ebeveynini çektiğini söyleyebiliriz. Bu okul, tüm öğrencileri en iyi kişisel gelişimlerine ve
geleceği için olumlu bir vizyon geliştirmeye iten kaliteli bir öğrenme ortamı sağlar. Okulumuz, diğer Avrupa
okulları ve programları ile olan değişimler de dahil olmak üzere çeşitli projelere aktif katılımı hazırlar .
.

Mlade Buky
Buky, Trutnov yakınlarındaki bir
pazar kasabası ve belediyesidir. Úpa
Nehri üzerinde uzanır. İlk kez 14. yüzyılda
bahsetti. 19. yüzyılın ilk yarısında Orta
Avrupa'daki kabloların ilk iplikhane
fabrikası oldu. Köyün gelişimi 20. yüzyılın
başında tekstil endüstrisi ile uyumludur.
İlginç, Aziz Catherine'in Keşfi

Grund resort
The Dört yıldızlı otel, çevreye saygılı bir şekilde inşa edilmiştir. Aynı zamanda, çevresindeki
peyzaja hassas bir şekilde entegre edilmiştir. İç mekan, en iyi İtalyan tasarım stüdyosu Ferrari Pagani
Tresoldi Architetti ile birlikte hazırlandı. En yüksek kalitede malzemeler, konuklar için maksimum konfor
sağlar. Bölgemizdeki engebeli peyzaj, dinlenme ve dinlenme için çok sayıda fırsat sunuyor. Kış aylarında,
hem tepenin hem de kros kayağı için ideal bir yerdir. Yaz aylarında, golfin yanı sıra, at binme, yüzme,
bisiklet sürme veya doğa yürüyüşünün keyfini çıkarabilirsiniz.
.

Krkonose (Çiant Dağı)
Krkonoše (İngilizce: Dev Dağlar), Çek Cumhuriyeti'nin
kuzeyinde ve Polonya'nın güneybatısındaki dağlık bölgelerdir. En
yüksek zirve olan Sněžka, 1.603 metre yükseklikteki Çek
Cumhuriyeti'nin en yüksek noktasıdır. Son derece doğal zenginlikleri
için Dev Dağlar Milli Park ilan edildi. Güzellikleri ve kar koşulları ile
Dev Dağlar Çek Cumhuriyetinin en popüler tatil beldelerinden biri
haline geldi. Yaz faaliyetleri yürüyüş ve telaşla geziyor. Kışın Dev
Dağlar kayak yapmak için mükemmel koşullar sağlar. Dev Dağlarda,
büyük kayak asansör koşulları ve kayak pistleri ile çapraz kayak
pistlerinin düzinelerce kilometresini bulan birçok tatil yerini
bulabilirsiniz. En büyük dağ tatil köyleri, Pec pod Sněžkou, Špindlerův
Mlýn, Harrachov ve Janské Lázně'de bulunmaktadır. Krkonoše, Alman
folklorunun yarısı muziplikçi, yarı dostu goblen olan Rübezahl'ın
efsanevi evi.

Snezka
Snezka Sněžka, Çek Cumhuriyeti ve Polonya arasındaki sınırda bir dağ.
1,603 metre uzunluğundaki zirvesi Çek Cumhuriyeti, Krkonoše ve
Sudetes menzil sisteminin en yüksek noktası. Dağdaki birinci bina,
Saint Lawrence Şapeli idi. 1665-1681 SilesianSchaffgotsch ailesi
tarafından, hâkimiyetlerini belirlemek için, aynı zamanda kısa bir süre
han olarak hizmet ederler. Madenler dahil olmak üzere, Schaffgotsch
ailesinin mülkiyeti 1945 yılına kadar uzanıyordu.
Prusya kulübesi olarak adlandırılan bu kulübe, 1850'de Silesian (şimdi
Polonya) tarafında inşa edildi ve bunu 1868'de Bohemya (şimdi Çek)
tarafında Bohemya kulübesi izledi. ikisi de konaklama sağlamak
amacıyla inşa edilmiştir. Prusya kulübesi yangınlardan sonra iki kez
yeniden inşa edildi (1857 ve 1862) ve "Polonya kulübesi" nihayet
1967'de yıkıldı. Bohem kulübesi 1990'dan sonra yıkıma uğradı ve
2004'te yıkıldı.

Harrachov

Harrachov, Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyinde Liberec Bölgesi Semil y Bölgesi'ndeki ve Polonya sınırına
yakın bir kasabadır. Zümrüt, Elbe nehri kaynağının yakınında Çek-Polonya sınırını oluşturan Sudet'lerin
Krkonoše dağ alanında Jizera'nın sol kolu olan Mumlava Nehri üzerinde bulunmaktadır. Deniz
seviyesinden yaklaşık 700 metre yükseklikte bulunan Harrachov, uluslararası olarak kullanılan Čerťák
kayak atlama tepesi (uçan tepe dahil) de dahil olmak üzere en popüler Çek kayak merkezlerinden biridir;
Harrachov'da düzenli olarak birkaç kış sporu etkinliği düzenlenir. Orta Avru pa'daki dağ turizmi için bütün
bölge önem kazanmaktadır.

Cam Fabrikası
Cam eşyaları Harrachov, Bohemya'da ve muhtemelen tüm dünyada
çalışan

en

eski

cam

fabrikasıdır.

Yüzyıllar

boyunca,

camcılık

geliştiricisine günümüze kadar Harrach camını şekillendiren benzersiz
bir üretim teknikleri serisi sunmaktadır.
. Cam ürünlerinin şu andaki üretim portföyü, her şeyden önce lüks
armatür, dekoratif ve ev tipi cam ve kristal avizelerden oluşuyor. Cam
fabrikası, 30'dan fazla farklı rengi eritebilir ve ayda yaklaşık 40 bin adet
cam takımı imal edebilir.

Restoranıyla birlikte minibüsehane, 2002
yılında cam fabrikalarının ana salonuna bitişik cam
fabrikalarında doğrudan bulitikti. Restoranda oturan
misafirler, cam duvardan, elle cam yaparak, burayı
dünya çapında meşhur kılıyor..

Dvûr Krâlove nad Labem
Tarihi kent olan Dvůr Králové nad Labem'in kuruluşu, 13.
yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. 1400 yılında Kral
Wenceslas IV olduğunda, kraliyet çeyiz kenti oldu. onu eşinin
Bavyera Sophie'ye ithaf etti. Kentin onurlandırdığı kasaba, Old Town
Hall, Vaftizci Yahya Kilisesi ve Šindelářská Kulesi gibi tarihi ve
kültürel mekanlara sahiptir.

Kasabanın en büyük cazibe merkezi, uzmanlar tarafından çokça
saygı gören ve ziyaretçilerle popüler olan zoolojik bahçe ve Afrika
Safari'sidir..
Afrika safari temalı Dvůr Králové Hayvanat Bahçesi, şehrin
yakınında bulunuyor. Ziyaretçiler, hayvanat bahçesini Avrupa'daki en
büyük hayvan türlerinden biri yapan çoğunlukla Afrika hayvan fidanı
500 türden 2000 hayvana hayran olabilirler. Nesli tükenmekte olan
birçok türün en başarılı yetiştiricilerinden biri olarak son 30 yılda orada
200'den fazla zürafanın doğduğunu gözlemliyoruz.

Royal Orman Barajı
Uzaktan bakıldığında bir kaleye benziyor.
İsmini komşu eski kraliyet ormanından ödünç aldı.
Baraj, Elbe Nehri'nin ormanlık vadi içindeki konumu ve
mimari görünümü sayesinde, Çek Cumhuriyeti'nin en
güzellerinden biridir ve belki de bu yüzden 1964'te
Ulusal Teknik Anıt olarak ilan edilmiştir.
Elbe'nin üst akışında baraj inşa etmeye yönelik
teşvik, Temmuz 1897'de yaşanan felaketli sel oldu.
Ayrıntılı olarak yapılan Royal Forest Barajı projesi
(eski adıyla Těšnov veya Bílá Třemešná barajı), Nehir
Bakımı Teknik Bölümü tarafından hazırlandı. İnşaat
danışmanı Bay Josef Plicka'nın gözetiminde Prag. 1909
yılında, su projesinin inşaat bölümü, Bay J. V.
Velflík'in Prag'daki şirketi ve Prag'daki Fanta & Jireš
şirketine demir yapıları tedarik etti.

İnşaat 1910 - 1919 yılları arasında gerçekleşti; inşaatın uzun zamanı Birinci Dünya Savaşı'ndan önemli
derecede etkilenmiştir. Zamanında, düzenlenen su hacmi açısından tuğla barajın uzunluğu açısından
Çekoslovak Cumhuriyeti'ndeki en büyük rezervuar olmuştur. 1920 -1923 yıllarında, J. V. Velflík'in
Prag'daki şirketi barajın sağ kıyısında çalışan bir hidroelektrik santrali inşa etti. Teknolojik kısmı
Prag'ın Českomoravská-Kolben firması ve elektrikli ekipman Křížík Praha tarafından tedarik edildi.
1958 yılından bu yana, hidroelektrik santralı da dahil olmak üzere baraj, mimarlık benzersizliği
nedeniyle taşınmaz bir anıt olmuştur .

Kuks Hastanesi : Çek Barok sanatının mücevheri
Esasen bir spa, şato, hastane, tiyatro, kilise yapıları ve Yüksek Barok heykel setleri içeren, merkezi
Avrupa şehir planlaması, mimari ve heykel sanatının benzersiz bir anıtı. Eski ihtişamın ve anıtsallığın tek
hatırlanması, Avrupa Sanatı'nın başyapıtları-Braun'un Fazilet ve Mengeneler Heykelleri ile çevrili,
Mercyful Breye'nin hala ayakta duran hastanesi. Hastanenin bugünkü binasında ziyaretçiler, heykellerin
orijinallerini, Barok bir eczanesi, Hastanenin kurucusu František Antonín Špork'un crypt, Çek Farmasötik
Müzesi ve daha pek çok şeyi bulacaklar. Yakınlardaki Žireč kentinde, İncil'deki sahneleri tasvir eden
Barok heykeller içeren doğal bir park olan Braunův Betlém'i (Braun'un Vatanseverliği) bulacaksınız.

Adrspach Teplice Rocks
Adršpach-Teplice Kayaları, kuzey
doğu Bohemia'da 17 km2'yi kaplayan sıra dışı
bir kumtaşı oluşumları grubudur. Adršpach ve
Teplice nad Metují adlarına iki yakın
belediyeden alınıyorlardı. Site, 19. yüzyılda
ve 20. yüzyılın başlarında, bölgede taş
yazıtların değişik dilden ve hayatta kalan
kartpostallardan da anlaşılacağı üzere,
görünüşe göre bölgesel bir hedefti
. Kayalar 1933'ten bu yana ulusal bir
doğa rezervi olarak korunmaktadır ve
1991'den beri komşu olan Broumovskohas
bölgesi korunan peyzaj alanı statüsünden
faydalanmıştır. Turistler belirgin patikalar
yolu ile kayaları ziyaret edebilirler. Alan, kaya
tırmanıcıları için popüler bir destinasyondur.
Son yıllarda, yüksek riskli tırmanma
ile ilişkili rock atlama sporunun odak noktası
haline gelmiştir. Bu alan, federal kanunlar
altında burada koruma altına alındığından,
Avrupa'daki peregrine falcon'un en büyük
kalıcı ıslah alanlarından biridir. Bazı alanlar,
kuşların rahatsız edilmediğinden emin olmak
için dağcı ve yürüyüşçilere sınırlar koymuştur.

