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Použité informa ční zdroje: 
 

• Návštěva lokality 
• Mapové zdroje ČÚZK 
• Katastrální mapa 
• Mapové portály www.mapy.cz, maps.google.com  
• Stránky města Trutnov www.trutnov.cz  
• Regionální portál města Trutnov a okolí www.trutnovinky.cz  
• Strategický plán města Trutnov (2008) 
• ÚAP ORP Trutnov (2012) 

 
 
Volba tématu diplomové práce: 
 
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Trutnov, protože je to město, které mi už při první 
návštěvě učarovalo, a od té doby se do něj opakovaně a ráda vracím. Trutnov toho svým návštěvníkům 
nabízí poměrně hodně – krásné historické centrum s četnými tajuplnými zákoutími, příměstský lesopark 
s jedinečnou vyhlídkou na Krkonoše 10 minut chůze od centra, romantický městský park s dokonale 
udržovanou zelení, bohatou květinovou výzdobu, která pozvedá úroveň všech veřejných prostranství, 
mnohé architektonické i urbanistické skvosty, které městu nadělila minulost. Trutnov je také centrem 
kulturního dění a nabízí pestrý kulturní program, který dokáže nalákat účastníky z prakticky celé republiky- 
tak, jako před lety nalákal i mě, ačkoliv bydlím daleko odtamtud. Město Trutnov je v mnoha ohledech 
perlou podkrkonoší , i když i ono má své vady na kráse.  
 
Jednou z nich je nedokončené dolní centrum, kde po rozsáhlých asanacích z padesátých let minulého 
století zůstaly četné prázdné proluky, využívané dnes většinou jen jako odstavná parkoviště. Při vstupu do 
centra je tedy návštěvník poněkud zmaten, očekává něco víc a zejména okolí stěžejního prostoru kolem 
náměstí Republiky mu to rozhodně nenabízí (ačkoliv solitérně stojící budova společenského centra 
Uffo se velmi snaží strhnout pozornost výhradně na sebe, sama na to nestačí).  Proto jsem se 
rozhodla věnovat se ve své práci revitalizaci centra Trutnova a ukázat možný směr, kterým by se 
město možná mohlo vydat… 
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Anotace 
(česká): 

Tématem diplomové práce je revitalizace centra města Trutnov, který je 
poměrně dobře se rozvíjejícím centrem podkrkonošské oblasti 
severovýchodních Čech. Město je vybaveno zařízeními regionálního 
významu a úspěšně rozvíjí svoji identitu kulturního centra regionu. Do 
budoucna lze očekávat nárůst atraktivity s napojením na dálniční síť Česka 
a Polska. 
Řešené území se nachází v dolní části centra města u náměstí Republiky a 
je vymezeno nábřežím řeky Úpy, historickým jádrem a průmyslovým 
areálem s pivovarem.  
Cílem práce je podpořit městský charakter řešeného území, vytvořit 
atraktivní prostor náměstí Republiky jako protiváhu k historickému 
Krakonošovu náměstí, posílit kompaktnost centra zejména v koridorech 
hlavních pěších tahů a v neposlední řadě zvýšit atraktivitu centra města pro 
bydlení, kterého v centru ubývá.  

Anotace 
(anglická): 

The subject of my diploma thesis is the city centre revitalisation of Trutnov 
which is a developping centre of the region under Giant Mountains in the 
North-East of Bohemia. The town is equiped with facilities of regional 
importace and its identity of cultural centre of the region is succesfully 
expanding. In the future the higher attractivity of this lokality is expected 
together with the connection to Czech and Polish highways. 
The area of the project is situated in the lower part of the town centre close 
to the square náměstí Republiky and it is bordered with the embancment of 
the river Úpa, the historic centre and the industrial area with the brewery. 
This project is aimed to support the urban character of the selected area, to 
create the attractive space at the square náměstí Republiky as the 
counterbalance to the historical square Krakonošovo náměstí, to vitalize 
the compactness of the centre especialy in the main walking paths and last 
but not least to increase the attractiveness of the town centre for living 
there while at present living in the centre is decreasing.   
 




















































