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Městské  parky a jejich význam pro ži votní prostředí člověka. 
Trutno vský  městský park . 
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Abstrakt 
 
Hlavním posláním městských parků je vedle zajištění odpočinku a relaxace obyvatel v nenarušené přírodě 
zejména lepší poznání přírody kolem nás,stromů, keřů a tím i posílení vzdělávací funkce člověka. 
Proto byl pro trutnovský park vydán obsáhlý tištěný průvodce,kde jsou podrobně uvedeny jednotlivé 
dřeviny,znázorněny stanoviště s digitální mapou jejich umístění,průvodce je doplněn fotografiemi, průsvitkami 
perokreseb, nejrůznějšími seznamy, rejstříky a doprovodným textem k některým kapitolám 
včetně  stručných resumeé v němčině,angličtině, polštině a francouzštině.Základním úkolem bylo tedy sestavit 
populárně vědeckou publikaci  pro využití  laické veřejnosti se srozumitelnou odbornou terminologii i když  
latinská označení jsou z hlediska významového nezbytností zejména pro botaniky,studenty škol, lesníky apod. 
Průvodce připravili  mladí ochranáři sdružení v ČSOP 
(Český svaz ochránců přírody),má 162 stran formátu  B2. Vydáno 3 000 výtisků,rok vydání 2007. 
 
 
Abstract: 
 
Parks in the towns-intravilans and their importance for man and his environment. 
Park of the town Trutnov. 
 
The principal goal  of the park is not only to give the visitors an opportunity to get acquanted with the nature 
and woods in the Lower Krkonoše region an opportunity to relax in natural environment, but the education is 
important as well, too. 
Guide is a very good prepared and detailed book  covering the trees   in the park and  the individual descriptions 
are accompanied.The high quality photos and transparents sheets with pen dravings from our natureare 
given,too.Brief resumeé acompany every copy. 
The guide is intended as  a popular describing the occurence and characteristic of park trees.In chief purpose is 
to provide a means for layman to become aqcquainted with the trees of his neighbourhood. 
In that the publication may be of   most  use to those not familiar with the  specialized terminology  of the 
botanist,technical terms are used as little as possible, and the descriptions are confident to more easily 
recognized charakteristic. 
Every tree has a botanical name  and one or more common names.Botanical names are always written in Latin.If 
two or more  botanical names are applied to the same tree,the oldest correct name has priority. 
At the conclusion we wish you many pleasant and spocial moments while walking with our guide down our park 
in Trutnov. 
 
Trutnovský park-zelené plíce města Trutnova 
 
Je jen málo regionů,které jsou tak bohaté na zeleň a lesy kolem městských aglomerací,jako je Trutnov.První 
známé údaje o okolních lesích  a jejich nabytí do vlastnictví města Trutnova pocházejí z roku 1301,kdy král 
Václav II potvrzuje že lesy rodu Švábeniců mezi obcemi Debrné a Zlatou Olešnicí jsou  určeny pro hospodaření 
města. 
V roce 1349 král Jan Lucemburský obdarovává město o dalších 50 lánů lesa,což následně  potvrzuje i král 
Ferdinand. 
V letech 1932-33 byly lesy rozděleny na samostatné oblasti a to : 
Trutnov                                       512,85 ha 
Království                                    359,90 ha 
Rýchory                                       347,37 ha 
PARK A OSTATNÍ ZELEŇ       58,67 ha 
 
Vedle této zeleně z našich příměstských lesů byl na odvodněné pastvině,na místech ,kde v roce 1866 probíhaly 
urputné boje mezi rakouskými a pruskými vojsky založen z podnětu bývalého starosty města,Dr.Josefa Flögla a 
pod vedením tehdejšího lesmistra  Vogelsanga nový  lesopark na ploše  53 ha. 
Park byl založen v roce 1888 a v následných letech  byly vysázeny stromy a keře z různých oblastí- celkem 
v roce 
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1891 dosáhl jejich počet 350 různých druhů.V roce 1891 byl zřízeny květinové záhony a z kamenů  dovezených 
z Obřího dolu z Krkonoš byl postaven podstavec pro pamětní desku . 
V roce 1892 byla doplněna výzdoba fontany o kamenou saň a její voda tryskala vedením až na centrální městské 
náměstí přes 100 lt.Poslední rekonstrukce tohoto díla byla uskutečněna  v r.2003. 
V průběhu let byla centrální část parku upravena  ve stylu francouzských  zahrad na dvou terasách propojených 
schodištěm.Další část je koncipována ve stylu anglických parků s vzrostlou zelení stromů i přestárlými 
jedinci.Tato část pak přímo navazuje na  sousední lesopark 
Centrální park má současnou výměru 4,60 ha,současný lesopark pak výměru 300 ha.Tento  se rozkládá na třech 
vyvýšených návrších a  to Chmelnice,Jánský vrch  a Śibeník (Gablenc). 
V letech  1997-1999  byla provedena generální úprava cest,laviček,schodišť,zábradlí a některých pomníčků 
včetně  celkové držby zeleně.Náklady dosáhly přes 2 mi.Kč a 80 % nákladů pokryla dotace od MZE ČR. 
Od 18.6.1997 byl park prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. 
V roce  2007 byl vydán obsáhlý Průvodce trutnovským 
parkem,kde na  162 stranách fotografií,perokreseb a textu jsou podchyceny veškeré dostupné údaje o 
parku.Autorem je Dr E.Král s přispěním mladých členů ČSOP (Českého svazu ochránců přírody ) a dalších 
spolupracovníků a tento průvodce  je  volně prodejný v CIS na Krakonošově náměstí v Trutnově,nebo přes 
ČSOP při lesnické škole v Trutnově. (e mail : kraleu @ mbox.vol.cz), příp.602 822 213- cena 175 Kč. 
 
 


