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Trutnova
Trutnova ir otrā lielākā „Hradec
Králové“
apgabala pilsēta
(aptuveni 31 000 iedzīvotāju). Tas atrodas
„Krkonoše“ kalnu pakājē „Úpa“ upes ielejā. Tā ir
„pūķa“ pilsēta, kā arī ieejas vārti uz augstākajiem
Čehijas kalniem. Pirmie rakstiskie pierādījumi par
pilsētu datēti ar 1260.gadu.
Lai attīstītu laukus, karalis Wenceslaus I no Bohēmijas
piešķīra vācu iedzīvotājiem tiesības izveidot pilsētu jau
esošajā apmešanās vietā. Pirmo reizi 1301. gadā “King
Wenceslaus II” dokumentā tika pieminēts vācu
nosaukums “Trautenau”, no kura cēlies mūsdienu vārds
“Trutnov”. Kopš 14. gs. beigām Trutnova bija
Bohēmijas karalienes pūra pilsēta. Tās spēcīgie
aizsardzības līdzekļi atvairīja visus ienaidniekus, izņemot
Jan Ziška Husītu karu laikā 1421. gadā un apspiešanu no
zviedru puses, kas notika Trīsdesmit Gadu kara laikā 1642.
un 1647. gadā. Tā arī bija Trautenau kaujas vieta 1866.
gadā Austro - Prūsijas kara laikā. Gadsimtiem ilgi
Trutnovas ekonimika balstījās uz lauksaimniecību, bet 19.
gadsimtā tā sāka attīstīties rūpniecības jomā. 1823. gadā
Johannes Faltis uzbūvēja linu audumu manufaktūru un
kokvilnas aušanas fabriku.
Tekstilizstrādājumi joprojām ir nozīmīga pilsētas ekonomikas daļa. Vācieši bija pilsētas
etniskais vairākums līdz viņu izraidīšanai 1945. gadā. Trutnovā ir unikālas tradīcijas – tai ir
leģendu kolekcija, kas saistīta ar pilsētas izveidi. Pastāv leģenda par Trutnovas pūķi. Ir
iespējams ieraudzīt pasakaino radību daudzās Trutnovas vietās.

Baznīca

Svētās Jaunavas
piedzimšanas

Bohuslav

Martinů koncerta halle

“Krakonošovo” laukums
Trutnovas laukums ir vecpilsētas centrālā daļa, kurā notika tirdzniecība un visa
pilsētas dzīve. No visām pusēm to
aptver mājas. Sākotnēji tās bija
pilsētnieku koka mājas, kas lielākoties
datētas ar 16. gs., vēlāk tās tika
pārbūvētas,
izmantojot
ķieģeļus.
Neskatoties uz to, ka mājas pārdzīvoja
karus,
dabas
katastrofas,
rekonstrukcijas un modernizāciju, tās
joprojām ir saglabājušas baroka,
klasiskās
un
jūgendstila
stila
elementus. Mājas, kas atrodas laukumā
un blakus esošo ielu mājas joprojām ir
izklāta ar arkādēm, kuras ir vērstas uz
laukumu ar velvju arkām, kuras
atbalsta akmens pīlāri.

Vecpilsētas halle

“Krakonoš” strūklaka
Svētās Trīsvienības kolonna

Ģenerāļa Gablenz piemineklis

Imperstora Džozefa II statuja
“Uffo Society” centrs –2011.gada būve “Hradec
Králové” apgabalā, TOP INVEST 2011 apbalvojums

“ZŠ v Domcích”
Mūsu skolas nosaukums ir “V Domcích” skola. Tā atrodas
kalnā, un no tā paveras jauks skats uz pilsētu. Tas tika izveidots
1983. gadā. Tā ir sava veida mūsdienīga ēka. Tās pašreizējā
filozofija ir apkopota 5 dažādos izteicienos: Es kaut ko pārvaldīšu,
es kaut ko atklāšu, esmu spējīgs domāt, es daru ... tāpēc tas
nozīmē, ka mūsu skola ir: "Atslēga zināšanu vārtiem". Skola piedāvā divas galvenās
specializācijas: valodas un sports. Apkārtne, kurā atrodas mūsu skola, ir ļoti patīkama. To
ieskauj vieglatlētikas stadions, kur notiek mūsu sporta nodarbības, apkārtnē ir arī skaisti
apstādījumi. Skolai ir divas garas lielu ēku rindas. Skolā ir apmēram 15 klašu telpas
pirmsskolā un 15 klašu telpas vidusskolā.
Citas desmit telpas ēkā izmanto dažādiem
mērķiem,
piemēram,
direktora
birojam,
lietvedības nodaļai, zinātnes laboratorijai, IKT
klasei, skolotāju istabai utt. Ir arī 4 lielas istabas
interešu izglītības nodarbībām pirmsskolas
vecuma bērniem.

Mūsu skolas kopējais skolēnu skaits ir aptuveni pieci simti. Skola darbojas no plkst.
6:30 līdz plkst. 16:30. Nodarbības sākas plkst. 8:00 un beidzas apmēram 13:00 vai 14:00. Ir
arī dažas pēcpusdienas nodarbības. Pārtraukuma laikā mēs dodamies uz pusdienām mūsu
skolas ēdnīcā, un tad ir iespēja doties uz “Skolas klubu”, kur mēs varam izdarīt daudzas citas
lietas, sagatavoties nākamajai nodarbībai vai vienkārši atpūsties.
Daudzi skolēni no mūsu skolas ir ieguvuši labus rezultātus dažādās sacensībās. Mums
ir arī ļoti laba sporta komanda (futbola spēlētāji). Visbeidzot, mēs varam teikt, ka mūsu skola
piesaista daudzus bērnus un viņu vecākus pat no tālākām mūsu reģiona daļām. Šī skola
nodrošina kvalitatīvu mācību vidi, kura veicina skolēnu izaugsmi un rada pozitīvu viņu
nākotnes redzējumu. Mūsu skola sagatavo aktīvu līdzdalību dažādos projektos, ieskaitot
apmaiņas braucienus ar citām Eiropas skolām un programmām.

“Mladé Buky”
“Mladé Buky” ir tirgus pilsēta un pašvaldība
Trutnovas tuvumā. Tā atrodas pie “Úpa” upes.
Pirmoreiz pieminēta 14. gadsimtā. 19. gadsimta
pirmajā pusē tajā nodibināja pirmo kabeļu vērpšanas fabriku Viduseiropā. 20. gadsimta
sākumā ciema attīstība ir saistīta ar tekstilrūpniecību. Skaists apskates objekts ir Sv. Katrīnas
baznīca.

“Grund” kūrorts
Šī četrzvaigžņu viesnīca ir uzcelta, ievērojot vides īpatnības, un cienot to. Tajā pašā
laikā to rūpīgi centās integrēt apkārtējā ainavā. Interjers tika izveidots sadarbībā ar labāko
itāļu dizaina studiju “Ferrari Pagani Tresoldi
Architetti”. Visaugstākās kvalitātes materiāli
nodrošina viesiem maksimālu komfortu. Ainava
apkārtnē, kas atrodas ap mūsu kūrortu, piedāvā
daudzas iespējas mierīgai un aktīvai atpūtai.
Ziemas mēnešos tā ir ideāla vieta gan kalnu
slēpošanai, gan distanču slēpošanai. Vasarā

papildus golfa spēlēm varat baudīt zirgu izjādes, peldēšanu, riteņbraukšanu vai pārgājienus.

“Krkonoše” (Lielie kalni)
“Krkonoše” ir kalnu grēda, kas atrodas Čehijas
ziemeļu daļā un Polijas dienvidrietumos. Augstākais punkts,
“Sněžka”, ir Čehijas visaugstākais punkts, tas atrodas 1603
metru augstumā.
Pateicoties dabas bagātībai, Lielie kalni tika
pasludināti par Nacionālo parku. Pateicoties skaistumam un
laika apstākļiem, kur ir daudz sniega, Lielie kalni kļuva par
vienu no populārākajiem kūrortiem Čehijas Republikā.
Vasarā ir iespējams iesaistīties aktivitātēs – pārgājienos,
riteņa izbraucienos. Ziemā Lielie kalni nodrošina lieliskus
slēpošanas apstākļus. Lielajos kalnos Jūs varat atrast daudz
kūrortu ar lieliskiem slēpošanas apstākļiem un slēpošanas
nogāzēm, kā arī daudzu kilometru dažāda attāluma
slēpošanas trases.
Lielākie kalnu kūrorti atrodas “Pec pod Sněžkou”, “Špindlerův Mlýn”, “Harrachov”
un “Janské Lázně”.
“Krkonoše” ir leģendārā Rübezahl māja - Vācijas folkloras goblins, kas ir uz pusi
ļauns, uz pusi draudzīgs.

Sněžka
“Sněžka” ir kalns uz robežas starp Čehiju un
Poliju. Tās augstākais punkts „Krkonoše” un Sudetes
diapazonā,kas atrodas Čehijā, ir 1603 metru augstumā.
Pirmā ēka, ko uzcēla kalna galā, bija Sv. Lorenca kapela.
Tā tika uzcelta 1665.–1681. ar Silēzijas Schaffgotsch
ģimenes vadību, lai atzīmētu viņu valdīšanu, un īslaicīgi
tā kalpoja kā viesnīca. Teritorija, ieskaitot raktuves, līdz
1945. gadam bija Schaffgotsch ģimenes īpašums. Tā
sauktā “Prūsijas būda” tika uzbūvēta 1850. gadā Silēzijas (tagad Polijas) pusē, bet 1868. gadā
tika uzcelta“Bohēmijas būda” Bohēmijas (tagad Čehijas) pusē. “Prūsijas būda” un

“Bohēmijas būda” tika uzceltas, lai nodrošinātu naktsmītnes. “Prūsijas būda” divas reizes
tika pārbūvēta pēc ugunsgrēkiem (1857. un 1862. g.). Un pēc 1945. gada "Polijas būda"
visbeidzot tika nojaukta 1967. gadā. “Bohēmijas būda” pēc 1990. gada sāka sabrukt un tika
nojaukta 2004. gadā.

“Harrachov”

Harrachov ir pilsēta Semīļu
apgabalā, Liberecas reģionā, Čehijas
ziemeļu daļā, netālu no Polijas robežas. Tā
atrodas pie Mumlavas upes, pie Jizera kreisās pietekas, Krkonošes kalnu grēdā Sudetes
apgabalā, kuras virsotnes forma veido Čehijas un Polijas robežu pie Elbas upes avota.
Harrachov atrodas apmēram 700 metru augstumā virs jūras līmeņa un ir viens no
populārākajiem Čehijas slēpošanas kūrortiem, turklāt starptautiskā mērogā izmanto “Čerťák”
slēpošanas - lekšanas kalnu (ieskaitot “lidojošo kalnu”); Harrachov regulāri notiek vairāki
ziemas sporta pasākumi. Visā reģionā pieaug nozīme Alpu tūrismam Centrāleiropā.

Stikla rūpnīca
Joprojām darbojas stikla rūpnīca “Harrachov Stikla
izstrādājumi”. Tā ir vecākā stikla rūpnīca Bohēmijā un,
visticamāk, visā pasaulē. Cauri gadsimtiem stikla izstrādājumu
ražotāji izstrādāja unikālas ražošanas tehnikas, pēc kurām
veido “Harrach” stiklu arī mūsdienās. Pašreizējais stikla
izstrādājumu piedāvājums galvenokārt sastāv no greznām
glāzēm, stemware, dekoratīvais un sadzīves stikls, kā arī kristāla lustras. Stikla rūpnīca spēj
izkausēt vairāk nekā 30 dažādas krāsas un izgatavot apmēram 40 tūkstošus glāzes mēnesī.

Alus darītava
Maza alus darītava ar restorānu tika
ierīkota 2002.gadā tieši stikla izstrādājumu telpās,
kas atrodas blakus stikla izstrādājumu galvenajai
zālei. Būdami restorānā, viesi nevar skatīties
cauri stikla sienai, kā notiek roku darbs - stikla
izgatavošana. Tas padarīja šo vietu par slavenu
pasaulē.

“Dvůr Králové nad Labem”
Vēsturiskās pilsētas Dvůr Králové nad Labem
dibināšana aizsākās 13. gadsimta otrajā pusē. 1400.gadā tā
kļuva par karaliskā pūra pilsētu, kad karalis Wenceslas IV
veltīja to savai sievai Bavārijas Sofijai. Pilsētā ir vairākas
vēsturiskas un kultūras apskates vietas, piemēram,
Vecpilsētas halle, Sv. Jāņa Kristītāja baznīca un
“Šindelářská” tornis. Pilsētā ir viena no aizraujošākajām
atrakcijām – tas ir zooloģiskais dārzs un tās Āfrikas Safari,
kurus augstu vērtē eksperti un vieta ir populāra apmeklētāju
vidū. “Dvůr Králové Zoo” ar tā Āfrikas Safari ideju, atrodas
netālu no pilsētas. Apmeklētāji var apbrīnot vairāk nekā 2000
dzīvniekus, no kuriem 500 sugas ir Āfrikas dzīvnieku
pārstāvji, kas padara šo zooloģisko dārzu par vienu no lielākajiem Eiropā.
Šis zooloģiskais dārzs ir viens no veiksmīgākajiem daudzu apdraudēto sugu audzētājiem, un
ir jāatzīmē, ka pēdējo 30 gadu laikā tur ir piedzimušas vairāk nekā 200 žirafes.

Royal Forest Dam
No attāluma tā izskatās kā pils. Tā
ieguva savu nosaukumu pateicoties kaimiņu
bijušajam karaliskajam mežam. Pateicoties tās
atrašanās vietai Elbes upes mežu ielejā un tās
arhitektoniskajā izciršanā, dambis ir viens no
skaistākajiem visā Čehijas Republikā un,
iespējams, tāpēc 1964.gadā tas tika atzīts par
Valsts tehnisko piemineklu.

Dambjus sāka būvēt, jo notika postoši plūdi 1897. gada jūlijā. Detalizēts Karalistā
Mežā dambja projekts (agrāk saukts par Těšnov vai Bílá Třemešná dambi (aizsprostu)) tika
sagatavots no tehniskā departamenta puses, kas atbildēja par upes kopšanu. Projektu vadīja
celtniecības konsultants Josef Plicka. 1909. gadā J. V. Velflík uzņēmumam Prāgā piešķīra
atļauju realizēt šo projektu un dzelzs struktūru piegādi uzticēja uzņēmumam “Fanta & Jireš”
Prāgā.
Būvdarbi notika no 1910. līdz 1919. gadam; ilgu būvniecības periodu būtiski
ietekmēja 1. Pasaules karš. Savulaik tas bija lielākais Čehoslovākijas Republikas
ūdenskrātuves rezervuārs un garākais ķieģeļu dambis. 1920.-1923. gadā J. V. Velflík Prāgas
uzņēmums labajā krastā zem dambja (aizsprosta) uzcēla hidroelektrostaciju. Tehnoloģisko
daļu piegādāja uzņēmums “Českomoravská-Kolben” no Prāgas un piegādāja elektroiekārtas,
ko ražoja firma “Křižík Praha”. Kopš 1958. gada dambis, ieskaitot hidroelektrostaciju,
unikalitātes dēļ ir bijis kļuvis par pieminekli.

“Kuks Hospital”: Čehu baroka mākslas
dārgakmens
Tas ir unikāls centrālās Eiropas pilsētbūvniecības, arhitektūras un mākslas piemineklis, kas
sākotnēji sastāvēja no spa, pils, slimnīcas, teātra, baznīcas ēku un augstās baroka stila celtnes.
Vienīgais palikušais monumentālās atmodas piemineklis ir joprojām apdzīvotā “Mercyful
Brethern” slimnīca, ko ieskauj Eiropas mākslas meistardarbi – Brauna skulptūras. Pašreizējā
slimnīcas ēkā viesi atradīs statuju oriģinālus, Baroka laika aptieku, slimnīcas dibinātāja kapu,
František Antonín Špork, Čehijas Farmācijas muzeju un daudzas citas lietas. Žireč jūs
atradīsiet Braunův Betlém (Brauna dzimšana) - dabas parku ar Baroka skulptūru galeriju, kas
attēlo Bībeles ainas.

“Adršpach –
Teplice Rocks”
“Adršpach-Teplice Rocks” ir
neparasts
smilšakmens
veidojumu
komplekss, kas aptver 17 km2 teritoriju
Bohēmijas ziemeļaustrumos.
Tie ir nosaukti par godu
pašvaldībām, kuras atrodas tuvumā:
Adršpach un Teplice nad Metují.
19. un 20. gs. sākumā vietne
acīmredzami bija reģionāla galamērķa
vieta,
ko
apliecina
uzrakstu
daudzveidība
uz
akmeņiem
un
pastkartes, kuras saglabājušās. No 1933.
gada klintis/akmeņi tika aizsargāti kā
valsts dabas rezervāts, un kopš 1991.
gada visam “Broumovskohas” reģionam
ir piešķirts aizsargājamo ainavu
apgabala statuss. Tūristi var apmeklēt
klintis pa vairākām atzīmētām takām. Šī
teritorija ir populārs galamērķis klinšu
kāpējiem. Pēdējos gados tas ir kļuvis
ievērojams tajos sporta veidos, kur ir
augsta riska pakāpe, tie sporta veidi ir saistīti ar klinšu kāpšanu u.c. Šis apgabals ir arī viena
no lielākajām pastāvīgajām vietām Eiropā, kur atrodas un aug piekūni, šīs vietas tiek
aizsargātas saskaņā ar federālo likumu. Dažas vietas nav domātas alpīnistiem un tiem, kas iet
pārgājienos, lai nodrošinātu to, ka putni netiek traucēti.

