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1 Úvod
Význam podpory a rozvoje sportu na lokální úrovni nabyl v posledních letech na významu. Rozvoj
sportu na místní úrovni tak do velké míry souvisí s konkrétními přístupy samospráv, které si jej mohou
vykládat různě.
Hlavním cílem tohoto dokumentu je na základě analýzy současného stavu stanovit cíle, opatření a
možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu
a s ním spojených aktivit ve prospěch města a zvýšení kvality života jeho občanů.
Hlavním smyslem realizace dokumentu je tedy koncepční, efektivní a spravedlivá podpora sportu a
jeho dlouhodobý rozvoj odrážející lokální potřeby, podmínky či trendy účasti obyvatel.
Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy (dále jen „KRS“) města Trutnova či Plán rozvoje sportu města
Trutnova je zpracována v souladu s § 6, odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném
znění. KRS je zpracována na období let 2020-2025. Mít zpracovánu KRS pro své území je povinností
města. KRS zejména vymezuje oblasti podpory sportu ve městě, stanovuje priority v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města.
Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
KRS je otevřeným dokumentem, která se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách
města.

1.1 Struktura dokumentu
Dokument je rozdělen do pěti hlavních částí.
První částí je úvod, kde je popsána struktura dokumentu, definován termín sport, specifikována úloha
města v oblasti sportu a popsána návaznost na jiné strategické a územní dokumenty.
Druhou částí je analytická část, která popisuje stávající situaci sportu ve městě. Obsahuje základní
charakteristiku města ve vazbě na sport a sportovní činnosti, přehled současné dostupné sportovní
infrastruktury a zhodnocení jejího stavu, analýzu aktérů v oblasti sportu ve městě, způsob a formy
financování sportu ve městě. Dále jsou určeny základní problémy a chybějící infrastruktura v oblasti
sportu ve městě a provedena analýza SWOT. Analytická část představuje východisko pro strategickou
část dokumentu.
Vlivu sportu na různé oblasti lidského života je věnována třetí část, tzv. multiplikační dopady sportu.
Čtvrtou částí je strategická část, kde jsou vymezeny oblasti podpory sportu ve městě a definovány
strategické cíle ve formě priorit. Dále jsou stanovena konkrétní opatření vedoucí k naplňování těchto
priorit. Tato část byla zformulována na základě informací zjištěných v analytické části dokumentu, z
rozhovorů s vedením města a z informací získaných ze setkání pracovní skupiny.
Poslední částí je implementační část, která definuje, jakým způsobem bude organizačně zajištěna
realizace KRS. Dále jsou popsány možné způsoby financování rozvojových opatření, jak bude KRS
aktualizována a jakým způsobem bude probíhat monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování
strategických cílů a realizace opatření stanovených tímto dokumentem.
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1.2 Definice sportu
Termín sport se začal objevovat na počátku 14. století ve smyslu činnosti, jejímž účelem je aktivní a
pasivní zábava, odpočinek, rozptýlení a uvolnění ve volném čase. Dnes se pojmem sport obvykle
označuje pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejichž výsledky
jsou měřitelné nebo porovnatelné s ostatními provozovateli stejného sportovního odvětví1.
V Evropské chartě sportu, k níž se připojila i Česká republika, je chápán sport jako „všechny formy
tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či
zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v
soutěžích na všech úrovních“2, obdobně je sport definován i v rámci Bílé knihy o sportu3.
Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu je sport definován jako „každá forma tělesné činnosti,
která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i
psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů
rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně“4.
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že sport je definován víceméně podobně a jednotlivé definice se
liší spíše pouze v konkrétním slovním vyjádření.

1.3 Úloha města v oblasti sportu
Mezi hlavní úkoly obcí/měst patří péče o sport a pohybové aktivity. Obce/města se spolupodílejí nejen
na financování sportu, ale zároveň koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce/města,
resp. svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Hlavními úlohami městské
sportovní politiky zůstává tvorba prostorových podmínek pro sport a podpora činnosti sportovních
organizací.
Mimo sportovních organizací je úlohou města podporovat rozvoj školního sportu, vytvořit podmínky
pro zdravotní prevenci a zdatnost (areály zdraví, volnočasové sportovní areály, hřiště), kvalitu života a
relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, sítě chodníků a cyklostezek, parky, vodní plochy a volná krajina)
atd.
Vytváření podmínek pro sport a sportovní činnost vyplývá pro obce/města v samostatné působnosti
přímo ze zákona č. 115/2001 Sb., z § 6, odst. 1:
•

zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež

•

zabezpečovat přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

•

zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,

•

kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,

•

zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

1

DOVALIL, J. (2004): Olympismus. Olympia, Praha, 219 s.
RADA EVROPY (1996): Evropská charta sportu pro všechny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, Praha, dostupné z: https://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu
3
EVROPSKÁ KOMISE (2007): Bílá kniha o sportu. Evropská unie, Brusel, dostupné z:
https://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
4
§ 2, odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
2
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1.4 Návaznost na jiné strategické a územní dokumenty
KRS města Trutnova není izolovaný dokument, ale plně respektuje a zároveň navazuje na tyto
nadřazené strategické dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncepce podpory sportu 2016–2025 (tzv. Sport 2025)5
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–20276
Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji7
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–20208
Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020-20259
Územní plán Trutnov, ve znění změny č. 2
Regulační plán městské památkové zóny Trutnov
Regulační plán Trutnov – Červený kopec
Regulační plán Trutnov – Nové Dvory
Územní studie Trutnov – Z87 Bojiště u Trutnova
Územní studie Trutnov – Z92 Bohuslavice nad Úpou
Územní studie Trutnov – Z16 Horní Staré Město
Uzemní studie Trutnov – Z19 Horní Staré Město
Územní studie – Z85 Oblanov – aktualizace 2016
Územní studie Trutnov – Z31, Z35, Z40 Dolní Staré Město, Horní Staré Město
Studie výstavby Trutnov, Kryblice – Z76
Územní studie Trutnov – Z83 pod zahrádkami
Územní studie Trutnov – Z83
Územní studie Trutnov – Z78 Volanov
Územní studie Trutnov – Z23 Horní Staré Město
Územní studie Trutnov – Z89 Bojiště u Trutnova10

5

Dostupné z: https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-20142020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf
7
Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychovasport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
8
Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvojeKHK-2017-2020.pdf
9
Dostupné z: https://www.trutnov.cz/cs/mesto/plany-a-mapy/
10
Územní plán, regulační plány a územní studie jsou dostupné z: http://upd.trutnov.cz/upd/trutnov/
6
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2 Analytická část
2.1 Základní charakteristika města
2.1.1 Geografická poloha
Město Trutnov se rozkládá v severovýchodních Čechách v Královéhradeckém kraji. Trutnov leží
v Krkonošském podhůří a územně patří do stejnojmenného okresu. Do konce roku 2002 byl okresním
městem, v současnosti je správní obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Trutnov.

2.1.2 Členění města a základní informace o městě
Území města se skládá celkem z 21 částí11 – Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní
Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov,
Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Studenec, Vnitřní Město, Volanov a Voletiny.
Celková rozloha města je 10 332 ha a skládá se celkem ze 17 katastrálních území – Babí, Bezděkov u
Trutnova, Bohuslavice nad Úpou, Bojiště u Trutnova, Debrné, Dolní Staré Město, Horní Staré Město,
Lhota u Trutnova, Libeč, Oblanov, Poříčí u Trutnova, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u
Trutnova, Trutnov, Volanov a Voletiny12.
K 31. 12. 2019 zde žilo celkem 30 234 obyvatel, z toho 14 685 mužů a 15 549 žen13.
Město se skládá z 52 základních sídelních jednotek (ZSJ)14: Adamov, Babí, Bezděkov, Bohuslavice,
Bojiště, Bukový les, Červený kopec, Česká čtvrť, Debrné, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní
Předměstí, Horní Staré Město, Horní Staré Město – sever, Chmelnice, Kouty, Kryblice, Kryblický les,
Křížový vrch, Lhota, Libeč, Močidla, Na nivách, Nová Střítež, Nové Domky, Nové Dvory, Nové Voletiny,
Nové Voletiny – sever, Nový Rokytník, Oblanov, Peklo, Pod Poříčským hřbetem, Pod Skalkou, Poříčí,
Poříčský hřbet, Rubínovice, Sídliště Zelená Louka – jih, Sídliště Zelená Louka – sever, Starý Rokytník,
Střední Předměstí, Střední Předměstí – sever, Střední Předměstí – sídliště, Střítež, Studenec, Šibeník,
Trutnov – střed, Úpské Předměstí, Vlčí jáma, Volanov, Voletiny, Za komínem a Za tratí.
Krajské město Hradec Králové je od Trutnova vzdáleno zhruba 50 km15.

11

Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (§27, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
12
Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/
13
Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
14
Základní sídelní jednotky jsou územní jednotky, které jsou skladebné (spolu se svými díly) jak do správní (obce),
tak do technické (katastrální území), evidenční (části obcí) i sídelní struktury a z toho důvodu mají velký význam
pro prostorovou identifikaci (jako základní číselník, z něhož se odvozují kódy dalších prostorových jednotek) a
také při přípravě a vyhodnocování sčítání lidu. ZSJ mají své územní vymezení, kterým beze zbytku vyplňují obce.
Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/
15
Zdroj: Mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/
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Tabulka 1: Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury v rámci města Trutnov
Název města

Název katastrálního území

Část města

Název základní sídelní jednotky

Babí
Bezděkov u Trutnova

Babí
Bezděkov
Adamov
Bohuslavice

Debrné

Babí
Lhota
Adamov
Bohuslavice
Bojiště
Nový Rokytník
Libeč

Dolní Staré Město

Dolní Staré Město

Horní Staré Město

Horní Staré Město

Lhota u Trutnova

Lhota

Libeč

Libeč

Oblanov

Oblanov

Poříčí u Trutnova

Poříčí

Bohuslavice nad Úpou
Bojiště u Trutnova

Nový Rokytník
Starý Rokytník
Střítež u Trutnova
Studenec u Trutnova

Starý Rokytník
Nový Rokytník
Střítež
Studenec

Dolní Předměstí

Trutnov

Horní Předměstí

Trutnov
Kryblice

Střední Předměstí

Vnitřní Město
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Bojiště
Debrné
Dolní Staré Město
Močidla
Bukový les
Horní Staré Město
Horní Staré Město-sever
Peklo
Sídliště Zelená Louka-jih
Sídliště Zelená Louka-sever
Za Komínem
Lhota
Libeč
Nové Voletiny-sever
Oblanov
Kouty
Nové Domky
Pod Poříčským hřbetem
Pod Skalkou
Poříčí
Úpské Předměstí
Vlčí jáma
Nový Rokytník
Rubínovice
Starý Rokytník
Nová Střítež
Střítež
Studenec
Česká čtvrť
Dolní Předměstí
Kryblice
Nové Dvory
Trutnov-střed
Horní Předměstí
Chmelnice
Kryblický les
Šibeník
Trutnov-střed
Za tratí
Kryblice
Poříčský hřbet
Červený kopec
Česká čtvrť
Na nivách
Střední Předměstí
Střední Předměstí – sever
Střední Předměstí – sídliště
Trutnov-střed
Za tratí
Trutnov-střed
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Název města

Název katastrálního území

Část města

Volanov

Volanov

Voletiny

Voletiny

Název základní sídelní jednotky
Křížový vrch
Volanov
Nové Voletiny
Voletiny

Trutnov

Poznámky: Některé části města zasahují do více katastrálních území: Část města Nový Rokytník zasahuje do
katastrálních území: Bojiště u Trutnova, Starý Rokytník a Střítež u Trutnova. Část města Lhota zasahuje do
katastrálních území: Bezděkov u Trutnova a Lhota u Trutnova. Část města Libeč zasahuje do katastrálních území:
Debrné a Libeč.
Některé ZSJ zasahují do více částí města: ZSJ Česká čtvrť zasahuje do částí města: Dolní Předměstí a Střední
Předměstí. ZSJ Bojiště zasahuje do částí města: Bojiště a Nový Rokytník. ZSJ Kryblice zasahuje do částí města:
Dolní Předměstí a Kryblice. ZSJ Trutnov – střed zasahuje do částí města: Dolní Předměstí, Horní Předměstí, Střední
Předměstí a Vnitřní Město. ZSJ Za tratí zasahuje do částí města: Horní Předměstí a Střední Předměstí.
Zdroj: Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí https://vdp.cuzk.cz/

2.1.3 Demografický vývoj obyvatelstva
Základní analýza demografického vývoje obyvatelstva může poskytnout obrázek, jak se mění celkový
počet trvale bydlících osob v průběhu času ve městě. S tím souvisí i vývoj věkové struktury. Na základě
vývoje lze následně i usuzovat, jestli bude spíše docházet k růstu či poklesu potenciálních aktivně
sportujících obyvatel, v jakém budou věku apod.
Graf 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel ve městě Trutnov mezi lety 2005 až 2019.

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Trutnov v období 2005-2019
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Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz

Z grafu 1 vyplývá, že počet trvale bydlících obyvatel ve městě ve sledovaném období klesl přibližně
o 3 %. Mezi některými sledovanými lety nepatrně stoupl, většinou ale klesal, a to z důvodu výrazně
záporného migračního salda (viz dále). Nelze opomenout ovšem fakt, že do celkového počtu obyvatel
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znázorněných v grafu 1 nejsou započítáni cizinci, kteří ve městě dlouhodobě bydlí, ovšem nemají ve
městě trvalé bydliště.
Přirozený přírůstek obyvatel představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých
obyvatel v daném období a území16. Pokud je kladný, více lidí se narodilo, než zemřelo. Pokud je
záporný, více lidí zemřelo, než se narodilo.
Migrace představuje nevratný pohyb z jednoho místa do druhého. V našem případě to je přistěhování
do města Trutnov z nějaké jiné lokality nebo naopak vystěhování z města Trutnov do jiné lokality. Saldo
migrace je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli. Pokud je kladné, je město ziskové
z hlediska migrace, pokud je záporné, je ztrátové. Přirozený přírůstek i migrace obyvatel byly sledovány
v rozmezí let 2009 až 2019 (graf 2).

Graf 2: Přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek ve městě Trutnov v období 2009-2019
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Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/

Z grafu 2 vyplývá, že město bylo v některých sledovaných letech ziskové z pohledu přirozeného
přírůstku, v některých ztrátové. Za celé sledované období 2009-2019 bylo město z pohledu
přirozeného přírůstku ztrátové o 64 obyvatel.
Výrazně ztrátové bylo město z důvodu záporného migračního salda. Za celé sledované období 20092019 město ztratilo migrací celkem 996 osob. Úbytek obyvatel v důsledku migrace mohl být způsoben
hned několika důvody – stěhování za prací, stěhování na vesnici z důvodu většího klidu, stěhování za
příbuznými, kteří bydlí jinde, stěhování za přítelkyní apod.
Obyvatelstvo podle věkové struktury v čase znázorňuje graf 3.

16

Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
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Graf 3: Věková struktura obyvatelstva ve městě Trutnov v období 2014-2019 (v %)
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Zdroj: Městská a obecní statistika, https://vdb.czso.cz/mos/

Z grafu 3 vyplývá, že podíl věkové kategorie 0 až 14 let byl ve sledovaném období konstantní. V čase
postupně dochází k navyšování podílu věkové kategorie 65 a více let na úkor kategorie 15 až 64 let, což
je způsobeno postupným přechodem obyvatelstva v produktivním věku do věku poproduktivního.

Výše uvedená základní analýza demografického vývoje obyvatelstva podala obraz o trvale bydlícím
obyvatelstvu. Z pohledu např. budoucího počtu členů spolků lze určité možné trendy odvodit, tj. když
klesá počet trvale bydlících obyvatel města v čase, může to mít za následek postupný úbytek členů
zájmových spolků.
Poloha města v atraktivní turistické lokalitě však má za následek vyšší počet přítomných obyvatel na
území města především v zimním a letním období, než je počet trvale bydlících obyvatel. V rámci
dokumentu je tak nutné zohlednit z pohledu sportovní infrastruktury a služeb i tento fakt.

Analýza demografického vývoje je podrobně přehledně zpracována ve Strategickém plánu rozvoje
města Trutnova na období 2020-2025, konkrétně v kap. 1.1.4 Analýza demografického vývoje17.

17

Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020-2025 je dostupný zde:
https://www.trutnov.cz/cs/mesto/plany-a-mapy/
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2.1.4 Základní předpoklady pro rozvoj sportu ve městě
Za základní předpoklady pro rozvoj sportu a sportovních aktivit ve městě lze označit tři následující:
➢ Přírodní předpoklady – představují podmínky, které město v podstatě nemůže ovlivnit. Od nich
se odvíjí, které typy sportovních činností je vhodné ve městě provozovat či se jim věnovat. Město
disponuje dobrými přírodními předpoklady pro potřeby rozvoje řady sportů, jak zimních, tak
letních – běžecké lyžování, cykloturistika, pěší turistika atd.
➢ Dostupná sportovní infrastruktura – jedná se o dostupná sportovní zařízení a plochy ve městě.
Tento předpoklad již město ovlivnit může, přičemž dostupné množství se odvíjí většinou od
dostupného prostoru a finančních prostředků města. Samozřejmostí je předpoklad minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí a soulad s územním plánem města. Stávající dostupné
sportovní infrastruktuře ve městě je věnována kap. 2.2.
➢ Dostatek zájemců o sportovní aktivity – výše uvedené předpoklady by z pohledu rozvoje sportu
byly zanedbatelné, pokud by nebyl o jejich využití zájem, a to jak z řad místních obyvatel, tak
turistů. V případě místních obyvatel se jedná především o aktivní členy zájmových spolků, které
se zabývají primárně či alespoň okrajově sportem a sportovní činností. Opomenout nelze ani ale
občany, kteří nejsou členem zájmového spolku či sportovního klubu, ale sportu se věnují a
využívají dostupných zařízení ve městě. Z pohledu turistů či návštěvníků je území města zajímavé,
neboť nabízí vybavenost, která běžně v menších obcích či městech dostupná není (krytý plavecký
bazén, fotbalový stadion s umělým trávníkem, zimní stadion apod.). Dále nelze opomenout ani
blízkost horských turistických center východních Krkonoš, což bezpochyby může přispívat k vyšší
koncentraci turistů ve městě především v zimním a letním období.

2.2 Sportovní infrastruktura
Město Trutnov disponuje širokou nabídkou sportovních zařízení a ploch. Níže je uveden rámcový
přehled sportovních zařízení a ploch, které jsou ve vlastnictví města Trutnov. Bližší informace k těmto
sportovním zařízením a plochám (lokalizace, dostupnost a přístup, povrch, zhodnocení technického
stavu, informace o subjektu zajišťujícím správu, údržbu a provoz daného zařízení/sportoviště a období
pořízení fotografií) jsou uvedeny v příloze 1.

Přehled sportovních zařízení a ploch, které jsou ve vlastnictví města Trutnov
Sportovní zařízení a plochy ve správě společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
Fotbalový a atletický stadion (hřiště s umělou trávou – MFK Trutnov, z.s., atletický ovál a sektory – TJ
LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.)
Krytý plavecký bazén
Kuželna (provoz – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.)
Městské koupaliště
Skatepark a pumptrack - Junkyard
Tenisový areál
Zimní stadion
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Sportovní zařízení a plochy ve správě společnosti Technické služby Trutnov s.r.o.
Dětské hřiště a hřiště Kubelíkova
Dětské hřiště a hřiště Michnova
Dětské hřiště a hřiště Sukova
Dětské hřiště a hřiště Úpské nábřeží mezi č.p. 237-238
Dětské hřiště a sportoviště Bojiště
Dětské hřiště a sportoviště ve Lhotě
Dětské hřiště a sportovní hřiště Rozmarýnová
Dětské hřiště Benešova u budovy s č. p. 473
Dětské hřiště Bohuslavice
Dětské hřiště Bratrství
Dětské hřiště Červený kopec
Dětské hřiště Dlouhá
Dětské hřiště Dlouhá u budovy s č. p. 572
Dětské hřiště Dolní promenáda
Dětské hřiště Horní Předměstí
Dětské hřiště Horská
Dětské hřiště Junáků
Dětské hřiště Křižíkova
Dětské hřiště Libušinka
Dětské hřiště Mánesova
Dětské hřiště Maxima Gorkého
Dětské hřiště Nábřežní u budov s č. p. 597 a 598
Dětské hřiště Pampelišková u budovy s č. p. 506
Dětské hřiště Pampelišková u budovy s č. p. 516
Dětské hřiště Slunečná
Dětské hřiště Strojnická, u č. p. 498
Dětské hřiště u Dvoračky
Dětské hřiště u rozcestí ulic Kryblická a K Poříčské stráni
Dětské hřiště U Školy ZŠ V Domcích
Dětské hřiště u ZŠ R. Frimla
Dětské hřiště ulici Lesnická, u Studny
Dětské hřiště ulici Palackého
Dětské hřiště Úpská
Dětské hřiště Úpská-Dlouhá
Dětské hřiště v Adamově
Dětské hřiště v ulici U Stadionu mezi č. p. 349 a 350
Dětské hřiště v ulici U Stadionu mezi č. p. 351 a 353
Dětské hřiště v ulici U Stadionu u budovy s č. p. 347
Dětské hřiště vedle plaveckého bazénu
Dětské hřiště Vítězslava Nováka
Dětské hřiště Voletinská
Dětské hřiště Za Komínem
Dětské hřiště Zvonková
Fotbalové hřiště ulice V. Nováka
Houpačka a pískoviště u Palackého č. p. 396
Houpačka Křižíkova
Hřiště a dětské hřiště B. Němcové
Hřiště a dětské hřiště Slévárenská Šestidomí
Hřiště a dětské hřiště Tkalcovská, u č. p. 410
Hřiště a houpačky v ulici Prokopa Holého
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Hřiště Lipová u č. p. 397
Hřiště Lnářská
Hřiště mezi ulicemi B. Němcové a M. Pujmanové
Hřiště Smetanova
Hřiště v ulici U Stadionu
Hřiště Zámečnická, u č. p. 615
Pískoviště a houpačka Smetanova
Pískoviště a houpačky mezi budovami s č. p. 524 a 525
Pískoviště a houpačky mezi budovami s č. p. 526 a 527
Pískoviště Palackého
Pískoviště v ulici Kryblická u budovy s č. p. 56
Pískoviště v ulici Chodská mezi č. p. 417 a 420
Pískoviště v ulici Prokopa Holého
Pískoviště v ulici Psohlavců u č. p. 425
Pískoviště v ulici U Stadionu mezi č. p. 350 a 351
Pískoviště ve vnitrobloku u Palackého č. p. 381
Sportoviště Střítež
Sportoviště Studenec
Sportoviště v areálu kempu Dolce
Sportovní hřiště a dětské hřiště Benešova
Sportovní hřiště a pískoviště Křižíkova
Sportovní hřiště Junáků
Sportovní hřiště Úpská
Sportovní hřiště v Babí
Sportovní hřiště Zvonková
Víceúčelové sportovní hřiště Za Komínem
Sportovní zařízení a plochy ve správě společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Dětské hřiště u Paradráhy
Fit stezka Houska
Fit stezka Poříčský hřbet
Fit stezka Lesopark
Mobiliář Paradráha
Workout pod Para
Sportovní zařízení a plochy ve správě škol zřizovaných městem
Dětské hřiště u budovy 1.-3. třídy ZŠ Náchodská
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Benešova
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Horská
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Komenského
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Kryblická
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Maxima Gorkého
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Novodvorská
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Tkalcovská
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Úpská
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště V Domcích
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Voletiny
Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Žižkova
Dětské hřiště v ulici Kryblická u budovy s č. p. 64
Gymnastická tělocvična v ZŠ Komenského
Herna stolního tenisu při ZŠ R. Frimla

Stránka 14 z 81

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020–2025 – Analytická část

Horolezecké stěny v ZŠ Komenského
Hřiště pro plážové sporty při ZŠ Náchodská
Malá tělocvična (dojo) v ZŠ kpt. Jaroše
Malá tělocvična se zázemím v ZŠ Náchodská
Malé tělocvičny v ZŠ Mládežnická
Sportovní areál při ZŠ Mládežnická
Sportovní areál u ZŠ Komenského
Sportovní areál u ZŠ R. Frimla
Sportovní areál u ZŠ V Domcích
Sportovní hala při ZŠ Komenského
Sportovní hala při ZŠ R. Frimla se zázemím
Taneční sál v ZŠ R. Frimla
Tělocvična v ZŠ kpt. Jaroše se zázemím
Tělocvična v ZŠ pro žáky se SVP ve Voletinách
Sportovní víceúčelové hřiště a houpačky ve Voletinách
Tělocvičny se zázemím v ZŠ V Domcích
Univerzální tělocvična v ZŠ Komenského
Velká tělocvična se zázemím v ZŠ Náchodská
Velká tělocvična v ZŠ Mládežnická
Zrcadlový sál v ZŠ Mládežnická
Sportovní zařízení a plochy ve správě škol zřizovaných Královéhradeckým krajem
Dětské hřiště u Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124
Dětské hřiště u ZŠ, MŠ a Praktické škole
Sportovní hřiště u ZŠ, MŠ a Praktické škole
Workout Červený kopec
Sportovní zařízení a plochy ve správě dalších subjektů výše nejmenovaných
Areál loděnice
BallPark RedField se zázemím
Běžecký lyžařský areál Paradráha
Bikepark Vlčka
Dětské hřiště u Městských jeslí
Fotbalové hřiště Bohuslavice a zázemí
Minigolf poblíž areálu kempu Dolce
Nohejbalové hřiště Bohuslavice
Sportovní areál Starý Rokytník
Sportovní areál v Horním Starém Městě
Sportovní areál v Libči
Sportovní areál v Poříčí
Sportovní areál ve Volanově
Středisko volného času a jeho areál
Štěrkové hřiště a houpačka ve Voletinách
Tenisové kurty a volejbalový kurt poblíž areálu kempu Dolce
Volejbalové kurty ulice V. Nováka
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Další sportovní zařízení a plochy, které nejsou ve vlastnictví města Trutnov
Broková střelnice při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a vyšší odborné škole na Babí
Fit stezka Horní Staré Město
Gymnastická tělocvična při Gymnáziu Trutnov
Gymnastický sál při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a vyšší odborné škole
Malá tělocvična v Sokolovně
Sportovní hala při Gymnáziu Trutnov
Velká tělocvična se zázemím v Sokolovně
Víceúčelové sportovní hřiště při Gymnáziu Trutnov
Střelnice při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a vyšší odborné škole-Internát Lužická
Tělocvična při Vyšší odborné škole zdravotnické, Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii
Tělocvična při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a vyšší odborné škole

Dále v oblasti infrastruktury sloužící pro potřeby sportovních aktivit, resp. se sportem souvisejících
nelze opomenout zmínit ani infrastrukturu sloužící pro cykloturistiku a pěší turistiku.

Přes území města prochází celkem 3 naučné stezky:
➢ Naučná stezka Nové Dvory – Babí – vede z Trutnova napříč hřebenem nejvýchodnějšího výběžku
Krkonoš až ke známé pevnosti Stachelberg. Na stezce je celkem třináct zastavení18.
➢ Naučná stezka Den bitvy u Trutnova 27.6.1866 – stezka připomínající místa, kde se udála jediná
vítězná bitva rakouské armády v této oblasti během prusko-rakouské války. Informační panely
návštěvníky seznámí s historickými podrobnostmi této události i celé války. Stezka končí u
vojenského hřbitova na Janském vrchu. Měří celkem 4 km a má osm zastávek a dvanáct
informačních tabulí19. Na ni navazuje cyklotrasa o délce 11 km, která prochází místy významných
bojů.
➢ Naučná stezka Opevněné Trutnovsko – vede po linii těžkého a lehkého opevnění v okolí Trutnova.
Stezka měří celkem 7 km a v rámci její trasy je řada informačních panelů.20

Na území města lze dále nalézt 4 fit stezky:
➢ Fit stezka Poříčský hřbet – prochází na Poříčském hřbetu. Na trase stezky jsou cvičební prvky
(celkem 9) i doprovodný mobiliář (4 přístřešky s posezením, řada laviček a odpadkových košů).
➢ Fit stezka Houska – prochází okolím vrchu Houska. Část stezky slouží zároveň jako cyklostezka,
jejíž povrch je přizpůsoben i k jízdě na kolečkových bruslích či kolečkových lyžích. Stezka je
doplněna množství cvičebních prvků a přístřešků.
➢ Fit stezka Lesopark – prochází kolem běžeckého a lyžařského areálu Paradráha. Obsahuje řadu
stanovišť, na kterých lze nalézt širokou škálu posilovacích prvků.
➢ Fit stezka Horní Staré Město – prochází podél řeky Úpy lesem od Zelené louky k Bělidlu. Na své
trase obsahuje celkem 11 cvičebních prvků.

18

Zdroj: Internetové stránky serveru vyletnik.cz https://www.vyletnik.cz/
Zdroj: Internetové stránky serveru Region-Krkonoše https://www.region-krkonose.cz/, Mapový server
Mapy.cz https://mapy.cz/
20
Zdroj: Internetové stránky serveru kudyznudy.cz https://www.kudyznudy.cz/, Mapový server Mapy.cz
https://mapy.cz/
19
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Na území města lze nalézt tři cyklostezky:
➢ Cyklostezka s inline stezkou v Trutnově (obrázek 1) – vede z Horního Starého Města, přes Dolní
Staré Město, Střední Předměstí do Poříčí. Délka cyklostezky je 6 kilometrů, povrch je z převážné
části asfaltový.
➢ Cyklostezka s inline stezkou v okolí vrchu Houska – okružní cyklostezka v okolí vrchu Houska.
Délka cyklostezky je 2,3 kilometrů, povrch je asfaltový. Cyklostezka je ve velmi dobrém stavu.
➢ Cyklostezka do Volanova – vede od parkoviště „Volanovská“ k průmyslové zóně ve Volanově.
Délka cyklostezky je 640 metrů, povrch je ze zámkové dlažby. Cyklostezka je v dobrém stavu.

Obrázek 1: Cyklostezka s inline stezkou v Trutnově – k říjnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Přes území města Trutnov prochází celkem 11 cyklotras (tabulka 2).
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Tabulka 2: Cyklotrasy procházející městem Trutnov
Číslo
cyklotrasy

Název

Délka
(km)

Obtížnost

Povrch

Trasa

4212

Trutnov – Trutnov

4

obtížná

asfalt, zpevněné
cesty

okružní kolem vrchu Šibeník

4213
4300
4081

4091

4209
4211

Trutnov, promenáda
– Za Zámeckým
vrchem
Hostinné – Trutnov –
Horní Staré Město
Královec, celnice –
Trutnov, Horní Staré
Město

7

střední

asfalt, zpevněné
cesty

Trutnov-restaurace DvoračkaVébrovka-Za Zámeckým vrchem

19

střední až
obtížná

asfalt, šotolina,
zpevněný povrch

16

lehká

asfalt, šotolina

Poříčí u Trutnova,
odb. Lhota – Zábrodí

24,5

střední

asfalt, zpevněné
cesty

Hostinné-Čermná-Vlčice-Zřícenina hradu
Břečtejn-Horní Staré Město
Hraniční přechod Královec-Lubawka
(Polsko)-Žacléř-Prkenný Důl-BabíTrutnov
Poříčí, odb. na Lhotu-Lhota-Paseka, Na
Špici-Paseka-Bílý kámen-Odolov-Horní
Kostelec-Kostelecké Končiny-Horní
Rybníky-Zábrodí

6

střední

7

střední

Lhota – Starý
Sedloňov
Starý Rokytník –
Staré Buky

4084

Voletiny – Babí

7,5

střední

K26B

Bystřice – Pod
Stachelbergem

7

střední

Libečská

Křenov – Libeč

4,5

lehká

4210

Babí – Poříčí

20

střední

asfalt, zpevněné
cesty
asfalt, zpevněné
cesty
asfalt, zpevněné
cesty
asfalt, zpevněné
cesty
asfalt, zpevněné
cesty
asfalt, zpevněné
cesty

Lhota-Starý Sedloňov
Starý Rokytník-Novorokytnická-Staré
Buky
Voletiny-Babí
Bystřice-Pod Stachelbergem
Křenov-Libeč
Babí-Křenov-Bernartice-Voletiny-Poříčí

Poznámka: Tučně jsou zvýrazněny lokality na území města Trutnov.
Zdroje: Portál Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/
Mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/

Opomenout nelze ani tzv. traily. V místní části Lhota U Trutnova se nachází trailové centrum Trutnov
trails z.s., kde lze získat informace o trailech, půjčovnu kol, občerstvení atd. Co se týče samotných trailů,
v současné době se v lokalitě Čížkových kamenů a Jestřebích hor nachází cca 37 km přírodních single
trailů různých obtížností, takže jsou tyto stezky vhodné pro všechny výkonnostní skupiny jezdců21.
Přehled trailů a základní informace k nim je uveden v tabulce 3.

21

Zdroj: Internetové stránky spolku Trutnov trails, z.s. http://trutnovtrails.cz/
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Tabulka 3: Přehled trailů v lokalitě Čížkových kamenů a Jestřebích hor – k březnu 2021
Název trailu

Obtížnost

Panský stoupák
Floutkův Stoupák
Floutek trail
Kozí trail
Bunkr trail
Úpa trail
Modřínový trail
Perníkový trail
Trail Myší dírou
Rýbrcoul trail
Trail Pod Jeskyňkou
Boulder Trail
Trail Ptačí perspektiva
Žiletka

nástupní trail
nástupní trail
lehký trail
lehký trail
lehký trail
lehký trail
středně obtížný trail
středně obtížný trail
středně obtížný trail
středně obtížný trail
náročný trail
náročný trail
náročný trail
náročný trail

Délka
(v km)
3,4
4,1
3,3
4,5
6,8
3,5
3,3
1,8
1,0
0,8
2,0
2,6
0,8
1,5

Zdroj: Internetové stránky spolku Trutnov trails, z.s. http://trutnovtrails.cz/

Územím města prochází celkem deset turistických tras22:
➢ červeně značená trasa č. 0403, která vede z Horních Albeřic přes Rýchorský kříž, Stachelberg a
Vebrovku do Trutnova a dále pokračuje přes Malé Svatoňovice do Úpice
➢ modře značená trasa č. 1820, která vede z Rýchorské boudy přes Pašovku do Horního Starého
Města a dále pokračuje přes Dolce do Záboří
➢ modře značená trasa č. 1822, která vede z Hostinného přes Lišku a Volanov do Trutnova
➢ zeleně značená trasa č. 4413, která vede z Trutnova přes Suchovršice, Úpici a Červený Kostelec
do Rokytníku u Hronova
➢ žlutě značená trasa č. 7233, která vede z Bučiny přes Trutnov do Poříčí
➢ modře značená trasa č. 1826, která vede z Malých Svatoňovic přes Velké Svatoňovice, Končiny a
Sedmidomí do Starého Rokytníku
➢ zeleně značená trasa č. 4215, která vede ze Lhoty přes Čížkovy kameny do Bohuslavic nad Úpou
➢ žlutě značená trasa č. 7231, která spojuje Horní Staré Město a Babí
➢ zeleně značená trasa č. 4216, která vede z Prkenného dolu přes Stachelberg, Horní Staré Město a
Mladé Buky do Janských Lázní
➢ zeleně značená trasa č. 4271, která vede z Horního Starého Města přes Zbirohy a Mladé Buky do
Janských Lázní

22

Zdroj: Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/
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2.3 Analýza aktérů v oblasti sportu ve městě
Sportovní prostředí ve městě utvářejí různé skupiny osob či subjektů, které zároveň mohou ovlivnit
celkový rozvoj sportu v souladu se stanovenými strategickými cíli tohoto dokumentu. Jedná se o tyto
aktéry:
➢

Vedení města – zastupitelstvo města, rada města – z titulu své funkce pomáhají utvářet
podmínky pro rozvoj sportu a finančně podporují sport, sportovní kluby a sportovní akce na všech
úrovních.

➢

Odbory městského úřadu23 – svojí činností a náplní některých aktivit v rámci svých agend
pomáhají rozvoji a podpoře sportu ve městě. Jedná se o:

23

o

Odbor finanční:
▪ příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu města v oblasti sportu
▪ zajišťování agendy příspěvků města
▪ sumarizace žádostí o příspěvek, příprava podkladů pro jednání komise pro sport a
sportovní zařízení
▪ příprava materiálů pro Radu města Trutnova a Zastupitelstvo města Trutnova
▪ spolupráce s tělovýchovnými jednotami a ostatními organizacemi provozujícími
sportovní aktivity
▪ zajišťování mapování organizací zabývajících se sportem v Trutnově, vytváření a
aktualizace databáze základních údajů o jejich činnosti
▪ spolupracuje s příslušnými odbory městského úřadu (majetku města, rozvoje města a
sociálních věcí, školství a zdravotnictví) a organizacemi města (Technické služby Trutnov
s.r.o., Lesy a parky Trutnov s.r.o., školy) v oblasti sportu a doporučení při přípravě a
realizaci investičních akcí a infrastruktury v oblasti sportu
▪ příprava smluv o poskytnutí příspěvků apod.
▪ sledování a odpovědnost za čerpání a nepřekročení rozpočtu jednotlivých položek
▪ kontrola vyúčtování a účelnosti využití poskytnutých finančních příspěvků
▪ veřejnoprávní kontrola ve spolupráci s útvarem interního auditu a kontroly

o

Odbor Kancelář MěÚ
▪ aktuální zveřejňování příspěvků a zajišťování styku s veřejností prostřednictvím tiskové
mluvčí a prostřednictvím internetu na webových stránkách města
▪ správa webových stránek Trutnov-město sportu http://www.trutnovmestosportu.cz/

o

Odbor majetku města
▪ zajišťuje výkon vlastnických práv ke sportovištím ve vlastnictví města
▪ zajišťuje výkon práv a povinností města ze smlouvy o závazku veřejné služby

o

Odbor rozvoje města
▪ připravuje a zajišťuje realizaci nových sportovišť
▪ připravuje a zajišťuje realizaci rozsáhlých rekonstrukcí sportovišť ve vlastnictví města
▪ kontroluje přípravu a realizaci rekonstrukcí sportovišť ve vlastnictví města prováděných
jinou osobou

Zdroj: Strategický plán rozvoje sportu v Trutnově pro období 2015-2020
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➢

Komise pro sport a využití sportovních zařízení24 – jedná se o poradní orgán fungující při Radě
města Trutnova, který podává návrhy z titulu její činnosti. Dále také vybírá sportovce roku a též
navrhuje rozdělení finančních příspěvků na základě došlých žádostí.

➢

Organizace zabezpečující provoz, správu a údržbu sportovních zařízení ve městě – jedná se
především o MEBYS Trutnov s.r.o., Technické služby Trutnov s.r.o. a Lesy a parky Trutnov s.r.o.
o

MEBYS Trutnov s.r.o. – od roku 2013 má město uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby,
na jejímž základě třetí osoba (MEBYS Trutnov s.r.o. – organizace ze sta procent vlastněná
městem Trutnov) zajišťuje správu některých sportovišť přístupných pro veřejnost a město
zabezpečuje financování v souvislosti s touto činností. Výčet těchto sportovišť včetně
prostředků určených na provoz těchto sportovišť je uveden v kap. 2.5.1 Financování
z rozpočtu města.

o

Technické služby Trutnov s.r.o. – zpracovávají souhrnné informace o technickém stavu a
kvalitě volně přístupných venkovních hřišť a plácků, majetkových poměrech, četnosti
využívání, účelech využití, stávajících možnostech využití apod. a zajišťují správu volně
přístupných venkovních hřišť a plácků ve vlastnictví města.

o

Lesy a parky Trutnov s.r.o. a Česká lesnická akademie Trutnov – zajišťují správu volně
přístupných venkovních hřišť, které se nachází v lesoparku a ostatních příměstských lesích.

o

Opomenout nelze ale ani řadu spolků, které zabezpečují správu, údržbu a provoz některých
zařízení/sportovišť, které využívají ke své sportovní činnosti (např. sportovní areály
v některých místních částech města, BallPark RedField atd.).

➢

Školy – v rámci výukového procesu organizují sportovní aktivity pro své žáky, organizují sportovní
akce s účastí jiných škol, ale i akce pro širokou veřejnost. Dále je jim mnohdy svěřeno hospodaření
s daným majetkem a zajišťují tak i údržbu sportovišť v rámci svých vnitřních objektů či v jejich
navazujícím okolí, které slouží především pro jejich potřeby. Přehled škol se sídlem v Trutnově
podává tabulka 4.

➢

Středisko volného času, Trutnov – poskytuje smysluplné trávení volného času dětem již od tří let
věku včetně sportovních aktivit.

➢

Spolky a sportovní kluby – organizují sportovní aktivity a pořádají sportovní akce. Výčet spolků a
sportovních klubů, které se věnují oblasti sportu primárně či částečně, je uveden v tabulce 5.

➢

Neorganizovaní sportovci – obyvatelé i návštěvníci města, kteří svůj volný čas věnují sportovní
činnosti.

24

Zdroj: Strategický plán rozvoje sportu v Trutnově pro období 2015-2020
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Tabulka 4: Přehled škol se sídlem ve městě Trutnov – k březnu 2021
Název školy
Základní škola, Trutnov,
Komenského 399
Základní škola, Trutnov 2,
Mládežnická 536
Základní škola, Trutnov, R.
Frimla 816
Základní škola kpt. Jaroše,
Trutnov, Gorkého 38
Základní škola, Trutnov 3,
Náchodská 18
Základní škola, Trutnov, V
Domcích 488
Základní škola pro žáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami, Trutnov
Mateřská škola, Trutnov
Základní umělecká škola
Trutnov
Gymnázium, Trutnov,
Jiráskovo náměstí 325
Česká lesnická akademie
Trutnov - střední škola a
vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola
zdravotnická, Střední
zdravotnická škola a
Obchodní akademie,
Trutnov
Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola,
Trutnov
Mateřská škola, Trutnov,
Na Struze 124
Střední průmyslová škola,
Trutnov, Školní 101
Střední škola hotelnictví,
řemesel a gastronomie,
Trutnov, příspěvková
organizace
ABLE mateřská škola a
znalecká a realitní a.s.

IČ

RED_IZO

64201180 600101916
64201147 600101924
64201139 600101932
64201112 600101959
64201171 600102378
64201121 600102432
70886598 600102572

Adresa
Komenského 399
541 01 Trutnov
Mládežnická 536
541 02 Trutnov
Rudolfa Frimla 816
541 01 Trutnov
Maxima Gorkého 38
541 01 Trutnov
Náchodská 18
541 03 Trutnov
V Domcích 488
541 01 Trutnov
Mentzlova 1
541 01 Trutnov

Komenského 485
541 01 Trutnov
Krakonošovo náměstí 73
68247117 600102564
541 01 Trutnov
Jiráskovo náměstí 325
60153237 600012875
541 01 Trutnov
75009617 668000694

Zřizovatel
Město Trutnov
Město Trutnov
Město Trutnov
Město Trutnov
Město Trutnov
Město Trutnov
Město Trutnov
Město Trutnov
Město Trutnov
KHK kraj

60153296 600012905

Lesnická 9
541 01 Trutnov

KHK kraj

13582968 600019829

Procházkova 303
541 01 Trutnov

KHK kraj

70841179 600024610

Horská 160
541 02 Trutnov

KHK kraj

60153041 600024661
69174415 610200381

Na Struze 124
541 01 Trutnov
Školní 101
541 01 Trutnov

KHK kraj
KHK kraj

Webové stránky
https://www.zs
komtu.cz/
https://zs
mltu.cz/
https://www.
4zsrf.cz/
https://www.zs
kptjarose.cz/
https://www.
zsnachtu.cz/
https://zs
vdomcich.cz/
https://zs
voletiny.cz/
https://www.
mstrutnov.cz/
http://www.
zustrutnov.cz/
https://www.
gymnaziumtu.cz/
https://www.
clatrutnov.cz/

http://www.szs
trutnov.cz/
https://www.
mzpstrutnov.cz/
http://www.
msspctu.cz/
https://www.
spstrutnov.cz/

06668224 691012440

Volanovská 243
541 01 Trutnov

KHK kraj

https://www.
horegas.cz/

27529410 691005508

Spojovací 61
541 01 Trutnov

soukromá osoba

https://meluzinek.
ablems.cz/

Vysvětlivky: KHK kraj = Královéhradecký kraj, IČ = identifikační číslo, RED_IZO = resortní identifikátor
Zdroje: Rejstřík škol a školských zařízení https://rejskol.msmt.cz/
Internetové stránky škol

Z tabulky 4 vyplývá, že se jedná o 9 škol, které zřizuje samotné město Trutnov (sedm základních škol,
jedna mateřská škola s 11 pracovišti, jedna základní umělecká škola), dále o 7 škol, jejichž zřizovatelem
je Královéhradecký kraj (pět středních škol (z toho dvě i s vyšší odbornou školou), dvě školy speciální
(jedna mateřská škola, jedna škola s mateřskou, základní a praktickou školou)) a o jednu mateřskou
školu, která je zřizována soukromou právnickou osobou.
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Z pohledu organizovaných sportovních činností jsou nejvýznamnější spolky a kluby, jejichž hlavní
činností je právě sport. Jejich aktivita je jedním z velkých potenciálů rozvoje sportu ve městě. Výčet
těchto organizací je uveden v následující tabulce 5.
Tabulka 5: Zájmové spolky a sdružení zabývající se sportem v Trutnově – k březnu 2021
Název spolku
"Billiard Club SHARK´S"
"OTF o.s."
1. Krkonošský curlingový klub
Trutnov, z.s.
Agentura AG Trutnov
Bene Dance Art Team, z.s.
BikeSports o.s.
BK DRAK Trutnov
BOWLING CLUB TRUTNOV
Boxing club Rebel z.s.
Boxing club Trutnov, z. s.
Bridžový klub Trutnov, z. s.
CZECH SPEEDSKI
ASSOCIATION z.s.
Česká konfederace okresních
svazů ledního hokeje
Českomoravská myslivecká
jednota, z.s., okresní
myslivecký spolek Trutnov
Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Trutnov
ČESKÝ SPOLEK STARÝ
ROKYTNÍK z.s.
ČSS, z.s. - sportovně střelecký
klub KRAKONOŠ
Dělnická tělovýchovná
jednota Trutnov, z. s.

DHB 27 zapsaný spolek

FAN´S "George" TRUTNOV
FbC Malé Svatoňovice, z.s.
FC PETRA Trutnov
Federace českého silového
trojboje, z.s.

Druh činnosti

Sídlo spolku

provozování
Žižkova 498
sportovních zařízení
541 01 Trutnov
provozování
Strojnická 500
sportovních zařízení
541 01 Trutnov
sportovní činnost Krakonošovo náměstí 132
(curling)
541 01 Trutnov
provozování
Lomní 340
sportovních zařízení
541 01 Trutnov
sportovní činnost Krakonošovo náměstí 127
(tancování)
541 01 Trutnov
prosazování
Maxima Gorkého 266
společných zájmů
541 01 Trutnov
provozování
nemají konkrétně
sportovních zařízení
definováno
sportovní činnost
U Hřiště 378
(bowling)
541 02 Trutnov
rekreační a zájmová
Náchodská 346
činnost
541 01 Trutnov
prosazování
Růžová cesta 566
společných zájmů
541 01 Trutnov
(box)
ostatní sportovní
Akátová 607
činnost (bridž)
541 02 Trutnov
sportovní činnost
Oskara Nedbala 712
(lyžování)
541 01 Trutnov
provozování
nemají konkrétně
sportovních zařízení
definováno
lov a odchyt divokých
Na Struze 30
zvířat a související
541 01 Trutnov
činnosti
rekreační a zájmová
Petříkovická 61
činnost (rybářství)
541 01 Trutnov
rekreační a zájmová
Starý Rokytník 192
činnost
541 01 Trutnov
sportovně střelecká
Sněženková 501
činnost
541 02 Trutnov
sportovní,
K Běluňce 18
tělovýchovná a
541 01 Trutnov
turistická činnost
sdružování přátel a
partnerů za účelem
Křižíkova 551
horských
541 01 Trutnov
memoriálových běhů
sportovní činnost
Lnářská 601
(basketbal, kuželky)
541 01 Trutnov
organizace, řízení a
Slunečná 337
propagace florbalu
541 01 Trutnov
činnost sportovního
nemají konkrétně
klubu
definováno
provozování
Dlouhá 58
sportovních zařízení
541 02 Trutnov
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IČ

Webové stránky

Právní
forma

70862150

nemají

spolek

27047920

nemají

spolek

64202844

www.curling1kck.cz

spolek

26665085

nemají

spolek

69154503

www.bdat.cz

spolek

22685570

nemají

spolek

64202721

nemají

spolek

69888868

nemají

spolek

04627083

nemají

spolek

04799399

www.boxtrutnov.cz

spolek

06530303

nemají

spolek

07701284

nemají

spolek

02370697

nemají

spolek

67777856

https://trutnov.
cmmj.cz/

pobočný
spolek

13586394 https://crstrutnov.cz/

pobočný
spolek

08521069

nemají

spolek

22843841

nemají

pobočný
spolek

43463045

nemají

spolek

06206476

nemají

spolek

71174788

www.fans
trutnov.ic.cz

spolek

27034453

nemají

spolek

60153873

nemají

spolek

22771247

nemají

spolek
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Název spolku

Druh činnosti

Sídlo spolku

FK při ZŠ Komenského
Trutnov

provozování
Komenského 399
sportovních zařízení
541 01 Trutnov
činnost sportovního
FK Sokol Volanov, z.s.
Sportovní hřiště Volanov
klubu
prosazování
Hradecká 85
Florbalový klub 001 Trutnov
společných zájmů
541 01 Trutnov
(florbal)
FLY CLUB-padákové létání a rekreační a zájmová
Kmochova 545
parašutismus, sdružení
činnost (padákové
541 01 Trutnov
Trutnov
létání a parašutismus)
provozování
Na Lukách, stadion
Fotbalový klub mládeže Úpa
sportovních zařízení
Osvobození
Fotbalový klub Poříčí u
činnost sportovního
Krátká 327
Trutnova, z.s.
klubu (fotbal)
541 03 Trutnov
ostatní sportovní
Žižkova 476
Freedom Club Trutnov
činnost
541 01 Trutnov
činnost sportovního
Na Lukách 460
HC Trutnov, z. s.
klubu
541 01 Trutnov
rekreační a zájmová
Sněženková 502
HD ENDURO o.s.
činnost
541 02 Trutnov
propagace a podpora
Tovární 596
HIGH5, z.s.
sportu
541 02 Trutnov
provozování
Na Lukách 460
Hokejový klub DRACI, z. s.
sportovních zařízení
541 01 Trutnov
rekreační a zájmová
Havlíčkova 7
Horolezecký klub EXCENTRIC
činnost (horolezectví)
541 01 Trutnov
rozvoj sportovních
Jana Nálepky 273
Jamcchi Trutnov, z. s.
dovedností, především
541 01 Trutnov
v basketbale
rekreační a zájmová
Starý statek 26
Jezdecký klub Mates
činnost (jezdectví)
541 01 Trutnov
rekreační a zájmová
Sokolovská 258
Jezdecký klub SABELL, o. s.
činnost (jezdectví)
541 01 Trutnov
organizace činností a
Junák - český skaut, středisko
Horská 73
aktivit pro děti a
Hraničář Trutnov, z. s.
541 01 Trutnov
mládež
JZD Trutnov - jezdecký klub rekreační a zájmová
Trutnov – Bojiště
Bojiště
činnost (jezdectví)
KČT, odbor Bohuslavice nad rekreační a zájmová
Tichá 527
Úpou
činnost (turistika)
541 02 Trutnov
organizace a provoz
sportovních aktivit a
Výhledy 50
KKTA, z. s.
závodů, především
541 01 Trutnov
triatlonu
Klub českých turistů, odbor rekreační a zájmová
Úpská 549
Trutnov
činnost (turistika)
541 02 Trutnov
sportovní činnost
Polská 91
Klub Jóga Trutnov, z.s.
(jóga)
541 01 Trutnov
Klub Shagya Arab při Střední činnost sportovního
Pod Houskou 86
lesnické škole Trutnov
klubu
541 01 Trutnov
servisní funkce, správa
Krajský svaz ČSPS a poskytování služeb
Na Lukách 432
Královéhradecký kraj
v oblasti plaveckých
541 01 Trutnov
sportů
Krkonošské technické sporty rekreační a zájmová
Horská 78
a činnosti
činnost
541 02 Trutnov
KRKONOŠSKÝ AUTOMOTO
sportovní činnost
Lomní 357
KLUB V AČR
(motokros)
541 01 Trutnov
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IČ

Webové stránky

Právní
forma

22734244

nemají

spolek

47467100

nemají

spolek

26526131

nemají

spolek

49290789

nemají

spolek

27025900

nemají

spolek

47467061

www.fkporici.
webz.cz

spolek

22826769

nemají

spolek

67441921

www.hctrutnov.eu/

spolek

01836161

nemají

spolek

22609563

nemají

spolek

22836381

www.hctrutnov.cz

spolek

26613352 www.excentric.wz.cz

spolek

09325077

nemají

spolek

26615045

nemají

spolek

22605002

www.jksabell.
webnode.cz

spolek

60153521

https://hranicar.
skauting.cz/

pobočný
spolek

00529001

nemají

spolek

67441602 www.bohuslavaci.eu

pobočný
spolek

07753730

nemají

spolek

72073624

www.kcttrutnov.cz

pobočný
spolek

70153469

www.jogaklub
trutnov.cz

spolek

60152761

nemají

spolek

06259332

nemají

pobočný
spolek

13586505

nemají

spolek

15037282

http://kamk.cz/

pobočný
spolek
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Název spolku

Druh činnosti

KRUPIČKA RACING TEAM

sportovní činnost

Kulečníkový klub Volanov,
z.s.

činnost sportovního
klubu (kulečník)
činnost sportovního
klubu (ultralehké
létání)
činnost sportovního
klubu (fotbal)

Letecký klub ultralehkého
létání v Trutnově
MFK Trutnov, z.s.
Moto racing club Trutnov

provozování
sportovních zařízení

rekreační a zájmová
činnost (motosport)
lov a odchyt divokých
MS PEKLO z. s.
zvířat a související
činnosti
lov a odchyt divokých
Myslivecké sdružení Trutnov,
zvířat a související
z. s.
činnosti
lov a odchyt divokých
Myslivecký spolek Rýchorský
zvířat a související
prales - Babí
činnosti
ostatní sportovní
Nemysli jen na sebe
činnost
organizace
Okresní fotbalový svaz
fotbalových soutěží,
TRUTNOV
podpora fotbalu
sportovní a
tělovýchovná činnost,
Olfin Car Ski team, z.s.
především běžecké
lyžování
činnost sportovního
PAINTBALL CLUB Trutnov o.s.
klubu (paintball)

Motorsport Radeč Klub v AČR

Peugeot auto club
Pionýr, z. s. - Pionýrská
skupina Bokouš
Pionýr, z. s. - Pionýrská
skupina Podskalák
Powerteam Trutnov, z. s.

prosazování
společných zájmů
organizace činností a
aktivit pro děti a
mládež
organizace činností a
aktivit pro děti a
mládež
činnost sportovního
klubu (silový trojboj)

provoz a propagace
leteckého modelářství
podpora
Regionální centrum Sport pro tělovýchovného a
všechny Trutnov, z.s.
sportovního vyžití pro
všechny bez rozdílu
RC Modeláři Trutnov, z. s.

IČ

Webové stránky

Právní
forma

69861315

nemají

spolek

06668089

nemají

spolek

Na Statku 31
541 01 Trutnov

69155771

nemají

spolek

Na Lukách 466
541 01 Trutnov

43463819

www.mfktrutnov.cz

spolek

Slovenská 273
541 02 Trutnov

26546876

nemají

spolek

Rýchorská 95
541 02 Trutnov

08554251

www.akradec.cz

pobočný
spolek

Fialková 456
541 02 Trutnov

70965153

nemají

spolek

Jána Nálepky 269
541 01 Trutnov

47464763

nemají

spolek

Horská 214
541 02 Trutnov

68212852

nemají

spolek

Horská 6
541 01 Trutnov

22748474

nemají

spolek

Národní 199
541 01 Trutnov

22882863 www.ofstrutnov.com

Sídlo spolku
Lhotecká 198
541 01 Trutnov
Pod Hřištěm 199
541 01 Trutnov

pobočný
spolek

Komenského 399
541 01 Trutnov

60155311

www.olfincar
skiteam.cz

spolek

U Hřbitova 370
541 02 Trutnov

28559509

nemají

spolek

Zámečnická 466
541 01 Trutnov

26541319

nemají

spolek

Smetanova 809
541 01 Trutnov

68247745

www.bokous.cz

pobočný
spolek

Šeříková 621
541 02 Trutnov

02387018

www.podskalak.eu

pobočný
spolek

Křižíkova 551
541 01 Trutnov

22732250

nemají

spolek

Pampelišková 516
541 02 Trutnov

22769951

www.balharrc.cz/

spolek

Na Nivách 568
541 01 Trutnov

22740830

nemají

spolek

Sbor dobrovolných hasičů
Trutnov - město

protipožární ochrana

nemají konkrétně
definováno

65197526

nemají

pobočný
spolek

Sdružení organizátorů
cyklistických závodů Trutnov

ostatní sportovní
činnost

nemají konkrétně
definováno

02499061

nemají

spolek
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Název spolku

Druh činnosti

Sídlo spolku

poskytování
Servisní centrum sportu ČUS
administrativně
Národní 199
Trutnov
ekonomických služeb
541 01 Trutnov
pro SK/TJ
SH ČMS - Krajské sdružení
Na Struze 30
hasičů Královéhradeckého protipožární ochrana
541 01 Trutnov
kraje
SH ČMS - Okresní sdružení
Na Struze 30
protipožární ochrana
hasičů Trutnov
541 01 Trutnov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
Dlouhá 752
protipožární ochrana
hasičů Horní Staré Město
541 02 Trutnov
SK - MOTOR TEAM
sportovní činnost
Kolmá, Trutnov
činnost sportovního Krakonošovo náměstí 73
SK Bon servis Trutnov
klubu
541 01 Trutnov
rekreační a zájmová
Ve Vilkách 142
SK CYKLISTIKA Trutnov, z.s.
činnost, především
541 01 Trutnov
cyklistika
činnost sportovního
Horní Staré Město 681
SK Horní Staré Město, z.s.
klubu
541 02 Trutnov
provozování fitness
Horská 922
SK Horská Trutnov, z.s.
centra
541 01 Trutnov
SK POWERLIFTING TRUTNOV

SK SPEEDSKI CZ, z. s.
SK Zelená louka
SKBU Trutnov, z. s.
SKC Trutnov
Skilauf team z.s.
Snowcamps, z.s.

Spartak Trutnov, z. s.

činnost sportovního
klubu (silový trojboj)

IČ

07367341

Webové stránky

Právní
forma

https://www.cushk.c
pobočný
z/tu/servisnispolek
centrum-sportu-498/
pobočný
spolek

71175083

www.kshradeckr.cz

64203239

www.oshtu.cz

65197534

www.sdhtrutnov.cz

68211694

nemají

pobočný
spolek
pobočný
spolek
spolek

26579502

nemají

spolek

26574209

nemají

spolek

47466596

www.skhsm.cz

spolek

22733353

www.fitness
horska.cz

spolek

Dlouhá 58
541 02 Trutnov

22737383

https://trutnovpowerlifting.wgz.cz/

spolek

Oskara Nedbala 712
541 01 Trutnov

26674572

www.speedski-cz.cz

spolek

22728791

nemají

spolek

60151048

www.skbutrutnov.cz

spolek

15039820

nemají

spolek

07538201

www.skilauf.cz

spolek

činnost sportovního
klubu (rychlostní
lyžování)
provozování
sportovních zařízení
činnost sportovního
klubu (bojová umění)
provozování
sportovních zařízení
sportovní činnost
(běžecké lyžování)
rozvoj lyžování a
snowboardingu ve
všech formách

Náchodská 530
541 03 Trutnov
Michnova 802
541 01 Trutnov
Prokopa Holého 440
541 01 Trutnov
Hornova 973
541 01 Trutnov
Náchodská 342
541 01 Trutnov

22851453 www.snowcamps.cz/

sportovní a
tělovýchovná činnost

Skřivánčí 770
541 01 Trutnov

04377397

www.spartak
trutnov.com

spolek

Zilvárova 253
541 01 Trutnov

27054977

www.alpy4000.cz

spolek

03185826

nemají

spolek

22841831

nemají

spolek

26559471

nemají

spolek

22769803

nemají

spolek

70147591

nemají

spolek

64203379

nemají

spolek

organizace a
zajišťování výstupů
Spolek Alpy4000.cz
zejména na alpské
čtyřtisícovky
Spolek přátel stolního tenisu rekreační a zájmová
Trutnov
činnost (stolní tenis)
Spolek sudetských alpistů
ostatní sportovní
Rüberzahl
činnost
činnost sportovního
Sport Bike Club o.s.
klubu
Sport Music & Support
podpora sportovních a
Activities z.s.
hudebních aktivit
činnost sportovního
Sportovní klub ELMONT
klubu
prosazování
Sportovní klub HORN Trutnov
společných zájmů

Nádražní 189
541 01 Trutnov
Královédvorská 62
541 01 Trutnov
Spojovací 53
541 01 Trutnov
Dlouhá 572
541 02 Trutnov
Horská 884
541 01 Trutnov
Sněženková 497
541 02 Trutnov
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Název spolku
Sportovní klub Kasper-Swix
Trutnov, z.s.
Sportovní klub Policie České
republiky a Ministerstva
vnitra České republiky z.s.
Sportovní klub policie
Trutnov, z.s.
Sportovní klub ZK Sport
Školní sportovní klub AŠSK
při Gymnáziu Trutnov,
pobočný spolek
Školní sportovní klub při ZŠ
TN 3
Taneční spolek STAR WEST
TRUTNOV

Tělovýchovná a sportovní
unie Trutnovska, z.s.
Tělovýchovná jednota Poříčí,
z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol
Starý Rokytník, z.s.
TJ Jiskra Bohuslavice nad
Úpou, z.s.
TJ Jiskra Libeč z.s.
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV,
z. s.
TJ Trutnov - Poříčí
TJ UŠO Královéhradecko
sever, z.s.
TK DOLCE
Tréninkové centrum PK
Sport, z.s.

Trutnov trails, z.s.

Trutnov Trial Club

Druh činnosti
poskytování obecně
prospěšných činností
v oblasti běžeckého
lyžování
organizace
sportovních činností
pro policisty
činnost sportovního
klubu
činnost sportovního
klubu
organizace a
podněcování zájmové
tělovýchovné a
sportovní činnosti dětí
a mládeže
provozování
sportovních zařízení
Sdružování lidí se
zájmem o různé formy
country, scénického a
prostorového tance a
jejich popularizace
vytváření optimálních
podmínek k
provozování sportovní
a obdobné činnosti
provozování
tělovýchovy, sportu a
turistiky
tělovýchovná a
sportovní činnost
tělovýchovná a
sportovní činnost
tělovýchovná a
sportovní činnost
tělovýchovná a
sportovní činnost
činnost sportovního
klubu (stolní tenis)
organizace šipkového
sportu
provozování
sportovních zařízení
provozování a
organizování
sportovních a
kulturních činností
budování, údržba a
propagace trailů pro
širokou veřejnost
Trialový sport na
speciálních
motocyklech

Trutnovský spolek Do tance!

taneční aktivity

Turistický oddíl - HA-TIA-HU

sportovní činnost
(turistika)

Sídlo spolku

IČ

Webové stránky

Právní
forma

Švédská 279
541 01 Trutnov

05057752

www.kasper
swixteam.cz

spolek

Na Svobodě 113
541 01 Trutnov

26645068

nemají

spolek

60150742

nemají

spolek

70157413

nemají

spolek

Jiráskovo náměstí 325
541 01 Trutnov

70925178

nemají

pobočný
spolek

nemají konkrétně
definováno

60153440

nemají

spolek

Kryblická 110
541 01 Trutnov

26682079

www.starwest.cz

spolek

Národní 199
541 01 Trutnov

00435813

www.cushk.cz/tu

spolek

Ostrčilova 248
541 01 Trutnov

60153504

nemají

spolek

60152630

https://rokas.webno
de.cz/

spolek

60153661

nemají

spolek

15037541

nemají

spolek

47462965

www.lokotrutnov.cz

spolek

22610600

nemají

spolek

27003183

https://sipkovysport.cz/

spolek

26543184

nemají

spolek

07138644

nemají

spolek

Roty Nazdar 497
541 01 Trutnov
Rýchorská 358
541 02 Trutnov

Starý Rokytník 2
541 01 Trutnov
Kladská 101
541 01 Trutnov
Královecká 87
541 01 Trutnov
Národní 199
541 01 Trutnov
Náchodská 18
541 03 Trutnov
Za Školou 178
541 01 Trutnov
Do Dolců 37
541 01 Trutnov
Kiesewettrova 962
541 01 Trutnov
Lhotecká 567
541 01 Trutnov

02931788 www.trutnovtrails.cz

spolek

Husitská 526
541 01 Trutnov

02480832

nemají

spolek

03457451

nemají

spolek

65714725

nemají

spolek

Slévárenská 608
541 01 Trutnov
Voletinská 468
541 03 Trutnov
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Název spolku

Druh činnosti

Sídlo spolku

IČ

Webové stránky

Právní
forma

Unie šipkových organizací
České republiky z.s.

zastřešující sportovní
organice šipkového
sportu

Za Školou 178
541 01 Trutnov

69154431

www.sipky.org

spolek

WING 49 CZ, z. s.

rozvoj dětského a
mládežnického hokeje

Na Lukách 460
541 01 Trutnov

27019691

nemají

spolek

Komenského 399
541 01 Trutnov

70147612

nemají

spolek

Žižkova 184
541 01 Trutnov

07926634

www.yogfesthor.cz

spolek

Pampelišková 508
541 02 Trutnov

60152419

nemají

spolek

Yetti Club Trutnov z. s.

YogFest z.s.
Ženský fotbalový klub
Trutnov

organizace
tělovýchovných a
sportovních aktivit
prezentace, propagace
a výuka jógy pro širší
veřejnost
činnost sportovního
klubu (fotbal)

Vysvětlivky: AČR = Autoklub České republiky, AŠSK = Asociace školních sportovních klubů, BK = basketbalový
klub, ČSPS = Český svaz plaveckých kurzů, ČSS = Český střelecký svaz, ČUS = Česká unie sportu, FbC = floorball
club, FC = football club, FK = fotbalový klub, HC = hockey club, IČ = identifikační číslo, KČT = Klub českých turistů,
MFK = Městský fotbalový klub, MS = myslivecké sdružení, o.s. = občanské sdružení, z.s. = zapsaný spolek, SH ČMS
= Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SK = sportovní klub, SKBU = Sportovní klub bojových umění, SKC =
sportovně kulturní centrum, TJ = tělovýchovná jednota, UŠO = Unie šipkových organizací, ZŠ = základní škola
Zdroje: Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Internetové stránky daných spolků

Z tabulky 5 vyplývá, že v Trutnově působí a zabývá se sportem či činnostmi se sportem souvisejícími
velké množství zájmových spolků a sdružení. Rozsah vyvíjené činnosti i členská základna se u
jednotlivých spolků značně liší. Ze spolků, které mají více než 150 členů, lze jmenovat následující:
➢ TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. – sdružuje celkem 24 oddílů25
➢ Spartak Trutnov, z. s. – sdružuje celkem 15 oddílů26
➢ SK Horní Staré Město, z.s. – sdružuje 4 oddíly27
➢ MFK Trutnov, z.s. – k roku 2020 funguje pod spolkem 18 fotbalových týmů28
➢ Olfin Car Ski team, z.s. – v současné době klub sdružuje cca 150 členů, z nichž převážná většina je
v mládežnických kategoriích29.
➢ Dělnická tělovýchovná jednota Trutnov, z. s. – sdružuje oddíly florbalu (FBC Trutnov) a pálkových
sportů (Rytíři Trutnov)30
➢ HC Trutnov, z. s. – sdružuje celkem 10 hokejových týmů různých věkových kategorií31
➢ TJ Trutnov – Poříčí – v současné době má spolek tři družstva stolního tenisu32

25

Zdroj: Internetové stránky spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. https://www.lokotrutnov.cz/
Zdroj: Internetové stránky spolku Spartak Trutnov, z. s. http://spartaktrutnov.com/
27
Zdroj: Internetové stránky spolku SK Horní Staré Město, z.s. http://www.skhsm.cz/
28
Zdroj: Internetové stránky spolku MFK Trutnov, z.s. https://mfktrutnov.cz/
29
Zdroj: Internetové stránky spolku Olfin Car Ski team, z.s. https://www.olfincarskiteam.cz/
30
Zdroj: Stanovy spolku Dělnická tělovýchovná jednota Trutnov, z. s., dostupné z:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=47937526&subjektId=803206&spis=640861
31
Zdroj: Internetové stránky spolku HC Trutnov, z. s. https://hctrutnov.cz/
32
Zdroj: Internetové stránky serveru EloST https://www.elost.cz/st/oddil/tj_trutnov_porici
26
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2.4 Sportovní akce pořádané ve městě
V rámci analýzy nelze opomenout ani velké množství pořádaných sportovních akcí v Trutnově. Většina
z nich je lokálního či regionálního charakteru. Některé z nich jsou však celorepublikového i
mezinárodního významu, přičemž jejich seznam je uveden níže.

Krkonošská 70
Krkonošská sedmdesátka je tradiční závod družstev i jednotlivců v běhu na lyžích na 70 km, který
pořádá TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. Závod probíhá v několika věkových kategoriích s rozdělením na
muže a ženy. V roce 2021 se měl 13. března uskutečnit již 66. ročník, který však byl vzhledem k
rozhodnutí vlády ČR, která kvůli koronaviru omezila volný pohyb osob, zrušen33.

Olfincar Trutnovský půlmaraton
Olfincar Trutnovský půlmaraton je závod v běhu na 21,097 km se startem a cílem v centru města
Trutnova. Součástí akce jsou také dětské závody v běhu, štafetové běhy a zkrácená verze běhu na 5 km
a 10 km. Během závodu je zajištěn bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Šestý ročník závodu
by se měl uskutečnit 27. června 202134.

Enduro Trutnov Trails
Enduro Trutnov Trails je cyklistický závod, který se odehrává v oblasti single trailů nacházejících se
v lokalitě Čížkových kamenů u Trutnova. Závod probíhá v několika věkových kategoriích s rozdělením
na muže a ženy. Letošní třetí ročník by se měl uskutečnit 25. dubna 202135.

NaHoruRun
Štafetový běh vedoucí z Trutnova na Černou horu v Krkonoších. V roce 2020 musel být závod kvůli
koronavirové pandemii zrušen. Druhý ročník závodu by se měl uskutečnit 24. dubna 202136.

ABB půlmaraton
V letošním roce se 12. června 2021 uskuteční již pátý ročník závodu. ABB půlmaraton je závod v běhu
na 21 km s vloženými zkrácenými běhy na 5 km a 10 km a množstvím dětských kategorií (na 400, 800
či 1 600 metrů)37.

33

Zdroj a bližší info: Internetové stránky Krkonošské 70 https://www.krkonosska70.cz/
Zdroj a bližší info: Internetové stránky Olfincar Trutnovského půlmaratonu
https://www.trutnovskypulmaraton.cz/
35
Zdroj a bližší info: Internetové stránky Enduro Trutnov trails http://www.endurotrutnov.cz/
36
Zdroj a bližší info: Facebookový profil akce NaHoruRun https://www.facebook.com/NaHoruRun
37
Zdroj a bližší info: Internetové stránky serveru Sport challenge https://www.sportchallenge.cz/cz/abbpulmaraton
34
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Krakonošův cyklomaraton
Krakonošův cyklomaraton je tradiční silniční cyklistický závod s tratěmi dlouhými 140 km a 90 km. Start
a cíl závodu je u Společenského centra UFFO v Trutnově. V rámci závodu je vypsána i vrchařská soutěž
či soutěž týmů. Letošní ročník se uskuteční 19. června 202138.

Závody dračích lodí
Tradiční závod dračích lodí se každoročně koná v kempu a rekreačním areálu Dolce u Trutnova. V září
2020 se uskutečnil již desátý ročník této sportovní akce. Závod na trase dlouhé 200 metrů je určen
především amatérům, kteří mají jedinečnou možnost vyzkoušet si jízdu na plavidle39.

Velká cena města Trutnova v plavání
V letošním roce 2021 se uskuteční již 37. ročník Velké ceny Trutnova v plavání. Dvoudenní meeting se
tradičně koná v krytém bazénu v Trutnově a pravidelně se ho účastní více než 200 závodníků z České
republiky i Polska40.

Akce Rozhýbejme Trutnov
Akce Rozhýbejme Trutnov je společná prezentace sportovních oddílů napříč organizacemi, která se
odehrává na všech sportovních zařízeních provozovaných společností MEBYS Trutnov, s.r.o. Účastníci
si mohou vyzkoušet více než 35 sportů na různých venkovních i vnitřních sportovištích v Trutnově i
blízkém okolí41.

Mezinárodní turnaj basketbalistek o pohár města Trutnova
Mezinárodního turnaje basketbalistek „O pohár města Trutnova“ se tradičně účastní týmy evropských
pohárů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. V pořadí již 21. ročník, který se měl odehrát
v září 2020, byl z důvodu pandemie koronaviru zrušen42.

38

Zdroj a bližší info: Internetové stránky Krakonošova cyklomaratonu
http://www.biketourkrkonose.cz/krakonosuv-cyklomaraton/
39
Zdroj a bližší info: Internetové stránky města Trutnova
https://www.trutnov.cz/cs/zivot-v-trutnove/pravidelne-akce/draci-lode.html
40
Zdroj: Internetové stránky serveru Trutnovinky.cz https://trutnovinky.cz/sport/vodnisporty/2020/rijen/elhenicka-doma-zvitezila-uz-poseste-ale-sazku-o-sampansky-prohrala/
41
Zdroj: Internetové stránky společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
http://sportoviste-trutnov.cz/articles/rozhybejme-trutnov
42
Zdroj a bližší info: Internetové stránky turnaje O pohár města Trutnova https://turnaj.bktrutnov.cz/
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2.5 Způsob a formy financování sportu ve městě
2.5.1 Financování z rozpočtu města
Podpora sportu ze strany města je finančního (např. příspěvek na činnost) i nefinančního (např.
zvýhodněný pronájem) charakteru.
Níže je uvedeno, jakým způsobem financování sportu a aktivit s ním souvisejících ze strany města
probíhá.

Financování prostřednictvím dotací
Město, resp. Finanční odbor Městského úřadu Trutnov, každoročně vypisuje dotační program43,
který je mj. zaměřen i na oblast sportu. V oblasti sportu lze o dotaci žádat na následující účely:
➢ Dotace na údržbu sportovišť – předpokládaný objem rozdělovaných finančních prostředků na rok
2021 je na tento účel 400 tis. Kč.
➢ Dotace na sportovní akce – předpokládaný objem na rok 2021 je 400 tis. Kč.
➢ Dotace na činnost sportovních organizací – předpokládaný objem na rok 2021 je 3,5 mil. Kč44.
➢ Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – předpokládaný objem na rok 2021 je 200 tis. Kč.
➢ Dotace na refundace nájemného – předpokládaný objem na rok 2021 je 1,5 mil. Kč45.

Součet předpokládaných objemů rozdělovaných finančních prostředků na jednotlivé výše zmíněné
účely na rok 2021 je 6 mil. Kč.

43

Blíže viz: Internetové stránky města Trutnova https://www.trutnov.cz/cs/urad/dotace-aprojekty/poskytovane-dotace/
44
Ze strany města je podporováno významně sportování dětí a mládeže od 5 do 20 let. Výše příspěvku pro danou
organizaci se odvíjí v návaznosti na počet sportujících dětí, mládeže a dospělých. V rámci žádostí na rok 2021 se
jedná o částku 600 Kč/účastník sportovní aktivity ve věku 5-20 let kteří se k termínu podání žádosti neúčastnili
soutěží vypsaných příslušným sportovním svazem, 1 100 Kč/registrovaný sportovec ve věku 5-20 let, kteří jsou
registrováni příslušným svazem nebo jinou střešní organizací a k termínu podání žádosti se účastnili
závodů/soutěží, které vypsal příslušný svaz a 200 Kč/sportovec nad 20 let věku.
45
Město podporuje dlouhodobou sportovní aktivitu subjektů na svém území (vykonávanou nejméně 10 měsíců
ročně), které musí zabezpečit fungování své činnosti (tréninky apod.) jak v prostorách sportovišť a
tělovýchovných zařízeních nacházejících se ve vlastnictví města na jeho území, tak ve vlastnictví třetích osob.
Spolky působící a mající sídlo v Trutnově a splňující výše uvedenou podmínku při využití sportovišť zaplatí běžný
pronájem, přičemž díky prostřednictvím tohoto dotačního programu mohou žádat o úhradu služeb spojených
s pronájmem sportovišť. V konečném důsledku tak sportovci ze spolků splňující výše uvedenou podmínku
využívají sportoviště zadarmo, neboť město poskytne refundaci nájemného a díky tomu nejsou zatíženy rozpočty
daných oddílů prostředky potřebnými na pronájem sportovišť. Ve finále se tak jedná o podporu sportu formou
zvýhodněného pronájmu.
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Financování provozu sportovišť
Sportoviště, která má ve správě společnost MEBYS Trutnov s.r.o.
Jedná se o tato sportoviště: krytý bazén, letní koupaliště, zimní stadion, fotbalový stadion, atletický
stadion, skatepark a pumptrack Junkyard, tenisový areál a kuželnu. Prostředky určené na provoz těchto
sportovišť jsou na rok 2021 plánovány ve výši 9 mil. Kč.
Další sportoviště a dětská hřiště
Finanční prostředky z rozpočtu města na údržbu a správu dalších sportovišť a hřišť jsou rozdělovány
mezi další organizace, které se o ně starají. Jedná se o:
Technické služby Trutnov s.r.o. – správa a provoz volně přístupných sportovišť, dětských hřišť a plácků
ve vlastnictví města
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – správa volně přístupných venkovních hřišť, které se nachází v lesoparku a
ostatních příměstských lesích
Školy, jejichž zřizovatelem je město Trutnov – správa a údržba sportovišť v rámci vnitřních objektů škol
či v jejich navazujícím okolí, které slouží především pro jejich potřeby

Co se týče řady spolků, které zabezpečují správu, údržbu a provoz některých zařízení/sportovišť
v majetku města, o prostředky na jejich údržbu a provoz si žádají prostřednictvím vypsaného dotačního
programu Finančním odborem Městského úřadu v Trutnově.

Investiční akce v posledních letech, které město v oblasti sportu realizovalo
Opomenout nelze ani investiční akce v posledních letech, které město v oblasti sportu realizovalo jak
z vlastních zdrojů, tak i za pomoci dotačních prostředků. Jejich přehled podává tabulka 6.
Tabulka 6: Přehled investičních akcí, které město realizovalo v oblasti sportu v období 2018-2020
Rok
realizace

Název akce
Rekonstrukce sportovního stadionu při ZŠ R. Frimla
Vybudování nových volejbalových kurtů se zázemím

Celková cena
díla (v Kč
včetně DPH)
17 168 782,72
5 346 826,55

Hrazeno
Poskytovatel
z dotace
dotace
(v Kč, v %)
--------předpoklad: předpoklad:
cca 8 mil. Kč
70 %
NSA

2020
2020
2020Vybudování nového zázemí pro pálkové sporty*
2021
2019Rekonstrukce letního koupaliště
74 293 437,60
----2020
Rekonstrukce sportovního stadionu při ZŠ V Domcích
2019
12 640 849,00
----Vybudování moderního volnočasového areálu –
2018196 594 646,50
----Středisko volného času Na Nivách
2019
Vybudování multifunkčního skate parku a asfaltového 20177 600 000,00
----pumptracku**
2018
Vysvětlivky: ZŠ = základní škola, NSA = Národní sportovní agentura
Poznámky: * = akce ještě nebyla ukončena a je v realizaci; ** = akce byla realizována společností MEBYS Trutnov
s.r.o.; --- = informace je nerelevantní
Zdroj: Údaje poskytnuté Městským úřadem v Trutnově
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že město v posledních letech investovalo do sportovní infrastruktury
velké množství finančních prostředků a postupně tak obnovuje a modernizuje dosluhující sportovní
infrastrukturu a rozvíjí i infrastrukturu a zázemí pro potřeby nových sportovních aktivit.
Výčet investičních akcí do sportovní infrastruktury v tabulce 6 není v daných letech samozřejmě
konečný a město realizovalo i řadu dalších investičních akcí (např. rekonstrukce malé tělocvičny v ZŠ
Náchodská atd.).

2.5.2 Financování z ostatních zdrojů
Vyjma finanční podpory z rozpočtu města mají organizace působící v oblasti sportu možnost čerpat
prostředky formou dotací (z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z rozpočtu ČR, z rozpočtu Evropské
unie prostřednictvím strukturálních fondů). Možnosti dotací pro spolky i pro město v oblasti sportu či
se sportem související jsou specifikovány níže.

Možnosti dotací pro spolky a organizace působící v oblasti sportu
Dotace z Královéhradeckého kraje
Dotační portál Královéhradeckého kraje46 nabízí pravidelně možnost čerpání finančních prostředků pro
organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu, a to zejména v dotačních oblastech Sport a
tělovýchova a Volnočasové aktivity. V případě Sboru dobrovolných hasičů lze zmínit dotační oblast
Regionální rozvoj.
Dotace z rozpočtu ČR
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
➢ Dotační program: Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární
ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Národní sportovní agentura
➢ Výzva MŮJ KLUB: podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let ve
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách a podpora zabezpečení sportovní,
tělovýchovné a organizační funkce sportovního klubu/tělovýchovné jednoty, které realizují
sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let
➢ Výzva Provoz a údržba: podpora provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory
udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem
sportovního zařízení
➢ Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva Sportovní infrastruktura –
Investice nad 10 mil. Kč a výzva Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
➢ Program Výstavba standardizované
Standardizovaná infrastruktura

46

sportovní

Viz http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
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Dotace z Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů
Zmínit lze Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko, kde v rámci přeshraniční
spolupráce je možné čerpat dotace také v oblasti rozvoje sportu.

Nadační příspěvky
Další možností je využití finančních prostředků prostřednictvím grantů vypsaných nadacemi. Zmínit lze
např. grant Oranžové hřiště Nadace ČEZ.

Nelze opomenout ani soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru).

Možnosti dotací na financování sportu, kdy je oprávněným žadatelem město
Co se týče možností dotace na financování sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury
v případech, kdy je oprávněným žadatelem město, je spektrum možností širší.
Dotace z rozpočtu ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli –
v rámci tohoto podprogramu jsou celkem 3 dotační tituly. Každý rok některé z nich ministerstvo
vyhlásí. Jeden z těchto titulů je zaměřen na podporu obnovy sportovní infrastruktury, konkrétně na
obnovu školních hřišť sloužících pro hodiny tělesné výchovy a na obnovu školních tělocvičen.
Ministerstvo životního prostředí
Národní program Životní prostředí
➢ výzva Podpora obcí v národních parcích – úprava či obnova veřejných prostranství, budování,
rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury –
úzce souvisí s oblastí sportu
➢ výzva Přírodní zahrady – zmínit lze např. možnost vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v
přírodním stylu pro předškolní děti
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury
➢ dotační titul Cyklistické cesty – výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty
Ministerstvo financí
Program Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR
➢ subtitul Podpora výstavby, obnovy a provozování sportovních center a sportovních zařízení
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Národní sportovní agentura
➢ Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva Sportovní infrastruktura –
Investice nad 10 mil. Kč a výzva Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
➢ Program Výstavba standardizované
Standardizovaná infrastruktura

sportovní

infrastruktury

2020-2024

–

výzva

Dotace z Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů
Integrovaný regionální operační program – zejména programy spojené s rekonstrukcí či výstavbou
sportovní infrastruktury spojené s dopravou (např. výstavba cyklostezek, výstavba jízdních pruhů pro
cyklisty).
Operační program Životní prostředí – prostřednictvím výzev zaměřených na snížení energetické
náročnosti veřejných budov, tj. i na veřejné budovy sloužící pro sport a sportovní aktivity
Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko – v rámci přeshraniční spolupráce je možné
čerpat dotace také v oblasti rozvoje sportu.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – Program rozvoje venkova – operace zaměřené na
zvyšování enviromentálních a společenských funkcí lesa (např. výstavba a rekonstrukce stezek,
značení, výstavba herních a fitness prvků apod.)
Nadační příspěvky
Další možností je využití finančních prostředků prostřednictvím grantů vypsaných nadacemi. Zmínit lze
např. grant Oranžové hřiště Nadace ČEZ.

Ani u města nelze opomenout soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, zdroje soukromého
sektoru).

2.6 Definování základních problémů a chybějící infrastruktury
v oblasti sportu ve městě
Na území města se nachází velké množství víceúčelových sportovišť, dětských hřišť a dalších zařízení a
objektů, které slouží pro potřeby sportování a dalších volnočasových aktivit. Řada těchto zařízení však
není v odpovídajícím stavu a z toho důvodu by jim prospěla buď komplexní rekonstrukce, či alespoň
částečná oprava, případně určitá modernizace.
V ulici Na Lukách se nachází zimní stadion. Stav zimního stadionu je v řadě ohledů nedostačující či
energeticky nevyhovující, přičemž v případě stadionu by bylo zapotřebí provést výměnu ledové
plochy, výměnu rozvodových soustav a výměnu stávající střechy a v souvislosti s její výměnou provést
i zateplení a instalaci klimatizace a řešení rekuperace.
Dalším objektem, který není v odpovídajícím stavu, je krytý plavecký bazén. V jeho případě je potřeba
provést výměnu filtračních náplní, trysek, výměnu rozvodů vzduchotechniky.
V případě atletického stadionu je zapotřebí provést výměnu povrchu krytého běžeckého tunelu.
Dalším sportovním objektem, který by bylo potřeba komplexně rekonstruovat, je budova Sokolovny.
Ta sice není v majetku města (je ve vlastnictví TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.), ale vzhledem k jejímu
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významu je zapotřebí její stav zlepšit. Z konkrétních věcí lze zmínit výměnu parket, zateplení objektu,
částečnou modernizaci zázemí atd.
Objekt loděnice byl nově postaven v roce 2016 a je ve výborném stavu. Sportovišti by však prospěly
úpravy v jeho okolí a činnosti související s bezpečností a rozvojem tohoto sportoviště. Jedná se o
vybudování bezpečného přístupu ke kotvení slalomových tratí, neboť současný přístup k němu je
nebezpečný. Dále je žádoucí mít vybudován odpovídající únikový prvek (schody) z řeky. Dále se jedná
i o vybudování stabilního kotvení slalomových tratí.
Přes město (z Horního Starého Města do Poříčí) prochází cyklostezka, která vede podél řeky Úpy.
Stávající stav cyklostezky je na řadě míst nevyhovující a bylo by zapotřebí provést revitalizaci
cyklostezky. Zároveň je na zvážení i úprava povrchu cyklostezky, neboť stávající povrch není pro
potřeby in-line bruslení optimální. Dále by mohlo dojít k postupnému rozšiřování délky cyklostezky v
obou směrech.
Revitalizace a modernizace by prospěla i řadě veřejně přístupných venkovních hřišť či sportovních
lokalit. V tomto ohledu lze zmínit např. hřiště „Na Libušince“, hřiště na volejbal v Libči, prostranství
na Paradráze či řadu dalších volně přístupných sportovních (např. hřiště mezi ulicemi B. Němcové a
M. Pujmanové, hřiště v Lnářské ulici, v Zámečnické ulici atd.) a dětských hřišť (např. dětské hřiště u
Dvoračky, dětské hřiště Nábřežní u budov s č. p. 597 a 598 atd.).
V řadě místních částí se nachází víceúčelové sportovní areály. Stav těchto areálů je v různém
kvalitativním stavu. Z toho důvodu je záhodné tyto areály a jejich zázemí postupně modernizovat a
v případě Libče se jedná o vybudování zázemí nového.

Z pohledu chybějící infrastruktury pro potřeby sportu ve městě lze jmenovat následující kryté objekty:
➢ Vybudování nového krytého multifunkčního plaveckého bazénu, neboť stávající krytý plavecký
bazén není v odpovídajícím stavu a jeho komplexní rekonstrukce se z hlediska potřebných nákladů
nevyplatí
➢ Vybudování nové všesportovní víceúčelové haly, neboť stávající kapacity sportovních hal a
tělocvičen ve městě jsou nedostačující
➢ Vybudování nové základny se zázemím pro Trutnov trails z.s. za účelem vytvoření odpovídajícího
zázemí pro potřeby sportovců jezdících na trailové tratě a zároveň za účelem odlehčení ruchu v
místní části Lhota u Trutnova

Z pohledu chybějící venkovní volně přístupné infrastruktury pro potřeby sportu ve městě a aktivit s ním
souvisejících lze jmenovat následující volnočasová prostranství, jejichž existence napomůže ke zvýšení
variability dostupných venkovních volnočasových aktivit:
➢ Vznik běžeckého okruhu se zajištěným umělým zasněžováním
➢ Vybudování workoutového a parkourového hřiště poblíž Junkyardu
➢ Vybudování dětského hřiště poblíž víceúčelového sportovního stadionu
➢ Podpoření zesplavnění řeky Úpy přes město Trutnov
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Z pohledu sportovní infrastruktury nelze opomenout ani infrastrukturu, která slouží primárně pro
potřeby škol. V nedávné době došlo k rekonstrukci a modernizaci víceúčelového sportovního areálu u
ZŠ V Domcích a u ZŠ R. Frimla. Víceúčelový sportovní areál sloužící primárně pro potřeby školy, který
ještě rekonstruován nebyl a bylo by zapotřebí jej rekonstruovat, je víceúčelový sportovní areál
fungující při ZŠ Mládežnická.
Dále se jedná o následující potřeby škol:
➢ zlepšení stavu tělocvičen fungujících při ZŠ Komenského (oprava podlahové krytiny, zateplení,
oprava střech)
➢ obnova povrchu sportovní haly fungující při ZŠ R. Frimla
➢ řešení potřeb ZŠ V Domcích v souvislosti se sportovní infrastrukturou (vzduchotechnika
v tělocvičnách, vytvoření zázemí pro potřeby školní družiny)
➢ řešení dalších potřeb ZŠ Mládežnická v souvislosti se sportovní infrastrukturou (opravy zázemí
sloužícího pro potřeby tělocvičen, rekonstrukce podlahy zrcadlového sálu)
➢ vybudování venkovního víceúčelového hřiště s umělým povrchem sloužícího především pro
potřeby ZŠ kpt. Jaroše
➢ vybudování workoutového hřiště ve Voletinách

Potenciál v oblasti sportu a volnočasových aktivit má i větší propagace sportu a sportovních aktivit,
které jsou pořádány ve městě, větší propagace možnosti využívání venkovních sportovišť v areálech
základních a středních škol.
Nelze opomenout ani potřebu nadále pokračovat v podpoře organizovaného (vrcholového a
výkonnostního i amatérského), neorganizovaného i školního sportu, a to jak ve formě finanční i
nefinanční podpory.
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2.7 SWOT analýza
SWOT analýza představuje shrnutí a zhodnocení výsledků dosažených v dílčích analýzách. SWOT
je zkratkou pro jednotlivá hodnocení: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky),
O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby)47. V případě tohoto dokumentu se jedná o SWOT
analýzu oblasti sportu ve městě Trutnov.
Existuje více přístupů, jak přikročit k tvorbě SWOT analýzy. V tomto dokumentu byl využit přístup, kdy
silné a slabé stránky představují faktory, které se týkají daného problému v současnosti. Příležitosti a
hrozby představují faktory, které se týkají daného problému v budoucnosti, tj. mohou a nemusí
nastat48.
Silné stránky

Slabé stránky

Značné množství aktivních spolků
a osob působících v oblasti sportu

Absence krytého aquaparku
provozovaného celoročně

Kvalitní zázemí pro sportovní aktivity dětí a mládeže

Chybí městská multifunkční sportovní hala

Zajímavá a pestrá nabídka sportovišť umožňující
provozovat široké spektrum sportů
Existence víceúčelových sportovních areálů
u některých ZŠ

Nevyhovující stav zimního stadionu
a krytého plaveckého bazénu
Nevyhovující stav některých volně přístupných
sportovišť a dětských hřišť
Nevyhovující stav cyklostezky
vedoucí podél řeky Úpy
Špatný stav víceúčelového sportovního areálu
u ZŠ Mládežnická

Existence několika sportovních hal ve městě
Existence velkého množství veřejně přístupných
sportovních a dětských hřišť
Snaha podporovat sport všemi možnými způsoby
Pořádání významných mezinárodních
a celorepublikových sportovních akcí
Pestrá a kvalitní nabídka pro trávení volného času
v příměstských lesích pro širokou veřejnost

47
48

Příležitosti

Hrozby

Vybudování nového krytého multifunkčního plaveckého
bazénu

Pokračující úbytek trvale bydlícího obyvatelstva

Vybudování nové všesportovní víceúčelové haly

Nedostatek finančních prostředků
na realizaci rozvojových aktivit

Rekonstrukce zimního stadionu

Pokles počtu členů zájmových spolků

Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu
u ZŠ Mládežnická
Vznik běžeckého okruhu
se zajištěným umělým zasněžováním
Řešit potřeby škol v souvislosti se sportovní
infrastrukturou a sportovní vybaveností
Vybudování nové základny
se zázemím pro Trutnov trails z.s.
Vybudování workoutového a parkourového hřiště
poblíž Junkyardu
Postupně nadále zlepšovat stav některých volně
přístupných sportovišť a dětských hřišť
Větší propagace sportu a sportovních aktivit a větší
zviditelnění možnosti využívání venkovních sportovišť v
areálech základních a středních škol

Úbytek aktivních osob, které sportem ve městě žijí
a jejich nedoplnění z řad mladších obyvatel
Legislativní omezení ztěžující realizaci některých
rozvojových sportovních aktivit
Bezpečnostní rizika v případě údržby
některých sportovišť

Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105
Zdroj a blíže viz: PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s.
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3 Multiplikační dopady sportu
Sport zasahuje do všech oblastí lidského života a pomáhá formovat společnost a její hodnoty. Níže
popsané multiplikační dopady sportu byly inspirovány jednotlivými pilíři dokumentu „Koncepce
podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“, na jejichž základě byl uvedený dokument vystavěn, a byly
upraveny pro účely KRS města Trutnova.
➢ Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů – sport pomáhá
začleňovat lidi do společnosti bez ohledu na jejich rozdíly (kultura, rasa, sociální postavení,
zdravotní handicap apod.). Sport je založen na týmové práci a spolupráci, na odpovědnosti
jednotlivců k celku. Sport pomáhá utvářet charakter každého jedince, je jedním z prvků prevence
proti výskytu sociálně patologických jevů ve společnosti a utváří respekt a solidaritu vůči ostatním.
Spolková sportovní činnost je základem soudržnosti a aktivní občanské společnosti.
➢ Sport a prevence zdraví – sport a dostatek pohybových aktivit je prostředkem aktivní prevence
vůči výskytu různých civilizačních chorob jako je např. obezita, kardiovaskulární choroby, cukrovka
apod. Díky pravidelným sportovním aktivitám se zvyšuje fyzická zdatnost a výkonnost člověka a
jeho psychická odolnost. Sport pomáhá odbourávat stres z pracovního nasazení, což úzce souvisí
s předcházením nemocí a zároveň zvyšuje pracovní výkonnost. Prosazování zdravého životního
stylu bude mít stále větší význam na zvýšení kvality života.
➢ Sport jako prostředek seberealizace – sport pomáhá smysluplně naplňovat volný čas lidí, je
prostředkem aktivní spolupráce s ostatními, a to jak formou aktivního sportování, tak formou
trenérské činnosti či formou organizování a pořádání sportovních akcí.
➢ Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost – sport napomáhá v rozvoji osobnosti
každého jedince, podporuje zdravé sebevědomí a dodává člověku sebedůvěru. Zkušenosti získané
prostřednictvím sportovní činnosti jsou následně přenositelné do mimosportovního života, kde
napomáhají k lepšímu vyrovnávání se se stresem a každodenními problémy.
➢ Podpora mimořádných sportovních talentů a propagace města – pokud ve městě budou
objeveny osoby s mimořádným sportovním talentem, které mají potenciál se dostat i do
reprezentace, bude město Trutnov bezpochyby tyto osoby podporovat v rámci svých možností
(např. prostřednictvím podpory sportovních středisek, sportovních center mládeže s individuální
podporou reprezentantů). Díky daným osobám bude významně propagováno i město samotné.
S propagací města souvisí i pořádání akcí s celorepublikovým či mezinárodním významem.
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4 Strategická část
Na základě informací zjištěných v analytické části dokumentu, informací získaných ze setkání pracovní
skupiny, informací vyplývajících z nadřazených strategických dokumentů a z rozhovorů s představiteli
města byly definovány v oblasti rozvoje sportu ve městě Trutnov tyto prioritní osy (PO):

➢ Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob
➢ Prioritní osa 2: Modernizace a revitalizace stávající sportovní infrastruktury ve městě
➢ Prioritní osa 3: Rozvoj nové sportovní infrastruktury ve městě
➢ Prioritní osa 4: Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury sloužící primárně pro
potřeby škol
➢ Prioritní osa 5: Propagace a organizace rozvoje sportu ve městě
Definované prioritní osy nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují a ovlivňují.
Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto prioritních os, a mezi opatřeními definovanými v rámci
jednotlivých cílů, existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění některých konkrétních
opatření jednoho cíle napomůže i k naplnění cíle jiného a všeobecně prioritních os, tj. v mnoha
případech bude využito synergických efektů jednotlivých cílů a opatření.
Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každé opatření uvedeno pouze jednou, pod jedním daným cílem,
ačkoliv by mohlo být uvedeno i v rámci jiného cíle (viz výše zmiňovaná provázanost).
Na úvod této části je potřeba zmínit její číslování. Hlavní kapitoly (prioritní osy) jsou číslovány postupně
(4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).
Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých prioritních os je takové, že první číslo označuje
příslušnost k prioritní ose, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané prioritní osy.
Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují příslušnost
k prioritní ose a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci daného strategického
cíle.
V úvodu každé prioritní osy je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle a opatření
dané prioritní osy. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi.
Každé opatření je následně podrobně specifikováno a obsahuje následující informace:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

žadatel
partneři
popis
zdůvodnění a přínos pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané náklady
předpokládané zdroje financování
místo realizace
stav připravenosti
doplňující informace
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V rámci tabulek jednotlivých opatření jsou používány následující zkratky:
ČEZ = České energetické závody
č. p. = číslo popisné
DP = dotační program
DT = dotační titul
EU = Evropská unie
FK = fotbalový klub
IROP = Integrovaný regionální operační program
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
k. ú. = katastrální území
MěÚ = městský úřad
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
NSA = Národní sportovní agentura
PO = prioritní osa
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
SK = sportovní klub
s. r. o. = společnost ručením omezeným
SVP = speciální vzdělávací potřeby
TJ = tělovýchovná jednota
z.s. = zapsaný spolek
ZŠ = základní škola
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4.1 PO 1: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob
PRIORITNÍ OSA 1

Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob

Cíl 1.1
Podporovat organizovaný sport
Opatření 1.1.1
Nadále finančně podporovat
organizovaný sport
Opatření 1.1.2
Nadále podporovat
organizovaný sport i jinými
způsoby než finančně

Cíl 1.2
Podporovat neorganizovaný
sport
Opatření 1.2.1
Zviditelnit možnost využívání
venkovních sportovišť v areálech
základních a středních škol

Cíl 1.3
Podporovat školní sport
Opatření 1.3.1
Podporovat materiálně
i nemateriálně aktivity škol
v oblasti sportu

Opatření 1.2.2
Řešit stav stávajících volně
přístupných dětských
a sportovních hřišť fungujících
ve městě
Opatření 1.2.3
Pokračovat v rozvoji atraktivních
aktivních odpočinkových zón
podél řeky Úpy
Opatření 1.2.4
Rozšiřovat množství sportovních a
pohybových prvků v příměstských
lesích ve vlastnictví města
Opatření 1.2.5
Označit, případně vybudovat
stezky pro jezdce na koních
a trasy „po kopytě“
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a výkonnostní sport
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Opatření 1.4.2
Průběžně zkvalitňovat sportoviště
užívaná vrcholovými sportovci
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Strategický cíl 1.1: Podporovat organizovaný sport
Opatření 1.1.1: Nadále finančně podporovat organizovaný sport
žadatel

Město Trutnov

partneři

organizace působící ve městě v oblasti sportu a provozující organizovaný
sport49

popis

zachování a v případě potřeby také přizpůsobení systému získávání dotací z
rozpočtu města potřebám v oblasti zájmové a spolkové činnosti

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

finanční podpora konkrétních potřeb organizací zabezpečujících jejich
bezproblémové fungování → aktivní činnost organizací a udržení jejich
funkčnosti, kvality a nabídky činnosti

typ opatření

neinvestiční

předpokládané
náklady

v řádu jednotek mil. Kč/rok (na rok 2021 se jedná o 6 mil. Kč)

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

území města Trutnov

stav připravenosti

pokračování ve stávajícím fungujícím systému

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor finanční MěÚ ve spolupráci s dalšími odbory MěÚ

Opatření 1.1.2: Nadále podporovat organizovaný sport
i jinými způsoby než finančně
žadatel

Město Trutnov

partneři

organizace působící ve městě v oblasti sportu a provozující organizovaný sport

popis

podpora činnosti spolků provozujících organizovaný sport ve formě např.
zvýhodněných podmínek za využívání sportovní infrastruktury, formou
zapůjčení určitého vybavení apod.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

nefinanční podpora konkrétních potřeb organizací podporujících jejich činnost
→ aktivní činnost organizací a udržení jejich funkčnosti, kvality a nabídky
činnosti

typ opatření
předpokládané
náklady

neinvestiční
v rámci běžných provozních nákladů na údržbu sportovní infrastruktury ve
městě

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

území města Trutnov

stav připravenosti

pokračování ve stávajícím fungujícím systému
podle potřeby rozšiřovat spektrum podpory

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku města

49

organizovaný sport = uvědomovaná a koordinovaná sportovní aktivita sdružených (organizovaných) sportovců
s cílem dosažení nejlepších výkonů v soutěžích (zdroj: SEKOT, A. (2003): Sport a společnost. Paido, Brno, 191 s.)
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Strategický cíl 1.2: Podporovat neorganizovaný sport
Opatření 1.2.1: Zviditelnit možnost využívání venkovních sportovišť
v areálech základních a středních škol
žadatel

Město Trutnov

partneři

školy fungující ve městě Trutnov a disponující sportovním zázemím
zlepšení zpřístupnění sportovních areálů u škol – jak z pohledu propagace, tak
z pohledu organizačního a z pohledu správy (zázemí pro veřejnost)

popis
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření

podpora většího využití sportovišť širokou veřejností
podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu
podpora sportovních aktivit pořádaných v rámci neorganizované činnosti
neinvestiční

předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

v rámci běžných provozních nákladů na údržbu sportovní infrastruktury ve
městě
vlastní zdroje města
propagace – není vázáno na konkrétní místo
venkovní sportoviště v areálech základních a středních škol

stav připravenosti

pokračování ve stávajícím fungujícím systému, kdy sportoviště může využívat i
široká veřejnost, avšak více tuto možnost zviditelnit

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor Kancelář MěÚ
školy fungující ve městě Trutnov a disponující sportovním zázemím

Opatření 1.2.2: Řešit stav stávajících volně přístupných
dětských a sportovních hřišť fungujících ve městě
žadatel

Město Trutnov

partneři

Technické služby Trutnov s.r.o., Lesy a parky Trutnov s.r.o.

popis

Na území města se nachází velké množství volně přístupných dětských a
sportovních hřišť. Každý rok je provedena rekonstrukce 2-3 těchto hřišť. Řada
hřišť je ve velmi dobrém stavu, řadě hřišť by prospěla komplexní či alespoň
částečná revitalizace (viz příloha 1). Revitalizace hřišť je smyslem tohoto
opatření.
Dále řada dětských hřišť je tvořena jen jedním či dvěma herními prvky. Z toho
důvodu stojí na zvážení, zdali tato hřiště udržovat nadále a určitým způsobem
neredukovat celkový počet dětských hřišť, případně počet prvků na těchto
hřištích rozšířit.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zabezpečení optimálního stavu volně přístupných dětských a sportovních hřišť

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu stovek tis. Kč/rok
vlastní zdroje města
volně přístupná dětská a sportovní hřiště

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku města
Technické služby Trutnov s.r.o., Lesy a parky Trutnov s.r.o.
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Opatření 1.2.3: Pokračovat v rozvoji atraktivních aktivních odpočinkových zón
podél řeky Úpy
žadatel

Město Trutnov

partneři

Technické služby Trutnov s.r.o.

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

Smyslem opatření je nadále rozvíjet odpočinkové zóny podél řeky Úpy –
z Horního Starého Města až do Poříčí. Zmínit lze např. rozšíření herních či
doprovodných prvků (stoly, lavičky) do stávajících odpočinkových zón, ale i
varianta vybudování zón nových, kde v současné době ještě nejsou a jejichž
existence by byla vítána.
rozšíření možností vyžití v okolí cyklostezky vedoucí podél řeky Úpy
investiční i neinvestiční
v řádu desítek tis. Kč/rok
vlastní zdroje města
okolí cyklostezky vedoucí podél řeky Úpy z Horního Starého Města do Poříčí

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města
Technické služby Trutnov s.r.o.

Opatření 1.2.4: Rozšiřovat množství sportovních a pohybových prvků
v příměstských lesích ve vlastnictví města
žadatel

Město Trutnov

partneři

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

popis
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

Opatření je zaměřeno na postupné rozšiřování a doplňování sportovních a
pohybových prvků v příměstských lesích města, a to podle potřeb samotného
města. Zmínit lze např. další cvičící prvky.
větší variabilita a množství sportovních prvků v příměstských lesích
investiční
v řádu desítek až stovek tis. Kč/rok
vlastní zdroje města
příměstské lesy ve vlastnictví města

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku města
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
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Opatření 1.2.5: Označit, případně vybudovat stezky pro jezdce na koních
a trasy „po kopytě“
žadatel

Město Trutnov

partneři

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

popis

Opatření spočívá v označení stezek pro jezdce na koních, případně v jejich
vybudování. Stezky je případně vhodné vybudovat v blízkosti nějakého
přírodního napajedla a u odpočívadel udělat úvaziště pro koně. Zvážit lze i
vybudování stanic k přespání koňáků a zastřešená úvaziště pro přespání koní.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

rozšíření značených tras pro jezdce na koních a tím tak podpořit osoby, které
svůj volný čas touto sportovní aktivitou tráví

typ opatření
předpokládané
náklady

neinvestiční
označení tras – v řádu jednotek tis. Kč
vybudování tras – v řádu desítek až stovek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

území msta Trutnov

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku města
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Strategický cíl 1.3: Podporovat školní sport
Opatření 1.3.1: Podporovat materiálně i nemateriálně aktivity škol v oblasti sportu
žadatel

Město Trutnov

partneři

školy, jejichž zřizovatelem je město Trutnov

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

materiální podpora – součást příspěvků města na provoz škol a školských
zařízení
nemateriální podpora – týká se např. školních sportovních soutěží a školních
sportovních kroužků → využití sportovní infrastruktury v majetku města za
účelem pořádání školních sportovních soutěží, umožnění využití sportovní
infrastruktury v majetku města k tělesné výchově, tréninku apod.
podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu v rámci aktivit škol
investiční i neinvestiční
součást příspěvků na provoz škol a školských zařízení
vlastní zdroje města
Trutnov a sportovní infrastruktura ve vlastnictví města

stav připravenosti

pokračování ve stávajícím fungujícím systému

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor finanční a Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
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Strategický cíl 1.4: Podporovat vrcholový a výkonnostní sport
Opatření 1.4.1: Podporovat články péče o talentovanou mládež
a podporovat vrcholový sport
žadatel

Město Trutnov

partneři

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. a další spolky, které mají sportovní střediska,
sportovní centra mládeže či vrcholové sportovce

popis

Péče o talentovanou mládež probíhá prostřednictvím článků sportovního
systému: sportovní střediska (mládež do 15 let), sportovní centra mládeže
(mládež ve věku 15 až 18 let), vrcholové sportovní centrum mládeže (mládež
od 18 let do věku dospělé reprezentace, obvykle do 22 let), sportovní třídy,
sportovní gymnázia.
Smyslem je cílená podpora vrcholového sportu a sportovního růstu sportovně
talentované mládeže i dospělých a vychovávat je pro vrcholový sport, přičemž
v případě města Trutnova se jedná o prioritní zaměření na články sportovních
středisek, sportovních center mládeže s individuální podporou reprezentantů.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

podpora talentovaných sportovců z města Trutnova jeho okolí
zvýšení prestiže města v případě prosazení sportovce např. do reprezentace

typ opatření

investiční i neinvestiční

předpokládané
náklady

v řádu stovek tis. Kč/rok

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

území města Trutnov

stav připravenosti

pokračování ve stávajícím fungujícím systému

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor finanční
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Opatření 1.4.2: Průběžně zkvalitňovat sportoviště užívaná vrcholovými sportovci
žadatel

Město Trutnov

partneři

MEBYS Trutnov s.r.o., ZŠ s víceúčelovými sportovními areály

popis

Jedná se především o průběžné zkvalitňování sportovišť, která má ve správě
společnost MEBYS Trutnov s.r.o., ale opomenout nelze ani víceúčelové
sportovní areály u škol, které využívají také vrcholoví sportovci.
Ke květnu 2021 lze zmínit následující potřeby sportovišť ve správě MEBYS
Trutnov s.r.o.:
- výměna povrchu krytého běžeckého tunelu v zázemí atletického stadionu
- krytý plavecký bazén: výměna filtračních náplní, trysek, výměna rozvodů
vzduchotechniky
- rekonstrukce zimního stadionu (viz opatření 2.1.1)

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zabezpečení odpovídající stavu daných sportovišť, jejich postupné vylepšování,
modernizace, doplňování novou vybaveností

typ opatření

investiční

předpokládané
náklady

budou se odvíjet od charakteru potřeb (předpoklad: v řádu stovek tis. Kč až
jednotek či desítek mil. Kč)

předpokládané
zdroje financování

NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč či výzva Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
vlastní zdroje města

místo realizace

sportoviště užívaná vrcholovými sportovci

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor finanční a Odbor majetku města
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4.2 PO 2: Modernizace a revitalizace stávající sportovní infrastruktury ve městě
PRIORITNÍ OSA 2

Modernizace a revitalizace stávající sportovní infrastruktury ve městě

Cíl 2.1
Rekonstruovat budovy sloužící
pro potřeby sportu

Cíl 2.2
Revitalizovat a modernizovat
venkovní hřiště

Cíl 2.3
Modernizovat a rozvíjet další stávající
sportovní lokality a areály

Opatření 2.1.1
Provést komplexní rekonstrukci
zimního stadionu

Opatření 2.2.1
Revitalizovat hřiště „Na Libušince“

Opatření 2.3.1
Řešit revitalizaci prostranství Paradráha

Opatření 2.1.2
Provést komplexní rekonstrukci
Sokolovny pro potřeby sportu ve městě
a podpořit její větší využití

Opatření 2.2.2
Podporovat revitalizaci tenisových kurtů a
volejbalového kurtu poblíž areálu kempu Dolce

Opatření 2.3.2
Rozšířit a provést úpravy sportoviště Loděnice

Opatření 2.2.3
Podporovat modernizaci zázemí víceúčelových
sportovních areálů v místních částech města

Opatření 2.3.3
Revitalizovat cyklostezku
vedoucí přes město a usilovat o její rozšíření

Opatření 2.2.4
Podpořit komplexní revitalizaci hřiště
na volejbal v Libči

Opatření 2.3.4
Usilovat o zatraktivnění vodní plochy na Dolcích
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Strategický cíl 2.1: Rekonstruovat budovy sloužící pro potřeby sportu
Opatření 2.1.1: Provést komplexní rekonstrukci zimního stadionu
žadatel

Město Trutnov

partneři

MEBYS Trutnov s.r.o.
Stav zimního stadionu je v řadě ohledů nedostačující či energeticky
nevyhovující. Bylo by zapotřebí provést alespoň následující činnosti:
- výměna ledové plochy
- výměna rozvodů
- výměna stávající střechy a v souvislosti s její výměnou realizace zateplení a
instalace klimatizace a řešení rekuperace

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

zimní stadion v odpovídajícím stavu, energeticky vyhovující
investiční
v řádu desítek mil. Kč
NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč
vlastní zdroje města
zimní stadion (budova s č. p. 460, parcela KN st. 4875 v k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

tvoří se komplexní studie na rekonstrukci zimního stadionu

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku města ve spolupráci s dalšími odbory MěÚ

Opatření 2.1.2: Provést komplexní rekonstrukci Sokolovny
pro potřeby sportu ve městě a podpořit její větší využití
žadatel

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.

partneři

Město Trutnov

popis

Velká tělocvična není v dobrém stavu a prospěla by jí komplexní rekonstrukce
(výměna parket, zateplení objektu, částečná modernizace zázemí atd.).
Dále je žádoucí udržet Sokolovnu pro potřeby sportu ve městě, tj. více využít k
pronájmu školám, seniorům a všeobecně široké veřejnosti, k čemuž by mohla
napomoci intenzivnější propagace.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zabezpečení odpovídajícího stavu velké tělocvičny, modernizované zázemí,
větší využití Sokolovny širokou veřejností

typ opatření
předpokládané
náklady

předpokládané
zdroje financování

místo realizace

investiční (rekonstrukce) i neinvestiční (intenzivnější propagace)
rekonstrukce – v řádu jednotek mil. Kč
intenzivnější propagace – v řádu jednotek tis. Kč/rok
NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč či výzva Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
zdroje spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
vlastní zdroje města
Sokolovna Trutnov (budova s č. p. 164, parcela KN st. 888 v k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
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Strategický cíl 2.2: Revitalizovat a modernizovat venkovní hřiště
Opatření 2.2.1: Revitalizovat hřiště „Na Libušince“
žadatel

Město Trutnov

partneři

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.

popis
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

Fotbalové hřiště „Na Libušince“ není v dobrém stavu a prospěla by mu
revitalizace. Součástí revitalizace by mohlo být i zajištění optimálního přístupu
k antukovým volejbalovým kurtům, které byly vedle hřiště vybudovány v roce
2020.
zajištění odpovídající stavu hřiště „Na Libušince“
zajištění optimálního přístupu k antukovým volejbalovým kurtům
investiční
v řádu jednotek mil. Kč
vlastní zdroje města
parcela KN 219/1 v k. ú. Trutnov

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města

Opatření 2.2.2: Podporovat revitalizaci tenisových kurtů a volejbalového kurtu
poblíž areálu kempu Dolce
žadatel

Město Trutnov

partneři

subjekt, který má kurty v pronájmu (ke květnu 2021: JOPO Relax, s.r.o.)

popis

Kurty poblíž areálu kempu Dolce jsou sice v přijatelném stavu, určitá
revitalizace by jim ovšem prospěla.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zlepšení stavu kurtů poblíž areálu kempu Dolce a tím i jejich zatraktivnění pro
hosty a návštěvníky kempu

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu stovek tis. Kč
vlastní zdroje města
zdroje subjektu, který má kurty v pronájmu
parcela KN 1003 v k. ú. Dolní Staré Buky

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města
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Opatření 2.2.3: Podporovat modernizaci zázemí víceúčelových sportovních areálů
v místních částech města
žadatel

SK Horní Staré Město, z.s., TJ Jiskra Libeč z.s., Fotbalový klub Poříčí u Trutnova,
z.s., FK Sokol Volanov, z.s.

partneři

Město Trutnov

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady

Zázemí víceúčelových sportovních areálů v místních částech města je v různém
kvalitativním stavu. Některá zázemí byla v nedávné době nově postavena (v
Bohuslavicích nad Úpou), u jiných by naopak určitá modernizace byla
zapotřebí. Opatření tak spočívá v podpoře modernizace těchto zázemí,
případně ve vybudování zázemí nového (v případě Libče).
zlepšení podmínek pro činnost zájmových spolků v místních částech města
investiční
budou se odvíjet od konkrétního zázemí u víceúčelových sportovních areálů

předpokládané
zdroje financování

NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč či výzva Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
vlastní zdroje města
zdroje jednotlivých spolků mající sportovní areály v dlouhodobém pronájmu

místo realizace

KN st. 530 a KN st. 1513 (k. ú. Horní Staré Město), KN 223/2 (k. ú. Libeč), KN st.
1290 (k. ú. Poříčí u Trutnova), KN st. 161 (k. ú. Volanov)

stav připravenosti

záměr; v případě plánovaného nového zázemí v Libči architektonická studie

předpokládaný
odpovědný subjekt

spolky mající sportovní areály v dlouhodobém pronájmu ve spolupráci s
městem Trutnov

Opatření 2.2.4: Podpořit komplexní revitalizaci hřiště na volejbal v Libči
žadatel

Město Trutnov

partneři

TJ Jiskra Libeč z.s.

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

Hřiště na volejbal v Libči je součástí sportovního areálu v této místní části.
Hřiště je neudržované, ve velmi špatném stavu a postupně zarůstá trávou a
nálety. Hřišti by prospěla komplexní revitalizace, kterou je doporučeno provést
pouze za předpokladu, že hřiště by mělo adekvátní využití. Pokud by adekvátní
využití nemělo, jednalo by se o zbytečnou investici.
zajištění odpovídajícího stavu volejbalového hřiště
investiční
v řádu stovek tis. Kč
NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva
Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
vlastní zdroje města
parcela KN 223/2 (k. ú. Libeč)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci s TJ Jiskrou Libeč z.s.
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Strategický cíl 2.3: Modernizovat a rozvíjet další stávající sportovní lokality a areály
Opatření 2.3.1: Řešit revitalizaci prostranství Paradráha
žadatel

Město Trutnov

partneři

Olfin Car Ski team, z.s., Lesy a parky Trutnov s.r.o.

popis

Na Paradráze došlo v roce 2019 k vybudování nové klubovny a technického
zázemí. Venkovní okolní areál je udržovaný, obnova by ovšem prospěla
fotbalovým brankám a povrchu hřiště. Možnou variantou je i srovnání
travnato-hlinité plochy hřiště, přičemž by zde mohly vzniknout dvě hřiště.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zlepšení stavu fotbalového hřiště na Paradráze, případně revitalizace
prostranství a vznik dvou nových hřišť

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu jednotek mil. Kč
vlastní zdroje města
parcela KN 1662 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku a Odbor rozvoje města
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Opatření 2.3.2: Rozšířit a provést úpravy sportoviště Loděnice
žadatel

Město Trutnov

partneři

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. – oddíl kanoistiky
Povodí Labe, státní podnik
Závodní slalomová trať
Vybudování zabezpečené plošiny a pevných kotvících prvků ve stráni nad řekou
za účelem bezpečného a stabilního uchycení kotvících a regulačních prvků
slalomové trati (vybudování cca 6-8 kotvících prvků, do kterých by bylo
uchyceno ocelové lano). V současné době je přístup k úchytnému systému
velmi nebezpečný.
Dále pro potřeby zvýšení bezpečnosti by bylo dobré vybudovat únikové schody
na pravém břehu těsně u loděnice.

popis

Tréninková slalomová trať
Vybudování stabilní konstrukce tréninkové slalomové tratě formou zakotvení
ocelových sloupů podél řeky. V současné době je ukotvení nevyhovující a
pouze provizorní, neboť na podzim 2020 došlo k čištění břehů od náletových
porostů a oddíl kanoistiky přišel o možnost kotvení tréninkové slalomové tratě.
Odpočívadla kolem závodní slalomové trati a cyklostezky
Co se týče rozvoje areálu, mohla by zde být vybudována odpočívadla (lavičky
apod.) kolem závodní slalomové trati a cyklostezky.50
zabezpečení bezpečnějšího přístupu pro potřeby přestavby nebo seřízení
závodní slalomové tratě
vybudování schodů z loděnice do koryta řeky → výrazně se zvýší bezpečnost
sportovců na tomto sportovišti

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

vybudování kvalitní tréninkové slalomové tratě → zvýšení kvality přípravy a
výchovy nových sportovců Trutnova a tím navázat na dosavadní úspěchy
sportovců oddílu na všech úrovních, od těch základních až po mistrovství světa
existence odpočívadel kolem závodní slalomové trati a cyklostezky → využití
pro rodiče, kteří vodí své děti na trénink a čekají na ně, dále všeobecně pro
občany Trutnova, kteří jdou či jedou okolo po cyklostezce a v neposlední řadě
i pro diváky navštěvující závody51

typ opatření

investiční

předpokládané
náklady

v řádu stovek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

areál loděnice a její okolí (parcely v k. ú. Poříčí u Trutnova: KN 1375/1 a KN
1375/10 – ve vlastnictví města Trutnov, parcela KN 1520/1 – ve vlastnictví
Povodí Labe, státního podniku)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města

50

Zdroj: Informace k projektu „Rozšíření/úprava sportoviště loděnice“ poskytnuté spolkem TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z.s. – oddílem kanoistiky
51
Zdroj: viz poznámka pod čarou č. 47
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Opatření 2.3.3: Revitalizovat cyklostezku
vedoucí přes město a usilovat o její rozšíření
žadatel

Město Trutnov

partneři

MMR, SFDI

popis

Cyklostezka vedoucí podél řeky Úpy v současné době vede z Horního Starého
Města do Poříčí. Stávající stav cyklostezky je na řadě míst nevyhovující a bylo
by zapotřebí provést revitalizaci cyklostezky. Zároveň je na zvážení i úprava
povrchu cyklostezky, neboť stávající povrch není pro potřeby in-line bruslení
optimální. Dále by mohlo dojít k postupnému rozšiřování délky cyklostezky
v obou směrech, tj. směrem na Mladé Buky a směrem do Bohuslavic a dále.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zabezpečení odpovídajícího stavu páteřní cyklostezky přes území města
zlepšení stavu povrchu pro potřeby lepšího využití pro in-line
rozšíření cyklostezky → využití pro osoby cestující na kole do zaměstnání, dále
všeobecně pro potřeby trávení volného času

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu jednotek až desítek mil. Kč
SFDI – dotační titul Cyklostezky, cyklopruhy
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027
cyklostezka vedoucí podél řeky Úpy z Horního Starého Města do Poříčí

stav připravenosti

revitalizace cyklostezky – záměr
rozšíření cyklostezky – studie

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města

Opatření 2.3.4: Usilovat o zatraktivnění vodní plochy na Dolcích
žadatel

Město Trutnov

partneři

subjekt, který má kemp v pronájmu (ke květnu 2021: JOPO Relax, s.r.o.)

popis

Stávajícím hlavním problémem areálu kempu Dolce je kvalita vody v rybnících.
Z toho důvodu nejsou rybníky ke koupání využívány jako tomu bývalo dříve.
Taktéž tobogán je v současné době nevyužitý. Opatření se zaměřuje na snahu
vodní plochy na Dolcích (především rybník Dolce II) zatraktivnit, přičemž
nezbytným předpoklad pro zatraktivnění je zlepšení stavu vody.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

lepší kvalita vody rybnících a zatraktivnění vodních ploch → využívání rybníků
na Dolcích opět ke koupání jako tomu bývalo dříve, využití tobogánu, více
návštěvníků a ubytovaných v kempu

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
budou se odvíjet od charakteru potřebných prací vedoucích ke zlepšení stavu
vody
vlastní zdroje města
parcela KN 211/3 (k. ú. Oblanov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor životního prostředí, Odbor rozvoje města
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4.3 PO 3: Rozvoj nové sportovní infrastruktury ve městě
PRIORITNÍ OSA 3

Rozvoj nové sportovní infrastruktury ve městě

Cíl 3.1
Usilovat o vybudování nových objektů sloužících
pro potřeby sportu

Cíl 3.2
Podpořit zvýšení variability dostupných venkovních
volnočasových aktivit

Opatření 3.1.1
Vybudovat nový krytý multifunkční
plavecký bazén

Opatření 3.2.1
Podpořit vznik běžeckého okruhu

Opatření 3.1.2
Uvažovat o vybudování nové
všesportovní víceúčelové haly

Opatření 3.2.2
Vybudovat workoutové a parkourové hřiště
poblíž Junkyardu

Opatření 3.1.3
Podporovat vybudování nové základny
pro Trutnov trails z.s.

Opatření 3.2.3
Uvažovat o vytvoření dětského hřiště
poblíž víceúčelového sportovního stadionu

Opatření 3.2.4
Podpořit zesplavnění řeky Úpy
přes město Trutnov
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Strategický cíl 3.1: Usilovat o vybudování nových objektů sloužících pro potřeby sportu
Opatření 3.1.1: Vybudovat nový krytý multifunkční plavecký bazén
žadatel

Město Trutnov

partneři

MEBYS Trutnov s.r.o.

popis

Stávající krytý plavecký bazén není v odpovídajícím stavu. Na rekonstrukci
bazénu byla vypracována studie a jelikož dle této studie jsou náklady na opravu
obrovské, město se kloní spíše k záměru vybudovat bazén nový, který by byl
multifunkční. Nový bazén by však nevznikl na místě stávajícího bazénu, ale
v plánu je jeho vybudování vedle městského koupaliště, čímž by bylo docíleno
propojení venkovního a vnitřního bazénového prostředí a zároveň i
doprovodných atraktivit.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

existence nového multifunkčního plaveckého bazénu s řadou doprovodných
atraktivit a propojení venkovního a vnitřního bazénového prostředí

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu desítek až stovek mil. Kč
NSA – Program Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024
– výzva Standardizovaná infrastruktura
vlastní zdroje města
parcela KN 790/3 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku města, Odbor rozvoje města

Opatření 3.1.2: Uvažovat o vybudování nové všesportovní víceúčelové haly
žadatel

Město Trutnov

partneři

MEBYS Trutnov s.r.o., TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.

popis

Opatření spočívá v úvahách, zda nepostavit na území města novou
všesportovní víceúčelovou halu, neboť stávající kapacity sportovních hal a
tělocvičen ve městě jsou nedostačující.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zabezpečení dostatečné kapacity pro potřeby pořádání a konání vnitřních
sportovních aktivit

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu desítek až stovek mil. Kč
NSA – Program Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024
– výzva Standardizovaná infrastruktura
vlastní zdroje města
místo případné výstavby bude předmětem diskuze

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku města, Odbor rozvoje města
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Opatření 3.1.3: Podporovat vybudování nové základny pro Trutnov trails z.s.
žadatel

Trutnov trails z.s.

partneři

Město Trutnov
Smyslem opatření je vybudování nové základny se zázemím pro potřeby
Trutnov trails z.s. V rámci základny by mělo být k dispozici základní
občerstvení, kavárna, prostor pro mytí kol, sociální zařízení apod. Zároveň by
mělo dojít k vybudování parkoviště, díky čemuž dojde k celkovému odlehčení
místní části Lhota u Trutnova, jak z pohledu automobilů, tak z pohledu rušnosti
jako takové.

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření

odpovídající zázemí pro potřeby sportovců jezdících na trailové tratě
odlehčení místní části Lhota u Trutnova
investiční

předpokládané
náklady

v řádu jednotek až desítek mil. Kč
NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 – výzva
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč či výzva Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
vlastní zdroje města

předpokládané
zdroje financování
místo realizace

parcely KN 673/2 a KN 673/3 (k. ú. Poříčí u Trutnova)

stav připravenosti

zpracovává se projektová dokumentace

předpokládaný
odpovědný subjekt

Trutnov trails z.s.

Strategický cíl 3.2: Podpořit zvýšení variability dostupných venkovních volnočasových aktivit
Opatření 3.2.1: Podpořit vznik běžeckého okruhu
žadatel

Olfin Car Ski team, z.s.

partneři

Město Trutnov

popis

Opatření spočívá v podpoře vzniku běžeckého okruhu se zajištěným umělým
zasněžováním. V současné době je využíván k běžeckému lyžování areál
Paradráhy, který je však závislý čistě na počasí a příhodných sněhových
podmínkách. Smyslem opatření je vznik běžeckého okruhu na území města
Trutnov, který by měl zajištěnu možnost umělého zasněžování, tj. mít
vybudovánu nádrž pro akumulaci vody a následné využití pro zasněžování.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

existence okruhu pro běžecké lyžování s dostupným sněhem i v případě ne
úplně příznivých sněhových podmínek

typ opatření
předpokládané
náklady

investiční
v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč

předpokládané
zdroje financování

zdroje spolku Olfin Car Ski team, z.s.
vlastní zdroje města
KHK kraj – DP Úprava lyžařských běžeckých tras (pouze samotná údržba tras)

místo realizace

stávající lokalita Paradráhy či jiná lokalita, kde by byl lépe zajištěn zdroj vody

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

Olfin Car Ski team, z.s.
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Opatření 3.2.2: Vybudovat workoutové a parkourové hřiště poblíž Junkyardu
žadatel

Město Trutnov

partneři

MEBYS Trutnov s.r.o.

popis

V prostoru za skateparkem a pumptrackem – Junkyardem vytvořit nové
workoutové a parkourové hřiště.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

rozšíření dostupného spektra aktivit v rámci volnočasové zóny v ulici Na Lukách

typ opatření

investiční

předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

v řádu stovek tis. Kč
Nadace ČEZ – grant Oranžové hřiště
vlastní zdroje města
parcela KN 771 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor majetku a Odbor rozvoje města

Opatření 3.2.3: Uvažovat o vytvoření dětského hřiště
poblíž víceúčelového sportovního stadionu
žadatel

Město Trutnov

partneři

Technické služby Trutnov s.r.o., MEBYS Trutnov s.r.o.

popis

Opatření spočívá ve vytvoření dětského hřiště poblíž víceúčelového
sportovního stadionu, což by bylo prospěšné pro široké spektrum obyvatel
města, ale i jeho návštěvníků.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

existence dětského hřiště poblíž víceúčelového sportovního stadionu → vyžití
pro děti čekající s rodiči na sportující sourozence, pro cyklisty, všeobecně pro
širokou veřejnost

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu stovek tis. Kč
Nadace ČEZ – grant Oranžové hřiště
vlastní zdroje města
parcela KN 799/1 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města
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Opatření 3.2.4: Podpořit zesplavnění řeky Úpy přes město Trutnov
žadatel

Povodí Labe, státní podnik

partneři

Město Trutnov
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. – oddíl kanoistiky

popis

Trutnovské jezy jsou nebezpečné jednak pro vodáckou veřejnost, ale i pro
ostatní obyvatele města. Do řeky může spadnout dítě, dospělý člověk nebo
zvíře. Jedná se o 3 trutnovské jezy (u vlakového depa, u vlakového nádraží a u
obchodní akademie), které by bylo dobré zesplavnit pro hladké průjezdy
loděmi a pro zvýšení bezpečnosti jak vodácké veřejnosti, tak i obyvatel města
Trutnova. Zesplavnění spočívá v přestavbě jezů, resp. jejich zkosení, obdobně
jak to bylo provedeno na stejném profilu jezu v Horním Maršově – Temném
Dole.
Dále je ke všem trutnovským jezům (případně schodům) doporučeno
nainstalovat záchranné plovací prvky (na provaze) na silné straně pro záchranu
(napravo po proudu kromě jezu u vlakového depa, kde je silnější strana pro
záchranu nalevo po proudu řeky).52
zvýšení bezpečnosti na řece Úpě jak pro vodáckou veřejnost všeobecně, tak
pro běžné obyvatele Trutnova

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zesplavnění úseku Úpy procházející centrem Trutnova → přitáhnutí dalších
sportovců do města a zároveň zatraktivnění prostředí kolem řeky pro ostatní
obyvatele Trutnova + možnost uspořádání závodu ve sjezdu na divoké vodě,
který by vedl přímo centrem města, což by znamenalo prezentaci města
Trutnova na celorepublikové úrovni
rozšíření tréninkových možností pro členy oddílu kanoistiky TJ Lokomotiva
Trutnov, z.s.53

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu stovek tis. Kč až jednotek mil. Kč
zdroje Povodí Labe, státního podniku
parcela KN 2362/1 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

Povodí Labe, státní podnik

52

Zdroj: Informace k projektu „Zesplavnění řeky Úpy přes město Trutnov“ poskytnuté spolkem TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z.s. – oddílem kanoistiky
53
Zdroj: viz poznámka pod čarou č. 49
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4.4 PO 4: Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury sloužící primárně pro potřeby škol
PRIORITNÍ OSA 4

Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury sloužící primárně pro potřeby škol
Cíl 4.2
Modernizovat stávající venkovní sportoviště
a podpořit vybudování nových sportovišť a dalších
ploch se sportovními aktivitami souvisejícími

Cíl 4.1
Modernizovat a rekonstruovat interiéry
objektů sloužících ke sportovní činnosti
včetně jejich zázemí
Opatření 4.1.1
Rekonstruovat tělocvičny fungující při ZŠ
Komenského

Opatření 4.2.1
Revitalizovat sportovní areál
fungující při ZŠ Mládežnická

Opatření 4.1.2
Provést obnovu povrchu sportovní haly
fungující při ZŠ R. Frimla

Opatření 4.2.2
Vybudovat venkovní víceúčelové hřiště s umělým
povrchem vedle budovy školy ZŠ kpt. Jaroše

Opatření 4.1.3
Řešit vzduchotechniku v tělocvičnách
fungujících při ZŠ V Domcích

Opatření 4.2.3
Vytvořit zázemí pro potřeby školní družiny
fungující při ZŠ V Domcích

Opatření 4.1.4
Postupně pokračovat v opravách zázemí sloužícího
pro potřeby tělocvičen fungujících při ZŠ Mládežnická
Opatření 4.1.5
Rekonstruovat podlahu zrcadlového sálu
v ZŠ Mládežnická

Opatření 4.2.4
Vybudovat workoutové hřiště ve Voletinách

Opatření 4.2.5
Rekonstruovat stávající sportoviště fungující při
České lesnické akademii Trutnov na multifunkční
sportovní hřiště s umělým povrchem
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Strategický cíl 4.1: Modernizovat a rekonstruovat interiéry objektů sloužících ke sportovní
činnosti včetně jejich zázemí
Opatření 4.1.1: Rekonstruovat tělocvičny fungující při ZŠ Komenského
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ Komenského Trutnov

popis

Při ZŠ Komenského vyjma sportovní haly fungují ještě dvě tělocvičny –
gymnastická a univerzální tělocvična. V případě obou tělocvičen by bylo
potřeba opravit podlahovou krytinu, dále provést zateplení tělocvičny a opravit
střechu.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zlepšení technického stavu tělocvičen, snížení energetické náročnosti na
vytápění tělocvičen, zlepšení podmínek pro potřeby tělesné výchovy a dalších
sportovních aktivit

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu jednotek mil. Kč
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora
obcí s více než 10 000 obyvateli – DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury
vlastní zdroje města
parcela KN st. 1993/2 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

podána žádost o dotaci

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ Komenského Trutnov

Opatření 4.1.2: Provést obnovu povrchu sportovní haly fungující při ZŠ R. Frimla
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ R. Frimla Trutnov

popis
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

Sportovní hala fungující při ZŠ R. Frimla je v přijatelném stavu, což platí i jejím
zázemí. Co bude ovšem potřeba v následujících letech realizovat, je provedení
obnovy povrchu haly.
zlepšení podmínek pro potřeby tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit
investiční
v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora
obcí s více než 10 000 obyvateli – DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury
vlastní zdroje města
parcela KN st. 4392 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ R. Frimla Trutnov
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Opatření 4.1.3: Řešit vzduchotechniku v tělocvičnách fungujících při ZŠ V Domcích
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ V Domcích Trutnov

popis

Při ZŠ V Domcích fungují dvě tělocvičny. Obě tělocvičny jsou v dobrém stavu.
Co bude ovšem potřeba v blízké době řešit v obou tělocvičnách, je
vzduchotechnika.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zabezpečení odpovídající stavu systému vzduchotechniky a větrání prostoru
tělocvičen

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora
obcí s více než 10 000 obyvateli – DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury
vlastní zdroje města
parcela KN st. 4415 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ V Domcích Trutnov

Opatření 4.1.4: Postupně pokračovat v opravách zázemí sloužícího
pro potřeby tělocvičen fungujících při ZŠ Mládežnická
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ Mládežnická Trutnov

popis

Zázemí (šatny, sociální zařízení) sloužící pro potřeby tělocvičen fungujících při
ZŠ Mládežnická je částečně po rekonstrukci a v dobrém stavu, částečně v
nevyhovujícím stavu a vyžaduje rekonstrukci. Opatření je zaměřeno na
provedení rekonstrukce té části zázemí, které je v nevyhovujícím stavu.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zabezpečení odpovídající stavu zázemí sloužícího pro potřeby tělocvičen
fungujících při ZŠ Mládežnická

typ opatření

investiční

předpokládané
náklady

v řádu stovek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

parcela KN st. 1089 (k. ú. Horní Staré Město)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ Mládežnická Trutnov
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Opatření 4.1.5: Rekonstruovat podlahu zrcadlového sálu v ZŠ Mládežnická
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ Mládežnická Trutnov

popis
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření

Zrcadlový sál je v poměrně dobrém stavu. Co by ovšem potřebovalo
rekonstruovat, je jeho podlaha.
zabezpečení odpovídající stavu podlahy zrcadlového sálu v ZŠ Mládežnická
investiční

předpokládané
náklady

v řádu stovek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

parcela KN st. 1089 (k. ú. Horní Staré Město)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ Mládežnická Trutnov

Strategický cíl 4.2: Modernizovat stávající venkovní sportoviště a podpořit vybudování
nových sportovišť a dalších ploch se sportovními aktivitami souvisejícími
Opatření 4.2.1: Revitalizovat sportovní areál fungující při ZŠ Mládežnická
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ Mládežnická Trutnov

popis

Sportovní areál fungující při ZŠ Mládežnická není v dobrém stavu (s výjimkou
povrchu tenisových kurtů) a prospěla by mu komplexní revitalizace.
V uvedeném spočívá i realizace tohoto opatření.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

kvalitní a moderní prostředí pro výuku tělesné výchovy a pro další sportovní
aktivity

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu jednotek mil. Kč
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora
obcí s více než 10 000 obyvateli – DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury
vlastní zdroje města
parcela KN 2096 (k. ú. Horní Staré Město)

stav připravenosti

vydáno pravomocné stavební povolení
v roce 2021 by měla být realizována 1. etapa revitalizace areálu

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ Mládežnická Trutnov
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Opatření 4.2.2: Vybudovat venkovní víceúčelové hřiště
s umělým povrchem vedle budovy školy ZŠ kpt. Jaroše
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ kpt. Jaroše Trutnov

popis

Základní škola kpt. Jaroše nemá dostatečné prostory pro zajištění dobrých
podmínek pro potřeby tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit –
disponuje jednou malou tělocvičnou a jednou ještě menší tělocvičnou (tzv.
dojo). Žáci musí často docházet na sportoviště v ulici Na Lukách. Vybudováním
venkovního víceúčelové hřiště s umělým povrchem by se alespoň částečně
podařilo podmínky pro potřeby tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit
školy zlepšit.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zlepšení podmínek pro potřeby tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit
především pro potřeby ZŠ kpt. Jaroše

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
v řádu jednotek mil. Kč
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora
obcí s více než 10 000 obyvateli – DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury
vlastní zdroje města
parcela KN 823/1 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ kpt. Jaroše Trutnov

Opatření 4.2.3: Vytvořit zázemí pro potřeby školní družiny
fungující při ZŠ V Domcích
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ V Domcích Trutnov

popis

V roce 2019 proběhla rekonstrukce sportovního areálu a jeho doprovodného
zázemí. Jediný venkovní prostor, který není v odpovídajícím stavu, je asfaltová
plocha s dvěma basketbalovými koši. Zde by mohlo vzniknout zázemí pro školní
družinu a realizováno umístění výukových a herních prvků.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

existence odpovídajícího zázemí pro potřeby školní družiny fungující
při ZŠ V Domcích

typ opatření
předpokládané
náklady

investiční
v řádu stovek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027

místo realizace

parcela KN st. 4415 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ V Domcích Trutnov
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Opatření 4.2.4: Vybudovat workoutové hřiště ve Voletinách
žadatel

Město Trutnov

partneři

ZŠ pro žáky se SVP Trutnov

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření

ZŠ pro žáky se SVP Trutnov využívá pro potřeby tělesné výchovy a dalších
sportovních aktivit vlastní tělocvičnu a též sportovní víceúčelové hřiště
nacházející se necelých 250 metrů od budovy školy.
Pro potřeby rozšíření variability dostupných sportovních prvků by škola uvítala,
kdyby ve Voletinách vzniklo workoutové hřiště, přičemž by se jednalo o
kombinaci posilovacích prvků a prvků na koordinaci pohybu. Hřiště by
nesloužilo jen pro potřeby školy, ale i pro potřeby široké veřejnosti.
rozšíření variability dostupných sportovních prvků a aktivit ve Voletinách
investiční

předpokládané
náklady

v řádu stovek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

parcela KN 60/1 nebo parcela KN 14/1 (oboje v k. ú. Voletiny)

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor rozvoje města ve spolupráci se ZŠ pro žáky se SVP
Trutnov
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Opatření 4.2.5: Rekonstruovat stávající sportoviště fungující při České lesnické
akademii Trutnov na multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem
žadatel

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

partneři

Město Trutnov

popis

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
připravuje rekonstrukci stávajícího sportoviště na multifunkční sportovní hřiště
s umělým povrchem. Hřiště bude sloužit především jako venkovní sportoviště
pro výuku tělesné výchovy školy, mimoškolní aktivity (sportovní kroužky
pořádané školou). Hřiště bude přístupné veřejnosti a sportovním klubům v
Trutnově. Sportoviště bude určeno na hraní malého fotbalu, házené, volejbalu,
basketbalu, tenisu apod.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zlepšení podmínek pro potřeby tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit
především pro potřeby České lesnické akademie Trutnov

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

investiční
okolo 8 mil. Kč
zdroje České lesnické akademie Trutnov
zdroje KHK kraje
parcela KN 1588 (k. ú. Trutnov)

stav připravenosti

zpracovává se projektová dokumentace

předpokládaný
odpovědný subjekt

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
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4.5 PO 5: Propagace a organizace rozvoje sportu ve městě
PRIORITNÍ OSA 5

Propagace a organizace rozvoje sportu ve městě

Cíl 5.2
Podporovat organizační činnost
v oblasti sportu

Cíl 5.1
Propagovat sport a sportovní činnost

Opatření 5.2.1
Zavést jednotný systém plateb v rámci
sportovišť provozovaných společností
MEBYS Trutnov s.r.o. s možností
jeho dalšího rozšíření

Opatření 5.1.1
Propagovat sport a podporovat sportovní
aktivity pořádané a konané ve městě

Opatření 5.1.2
Uzavřít smlouvy s úspěšnými sportovními
kluby, které budou zajišťovat propagaci sportu
ve městě a na základních školách v rámci
stimulace veřejnosti ke sportu

Opatření 5.1.3
Propagovat pořádané sportovní akce
prostřednictvím různorodých
komunikačních kanálů
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Strategický cíl 5.1: Propagovat sport a sportovní činnost
Opatření 5.1.1: Propagovat sport a podporovat sportovní aktivity
pořádané a konané ve městě
žadatel

Město Trutnov, spolky působící a pořádající sportovní akce ve městě, školy

partneři

spolky působící a pořádající sportovní akce ve městě
Komise pro sport a využití sportovních zařízení

popis

V zájmu města je pořádání jak významných akcí soutěžního charakteru na svém
území, tak akcí menších, neboť díky nim je podporován pohyb a posilován
sociální život ve městě. Za účelem větší dosažitelnosti informací o pořádaných
sportovních akcích ve městě je doporučeno i sportovní akce více propagovat.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zatraktivnění sportu prostřednictvím podpory propagace sportovních aktivit
na území města
sportovní akce a aktivity → významně přispívají k podpoře pohybu + posilují
sociální život ve městě

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování

místo realizace

neinvestiční
v řádu stovek tis. Kč/rok
KHK kraj – DP Pohybová gramotnost a pořádání významných masových
tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny" a DP Pořádání
významných sportovních akcí dětí a mládeže (žadatel spolek či škola) – pouze
v případě akcí krajského, celostátního či mezinárodního významu
vlastní zdroje města
Trutnov

stav připravenosti

pokračování ve stávajícím trendu podpory

předpokládaný
odpovědný subjekt

Město Trutnov, spolky působící a pořádající sportovní akce ve městě, školy
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Opatření 5.1.2: Uzavřít smlouvy s úspěšnými sportovními kluby,
které budou zajišťovat propagaci sportu ve městě
a na základních školách v rámci stimulace veřejnosti ke sportu
žadatel

Město Trutnov

partneři

spolky působící ve městě zabývající se sportovní činností a mající úspěšné
sportovní kluby
Komise pro sport a využití sportovních zařízení

popis

Cílem opatření je zaujmutí žáků i široké veřejnosti sportem, ukázat, že sport je
zábava a třeba i důvod vidět se s přáteli, dále přivést žáky i širokou veřejnost k
aktivnímu nebo i pasivnímu sportování (včetně fandovství).

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zatraktivnění sportu prostřednictvím podpory propagace sportovních aktivit
na území města
vedení široké veřejnosti k trávení volného času prostřednictvím sportu
preventivní funkce v oblasti výskytu sociálně patologických jevů

typ opatření

neinvestiční

předpokládané
náklady

v závislosti na kategorii soutěže, které se klub/spolek účastní – v řádu desítek
(nižší soutěže) až stovek tis. Kč (I. a II. nejvyšší soutěž)

předpokládané
zdroje financování
místo realizace

vlastní zdroje města
Trutnov

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

Město Trutnov

Opatření 5.1.3: Propagovat pořádané sportovní akce
prostřednictvím různorodých komunikačních kanálů
žadatel

Město Trutnov

partneři

Komise pro sport a využití sportovních zařízení

popis

Ve městě je pořádáno velké množství sportovních akcí. Některé z nich jsou
celorepublikového i mezinárodního významu, většina z nich je lokálního či
regionálního charakteru. Propagace sportovních akcí skrze různorodé
komunikační kanály (např. Facebook, Youtube atd.) města by mohla zvýšit
povědomí pro širokou veřejnost, že se tyto akce konají a tím pádem by mohlo
dojít i k vyšší návštěvnosti akcí.

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zvýšení povědomí o pořádaných a konaných sportovních akcích na území
města → vyšší návštěvnost akcí

typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

neinvestiční
zanedbatelné (předpoklad: měl by na starost pracovník MěÚ v rámci své
náplně práce)
vlastní zdroje města
není vázáno na konkrétní místo

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov – Odbor Kancelář MěÚ
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Strategický cíl 5.2: Podporovat organizační činnost v oblasti sportu
Opatření 5.2.1: Zavést jednotný systém plateb v rámci sportovišť
provozovaných společností MEBYS Trutnov s.r.o. s možností jeho dalšího rozšíření
žadatel

Město Trutnov

partneři

MEBYS Trutnov s.r.o.

popis

Zavedení jednotného benefitního systému plateb v rámci sportovišť
provozovaných společností MEBYS Trutnov s.r.o. již bylo určitým způsobem
nastartováno. Opatření spočívá v posunutí tohoto systému na úroveň, že by
mohlo dojít k vytvoření tzv. sportovní karty, na které by mohl být nahrán např.
kredit, který by byl využíván např. pro potřeby plateb za pronájem daných
sportovišť atd.
Současně lze uvažovat i o rozšíření jednotného systému plateb na další
subjekty (např. (UFFO, městská galerie, muzeum apod.).

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města

zavedení benefitního systému plateb v rámci sportovišť provozovaných
společností MEBYS Trutnov s.r.o.
možné rozšíření jednotného systému plateb i na další subjekty

typ opatření

neinvestiční

předpokládané
náklady

v řádu desítek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

vlastní zdroje města

místo realizace

není vázáno na konkrétní místo

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

MEBYS Trutnov s.r.o.
MěÚ Trutnov – Odbor finanční

Opatření 5.2.2: Uvažovat o využití datového skladu i pro potřeby sportu
žadatel

Svazek obcí Východní Krkonoše

partneři

Město Trutnov, organizace působící ve městě v oblasti sportu

popis

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ opatření
předpokládané
náklady
předpokládané
zdroje financování
místo realizace

Svazek obcí Východní Krkonoše v současné době realizuje projekt, v jehož
rámci by mělo dojít k vytvoření a následnému využití datového skladu pro
potřeby sdílení kulturně-společenských událostí a akcí v rámci regionu
východních Krkonoš. Opatření spočívá v možném využití datového skladu i pro
potřeby sportu a sportovních aktivit a akcí.
inovace v oblasti propagace událostí a akcí
neinvestiční
v řádu stovek tis. Kč
vlastní zdroje města
zdroje Svazku obcí Východní Krkonoše
předpoklad: EU – IROP 2021-2027
není vázáno na konkrétní místo

stav připravenosti

záměr

předpokládaný
odpovědný subjekt

Svazek obcí Východní Krkonoše
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5 Implementační část
Pro úspěšné nastavení a praktické využití KRS je nezbytné definovat a popsat následující oblasti:
➢
➢
➢
➢

Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Koncepce
Systém financování Koncepce
Monitoring a vyhodnocení naplňování Koncepce
Aktualizace Koncepce

5.1 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Koncepce
Pokud má dojít k naplnění cílů KRS, je potřeba zajistit jednoznačný způsob jejího řízení. Ten musí
vycházet ze systému řízení města, kdy zastupitelstvo a rada města je orgán řídící a odbory městského
úřadu (finanční, kancelář MěÚ, majetku města a rozvoje města), komise pro sport a využití sportovních
zařízení, zástupci společností MEBYS Trutnov s.r.o., Technické služby Trutnov s.r.o., Lesy a parky
Trutnov s.r.o., ředitelé škol se sídlem ve městě Trutnov a předsedové organizací působících ve městě
v oblasti sportu jsou orgánem výkonným. Systém řízení KRS naznačuje následující schéma.

Znázornění způsobu řízení a organizačního zajištění naplňování KRS ve městě Trutnově

Řídící skupina

Výkonný tým
Městský úřad Trutnov

Zastupitelstvo
města Trutnov

Komise pro sport a využití sportovních zařízení
MEBYS Trutnov s.r.o.
Technické služby Trutnov s.r.o.

Rada města
Trutnov

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
školy se sídlem ve městě Trutnov
organizace působící ve městě v oblasti sportu

Řídící skupina
Řídící skupina představuje hlavní orgán, který je zodpovědný za postupné naplňování KRS. Řídící
skupina rozhoduje o tom, zda přijme/nepřijme a schválí/neschválí předložené rozvojové projekty
(včetně jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schválenou KRS. Řídící skupina dále určí
osobu, tzv. garanta, jehož rolí bude iniciovat a koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a
aktualizacemi KRS. Garantem by měl být místostarosta města, který má ve své gesci oblast sportu.
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Výkonný tým
Výkonný tým je složen z vytipovaných zaměstnanců odborů městského úřadu (finančního, kanceláře
MěÚ, majetku města a rozvoje města), členů komise pro sport a využití sportovních zařízení, zástupců
společností MEBYS Trutnov s.r.o., Technické služby Trutnov s.r.o. a Lesy a parky Trutnov s.r.o., ředitelů
škol se sídlem ve městě Trutnov a předsedů organizací působících ve městě v oblasti sportu. Vedoucím
výkonného týmu je předseda komise pro sport a využití sportovních zařízení. Stěžejním úkolem
výkonného týmu v procesu implementace KRS je předkládat řídící skupině konkrétní návrhy projektů a
rozvojových aktivit, které jsou v souladu se schválenou KRS. Dalšími úkoly výkonného týmu jsou:
monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace KRS
(vlastními silami či za pomoci externí osoby).
Do procesu implementace KRS budou zapojeny i další subjekty, které budou plnit funkci poradní.

5.2 Systém financování Koncepce
Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů KRS jsou nutné finanční prostředky. Realizace
řady navržených opatření se bezpochyby neobejde bez vnější finanční podpory. Proto je důležité
využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže k jejich realizaci.

Financování rozvojových opatření lze zajistit dvěma předpokládanými způsoby:
1. Financování opatření výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivá opatření jsou financována
výhradně z rozpočtu města.
2. Financování opatření na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivá opatření jsou
financována z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně
z vlastních zdrojů. Externí finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty)
a vratné (úvěry, zápůjčky apod.). Především nevratné externí finanční prostředky představují
velmi významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného opatření
(mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových nákladů opatření). Z pohledu externích zdrojů lze
uvažovat o následujících zdrojích financování:
➢ z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU
➢ ze státního rozpočtu ČR
➢ z rozpočtu Královéhradeckého kraje
➢ ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru,
prostředky nestátních neziskových organizací)
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5.3 Monitoring a vyhodnocení naplňování Koncepce
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace KRS ve městě Trutnově je důležitou součástí celého
tohoto strategického koncepčního dokumentu. Je žádoucí, aby monitoring a vyhodnocování
naplňování KRS bylo prováděno průběžně a mohlo se tak pružně reagovat na aktuálně vzniklé situace.
Faktorů, které mohou vstupovat do realizace KRS a mít na ní pozitivní či negativní vliv je skrze politické,
společenské, hospodářské a legislativní prostředí mnoho. Nelze tedy předpokládat, že do realizace KRS
nebude potřeba zasahovat.
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace KRS tedy spočívá ve zhodnocení stupně přípravy či
počtu zrealizovaných konkrétních opatření ze stanovených strategických cílů. Předpokládanými zdroji
dat pro hodnocení a monitoring budou podklady a dokumenty městského úřadu v Trutnově.
Za monitoring a vyhodnocování naplňování KRS je odpovědný výkonný tým.

5.4 Aktualizace Koncepce
Nedílnou součástí implementace KRS je i její aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“ dokument, který
by měl být aktualizován v čase a reagovat tak na aktuální změny politické, hospodářské, společenské
či legislativní. Je proto žádoucí, aby s KRS bylo pracováno v čase a v návaznosti na její monitorování a
vyhodnocování naplňování strategických cílů (např. doplnění, upravení či vypuštění konkrétních
opatření, změna samotných strategických cílů apod.) docházelo taktéž k její aktualizaci.
Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávající strategii, nebo přímo úpravou strategie,
čímž vznikne nová verze. Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené změny.
Komplexní aktualizaci KRS je doporučeno provést podle potřeb města, především pokud by nastaly
výše zmíněné skutečnosti. Dílčí revize dokumentu mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého
kalendářního roku ve vazbě na realizaci opatření obsažených v KRS a ve vazbě na tvorbu rozpočtu
města na následující rok.
Za zajištění aktualizace a dílčích revizí KRS je zodpovědný výkonný tým.
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6 Seznamy
6.1 Použité zdroje dat
Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Dotační portál Královéhradeckého kraje http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
DOVALIL, J. (2004): Olympismus. Olympia, Praha, 219 s.
EVROPSKÁ KOMISE (2007): Bílá kniha o sportu. Evropská unie, Brusel, dostupné z:
https://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
Facebookový profil akce NaHoruRun https://www.facebook.com/NaHoruRun
Informace k projektu „Rozšíření/úprava sportoviště loděnice“ poskytnuté spolkem TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z.s. – oddílem kanoistiky
Informace k projektu „Zesplavnění řeky Úpy přes město Trutnov“ poskytnuté spolkem TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z.s. – oddílem kanoistiky
Informace získané z návštěv jednotlivých sportovních zařízení
Informace získané ze setkání pracovní skupiny
Internetové stránky ABLE mateřské školy a znalecké a realitní a.s. https://meluzinek.ablems.cz/
Internetové stránky České lesnické akademie Trutnov - střední školy a vyšší odborné školy
https://www.clatrutnov.cz/
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz
Internetové stránky Enduro Trutnov trails http://www.endurotrutnov.cz/
Internetové stránky Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 https://www.gymnaziumtu.cz/
Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/
Internetové stránky Integrovaného operačního programu https://irop.mmr.cz/
Internetové stránky KČT, odboru Bohuslavice nad Úpou http://www.bohuslavaci.eu/
Internetové stránky Klubu českých turistů, odboru Trutnov http://kcttrutnov.cz/
Internetové stránky Krakonošova cyklomaratonu
http://www.biketourkrkonose.cz/krakonosuv-cyklomaraton/
Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Internetové stránky Krkonošské 70 https://www.krkonosska70.cz/
Internetové stránky Mateřské školy, Trutnov https://www.mstrutnov.cz/
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Internetové stránky Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124 http://www.msspctu.cz/
Internetové stránky Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Trutnov
https://www.mzpstrutnov.cz/
Internetové stránky města Trutnova https://www.trutnov.cz/
Internetové stránky Nadace ČEZ https://www.nadacecez.cz/
Internetové stránky Ministerstva financí České republiky https://www.mfcr.cz/
Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/
Internetové stránky Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/
Internetové stránky Národní sportovní agentury https://agenturasport.cz/
Internetové stránky Okresního fotbalového svazu TRUTNOV http://www.ofstrutnov.com/
Internetové stránky Olfincar Trutnovského půlmaratonu https://www.trutnovskypulmaraton.cz/
Internetové stránky Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
https://www.cz-pl.eu/
Internetové stránky Operačního programu Životní prostředí https://www.opzp.cz/
Internetové stránky pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký
spolek Trutnov https://trutnov.cmmj.cz/
Internetové stránky pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Trutnov
https://crstrutnov.cz/
Internetové stránky pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.
https://hranicar.skauting.cz/
Internetové stránky pobočného spolku KRKONOŠSKÝ AUTOMOTO KLUB V AČR http://kamk.cz/
Internetové stránky pobočného spolku Motorsport Radeč Klub v AČR http://www.akradec.cz/
Internetové stránky pobočného spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Bokouš http://www.bokous.cz/
Internetové stránky pobočného spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Podskalák
https://www.podskalak.eu/
Internetové stránky pobočného spolku SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
http://www.kshradeckr.cz/
Internetové stránky pobočného spolku SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Trutnov
https://www.oshtu.cz/
Internetové stránky pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Staré Město
http://www.sdhtrutnov.cz/
Internetové stránky serveru kudyznudy.cz https://www.kudyznudy.cz/
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Internetové stránky serveru Sport challenge https://www.sportchallenge.cz/cz/abb-pulmaraton
Internetové stránky serveru Trutnovinky.cz https://trutnovinky.cz/
Internetové stránky serveru vyletnik.cz https://www.vyletnik.cz/
Internetové stránky serveru Region-Krkonoše https://www.region-krkonose.cz/
Internetové stránky sdružení Jezdecký klub SABELL, o. s. https://jksabell.webnode.cz/
Internetové stránky serveru EloST https://www.elost.cz/st/oddil/tj_trutnov_porici
Internetové stránky Servisního centra sportu ČUS Trutnov
https://www.cushk.cz/tu/servisni-centrum-sportu-498/
Internetové stránky společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. http://sportoviste-trutnov.cz/
Internetové stránky spolku 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s. http://www.curling1kck.cz/
Internetové stránky spolku Bene Dance Art Team, z.s. http://bdat.cz/
Internetové stránky spolku Boxing club Trutnov, z. s. http://www.boxtrutnov.cz/
Internetové stránky spolku FAN´S "George" TRUTNOV http://www.fanstrutnov.ic.cz/
Internetové stránky spolku Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s. http://www.fkporici.webz.cz/
Internetové stránky spolku HC Trutnov, z. s. https://www.hctrutnov.eu/
Internetové stránky spolku Hokejový klub DRACI, z. s. https://hctrutnov.cz/
Internetové stránky spolku Horolezecký klub EXCENTRIC http://www.excentric.wz.cz/
Internetové stránky spolku Klub Jóga Trutnov, z.s. http://www.jogaklubtrutnov.cz/
Internetové stránky spolku MFK Trutnov, z.s. https://mfktrutnov.cz/
Internetové stránky spolku Olfin Car Ski team, z.s. https://www.olfincarskiteam.cz/
Internetové stránky spolku RC Modeláři Trutnov, z. s. http://www.balharrc.cz/
Internetové stránky spolku SK Horní Staré Město, z.s. http://www.skhsm.cz/
Internetové stránky spolku SK Horská Trutnov, z.s. https://www.fitnesshorska.cz/
Internetové stránky spolku SK POWERLIFTING TRUTNOV https://trutnov-powerlifting.wgz.cz/
Internetové stránky spolku SK SPEEDSKI CZ, z. s. http://www.speedski-cz.cz/
Internetové stránky spolku SKBU Trutnov, z. s. http://www.skbutrutnov.cz/
Internetové stránky spolku Skilauf team z.s. https://www.skilauf.cz/
Internetové stránky spolku Snowcamps, z.s. https://www.snowcamps.cz/
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Internetové stránky spolku Spartak Trutnov, z. s. http://www.spartaktrutnov.com/
Internetové stránky spolku Spolek Alpy4000.cz https://www.alpy4000.cz/
Internetové stránky spolku Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s. https://www.kasperswixteam.cz/
Internetové stránky spolku Taneční spolek STAR WEST TRUTNOV http://www.starwest.cz/
Internetové stránky spolku Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. https://www.cushk.cz/tu/
Internetové stránky spolku Tělovýchovná jednota Sokol Starý Rokytník, z.s. https://rokas.webnode.cz/
Internetové stránky spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. https://www.lokotrutnov.cz/
Internetové stránky spolku TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s. https://sipkovy-sport.cz/
Internetové stránky spolku Trutnov trails, z.s. http://trutnovtrails.cz/
Internetové stránky spolku Unie šipkových organizací České republiky z.s. https://www.sipky.org/
Internetové stránky spolku YogFest z.s. https://www.yogfesthor.cz/
Internetové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury https://www.sfdi.cz/
Internetové stránky Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 https://www.spstrutnov.cz/
Internetové stránky Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace
https://www.horegas.cz/
Internetové stránky turnaje O pohár města Trutnova https://turnaj.bktrutnov.cz/
Internetové stránky Trutnov-město sportu http://www.trutnovmestosportu.cz/
Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky http://www.uir.cz/
Internetové stránky Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní
akademie, Trutnov http://www.szstrutnov.cz/
Internetové stránky Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 https://www.zskptjarose.cz/
Internetové stránky Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov
https://zsvoletiny.cz/
Internetové stránky Základní školy, Trutnov, Komenského 399 https://www.zskomtu.cz/
Internetové stránky Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536 https://zsmltu.cz/
Internetové stránky Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18 https://www.zsnachtu.cz/
Internetové stránky Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816 https://www.4zsrf.cz/
Internetové stránky Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 https://zsvdomcich.cz/
Internetové stránky Základní umělecké školy Trutnov http://www.zustrutnov.cz/
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Koncepce podpory sportu 2016–2025, dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podporysportu-2016-2025
Mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105
Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/
Portál Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020, dostupné z: http://www.krkralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-2017-2020.pdf
PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s.
RADA EVROPY (1996): Evropská charta sportu pro všechny. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky, Praha, dostupné z: https://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu
Rejstřík škol a školských zařízení https://rejskol.msmt.cz/
SEKOT, A. (2003): Sport a společnost. Paido, Brno, 191 s.
Stanovy spolku Dělnická tělovýchovná jednota Trutnov, z. s., dostupné z:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=47937526&subjektId=803206&spis=640861
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027, dostupné z: http://www.krkralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/_Strategie-rozvojeKHK-2021-2027.pdf
Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020-2025, dostupné z:
https://www.trutnov.cz/cs/mesto/plany-a-mapy/
Strategický plán rozvoje sportu v Trutnově pro období 2015-2020
Údaje poskytnuté Městským úřadem v Trutnově
Územní plán, regulační plány a územní studie, dostupné z: http://upd.trutnov.cz/upd/trutnov/
vlastní průzkum
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji, dostupné z:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychovasport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf

Stránka 79 z 81

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020–2025 – Seznamy

6.2 Seznam zkratek
AČR = Autoklub České republiky
a. s. = akciová společnost
AŠSK = Asociace školních sportovních klubů
BK = basketbalový klub
č. = číslo
ČEZ = České energetické závody
č. p. = číslo popisné
ČR = Česká republika
ČSPS = Český svaz plaveckých kurzů
ČSS = Český střelecký svaz
ČUS = Česká unie sportu
DP = dotační program
DPH = daň z přidané hodnoty
DT = dotační titul
EU = Evropská unie
FbC = floorball club
FC = football club
FK = fotbalový klub
HC = hockey club
IČ = identifikační číslo
IROP = Integrovaný regionální operační program
KČT = Klub českých turistů
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KRS = Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy
k. ú. = katastrální území
MěÚ = Městský úřad
MFK = Městský fotbalový klub
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MS = myslivecké sdružení
MŠ = mateřská škola
NSA = Národní sportovní agentura
o.s. = občanské sdružení
PO = prioritní osa
RED_IZO = resortní identifikátor
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SK = sportovní klub
SKBU = Sportovní klub bojových umění
SKC = sportovně kulturní centrum
SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností
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s. r. o. = společnost ručením omezeným
SVP = speciální vzdělávací potřeby
TJ = tělovýchovná jednota
UŠO = Unie šipkových organizací
z.s. = zapsaný spolek
ZSJ = základní sídelní jednotka
ZŠ = základní škola
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Lokalizace
Název sportoviště

Areál loděnice

Fotbalový a atletický stadion (hřiště s umělou trávou – MFK Trutnov,
z.s., atletický ovál a sektory – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.)

BallPark RedField se zázemím

Běžecký lyžařský areál Paradráha

Bikepark Vlčka

zeměpisné souřadnice

k. ú.

Dostupnost a přístup

Povrch

50.5730317N, 15.9510203E

Poříčí u
Trutnova

přístup z ulice K Mostu po asfaltové komunikaci
parkování možné podél ulcie Na Břehu

dlažba, beton

Trutnov

přístup z ulice Na Lukách - asfalt a zámková dlažba
možnost parkování přímo poblíž stadionů - na zámkové dlažbě či na parkovišti z
dlažebních kostek
stadiony jsou oploceny, fotbalový stadion má k dispozici umělé osvětlení

atletický ovál a infrastruktura pro atletické disciplíny - umělý povrch
uvnitř oválu je travnatý povrch
fotbalový stadion - umělý trávník

Trutnov

přístup z ulice Mánesova nebo Bohuslavická
areál je oplocen
parkování je možné na parkovacích místech ze zámkové dlažby před budovou v
Mánesově ulici s č. p. 435, případně na trávě a hlíně v okolí areálu

kombinace trávy, hlíny a štěrku

50.5638319N, 15.9265675E

50.5613111N, 15.9353692E

50.5563108N, 15.9194036E

Trutnov

pěší přístup od silnice III/3012, od autobusové zastávky "Trutnov, Rozcestí 1866"
po štěrkové cestě
parkování možné poblíž autobusové zastávky "Trutnov, Rozcestí 1866"

kombinace trávy, hlíny a štěrku

50.5523889N, 15.9190592E

Bojiště u
Trutnova

přístup od silnice III/3012 poblíž areálu skladu materiálu po štěrkové cestě
zpevněná parkovací plocha přímo u vstupu do bikeparku

lesní podloží (převážně hlína), dále dřevěné prvky

Broková střelnice při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a
vyšší odborné škole na Babí

50.6197825N, 15.9107386E

Babí

Dětské hřiště a hřiště Kubelíkova

50.5686950N, 15.9141347E

Trutnov

přístup ze silnice II/300 po asfaltové cestě podél kamenolomu a následně po
štěrkové komunikaci, případně pěšky a na kole po turistických, naučných
stezkách či cyklotrasách
parkování možné přímo poblíž střelnice
přístup z ulic Kubelíkova a Oskara Nedbala po asfaltové cestě a pěšině
parkování možné na krajnici daných ulic
směrem k budově s č. p. 378 je ochranný plot a jižní strana hřiště i dětského
hřiště je oplocena
přístup z ulic Michnova a Bohuslava Martinů po asfaltové cestě a následně po
trávě
parkování možné v ulici Michnova či Smetanova na asfaltových parkovacích
stáních

tráva, zpevněný povrch

sportovní hřiště - asfalt
dětské hřiště - tráva

Stav

objekt loděnice byl nově postaven v roce 2016 a je ve výborném stavu
kotvení slalomových tratí je nevyhovující a přístup k němu je nebezpečný
velmi dobrý - areál je udržovaný a dochází k jeho postupnému dalšímu rozvoji
zázemí je také ve velmi dobrém stavu, pouze v případě běžeckého tunelu je potřeba
vyměnit povrch
fotbalové hřiště je ve velmi dobrém stavu
zázemí fotbalového hřiště je také ve velmi dobrém stavu
hřiště je udržované, v roce 2020 zde bylo vystavěno i nové zázemí, dále by bylo dobré
rozšířit možnosti parkování v okolí areálu
klubovna a technické zázemí spolku Olfin Car Ski team - vynikající stav - jedná se o nový
objekt z roku 2019
venkovní areál je udržovaný, obnova by prospěla fotbalovým brankám a případná
obnova povrchu hřiště
bikepark je udržovaný
postupně bude potřeba obnovit některé dřevěné prvky
cedule s provozním řádem ANO
střelnice je udržovaná
střelnice slouží především pro potřeby České lesnické akademie Trutnov - střední školy a
vyšší odborné školy, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
střelnici může využít i široká veřejnost
sportovní hřiště i dětské hřiště jsou udržované, v dobrém stavu, což platí i o mobiliáři
(branky, basketbalový koš, lavičky na sezení, hrací prvky na dětském hřišti)
cedule s návštěvním řádem ANO

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu včetně doprovodného mobiliáře
sportovní hřiště - tráva v kombinaci s hlínou
sportovní hřiště je udržované, prospěla by mu místy obnova trávníku; vybavení hřiště je
dětské hřiště - tráva a pod herními prvky drobné kamínky (některé
v dobrém stavu
orámované obrubníkem)
cedule s návštěvním řádem ANO
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu,
přístup z ulic Sukova a Foerstrova po asfaltové cestě a následně po štěrkové
sportovní hřiště - kombinace štěrku a hlíny
sportovní hřiště je udržované a vybavení hřiště je v dobrém stavu
cestě
dětské hřiště - pod některými prvky tráva, pod některými drobné kamínky
hřiště nedisponuje doprovodným mobiliářem typu lavička, koš - doporučeno doplnit
parkování možné přímo u hřiště na travnaté ploše
orámované obrubníkem
alespoň jednu lavičku a jeden odpadkový koš
směrem k budově s č. p. 413 je ochranný plot
cedule s návštěvním řádem ANO
dětské hřiště je v dobrém stavu, udržované - jedná se o menší hřiště, kde je pouze
pískoviště a 2 pružinové houpačky, tj. mohlo by dojít k rozšíření dostupných prvků
přístup z ulice Úpské nábřeží po asfaltové cestě či chodníku ze zámkové dlažby či
sportovní hřiště postupně zarůstá trávou a prospěla by mu komplexní revitalizace, není
po chodníku ze zámkové dlažby od ulice Přerušená a následně po trávě
dětské hřiště - tráva
zde ani žádná sportovní vybavenost (basketbalový koš, branky apod.)
parkování možné na parkovacích místech ze zámkové dlažby v ulici Úpské
sportovní hřiště - štěrk zarůstající trávou
z pohledu doprovodného mobiliáře jsou zde lavičky, které jsou v dobrém stavu,
nábřeží, případně u budovy s č. p. 237 či 238
odpadkový koš není (bylo by dobré doplnit)
cedule s návštěvním řádem ANO
sportoviště i dětské hřiště je v dobrém stavu
přístup od silnice I/37 po asfaltovém chodníku
doprovodný mobiliář (basketbalový koš, kůly na volejbal, ochranné sítě, lavičky) je v
2 sportovní hřiště - asfaltové povrch
parkování poblíž hřiště není dostupné
dobrém stavu
zbývající plochy jsou travnaté
hřiště je oplocené
odpadkový koš není
cedule s návštěvním řádem ANO

Subjekt zajišťující správu, údržbu a provoz zařízení/sportoviště

Období pořízení fotografií

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. - oddíl kanoistiky

březen 2021

MEBYS Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a duben 2021

Dělnická tělovýchovná jednota Trutnov, z. s. - baseballový oddíl Rytíři
Trutnov

říjen 2020 a březen 2021

Olfin Car Ski team, z.s.

říjen 2020

Spartak Trutnov, z. s. - oddíl Krakonošovi jezdci

říjen 2020

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

červen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště a hřiště Michnova

50.5684844N, 15.9107472E

Trutnov

Dětské hřiště a hřiště Sukova

50.5682817N, 15.9183325E

Trutnov

Dětské hřiště a hřiště Úpské nábřeží mezi č.p. 237-238

50.5635239N, 15.9215081E

Trutnov

Dětské hřiště a sportoviště Bojiště

50.5488419N, 15.9088561E

Bojiště u
Trutnova

Dětské hřiště a sportoviště ve Lhotě

50.5785511N, 15.9844683E

Lhota u
Trutnova

z asfaltové silnice III/3016 poblíž domů s č. p. 21 a 23
parkování možné na krajnici silnice III/3016
ze severní strany sportovního hřiště je ochranná síť

sportovní hřiště - asfaltový povrch
dětské hřiště - pod některými herními prvky jsou drobné kamínky, pod
některými tráva
v okolí jsou travnaté plochy

sportovní hřiště je v přijatelném stavu, místy je povrch rozbitý a prospěla by mu určitá
revitalizace (oprava děr, nalajnování hřiště)
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobilář (basketbalový koš, mobilní WC, lavičky) je ve velmi dobrém stavu
odpadkový koš není
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště a sportovní hřiště Rozmarýnová

50.5825578N, 15.8883317E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Rozmarýnová, Zvonková a Pomněnková po asfaltových chodnících
a cestičkách ze zámkové dlažby či po chodníku z dlaždic
parkování možné na parkovištích "Parkoviště Zvonková", "Parkoviště Fialková" a
"Parkoviště Pomněnková" či podél okolních ulic

dětské hřiště - pod většinou herních prvků jsou drobné kamínky
orámované obrubníkem, v okolí pískoviště je kombinace hlíny a písku
v okolí jsou travnaté plochy
sportovní hřiště - asfaltový povrch, v okolí travnaté plochy a asfaltové
cesty

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
sportovní hřiště je v odpovídajícím stavu, místy by mu prospěla oprava povrchu, dále by
mohl být proveden nátěr čar na hřišti
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je také ve velmi dobrém stavu, pouze
kůly na volejbal by bylo dobré natřít
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Dětské hřiště Benešova u budovy s č. p. 473

50.5744467N, 15.9476500E

Poříčí u
Trutnova

přístup z ulice Benešova po asfaltové komunikaci či po chodníku ze zámkové
dlažby, dále po asfaltové cestě a po trávě
parkování možné podél ulice Benešova

travnaté plochy

jedná se o menší hřiště, kde je hrací domeček s menší prolézačkou a houpačka
hřiště je udržované
doprovodný mobiliář (lavička) je v dobrém stavu, odpadkový koš není
cedule s návštěvním řádem NE

Technické služby Trutnov s.r.o.

březen 2021

Dětské hřiště Bohuslavice

50.5505589N, 15.9748314E

Bohuslavice nad
Úpou

z asfaltové silnice I/14 či z asfaltového chodníku podél této silnice po asfaltové
komunikaci směrem k budově s č. p. 101
parkování možné podél ulice Mostní na druhé straně silnice I/14

drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí zpevněné plochy či tráva

hřiště je ve velmi dobrém stavu včetně doprovodného mobiliáře (lavičky, odpadkový
koš)
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

50.5835525N, 15.8872650E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Zvonková a Bratrství po asfaltových cestičkách
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Zvonková" či podél ulic Zvonková a
Bratrství

pod závěsnou houpačkou jsou drobné kamínky, pod vahadlovou
houpačkou je kombinace hlíny a trávy, v okolí pískoviště je kombinace
písku a trávy
v okolí hřiště jsou travnato-hlinité plochy a keřový porost

dětské hřiště je v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Trutnov

přístup z ulice Schwantnerova po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné podél obrubníků v ulici Schwantnerova

pod herními prvky je umělý povrch, v blízkosti travnaté plochy se stromy a
keři, okolí hřiště doplněno chodníky ze zámkové dlažby

dětské hřiště je ve výborném stavu, udržované, je přítomen doprovodný mobiliář
(lavičky, odpadkový koš), který je také ve výborném stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Horní Staré
Město

přístup z ulic Dlouhá, Slovenská a Úpská po asfaltových a štěrkových chodnících
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Dlouhá", na odstavné ploše v ulici
Úpská či podél okolních ulic

drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí travnaté plochy

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky) je v dobrém stavu, odpadkový koš je poblíž
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště Bratrství

Dětské hřiště Červený kopec

Dětské hřiště Dlouhá

50.5727267N, 15.9034958E

50.5874228N, 15.8873900E

Dětské hřiště Dlouhá u budovy s č. p. 572

50.5857383N, 15.8889900E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště Dolní promenáda

50.5634636N, 15.9125811E

Trutnov

Dětské hřiště Horní Předměstí

50.5597667N, 15.8969703E

Trutnov

přístup z ulice Dlouhá po chodnících ze zámkové dlažby
parkování možné na odstavných parkovacích plochách ze zámkové dlažby v ulici
Dlouhá
přístup z ulice Dolní Promenáda - asfalt a následně hlína
parkování možné na parkovišti u Obchodní akademie
dětské hřiště je oploceno
přístup z ulice Jana Roháče z Dubé buď po štěrkové komunikaci nebo po
chodníku z dlaždic a následně štěrkové cestě
parkování možné v ulici Jana Roháče z Dubé
pískoviště je oploceno

pod závěsnými houpačkami jsou drobné kamínky, pod pružinovou
houpačkou je tráva a pod pískovištěm je zámková dlažba
tráva v kombinaci s hlínou

pod některými herními prvky je umělý povrch, pod některými je štěrk
v okolí jsou travnaté plochy a štěrková cesta

dětské hřiště je v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
dětské hřiště je udržované, v dobrém stavu
v okolí hřiště jsou lavičky se stoly i odpadkový koš
cedule s návštěvním řádem ANO
hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované, je přítomen doprovodný mobiliář (lavičky,
odpadkové koše), který je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Dětské hřiště Horská

50.5630419N, 15.9099428E

Trutnov

Dětské hřiště Junáků

50.5755483N, 15.9503314E

Poříčí u
Trutnova

Dětské hřiště Křižíkova

50.5632817N, 15.9043086E

Trutnov

přístup z ulic Horská a Veleslavínova a od společenského centra UFFO po
chodníku z dlažebních kostek
parkování možné na okolních placených parkovištích
přístup z ulic Benešova a Junáků po chodníku ze zámkové dlažby či dlaždic, dále
po štěrkových cestičkách orámovaných obrubníky
parkování možné v ulici Benešova na odstavné asfaltové ploše či podél ulice
Junáků
pískoviště je oploceno
přístup z ulic Československé armády a Křižíkova po asfaltové cestě či po
chodníku ze zámkové dlažby či z dlaždic
několik parkovacích míst je JZ od hřiště, případně je parkování možné podélné v
ulicích Přádelnická či Železničářská či v okolí bytových domů s č. p. 553 a 554

pod herními prvky je umělý povrch, v okolí hřiště jsou zpevněné plochy z
dlažebních kostek a travnaté plochy, které jsou místy intenzivním
využíváním vyšlapány na hlínu

dětské hřiště je ve výborném stavu, udržované, je přítomen doprovodný mobiliář
(lavičky, odpadkový koš), který je v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

v okolí pískoviště a pod některými herními prvky drobné kamínky, jinak
převážně travnaté plochy doplněné štěrkovými cestičkami orámovanými
obrubníky

hřiště je ve velmi dobrém stavu včetně doprovodného mobiliáře (lavičky, odpadkové
koše)
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

pod herními prvky je umělý povrch, v okolí hřiště travnaté plochy
doplněné chodníky ze zámkové dlažby či z dlaždic

dětské hřiště je ve výborném stavu, udržované, je přítomen doprovodný mobiliář
(lavičky, odpadkový koš), který je také ve výborném stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště Libušinka

50.5650294N, 15.9186375E

Trutnov

přístup z ulice Libušinka po asfaltové a následně po štěrkové cestě
parkování možné na zpevněných plochách poblíž hřiště či podél chodníku v ulici
Libušinka

tráva, pod houpačkami štěrk

hřiště je udržované - jedná se o menší hřiště, kde je pouze pískoviště a dvě houpačky;
doprovodný mobiliář je k dispozici a je v přijatelném stavu
houpačkám by prospěl nový nátěr
cedule s návštěvním řádem NE

Dětské hřiště Mánesova

50.5603944N, 15.9274483E

Trutnov

přístup z ulic Maxima Gorkého, Mánesova a Kryblická po chodníku ze zámkové
dlažby, z ulice Maxima Gorkého i po schodech z betonu a zámkové dlažby
parkování možné v okolí hřiště ve všech zmíněných ulicích na parkovacích
místech ze zámkové dlažby
pískoviště s dětskou skluzavkou je oploceno

povrch hřiště je z drobných kamínků orámovaných obrubníkem, v okolí
travnaté plochy a plocha ze zámkové dlažby

hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované, je přítomen doprovodný mobiliář (lavičky,
odpadkové koše), který je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště Maxima Gorkého

50.5598850N, 15.9263975E

Trutnov

přístup z ulice Maxima Gorkého po chodníku ze zámkové dlažby a betonových
panelech a z ulice Marie Pujmanové po chodníku z dlaždic a kostek a následně
po betonových panelech a po schodech

pod většinou herních prvků jsou drobné kamínky, pod pingpongovým
stolem jsou betonové panely, pod vahadlovými houpačkami je tráva, v
okolí hřiště jsou travnaté plochy

hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované, je přítomen doprovodný mobiliář (lavičky,
odpadkový koš), který je také v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

přístup z ulice Tovární po asfaltovém chodníku, z ulice Souběžná po asfaltové
komunikaci a z ulice Nábřežní z asfaltové cyklostezky
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Tovární" či na odstavných plochách v
ulici Tovární

hlinito-štěrkový povrch orámovaný obrubníkem, postupně zarůstající
trávou, pod houpačkou štěrk
v okolí hřiště travnaté plochy

hřiště je udržované, prospěla by mu však revitalizace a doplnění novými herními prvky
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je v dobrém stavu, pouze u lavičky u
odpadkového koše je potřeba vyměnit dřevěnou sedací plochu
cedule s návštěvním řádem NE

Technické služby Trutnov s.r.o.

březen 2021

drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí zpevněné plochy, tráva
či hlína

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

pod herními prvky jsou drobné kamínky orámované z většiny stran
obrubníky
v okolí hřiště jsou převážně travnaté plochy, částečně hliněné plochy,
doplněné zpevněnými cestami

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště Nábřežní u budov s č. p. 597 a 598

50.5795233N, 15.8954408E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště Pampelišková u budovy s č. p. 506

50.5808325N, 15.8937008E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště Pampelišková u budovy s č. p. 516

50.5824644N, 15.8926883E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště Slunečná

50.5675828N, 15.9251872E

Trutnov

přístup z ulice Slunečná po chodníku z dlaždic či z ulic Kpt. Jaroše a Spodní po
betonových schodech
parkování možné v ulici Spodní podél krajnice nebo v ulici Kpt. Jaroše

v okolí pískoviště betonové dlaždice, pod skluzavkou štěrk, pod
pružinovou houpačkou tráva

Dětské hřiště Strojnická, u č. p. 498

50.5659619N, 15.9021531E

Trutnov

přístup z ulice Strojnická podchodem a následně po hliněné pěšině nebo z ulice
Železničářská po asfaltovo-štěrkové cestě a následně po hliněné pěšině
parkování možné na odstavných parkovacích plochách ve Strojnické ulici,
případně podél Železničářské ulice

kombinace štěrku, hlíny a trávy

Dětské hřiště u budovy 1.-3. třídy ZŠ Náchodská

50.5762089N, 15.9521142E

Poříčí u
Trutnova

Dětské hřiště u Dvoračky

50.5757814N, 15.9138997E

Trutnov

Dětské hřiště u Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124

50.5594019N, 15.9137469E

Trutnov

Dětské hřiště u Městských jeslí

50.5667047N, 15.9034169E

Trutnov

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Benešova

50.5752025N, 15.9501325E

Poříčí u
Trutnova

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Horská

50.5899806N, 15.8821758E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Komenského

50.5613817N, 15.9062011E

Trutnov

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Kryblická

50.5617447N, 15.9221786E

Trutnov

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Maxima Gorkého

50.5603053N, 15.9225658E

Trutnov

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Novodvorská

50.5660731N, 15.9135819E

Trutnov

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Tkalcovská

50.5660139N, 15.9041703E

Trutnov

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Úpská

50.5871706N, 15.8876139E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště V Domcích

50.5634728N, 15.9029244E

Trutnov

přístup z ulic Pampelišková a Sněženková po chodnících ze zámkové dlažby či z
asfaltu či z ulice Za Komínem po asfaltové cestě
parkování možné na parkovištích "Parkoviště Family Center Horská", "Parkoviště
Sněženková", "Parkoviště Za Komínem" či "Parkoviště Nábřežní" či podél
okolních ulic
přístup z ulic Pampelišková a Mládežnická po chodnících ze zámkové dlažby či
po cestě z asfaltu či betonových desek
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Mládežnická" či v ulicích
Pampelišková a Mládežnická na odstavných parkovacích plochách
jedna část dětského hřiště je oplocena

přístup z ulice Sokolská po chodníku z dlaždic
hřiště je oploceno
dětské hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Poříčská po betonové dlažbě nebo z ulice Buková po chodníku ze
zámkové dlažby
parkování možné v ulici Poříčská na asfaltové parkovací ploše
hřiště je ze dvou stran oploceno nízkým plotem
přístup z ulice Na Struze a Pražská po chodníku z dlažebních kostek
areál školy je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Horská po chodníku ze zámkové dlažby a z ulice Strojnická po
chodníku z dlaždic
parkování možné podél ulic Strojnická a Tkalcovská
areál Městských jeslí a okolní zahrady je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Benešova po chodníku ze zámkové dlažby
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Horská po chodníku ze zámkové dlažby a následně po asfaltové
komunikaci
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Komenského po asfaltovém chodníku
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Kryblická po asfaltové komunikaci či po dlážděném chodníku
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Maxima Gorkého po chodníku ze zámkové dlažby
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Novodvorská po chodníku ze zámkové dlažby
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Horská po chodníku ze zámkové dlažby a z ulice Tkalcovská po
asfaltovém chodníku
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Úpská po asfaltové odstavné ploše a asfaltovém chodníku
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice V Domcích po asfaltovém chodníku
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost

kombinace travnatých, štěrkových a zpevněných ploch

kombinace štěrku, hlíny a trávy

kombinace trávy, hlíny a zpevněných ploch

dětské hřiště je v dobrém stavu, udržované - jedná se o menší hřiště, kde je pouze
pískoviště, pružinová houpačka a skluzavka, tj. mohlo by dojít k rozšíření dostupných
prvků (problémem je však nedostatečný prostor k umístění)
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je také v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
hřiště je v poměrně dobrém stavu, udržované - jedná se o menší hřiště, kde je k dispozici
skluzavka s pískovištěm, menší houpačky a pružinová houpačka - mohlo dojít k přidání
jednoho či dvou herních prvků
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je převážně také v dobrém stavu, v
případě některých laviček bude potřeba v následujících letech jejich renovace
cedule s návštěvním řádem ANO
hřiště slouží pro potřeby ZŠ Náchodská, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované
hřiště působí zanedbaným dojmem, jeho stav není optimální a prospěla by mu
revitalizace
přítomen není ani doprovodný mobiliář
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště slouží pro potřeby Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124, která má budovu a její
okolí v nájmu
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124

duben 2021

převážně tráva, částečně hlína

hřiště slouží pro potřeby Městských jeslí Trutnov, kterým je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
hřiště působí udržovaným dojmem

Městské jesle Trutnov

říjen 2020

převážně travnaté plochy, pod některými herními prvky umělý povrch

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

říjen 2020 a březen 2021

kombinace travnatých ploch, zámkové dlažby, betonových dlaždic a
cestiček z umělého povrchu

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

březen 2021

kombinace trávy, hlíny a zpevněných ploch

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

říjen 2020

kombinace trávy, hlíny a zpevněných ploch

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované, některé herní prvky by potřebovaly revitalizovat

Mateřská škola, Trutnov

říjen 2020

kombinace trávy, hlíny a zpevněných ploch

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

říjen 2020

převážně travnaté plochy, dále zpevněné plochy

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

březen 2021

kombinace trávy, hlíny, štěrku a zpevněných ploch

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

říjen 2020

kombinace travnatých, štěrkových ploch, ploch z betonových dlaždic a
umělého povrchu

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

březen 2021

kombinace travnatých ploch a ploch ze zámkové dlažby

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

říjen 2020

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Voletiny

50.5823956N, 15.9454972E

Voletiny

Dětské hřiště u MŠ Trutnov, pracoviště Žižkova

50.5603714N, 15.9032203E

Trutnov

přístup z ulice Libavská po chodníku ze zámkové dlažby
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Psohlavců po chodníku z dlaždic a z ulice Žižkova po chodníku ze
zámkové dlažby
areál pracoviště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost

kombinace travnatých, štěrkových a zpevněných ploch

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

březen 2021

kombinace travnatých ploch a ploch z dlaždic, asfaltové cestičky

hřiště slouží pro potřeby MŠ Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Mateřská škola, Trutnov

říjen 2020

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště u Paradráhy

50.5572989N, 15.9181867E

Trutnov

pěší přístup po lesní cestě od běžeckého lyžařského areálu Paradráha či z
městského parku po zpevněné cestě
parkování možné poblíž autobusové zastávky "Trutnov, Rozcestí 1866"

kombinace trávy a hlíny

hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář představuje krytý altán s ohništěm, který je také ve velmi dobrém
stavu, odpadkový koš je přítomen u altánu
cedule s návštěvním řádem NE

Dětské hřiště u rozcestí ulic Kryblická a K Poříčské stráni

50.5614500N, 15.9251122E

Trutnov

přístup z ulice Kryblická po chodníku ze zámkové dlažby či po betonových
schodech od budovy s č. p. 424
parkování možné na parkovacích místech ze zámkové dlažby v ulici Kryblická

travnaté plochy a cestičky ze zámkové dlažby

dětské hřiště je v dobrém stavu, udržované - jedná se o menší hřiště, kde je pouze jedna
dětská houpačka a pružinová houpačka, tj. mohlo by dojít k rozšíření dostupných prvků
(problémem je však nedostatečný prostor k umístění, je zde místo na jeden větší či dva
menší prvky)
je přítomen doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš), který je také v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem NE

Dětské hřiště U Školy ZŠ V Domcích

50.5641686N, 15.8999219E

Trutnov

Dětské hřiště u ZŠ R. Frimla

50.5681931N, 15.9070403E

Trutnov

přístup z ulice U Školy po asfaltovém chodníku či z ulice Na Svobodě po asfaltové
komunikaci nebo po chodníku ze zámkové dlažby
převážně travnaté plochy, místy hlína a pod houpačkou drobné kamínky
parkování možné na asfaltovém parkovišti v ulici U Školy
dětské hřiště je ze třech stran oploceno
přístup z ulice Rudolfa Frimla po asfaltové komunikaci či chodníku ze zámkové
dlažby vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla
parkování možné na parkovišti ze zámkové dlažby podél asfaltové komunikace
vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla

převážně travnatý povrch, pod prolézačkou drobné kamínky orámované
obrubníkem

přístup z ulice Horská po chodníku ze zámkové dlažby
areál školy je oplocen
travnaté plochy
hřiště není určeno pro širokou veřejnost
přístup z ulice Lesnická po asfaltové cestě či od parkoviště U Studny po chodníku
ze zámkové dlažby
pod řadou herních prvků gumovo-umělý povrch, zbývající plochy jsou ze
parkování možné na placeném parkovišti U Studny
zpevněného štěrku
pískoviště je oplocené

dětské hřiště je v dobrém stavu, udržované - jedná se o menší hřiště, kde je pouze jedna
dětská houpačka, dvě pružinové houpačky a pískoviště
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je k dispozici a je také v dobrém stavu (v
případě některých laviček bude potřeba v následujících letech jejich renovace)
cedule s návštěvním řádem ANO
dětské hřiště je v dobrém stavu, udržované - jedná se o menší hřiště se třemi hracími
prvky
doprovodný mobiliář představuje pouze odpadkový koš, lavičky u hřiště k dispozici
nejsou - bylo by dobré např. 2 lavičky umístit
cedule s návštěvním řádem ANO
hřiště slouží pro potřeby MŠ, ZŠ a Praktické školy Trutnov, která má budovu a její okolí v
nájmu
hřiště je udržované
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je k dispozici a jsou také ve velmi
dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Dětské hřiště u ZŠ, MŠ a Praktické škole

50.5882231N, 15.8837289E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště ulici Lesnická, u Studny

50.5584403N, 15.9107592E

Trutnov

Dětské hřiště ulici Palackého

50.5594664N, 15.9096986E

Trutnov

přístup z ulice Na Kopečku po chodníku ze zámkové dlažby a z ulice Růžová po
chodníku ze zámkové dlažby a následně po asfaltové cestě
parkování možné v okolních ulicích na vyznačených parkovacích místech

tráva, dále vyšlapaná hlinito-štěrková cestička

dětské hřiště je v dobrém stavu, udržované
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je k dispozici a je také v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště Úpská

50.5850367N, 15.8910922E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Úpská a Kopretinová po asfaltových chodnících či chodnících ze
zámkové dlažby
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Kopretinová" či na odstavných
plochách v ulicích Úpská a Kopretinová

pod herními prvky je umělý povrch orámovaný obrubníky, v okolí
pískoviště je hlína
v okolí hřiště travnaté či zpevněné plochy

dětské hřiště je ve výborném stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

přístup z ulic Dlouhá, Úpská a Petrklíčová po asfaltových či panelových
chodnících
parkování možné na odstavných plochách ve výše jmenovaných ulicích

pod některými herními prvky jsou drobné kamínky orámované
obrubníkem, pod některými je hlína či tráva v okolí pískoviště je
kombinace písku a hlíny
v okolí hřiště jsou travnaté plochy a asfaltový ovál

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

březen 2021

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Dětské hřiště Úpská-Dlouhá

50.5866103N, 15.8886453E

Horní Staré
Město

Dětské hřiště v Adamově

50.5428975N, 15.9749906E

Bohuslavice nad
Úpou

Dětské hřiště v ulici Kryblická u budovy s č. p. 64

50.5619544N, 15.9186767E

Trutnov

přístu pze silnice I/14 po asfaltové cestě vedoucí směrem k domu s č. p. 1
parkování možné na zpevněné štěrkové ploše poblíž domu s č. p. 1

pod herními prvky je převážně hliněný povrch, v okolí hřiště je travnatohlinitý povrch

přístup z ulice Kryblická po štěrkové cestě
hřiště je oploceno

převážně travnatý povrch, místy štěrk a hlína

Dětské hřiště v ulici U Stadionu mezi č. p. 349 a 350

50.5663944N, 15.9282900E

Trutnov

přístup z asfaltové komunikace mezi ulicemi Náchodská a U Stadionu a následně
po chodníku z dlažby
drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí tráva a chodník z dlažby
parkování je možné po okraji dané asfaltové komunikace

Dětské hřiště v ulici U Stadionu mezi č. p. 351 a 353

50.5660622N, 15.9271419E

Trutnov

přístup z asfaltové komunikace mezi ulicemi Náchodská a U Stadionu a následně
po chodníku z dlažby
drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí tráva a chodník z dlažby
parkování je možné po okraji dané asfaltové komunikace

Dětské hřiště v ulici U Stadionu u budovy s č. p. 347

Dětské hřiště vedle plaveckého bazénu

Dětské hřiště Vítězslava Nováka

Dětské hřiště Voletinská

50.5665906N, 15.9301933E

50.5625331N, 15.9210417E

50.5655006N, 15.9207325E

50.5765411N, 15.9484211E

Trutnov

Trutnov

přístup z asfaltové cyklostezky, z ulice U Stadionu a následně po chodníku z
dlažby
parkování je možné v okolí přílehlých bytových domů
pískoviště je oplocené
přístup z pěší stezky z ulice Na Lukách po chodníku ze zámkové dlažby nebo po
asfaltové cestě z ulice Úvoz
parkování možné na parkovištích mezi krytým bazénem a zimním stadionem

pod pískovištěm je dlažba, pod herními prvky jsou drobné kamínky, v
okolí travnaté plochy

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované
doprovodný mobiliář (lavička, odpadkový koš) je k dispozici a je v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

pod herními prvky jsou drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí
travnaté plochy a středem hřiště prochází chodník ze zámkové dlažby

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je k dispozici a je v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

povrch - drobné kamínky orámované obrubníkem

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je k dispozici a je ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

dětské hřiště - drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí travnaté
plochy

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky a odpadkový koš) je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

červen 2021

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

březen 2021

Trutnov

přístup z ulice Vítězslava Nováka po chodníku ze zámkové dlažby
dětské hřiště je oploceno

Poříčí u
Trutnova

přístup z ulic Sportovní a Voletinská po asfaltové komunikaci a následně po
chodníku z dlaždic
parkování možné na asfaltových odstavných plochách ve Sportovní ulici

drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí zpevněné plochy či
chodníčky ze zámkové dlažby a dlaždic a travnaté plochy

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

pod některými herními prvky jsou drobné kamínky orámované
obrubníkem, pod některými je asfalt, v okolí pískoviště je kombinace
písku a hlíny
v okolí hřiště jsou travnaté plochy a asfaltový ovál

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) je v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Dětské hřiště Za Komínem

50.5803067N, 15.8947153E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Za Komínem a Tovární po chodnících ze zámkové dlažby či z asfaltu
parkování možné na parkovištích "Parkoviště Tovární" a "Parkoviště Za
Komínem" či podél okolních ulic
pískoviště s dvěmi lavičkami je oploceno

Dětské hřiště Zvonková

50.5831019N, 15.8864603E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Zvonková a Bratrství po asfaltových cestičkách
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Zvonková" či podél ulic Zvonková a
Bratrství

Horní Staré
Město

přístup z ulice Nad Jezem po asfaltové komunikaci a z ulice Na Bělidle po
asfaltové a následně po štěrkové komunikaci
parkování možné na parkovištích poblíž ZŠ Mládežnická

lesní zpevněné cesty

Bojiště u
Trutnova, Starý
Rokytník

přístup od asfaltové silnice III/3012 poblíž vrcholu Houska po asfaltové cestě,
kde je i odstavná plocha pro zaparkování několika automobilů
dále je přístup možný od Bojiště po asfaltových či zpevněných komunikacích, i
zde je odstavná plocha pro vozidla

asfalt, případně zpevněné lesní či štěrkové cesty

Fit stezka Horní Staré Město

Fit stezka Houska

od 50.5850450N, 15.8929147E do
50.5945278N, 15.8829825E

50.5475497N, 15.9284264E

herní prvky jsou v dobrém stavu, kontejnery jsou poblíž hřiště a jsou v dobrém
stavu..lavička je pouze provizorní z palet, bylo by dobré alespoň jednu lavičku k hřišti
umístit
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště slouží pro potřeby ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, které je svěřeno hospodaření s daným
majetkem
hřiště je udržované
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované
doprovodný mobiliář (lavička, odpadkový koš) je k dispozici a je také ve velmi dobrém
stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu, udržované
doprovodný mobiliář (lavička, odpadkový koš) je k dispozici - koš je v dobrém stavu, u
lavičky by bylo dobré vyměnit dřevěnou plochu na sezení
cedule s návštěvním řádem ANO

fit stezka vznikla v nedávné době, je ve velmi dobrém stavu, cvičební prvky (celkem 11)
jsou ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky) je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
fit stezka je ve velmi dobrém stavu, udržovaná
cvičební prvky (celkem 11) jsou také ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (3 přístřešky s posezením, lavičky, odpadkové koše) jsou také ve
velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Fit stezka Lesopark

50.5564350N, 15.9193300E

Fit stezka Poříčský hřbet

50.5666694N, 15.9327289E

Fotbalové hřiště Bohuslavice a zázemí

50.5510908N, 15.9742039E

Fotbalové hřiště ulice V. Nováka

50.5654394N, 15.9203814E

přístup od silnice III/3012, od autobusové zastávky "Trutnov, Rozcestí 1866" po
štěrkové cestě k běžeckému lyžařského areálu Paradráha
od běžeckého lyžařského areálu přístup po lesních cestách či z městského parku
po zpevněné cestě či po schodech z ulice Pod Lesem
parkování možné poblíž autobusové zastávky "Trutnov, Rozcestí 1866"
přístup z ulice Na Lukách po asfaltové komunikaci či lze přijít po lávce přes řeku
Úpu z ulice U Stadionu, následně po zpevněné štěrkové cestě
Trutnov, Poříčí
dále je možné na fit stezku přijít od Kryblice či od Poříčí po zpevněných
u Trutnova
štěrkových cestách
parkování možné na parkovišti "Parkoviště U Stadionu", případně poblíž horního
přístupu k fit stezce od horního konce ulice Bohuslavická na Kryblici
z asfaltové silnice I/14 či z asfaltového chodníku podél této silnice po asfaltové
Bohuslavice nad
komunikaci k budově s č. p. 101
Úpou
parkování možné podél ulice Mostní na druhé straně silnice I/14
Trutnov

lesní zpevněné cesty

fit stezka je ve velmi dobrém stavu, udržovaná
cvičební prvky (celkem 9) jsou také ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (4 přístřešky s posezením, lavičky, odpadkové koše) jsou také ve
velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

březen 2021

fotbalové hřiště - tráva, v okolí fotbalového hřiště kombinace hlíny,
zámkové dlažby a asfaltové plochy

fotbalové hřiště je ve výborném stavu, zázemí fotbalového hřiště bylo v nedávné době
nově postaveno a je také ve výborném stavu včetně krytého posezení

TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.

říjen 2020 a březen 2021

hlína

Fotbalové hřiště není v dobrém stavu a prospěla by mu revitalizace
Doprovodný mobiliář je poblíž u Rákosníčkova hřiště

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

tělocvična slouží pro potřeby Gymnázia Trutnov, kterému je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
tělocvična je udržovaná

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

videoprohlídka tělocvičny

speciální umělý povrch

Trutnov

Gymnastická tělocvična v ZŠ Komenského

50.5592789N, 15.8997525E

Trutnov

přístup z ulice Prokopa Holého po asfaltové komunikaci či po chodníku ze
zámkové dlažby nebo z ulice Komenského po chodníku z kostek
parkování možné na parkovišti "Prokopa Holého", případně podél ulic Prokopa
Holého a Chodská

Trutnov

přístup z ulice Na Struze a Lužická po chodníku z dlažebních kostek
sál není určen pro širokou veřejnost

Herna stolního tenisu při ZŠ R. Frimla

50.5684769N, 15.9067031E

Trutnov

Horolezecké stěny v ZŠ Komenského

50.5592819N, 15.8995328E

Trutnov

50.5597944N, 15.9081244E

březen 2021

parkety

50.5655181N, 15.9159358E

Houpačka a pískoviště u Palackého č. p. 396

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

přístup z ulice Vítězslava Nováka po chodníku ze zámkové dlažby

Gymnastická tělocvična při Gymnáziu Trutnov

50.5585669N, 15.9119539E

fit stezka je udržovaná
součástí fit stezky je mobiliář Paradráha, který vznikl v roce 2014, jeho stav je velmi
dobrý
na exponovanějších místech nechybí ani doprovodný mobiliář ve formě krytého
posezení a odpadkového koše

Trutnov

přístup z Jiráskova náměstí přes budovu gymnázia nebo z Novodvorské ulice po
chodníku ze zámkové dlažby a následně po asfaltovém povrchu školního dvora
parkování možné podél ulic Procházkova, Blanická, Pavla Křížkovského či
Vítězslava Nováka

Gymnastický sál při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a
vyšší odborné škole

lesní zpevněné cesty

přístup z ulice Rudolfa Frimla po asfaltové komunikaci či chodníku ze zámkové
dlažby vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla
parkování možné na parkovišti ze zámkové dlažby podél asfaltové komunikace
vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla
přístup z ulice Prokopa Holého po asfaltové komunikaci či po chodníku ze
zámkové dlažby nebo z ulice Komenského po chodníku z kostek
parkování možné na parkovišti "Prokopa Holého", případně podél ulic Prokopa
Holého a Chodská

Trutnov

přístup z ulice Lipová po asfaltové a následně po štěrkové cestě
parkování možné na konci ulice Lipová
přístup z ulice Československé armády po asfaltové cestě či z ulice Křižíkova po
chodníku z dlaždic
několik parkovacích míst je JZ od hřiště, případně je parkování možné v ulici
Křižíkova na asfaltové odstavné ploše či v okolí bytových domů s č. p. 552 a 553

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

dřevěná podlaha

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

březen 2021

na podlaze je koberec či žíněnky
povrch stěn většinou OSB desky

horolezecké stěny jsou v dobrém stavu, postupné renovace a opravy probíhají průběžně

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

červen 2019 a březen 2021

travnatý povrch

pískoviště i houpačka jsou v přijatelném stavu, houpačkám by prospěl nátěr a výměna
desky na sezení
doprovodný mobiliář - lavičky, které jsou v dobrém stavu, odpadkový koš není
cedule s návštěvním řádem NE

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

pod houpačkou je gumovo-umělý povrch, v okolí jsou travnaté plochy

houpačka je v přijatelném stavu, místy by jí prospěl nátěr
doprovodný mobiliář (lavička a odpadkový koš) je v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO, pokud se počítá cedule u sportovního hřiště i pro pro
houpačku

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

MEBYS Trutnov s.r.o.

březen 2021

Trutnov

Hřiště a dětské hřiště B. Němcové

50.5595897N, 15.9218442E

Trutnov

Hřiště a dětské hřiště Slévárenská Šestidomí

50.5668686N, 15.9002475E

Trutnov

Hřiště a dětské hřiště Tkalcovská, u č. p. 410

50.5657972N, 15.9035872E

Trutnov

přístup po asfaltovém chodníku či komunikaci z ulice Tkalcovská či z asfaltové
komunikace mezi budovami s č. p. 476 a 477
parkování možné podél krajnice v ulici Tkalcovská
hřiště je oploceno

sportovní hřiště - asfalt
dětské hřiště - kombinace trávy, štěrku a písku
v okolí hřišť jsou travnaté plochy

Hřiště a houpačky v ulici Prokopa Holého

50.5600808N, 15.8989367E

Trutnov

přístup z ulice Prokopa Holého po chodících ze zámkové dlažby či z dlaždic
parkování možné v ulici Prokopa Holého či na parkovišti u sportovní haly u ZŠ
Komenského

sportovní hřiště - asfalt, na několika místech popraskaný
pod houpačkami - gumovo-umělý povrch

Hřiště Lipová u č. p. 397

50.5594917N, 15.9078139E

Trutnov

přístup z ulice Lipová po asfaltové a následně po štěrkové cestě
parkování možné na konci ulice Lipová
z jedné strany hřiště je zeď a stromy, z jedné strany je oplocení

povrch hřiště je travnatý

Hřiště Lnářská

50.5678942N, 15.9000425E

Trutnov

přístup z ulice Lnářská po asfaltové komunikaci
parkování možné na parkovacích plochách v ulici Lnářská

povrch hřiště je travnatý, místy vyšlapán na hlínu

Hřiště mezi ulicemi B. Němcové a M. Pujmanové

50.5590331N, 15.9259703E

Trutnov

přístup po asfaltové cestě a následně po trávě z ulic Bratří Čapků a Vítězslava
Nezvala

asfalt, místy prorůstající tráva, v okolí hřiště tráva

Poříčí u
Trutnova

přístup z ulic Sokolská, Benešova či Junáků po asfaltové komunikaci či po
chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné podél ulic Benešova, Pionýrů, Junáků a Sokolská
ze tří stran hřiště jsou ochranné sítě

přístup z ulice Marie Majerové po asfaltové komunikaci
sportovní hřiště - tráva
parkování možné v ulici Marie Majerové podél krajnice či na parkovacích místech
dětské hřiště - drobné kamínky orámované obrubníkem, v okolí hliněné a
ze zámkové dlažby
travnaté plochy
hřiště a dětské hřiště je ze dvou stran oploceno
dětské hřiště - pod některými herními prvky je dlažba, pod některými je
přístup po chodníku z dlaždic z ulice Slévárenská, případně po asfaltových
štěrk či drobné kamínky; v okolí kombinace travnatých a zpevněných
cestách z vnitrobloku Šestidomí
ploch
parkování možné v ulici Slévarenská a v dalších okolních ulicích
sportovní hřiště - asfalt

hřiště - písek
okolí hřiště - štěrk, tráva či chodník z dlažby

Hřiště Smetanova

50.5680978N, 15.9099758E

Trutnov

přístup po asfaltové komunikaci z ulice Smetanova
ze dvou stran je hřiště oploceno
parkování možné naproti hřišti v ulici Smetanova

povrch hřiště je asfaltový, na několika místech popraskaný

Hřiště v ulici U Stadionu

50.5667600N, 15.9308992E

Trutnov

přístup z asfaltové cyklostezky, z ulice U Stadionu
parkování je možné v okolí přílehlých bytových domů

povrch obou hřišť je asfaltový

Hřiště Zámečnická, u č. p. 615

50.5645592N, 15.9039236E

Trutnov

Krytý plavecký bazén

50.5623781N, 15.9216672E

Trutnov

dětké hřiště je ve výborném stavu a udržované, sportovní hřiště je také udržované
doprovodný mobiliář (basketbalový koš, kůly na volejbal, lavičky na sezení, odpadkové
koše) je ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu, sportovní asfaltové hřiště je udržované, ale bez
doprovodného sportovního vybavení
doprovodný mobiliář (lavičky a odpadkové koše) je v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
sportovní hřiště je v přijatelném stavu, místy je již poměrně zvlněné, tj. pomohlo by
alespoň částečné vyrovnání povrchu hřiště
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (železné branky, lavičky, odpadkové koše) je ve velmi dobrém
stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
sportovní hřiště je v přijatelném stavu, prospělo by mu zacelení popraskaných míst
houpačky jsou ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (basketbalové koše, železné branky, lavičky, odpadkový koš) je v
dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště je udržované, nicméně je takové prázdné
doprovodný mobiliář - pouze kůly na volejbal, které by bylo potřeba přetřít; oplocení je
místy děravé; lavička a odpadkový koš není
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště je udržované, nicméně je takové prázdné, hřišti by prospělo určité oživení
doprovodný mobiliář - pouze dvě menší železné branky, jedna lavička - v dobrém stavu;
odpadkový koš není, ale poblíž jsou kontejnery na odpad
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště je ve špatném stavu, není zde žádná sportovní vybavenost, přítomen je pouze
odpadkový koš..hřišti by prospěla komplexní revitalizace
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště bylo vybudováno v roce 2015, je ve velmi dobrém stavu
hřiště slouží především pro potřeby ZŠ Náchodská, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
hřiště je udržované, nicméně jeho stav není optimální
doprovodný mobiliář (basketbalové koše, kůly na volejbal, lavičky, odpadkový koš) odpadkový koš je v dobrém stavu, jedna lavička je zničená, druhá je v přijatelném stavu,
u basketbalových košů by prospělo natření či výměna dřevěných desek a obnovení síťky
u jednoho koše
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště je udržované, v příjatelném stavu, místy by mu prospěla oprava asfaltu
doprovodný mobiliář (kůly na volejbal, bsketbalový koš) je ve velmi dobrém stavu;
lavičky ani odpadkový koš není
cedule s návštěvním řádem NE

hřiště je udržované, prospěla by mu drobná oprava asfaltové plochy a natření hracími
čárami, případně komplexní revitalizace
přístup z ulice Zámečnická či od budovy s č. p. 486 po vyšlapané hliněné cestičce povrch hřiště je asfaltový, na několika místech popraskaný a s prorůstající
doprovodný mobiliář - pouze kůly na volejbal, které by bylo dobré natřít, dále by hřišti
hřiště je oploceno
trávou
prospělo posílení vybavenosti sportovními prvky a přidání lavičky s odpadkovým košem
cedule s návštěvním řádem NE
přístup z pěší stezky z ulice Na Lukách po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné na parkovištích mezi krytým bazénem a zimním stadionem

červen 2019 a březen 2021

herna je ve velmi dobrém stavu
herna slouží především pro potřeby ZŠ R. Frimla, které je svěřeno hospodaření s daným
majetkem

umělý povrch

50.5627656N, 15.9051353E

50.5750564N, 15.9516819E

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

použito foto z internetových stránek České
lesnické akademie Trutnov - střední školy a vyšší
odborné školy

Houpačka Křižíkova

Hřiště pro plážové sporty při ZŠ Náchodská

tělocvična je v přijatelném stavu, v tělocvičně by bylo potřeba opravit podlahu, dále
provést zateplení tělocvičny a opravit střechu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ Komenského, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
sál slouží pro potřeby České lesnické akademie Trutnov - střední školy a vyšší odborné
školy, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
sál je udržovaný, v dobrém stavu

plavecký bazén a dětský bazén je z kachliček
ostatní vnitřní prostory jsou také převážně kachlové

bazén je udržovaný, prospěla by mu komplexní modernizace, případně postavení bazénu
nového
v blízké době bude nezbytné provést výměnu filtračních náplní, trysek, výměnu rozvodů
vzduchotechniky

Kuželna

50.5722233N, 15.9446450E

Poříčí u
Trutnova

Malá tělocvična (dojo) v ZŠ kpt. Jaroše

50.5612242N, 15.9182747E

Trutnov

Malá tělocvična se zázemím v ZŠ Náchodská

Malá tělocvična v Sokolovně

50.5751775N, 15.9526428E

50.5627856N, 15.9144497E

duben 2021

povrch v tělocvičnách - speciální umělý povrch
zázemí - kombinace lina, dlažby a umělého povrchu

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

březen 2021

rekonstrukce koupaliště proběhla v letech 2019 a 2020 a je tak ve výborném stavu
Budovy doprovodného zázemí jsou v odpovídajícím stavu

MEBYS Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

herní dráhy mají betonový povrch
v okolí jsou travnaté plochy

minigolf je v dobrém stavu, udržovaný

JOPO Relax, s.r.o.

březen 2021

podloží pod prvky mobiliáře je z hlíny

Mobiliář Paradráha vznikl v roce 2014, jeho stav je velmi dobrý
na exponovanějších místech nechybí ani doprovodný mobiliář ve formě krytého
posezení a odpadkového koše

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

říjen 2020

obrubníkem ohraničený štěrkový povrch s prorůstající trávou

sportovní hřiště je udržované, nicméně určitá revitalizace by mu prospěla
doprovodný mobiliář - pouze kůly na nohejbal, které jsou v dobrém stavu (zbývající
mobiliář je dostupný u hospůdky v sousedství, která je v soukromém vlastnictví)

TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.

říjen 2020

převážně tráva, v okolí pískoviště jsou dlaždice

pískoviště u houpačka jsou udržované a v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, kontejnery na odpad) jsou poblíž

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

kombinace hlíny, písku, trávy a štěrku, částečně orámované obrubníky

pískoviště a houpačky jsou udržované, v přijatelném stavu, bylo by dobré přetřít zeď u
pískoviště
doprovodný mobiliář (lavičky) je v dobrém stavu

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

kombinace trávy a štěrku prorostlého trávou, částečně orámované
obrubníky

pískoviště a houpačky jsou udržované, v přijatelném stavu, místu by prospěla určitá
revitalizace
doprovodný mobiliář (lavičky) je v dobrém stavu

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

kombinace trávy a hlíny

pískoviště je v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je v dobrém stavu

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Nohejbalové hřiště Bohuslavice

50.5498992N, 15.9759075E

přístup z ulic Mládežnická, Tichá a Nábřežní přes budovu ZŠ Mládežnická
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Mládežnická"

přístup z ulice Na Lukách po asfaltové komunikaci, případně lze přijít po lávkách
přes řeku Úpu z ulic U Jatek a U Stadionu
kombinace zámkové dlažby, travnatých ploch, pod dětským hřištěm písek,
parkování v ulici Na Lukách poblíž fotbalového stadionu - na zámkové dlažbě či
který je i na hřišti pro plážový volejbal
na parkovišti z dlažebních kostek, případně na parkovišti "Parkoviště U Stadionu"
bazénové vany jsou z nerezu
koupaliště je oploceno

přístup z ulice Výhledy po štěrkové cestě či z ulice Rekreační nebo od Rybářské
bašty Severka po štěrkovo-hlinité cestě
Dolní Staré Buky parkování možné v ulici Výhledy na rozšířené asfaltové ploše či u Rybářské bašty
Severka na asfaltové ploše
minigolfové hřiště je oploceno
přístup od silnice III/3012, od autobusové zastávky "Trutnov, Rozcestí 1866" po
štěrkové cestě k běžeckému lyžařského areálu Paradráha
od běžeckého lyžařského areálu přístup po lesních cestách či z městského parku
Trutnov
po zpevněné cestě či po schodech z ulice Pod Lesem
parkování možné přímo u budovy klubovny u běžeckého lyžařského areálu
Paradráha na zpevněné hlinito-štěrkové ploše
z asfaltové silnice I/14 či z asfaltového chodníku podél této silnice a následně
Bohuslavice nad
asfaltovou ulicí Mostní
Úpou
parkování možné podél ulice Mostní či před budovou s č. p. 1
hřiště je ze tří stran oploceno
přístup po asfaltové komunikaci z ulice Smetanova
Trutnov
parkování možné naproti pískovišti v ulici Smetanova
přístup z ulic Mládežnická a Tichá po chodníku z betonových desek, případně z
Horní Staré
parkoviště u Kauflandu po chodníku ze zámkové dlažby
Město
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Mládežnická", případně na
odstavných plochách v ulici Mládežnická a Tichá či podél ulice Tichá
přístup z ulic Kopretinová a Tichá po chodníku z betonových desek
Horní Staré
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Kopretinová", případně na
Město
odstavných plochách v ulici Kopretinová a Tichá či podél těchto ulic
přístup z ulice Palackého po chodníku ze zámkové dlažby, dále po schodech a po
vyšlapané hliněné pěšině či z ulice Žižkova po štěrkové cestě a po vyšlapané
Trutnov
hliněné pěšině
parkování možné v ulici Palackého či na parkovišti "Parkoviště Pražská"

Pískoviště v ulici Chodská mezi č. p. 417 a 420

50.5599111N, 15.9016689E

Trutnov

přístup z ulic Chodská a Husitská po asfaltové komunikaci
parkování možné v ulici Chodská na odstavných plochách

Pískoviště v ulici Kryblická u budovy s č. p. 56

50.5617172N, 15.9228342E

Trutnov

přístup z ulice Kryblická po asfaltové komunikaci či po dlážděném chodníku
parkování možné v ulici Kryblická

Pískoviště v ulici Prokopa Holého

50.5599553N, 15.9001342E

Trutnov

Pískoviště v ulici Psohlavců u č. p. 425

50.5598408N, 15.9030325E

Trutnov

Pískoviště v ulici U Stadionu mezi č. p. 350 a 351

50.5661778N, 15.9277153E

Trutnov

Pískoviště ve vnitrobloku u Palackého č. p. 381

50.5591867N, 15.9083822E

Sportoviště Střítež

Sportoviště Studenec

březen 2021

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

50.5564361N, 15.9216572E

50.5656189N, 15.9303836E

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

tělocvičny jsou zatepleny - z tohoto pohledu je jejich stav dobrý
stav tělocvičen je přijatelný, bude potřeba provést obnova povrchu tělocvičen
zázemí tělocvičny - částečně v dobrém stavu, částečně v nevyhovujícím stavu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ Mládežnická, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem

Mobiliář Paradráha

Skatepark a pumptrack - Junkyard

březen 2021

tělocvična je v poměrně dobrém stavu, pouze by byla potřeba lokálně obnova omítnutí
místnosti

50.5446025N, 15.8665592E

50.5586775N, 15.9066289E

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

pryžové fitness desky

Minigolf poblíž areálu kempu Dolce

Pískoviště Palackého

malá tělocvična (dojo) je v dobrém stavu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ kpt. Jaroše, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem

Trutnov

Trutnov

50.5840264N, 15.8909767E

pryžové fitness desky

povrch v tělocvičně - parkety
zázemí (šatny, sociální zařízení) - dlažba

50.5651856N, 15.9286017E

Pískoviště a houpačky mezi budovami s č. p. 526 a 527

použito foto z internetových stránek společnosti
JaR DIGITAL group s.r.o.

přístup z ulice Za Školou po asfaltové komunikaci či po chodníku ze zámkové
dlažby
parkování možné na odstavných plochách podél ulice Vodní

Městské koupaliště

50.5836450N, 15.8914983E

MEBYS Trutnov s.r.o.

přístup z ulic Sokolská a Benešova po asfaltové komunikaci či po chodníku ze
zámkové dlažby
parkování možné podél ulic Benešova, Pionýrů, Junáků a Sokolská

Horní Staré
Město

50.5683150N, 15.9096189E

kuželna byla nově vybudována v roce 2016 a je tak ve výborném stavu

Poříčí u
Trutnova

50.5840667N, 15.8926639E

Pískoviště a houpačka Smetanova

kuželkářské dráhy mají speciální povrch
zázemí a okolní prostory - kombinace koberců a dlažby

malá tělocvična (využívána pouze pro aerobní cvičení či jako přednáškový sál) byla
zrekonstruována v roce 2020 a je ve výborném stavu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ Náchodská, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem

Malé tělocvičny v ZŠ Mládežnická

Pískoviště a houpačky mezi budovami s č. p. 524 a 525

z ulice Náchodská po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné na parkovišti na druhé straně ulice Náchodská
kuželna není ve vlastnictví města, město ji má v dlouhodobém pronájmu
přístup z ulic na Struze a Maxima Gorkého po asfaltové komunikaci či po
chodníku ze zámkové dlažby či z ulice Kryblická po asfaltovém chodníku
parkování možné podél ulice Kryblická či na parkovišti "Parkoviště Oblastní
nemocnice", případně lze parkovat i přímo v areálu ZŠ, ale pouze na základě
povolení vjezdu

přístup z ulic Prokopa Holého a Chodská po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné v ulici Chodká či Prokopa Holého na odstavných plochách
přístup z Komenského náměstí po asfaltové cestě či z Husitské ulice po
asfaltovém chodníku a následně po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné v ulici Psohlavců či v okolí Komenského náměstí

převážně travnaté plochy, částečně zarůstající dlažba

kombinace travnatých ploch a chodníků z dlažby
v okolí pískoviště zámková dlažba a na to navazující travnaté plochy

pískoviště je v dobrém stavu, dříve zde bylo více herních prvků, tj. je na zvážení jejich
posílení
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je v dobrém stavu
pískoviště je v dobrém stavu; dříve zde bývala i houpačka, která tu již není, tj. nějaký
ještě jeden prvek by mohl být doplněn
doprovodný mobiliář (lavičky) je v dobrém stavu, kontejnery na odpad jsou poblíž
pískoviště je v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je v dobrém stavu

v okolí pískoviště je tráva

pískoviště je udržované, v dobrém stavu
doprovodný mobiliář - dvě lavičky v dobrém stavu, odpadkový koš není

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

přístup z asfaltové komunikace mezi ulicemi Náchodská a U Stadionu a následně
po chodníku z dlažby
parkování je možné po okraji dané asfaltové komunikace
pískoviště je oploceno

zpevněná plocha z dlaždic

pískoviště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš) je také ve velmi dobrém stavu

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Trutnov

přístup z ulice Růžová po asfaltové komunikaci a následně po zpevněné štěrkové
cestě
parkování možné v ulici Růžová

v nejbližším okolí pískoviště zpevněná plocha a na to navazující travnaté
plochy

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Trutnov

přístup z ulice Na Lukách po asfaltové komunikaci, případně lze přijít po lávce
přes řeku Úpu z ulice U Stadionu
parkování možné na parkovišti "Parkoviště U Stadionu"

MEBYS Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

říjen 2020 a březen 2021

50.5127058N, 15.9116564E

Střítež u
Trutnova

50.5030122N, 15.9424228E

Studenec u
Trutnova

od silnice I/37 po asfaltové komunikaci ulicí Nad Rybníčky a následně okolo
rodinných domů s č. p. 50 až 55 a následně po trávě
parkování možné na asfaltové ploše před zmíněnými rodinnými domy
přístup z asfaltové silnice III/30016 z ulice Studenecká
parkování možné na krajnici silnice III/30016
sportoviště je ze dvou stran oploceno, z jedné strany je živý plot a na jedné
straně je ochranná síť

skatepark - beton
pumptrack - asfalt
sportovní hřiště - štěrk
dětské hřiště - kombinace trávy a hlíny
v okolí travnaté plochy
sportovní hřiště - kombinace trávou prorůstající hlíny a štěrku
dětské hřiště - pod jedním herním prvkem je hlína, jinak se jedná o
travnaté plochy

Sportoviště v areálu kempu Dolce

50.5454567N, 15.8690114E

Oblanov

přístup z ulic Rekreační, Prudká, Výhledy po asfaltových komunikacích
parkování možné na asfaltovém parkovišti severně od areálu kempu či v ulici
Výhledy na odstavné asfaltové ploše poblíž recepce kempu, případně u rybářské
bašty Severka
hřiště na plážový volejbal a fotbal je oplocené

hřiště na plážový volejbal a fotbal - písek
dětské hřiště - pod některými herními prvky jsou drobné kamínky, pod
některými hlína či tráva
venkovní posilovna - drobné kamínky orámované dřevěnými prkny
hřiště na petanque - štěrk
v okolí jsou převážně travnaté plochy
tobogán - kombinace plastů a kovů

Sportovní areál při ZŠ Mládežnická

50.5822556N, 15.8940872E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Mládežnická a Nábřežní přes budovu ZŠ Mládežnická
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Mládežnická"
celý areál je oplocen, tenisový kurty jsou ještě samostatně oploceny navíc

atletický ovál - štěrk, místy s prorůstající trávou
tenisové kurty - antuka
v okolí jsou travnaté plochy

pískoviště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky) je v přijatelném stavu, dřeva na sezení bude potřeba v
blízké budoucnosti vyměnit; odpadkový koš není
multifunkční skate park a asfaltový pumptrack byl vybudován v roce 2018, jeho stav je
výborný
doprovodný mobiliář (lavičky, malinké tribunky, odpadkové koše) jsou k dispozici
cedule s návštěvním řádem ANO
dětské hřiště i sportoviště je ve velmi dobrém stavu včetně doprovodného mobiliáře
(lavička, odpadkový koš, železné branky, kůly na volejbal)
cedule s návštěvním řádem ANO
sportovní hřiště je udržované, nicméně určitá revitalizace by mu prospěla
dětské hřiště je v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše, kůly na volejbal) jsou v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO
hřiště na plážový volejbal a fotbal, dětské hřiště, venkovní posilovna, hřiště na petanque
jsou ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (kůl na ruské kuželky, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola,
fotbalové branky a kůly na volejbal na hřišti na plážový volejbal a fotbal) je ve velmi
dobrém stavu
tobogán je nefunkční, nevyužívaný, není v dobrém stavu - doporučeno tobogán buď
demontovat či dát nový (pouze za předpokladu, že by byl využíván)
cedule s návštěvním řádem ANO
sportovní areál slouží pro potřeby ZŠ Mládežnická, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
areál je udržovaný, ovšem jeho stav není dobrý (s výjimkou povrchu tenisových kurtů) a
prospěla by mu komplexní revitalizace

přístup od silnice III/3012 po místních asfaltových komunikacích (od budovy s č.
p. 30, od budovy s č. p. 115)
dětské hřiště a nohejbalové hřiště je oploceno
u fotbalového hřiště je ochranná síť směrem k dětskému hřišti
parkování možné na trávě poblíž sportoviště

dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu včetně doprovodného mobiliáře (lavičky), cedule
s návštěvním řádem ANO
nohejbalové hřiště je udržované, prospěla by mu místy obnova povrchu, doprovodný
mobiliář představují sloupy na nohejbal, kterým by prospěl nový nátěr, cedule s
návštěvním řádem ANO
fotbalové hřiště je udržované, místy nerovné a lehce z kopce - hřišti by prospěla
revitalizace, která by byla finančně značně nákladná a z toho důvodu pravděpodobně
nereálná
sportovní areál je ve velmi dobrém stavu (dvě univerzální hřiště s umělým povrchem,
sportoviště převážně umělý povrch
atletický ovál s umělým povrchem a lehkoatletickými sektory, asfaltovou dráhu pro
dráha pro kolečkové lyže - asfalt
kolečkové lyže, hřiště pro plážový volejbal a dětské hřiště)
hřiště pro plážový volejbal - písek orámovaný obrubníkem
Doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše, kryté posezení) je umístěno různě po
v okolí travnaté plochy doplněné cestičkami z asfaltu či ze zámkové dlažby
areálu
Rekonstrukce sportovního areálu proběhla v roce 2020, tj. areál včetně doprovodného
zázemí je ve výborném stavu (atletický ovál, nová tribuna, nové multifunkční hřiště a
dětské hřiště pro žáky chodící do družiny, nové sociální zázemí se skladem a fotbalové
umělý povrch
hřiště s umělou trávou)
areál slouží především pro potřeby ZŠ R. Frimla, které je svěřeno hospodaření s daným
majetkem
Rekonstrukce sportovního areálu proběhla v roce 2019, tj. areál včetně doprovodného
zázemí je ve výborném stavu (běžecký ovál, uvnitř hřiště s umělou trávou, nové
střídačky, multifunkční hřiště a sociální zázemí se skladem)
umělý povrch, v okolí travnaté plochy a cesty ze zámkové dlažby
jediné, co není v odpovídajícím stavu, je asfaltová plocha s dvěma basketbalovými koši zde by mohlo vzniknout zázemí pro školní družinu (výukové a herní prvky)
areál slouží především pro potřeby ZŠ V Domcích, které je svěřeno hospodaření s daným
majetkem
fotbalové hřiště - tráva
nohejbalové hřiště - štěrk s místy prorůstajícím mechem
dětské hřiště - převážně tráva, částečně písek

nohejbalové hřiště: ČESKÝ SPOLEK STARÝ ROKYTNÍK z.s.
dětské hřiště: Technické služby Trutnov s.r.o.
fotbalové hřiště: Tělovýchovná jednota Sokol Starý Rokytník, z.s.

říjen 2020

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

říjen 2020

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

říjen 2020 a březen 2021

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

říjen 2020

fotbalové hřiště je v dobrém stavu, udržované
víceúčelové sportovní hřiště je ve výborném stavu
zázemí hřišť je v přijatelném stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

SK Horní Staré Město, z.s.

říjen 2020 a březen 2021

fotbalové hřiště - tráva
tenisový kurt - antuka
hřiště na volejbal - kombinace štěrku, trávy a náletů
dětské hřiště - převážně tráva, pod houpačkou drobné kamínky

fotbalové hřiště je udržované, v dobrém stavu
tenisový kurt je v dobrém stavu, bylo by dobré provést nátěr kůlů
hřiště na volejbal - neudržované, ve velmi špatném stavu - prospěla by mu komplexní
revitalizace
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky) jsou v přijatelném stavu
odpadkový koš je poblíž, na autobusové zastávce "Trutnov, Libeč"
cedule s návštěvním řádem ANO

fotbalové hřiště - TJ Jiskra Libeč z.s.
dětské hřiště - Technické služby Trutnov s.r.o.
tenisový kurt - TJ Jiskra Libeč z.s.
hřiště na volejbal - TJ Jiskra Libeč z.s.

říjen 2020 a březen 2021

fotbalové hřiště - tráva, v okolí fotbalového hřiště převážně travnaté
plochy, u zázemí hřiště zpevněné plochy
víceúčelové hřiště - umělý povrch

fotbalové hřiště - v dobrém stavu
zázemí fotbalového hřiště - dochází k postupné rekonstrukci zázemí
víceúčelové hřiště - ve velmi dobrém stavu

Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.

říjen 2020 a březen 2021

fotbalové hřiště - tráva
tenisový či volejbalový kurt - antuka
dětské hřiště - tráva

sportovní areál je v dobrém stavu, udržovaný
zázemí areálu bude postupně potřeba v čase opravovat
cedule s návštěvním řádem ANO

FK Sokol Volanov, z.s.

říjen 2020 a březen 2021

hala - palubovka
zázemí - dlažba

sportovní hala slouží pro potřeby Gymnázia Trutnov, kterému je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
halu může využít i široká veřejnost
hala prošla v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí a je ve výborném stavu

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

březen 2021
videoprohlídka tělocvičny

palubovka

sportovní hala je ve velmi dobrém stavu včetně jejího zázemí
sportovní hala slouží především pro potřeby ZŠ Komenského, které je svěřeno
hospodaření s daným majetkem

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

červen 2019 a březen 2021

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Sportovní areál Starý Rokytník

50.5362056N, 15.9502564E

Starý Rokytník

Sportovní areál u ZŠ Komenského

50.5585678N, 15.8996761E

Trutnov

Sportovní areál u ZŠ R. Frimla

50.5682636N, 15.9084211E

Trutnov

Sportovní areál u ZŠ V Domcích

50.5653050N, 15.8990000E

Trutnov

přístup po asfaltových cestičkách z ulic U Školy, Přádelnická, Železničářská či
Slévárenská
parkování možné na asfaltovém parkovišti v ulici U Školy
areál je oplocen
u multifunkčního hřiště je k dispozici umělé osvětlení
hřiště není určeno pro širokou veřejnost

Sportovní areál v Horním Starém Městě

50.5866869N, 15.8844344E

Horní Staré
Město

přístup z ulice Horská po asfaltové komunikaci a chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné přímo u areálu na ploše ze zatravněné zámkové dlažby
areál je oplocen, víceúčelové sportovní hřiště je navíc také oploceno

fotbalové hřiště - tráva, v okolí hřiště travnaté plochy, z jedné strany
štěrkový ovál
víceúčelové sportovní hřiště - umělý povrch, v okolí hřiště z jedné strany
chodník ze zámkové dlažby, ze zbývajících stran tráva

ze silnice I/16 po zpevněné štěrkové komunikaci
parkování možné na trávě poblíž areálu
tenisový kurt a hřiště na volejbal jsou oplocené

Sportovní areál v Libči

50.5967225N, 15.9434106E

Libeč

Sportovní areál v Poříčí

50.5770203N, 15.9498906E

Poříčí u
Trutnova

Sportovní areál ve Volanově

50.5600953N, 15.8801567E

Volanov

Sportovní hala při Gymnáziu Trutnov

50.5657225N, 15.9161989E

Trutnov

Sportovní hala při ZŠ Komenského

50.5592733N, 15.8990903E

Trutnov

Sportovní hala při ZŠ R. Frimla se zázemím

50.5686353N, 15.9065006E

Trutnov

přístup z ulic Prokopa Holého a Jana Roháče z Dubé po asfaltové komunikaci či
po chodníku ze zámkové dlažby, dále z ulice Volanovská z cyklostezky a pěší
stezky po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné přímo u areálu na parkovišti "Parkoviště Družba", případně v
okolních ulicích
přístup z ulice Rudolfa Frimla po asfaltové komunikaci či chodníku ze zámkové
dlažby vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla
parkování možné na parkovišti ze zámkové dlažby podél asfaltové komunikace
vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla
areál je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost

přístup z ulic Sportovní a Junáků po asfaltové komunikaci či po chodníku z
asfaltu či ze zámkové dlažby
parkování možné na asfaltových odstavných plochách ve Sportovní ulici
ze strany vstupu je areál oplocen
víceúčelové hřiště je kompletně oploceno
přístup z ulice Jičínská po asfaltové silnici či po chodníku ze zámkové dlažby, dále
po asfaltové a následně štěrkové komunikaci
parkování poblíž areálu není moc k dispozici, lze parkovat pouze na menších
parkovacích místech nárazově
areál je oplocen
kurt je ze tří stran oplocen
přístup z Jiráskova náměstí přes budovu gymnázia nebo z Novodvorské ulice po
chodníku ze zámkové dlažby a následně po asfaltovém povrchu školního dvora
parkování možné podél ulic Procházkova, Blanická, Pavla Křížkovského či
Vítězslava Nováka
přístup z ulice Prokopa Holého po asfaltové komunikaci či po chodníku ze
zámkové dlažby
parkování možné přímo u haly na parkovišti "Parkoviště Družba", případně podél
ulice Prokopa Holého
přístup z ulice Rudolfa Frimla po asfaltové komunikaci či chodníku ze zámkové
dlažby vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla
parkování možné na parkovišti ze zámkové dlažby podél asfaltové komunikace
vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla

povrch v hale - speciální umělý povrch
zázemí - dlažba

tělocvična je v přijatelném stavu, povrch by bylo potřeba obnovit
zázemí haly je v dobrém stavu
sportovní hala slouží především pro potřeby ZŠ R. Frimla, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
dětské hřiště je ve velmi dobrém stavu, sportovní hřiště je udržované
doprovodný mobiliář (lavička a odpadkový koš, železné branky) je také ve velmi dobrém
stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Sportovní hřiště a dětské hřiště Benešova

50.5724597N, 15.9433639E

Poříčí u
Trutnova

přístup z ulice Ječná po asfaltových cestách mezi bytovými domy či z ulice
Náchodská po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné v okolí bytových domů

dětské hřiště - drobné kamínky, v případě herních prvků houpaček a
skluzavky orámované obrubníkem, v okolí travnaté či travnato-hlinité
plochy
sportovní hřiště - tráva

Sportovní hřiště a pískoviště Křižíkova

50.5630119N, 15.9047217E

Trutnov

přístup z ulice Československé armády po asfaltové cestě či z ulice Křižíkova po
chodníku z dlaždic či ze zámkové dlažby
několik parkovacích míst je SZ od hřiště, případně je parkování možné v ulici
Křižíkova na asfaltové odstavné ploše či v okolí bytových domů s č. p. 553 a 554
směrem k budově s č. p. 554 je ochranný plot

povrch hřiště je asfaltový, pod pískovištěm je betonová plocha, v okolí
travnaté plochy či chodníky

sportovní hřiště i pískoviště jsou v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koš, na pevno přidělané branky) je také v
dobrém stavu; branky bude potřeba v následujících letech přetřít
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Sportovní hřiště Junáků

50.5752664N, 15.9506269E

Poříčí u
Trutnova

přístup z ulic Benešova a Junáků po chodníku ze zámkové dlažby či dlaždic, dále
po štěrkových cestičkách orámovaných obrubníky
parkování možné přímo u hřiště v ulici Benešova na odstavné asfaltové ploše
hřiště je ze třech stran oploceno

štěrk

hřiště je udržované, místy prorůstá tráva
doprovodný mobiliář (kůly na volejbal, železné branky, koše na basketbal) je v dobrém
stavu
lavičky a odpadkové koše se nacházejí poblíž hřiště
cedule s návštěvním řádem ANO

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Sportovní hřiště u ZŠ, MŠ a Praktické škole

50.5882547N, 15.8826008E

Horní Staré
Město

přístup z ulice Vlčická po chodníku ze zámkové dlažby a po štěrkové komunikaci
areál školy je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost

tráva

hřiště slouží pro potřeby MŠ, ZŠ a Praktické školy Trutnov, která má budovu a její okolí v
nájmu
hřiště je udržované, propsěla by mu však komplexní revitalizace

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Sportovní hřiště Úpská

50.5854914N, 15.8903803E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Dlouhá, Úpská, Kopretinová a Sasanková po asfaltových chodnících
či chodnících ze zámkové dlažby
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Kopretinová" či na odstavných
plochách v ulicích Dlouhá, Úpská a Kopretinová

kombinace štěrku a hlíny, orámovano obrubníky, v okolí travnaté plochy

Sportovní hřiště v Babí

50.6135011N, 15.8924872E

Babí

přístup z asfaltové silnice II/300 po místní asfaltové komunikaci
parkování možné na trávě poblíž hřiště
směrem k budově s č. p. 132 je ochranná síť

tráva

Sportovní hřiště Zvonková

50.5821031N, 15.8873172E

Horní Staré
Město

přístup z ulice Zvonková z asfaltové komunikace
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Zvonková" či podél stejnojmenné
ulice
z jedné strany hřiště je plot

obě sportovní hřiště - asfalt
v okolí jsou travnaté plochy

hřiště je udržované, v přijatelném stavu, na zvážení je jeho případná revitalizace
doprovodný mobiliář (železo-dřevěné obložení podél kratších stran hřiště, železné
branky, basketbalové koše) je v přijatelném stavu, odpadkové koše jsou poblíž hřiště,
lavičky již dále
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště je v přijatelném stavu
doprovodný mobiliář (fotbalové branky, basketbalový koš) je v dobrém stavu, pouze u
basketbalového koše bude potřeba v blízké době vyměnit desku koše, lavičky a
odpadkový koš není
cedule s návštěvním řádem NE
hřiště jsou v přijatelném stavu, místy by jim prospěla oprava povrchu, dále by mohla být
provedena oprava nátěru čar na hřištích, na jedné straně jednoho hřiště chybí kůl na
volejbal
doprovodný mobiliář (lavička, odpadkový koš, basketbalové koše, kůly na volejbal) je ve
velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem NE

Sportovní víceúčelové hřiště a houpačky ve Voletinách

Středisko volného času a jeho areál

50.5813622N, 15.9419575E

50.5658606N, 15.9120281E

Střelnice při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a vyšší
odborné škole-Internát Lužická

50.5583369N, 15.9127206E

Štěrkové hřiště a houpačka ve Voletinách

50.5829333N, 15.9396172E

Taneční sál v ZŠ R. Frimla

Tělocvična při České lesnické akademii Trutnov - střední škole a vyšší
odborné škole

50.5684703N, 15.9071136E

50.5585669N, 15.9119539E

Voletiny

Trutnov

přístup z ulice Mentzlova s asfaltovým povrchem a následně po asfaltovém
mostku
parkování možné na nedaleké asfaltové ploše
sportovní víceúčelové hřiště je oplocené
přístup z ulice Na Nivách - asfalt a zámková dlažba
asfaltové parkoviště přímo u areálu SVČ
areál je oplocen

sportovní víceúčelové hřiště - umělý povrch
pod houpačkami je gumovo-umělý povrch
v okolí hřiště i houpaček jsou travnaté plochy

sportovní víceúčelové hřiště i houpačky jsou ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše, mobilní WC) je také ve velmi dobrém
stavu, desky basketbalových košů jsou v přijatelném stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

říjen 2020

cesty - zámková dlažba nebo štěrkový povrch
venkovní sportoviště - umělý povrch, v případě dopravního hřiště asfalt

výborný - jedná se o nový areál slavnostně otevřený na podzim roku 2019
cedule s návštěvním řádem ANO

Středisko volného času, Trutnov

říjen 2020

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

červen 2021

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Trutnov

přístup z ulic Na Struze, Lužická a Lesnická po komunikacích či chodnících z
dlažebních kostek a následně po asfaltové komunikaci
parkování možné na parkovišti "Parkoviště U Studny"

dlažba

Voletiny

přístup z ulice Mentzlova s asfaltovým povrchem od budovy s č. p. 18
parkování možné před budovou s č. p. 18
hřiště je ze tří stran oploceno

hřiště - štěrk, místy s prorůstající trávou
pod houpačkou je kombinace hlíny a trávy
v okolí hřiště je štěrk či travnaté plochy

Trutnov

přístup z ulice Rudolfa Frimla po asfaltové komunikaci či chodníku ze zámkové
dlažby vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla
parkování možné na parkovišti ze zámkové dlažby podél asfaltové komunikace
vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla

Trutnov

přístup z ulice Na Struze a Pražská po chodníku z dlažebních kostek
tělocvična není určena pro širokou veřejnost
přístup z ulice Procházkova po chodníku ze zámkové dlažby nebo z Novodvorské
ulice po chodníku ze zámkové dlažby a následně po asfaltovém povrchu školního
dvora
parkování možné podél ulice Procházkova
přístup z ulic na Struze a Maxima Gorkého po asfaltové komunikaci či po
chodníku ze zámkové dlažby či z ulice Kryblická po asfaltovém chodníku
parkování možné podél ulice Kryblická či na parkovišti "Parkoviště Oblastní
nemocnice", případně lze parkovat i přímo v areálu ZŠ, ale pouze na základě
povolení vjezdu

speciální umělý povrch

použito foto z internetových stránek Vyšší
odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické
školy a Obchodní akademie

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

březen 2021

tělocvična je v dobrém stavu, postupem času bude potřeba přebrousit povrch tělocvičny
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ pro žáky se SVP ve Voletinách, které je
svěřeno hospodaření s daným majetkem

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

březen 2021

povrch v tělocvičnách - speciální umělý povrch
zázemí (šatny, sociální zařízení) - dlažba
nářaďovny - jedna parkety, druhá dlažba

tělocvičny jsou v dobrém stavu, v blízké době bude potřeba řešit v obou tělocvičnách
vzduchotechniku
zázemí je v dobrém stavu
jedna nářaďovna je v přijatelném stavu, druhá ve výborném stavu (rekonstrukce
proběhla v roce 2020)
tělocvičny slouží především pro potřeby ZŠ V Domcích, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

březen 2021

všechny kurty mají antukový povrch, místy zarůstají trávou

kurty jsou v přijatelném stavu, bude potřeba drobně revitalizovat jejich povrch

JOPO Relax, s.r.o.

březen 2021

tenisový areál je ve velmi dobrém stavu

MEBYS Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

speciální umělý povrch

tělocvična je v přijatelném stavu, v tělocvičně by bylo potřeba opravit podlahu, dále
provést zateplení tělocvičny a opravit střechu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ Komenského, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

červen 2019 a březen 2021

tělocvična - parkety
zázemí - kombinace dlažby a lina

tělocvična není v odpovídajícím stavu a prospěla by jí komplexní rekonstrukce
zázemí tělocvičny je v přijatelném stavu

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

duben 2021

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

březen 2021

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

březen 2021

Tělocvična v ZŠ kpt. Jaroše se zázemím

50.5612242N, 15.9182747E

Trutnov

Tělocvična v ZŠ pro žáky se SVP ve Voletinách

50.5805436N, 15.9440908E

Voletiny

přístup z ulice Mentzlova po asfaltové komunikaci a následně po schodech či z
ulice U Svatého Josefa po štěrkové komunikaci a následně po asfaltové
komunikaci
parkování možné v ulici Mentzlova na odstavné asfaltové ploše či na parkovišti
přímo u ZŠ, severně od budovy

povrch v tělocvičně - palubovka

Trutnov

přístup z ulice U Školy po asfaltovém chodníku či z ulice Na Svobodě po asfaltové
komunikaci nebo po chodníku ze zámkové dlažby, pěšky dále i po chodnících
(asfaltových či ze zámkové dlažby) z ulic Železničářská, Strojnická, Slévárenská či
Československé armády
parkování možné na asfaltovém parkovišti v ulici U Školy

Tenisové kurty a volejbalový kurt poblíž areálu kempu Dolce

50.5448572N, 15.8659222E

přístup z ulice Výhledy po štěrkové cestě či z ulice Rekreační nebo od Rybářské
bašty Severka po štěrkovo-hlinité cestě
Dolní Staré Buky parkování možné v ulici Výhledy na rozšířené asfaltové ploše či u Rybářské bašty
Severka na asfaltové ploše
všechny kurty jsou oploceny

Tenisový areál

50.5644303N, 15.9275817E

Trutnov

Univerzální tělocvična v ZŠ Komenského

50.5592850N, 15.9000628E

Trutnov

Velká tělocvična se zázemím v Sokolovně

50.5627856N, 15.9144497E

Trutnov

dřevěná podlaha

povrch v tělocvičně - palubovka
v posilovně jsou pryžové fitness desky

přístup z ulice Na Lukách po asfaltové komunikaci, případně lze přijít po lávkách
přes řeku Úpu z ulic U Jatek a U Stadionu
parkování v ulici Na Lukách poblíž fotbalového stadionu - na zámkové dlažbě či
tenisové kurty - antuka
na parkovišti z dlažebních kostek, případně na parkovišti "Parkoviště U Stadionu"
v okolí jsou zpěvněné plochy (zámková dlažba či dlažba) a travnaté plochy
tenisový areál je oplocen
od listopadu do března je nad dvěmi kurty umístěna nafukovací hala, která nabízí
i umělé osvětlení
přístup z ulice Prokopa Holého po asfaltové komunikaci či po chodníku ze
zámkové dlažby nebo z ulice Komenského po chodníku z kostek
parkování možné na parkovišti "Prokopa Holého", případně podél ulic Prokopa
Holého a Chodská
přístup z ulice Za Školou po asfaltové komunikaci či po chodníku ze zámkové
dlažby
parkování možné na odstavných plochách podél ulice Vodní

březen 2021

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Trutnov

tělocvična slouží pro potřeby České lesnické akademie Trutnov - střední školy a vyšší
odborné školy, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
tělocvična je udržovaná, v dobrém stavu
tělocvična slouží pro potřeby Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické
školy a Obchodní akademie, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
tělocvičnu může využít i široká veřejnost
tělocvična prošla před deseti lety rekonstrukcí a je ve výborném stavu
tělocvična je v dobrém stavu - škola by uvítala větší tělocvičnu, ale není kde ji vybudovat
či rozšířit
zázemí tělocvičen (šatny apod.) je v dobrém stavu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ kpt. Jaroše, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní
akademie, Trutnov

umělý povrch

50.5650692N, 15.9159206E

50.5644550N, 15.8987433E

taneční sál je v dobrém stavu
sál slouží především pro potřeby ZŠ R. Frimla, které je svěřeno hospodaření s daným
majetkem

použito foto z internetových stránek České
lesnické akademie Trutnov - střední školy a vyšší
odborné školy

Tělocvična při Vyšší odborné škole zdravotnické, Střední zdravotnické
škole a Obchodní akademii

Tělocvičny se zázemím v ZŠ V Domcích

střelnice je udržovaná
střelnice slouží především pro potřeby České lesnické akademie Trutnov - střední školy a
vyšší odborné školy, které je svěřeno hospodaření s daným majetkem
střelnici může využít i široká veřejnost
štěrkové hřiště je udržované, nicméně určitá revitalizace by mu prospěla
houpačka je v dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkový koše, železné branky, krytý přístřešek) je ve
velmi dobrém stavu, kůly na volejbal by bylo dobré přetřít novým nátěrem

tělocvična byla zrekonstruována v roce 2013, je ve velmi dobrém stavu
zázemí je také ve velmi dobrém stavu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ Náchodská, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem
tělocvična je zateplena
stav tělocvičny je velmi dobrý
zázemí tělocvičny - částečně v dobrém stavu, částečně v nevyhovujícím stavu
tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ Mládežnická, které je svěřeno hospodaření s
daným majetkem

Velká tělocvična se zázemím v ZŠ Náchodská

50.5751956N, 15.9516400E

Poříčí u
Trutnova

přístup z ulic Sokolská a Benešova po asfaltové komunikaci či po chodníku ze
zámkové dlažby
parkování možné podél ulic Benešova, Pionýrů, Junáků a Sokolská

Velká tělocvična v ZŠ Mládežnická

50.5836917N, 15.8931472E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Mládežnická, Tichá a Nábřežní přes budovu ZŠ Mládežnická
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Mládežnická"

povrch v tělocvičně - kombinace palubovky a speciálního umělého
povrchu
zázemí - kombinace lina, dlažby a umělého povrchu
hřiště - umělý povrch
ovál - štěrkový povrch
rozběh pro skok daleký - tartan
v okolí travnaté plochy

Víceúčelové sportovní hřiště slouží pro potřeby Gymnázia Trutnov, kterému je svěřeno
hospodaření s daným majetkem
hřiště je udržované

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

březen 2021

povrch v tělocvičně - palubovka
zázemí (šatny, sociální zařízení) - dlažba

Víceúčelové sportovní hřiště při Gymnáziu Trutnov

50.5645556N, 15.9156811E

Trutnov

přístup z ulice Procházkova po chodníku ze zámkové dlažby či z ulice Národní po
chodníku z dlažby
areál hřiště je oplocen
hřiště není určeno pro širokou veřejnost

Víceúčelové sportovní hřiště Za Komínem

50.5804878N, 15.8940067E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Pampelišková, Sněženková, Za Komínem a Tovární po chodnících ze
zámkové dlažby či z asfaltu či z ulice Za Komínem po asfaltové cestě
parkování možné na parkovištích "Parkoviště Family Center Horská", "Parkoviště
Sněženková", "Parkoviště Tovární", "Parkoviště Za Komínem" či "Parkoviště
Nábřežní" či podél okolních ulic
hřiště je oploceno, po obvodu hřiště jsou cca 50 cm vysoké mantinely

umělý povrch
v okolí hřiště z jedné strany chodník ze zámkové dlažby, jinak travnaté
plochy

hřiště je ve velmi dobrém stavu
doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše, házenkářské branky, koše na basketbal)
je také v dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem NE

Technické služby Trutnov s.r.o.

říjen 2020 a březen 2021

Volejbalové kurty ulice V. Nováka

50.5652069N, 15.9199428E

Trutnov

přístup z ulice Vítězslava Nováka po chodníku ze zámkové dlažby
volejbalové kurty jsou oploceny

kurty jsou antukové
ostatní prostranství jsou ze zámkové dlažby

Volejbalové antukové kurty s oplocením a zázemím pro sportovce (šatny, sprchy a menší
klubovna) byly vybudovány v roce 2020, tj. jsou ve výborném stavu

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. - oddíl volejbalu

říjen 2020 a březen 2021

50.5702844N, 15.9022911E a
50.5753392N, 15.9014517E

Trutnov

přístup z ulice Rudolfa Frimla po asfaltové komunikaci či chodníku ze zámkové
dlažby vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla a následně po štěrkové cestě či z ulice
Dolnoměstská po asfaltové komunikaci a následně po štěrkové cestě
parkování možné na parkovišti ze zámkové dlažby podél asfaltové komunikace
vedoucí směrem k ZŠ R. Frimla

lesní zpevněné cesty

Workout Červený kopec vznikl v nedávné době, jeho stav je velmi dobrý
doprovodný mobiliář (lavičky) je také ve velmi dobrém stavu
cedule s návštěvním řádem ANO

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

červen 2021

50.5572242N, 15.9241214E

Trutnov

přístup od běžeckého lyžařského areálu Paradráha po lesní cestě či po schodech
nebo hlinito-travnaté cestě z ulice Pod Lesem
parkování možné podél ulice Bratří Čapků

převážně hlína, místy tráva

Workout pod Para vznikl v nedávné době, jeho stav je velmi dobrý
doprovodný mobiliář (kryté posezení s ohništěm a odpadkový koš) je také ve velmi
dobrém stavu

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

říjen 2020

Trutnov

přístup z ulic Svažitá a Na Lukách či z Kryblického mostu po asfaltové komunikaci
či po chodníku ze zámkové dlažby
parkování možné přímo u budovy stadionu na parkovišti "Parkoviště zimní
stadion" či na parkovišti "Parkoviště plavecký bazén", případně v ulici Na Lukách

kombinace betonových, gumových a dlažebních povrchů
ledová plocha - betonové desky

stav zimního stadionu je v řadě ohledů nedostačující či energeticky nevyhovující
v současné době se tvoří komplexní studie na rekonstrukci zimního stadionu
došlo k výměně mantinelů, dále by potřebovala vyměnit ledová plocha, provést výměnu
rozvodů, řešit rekuperaci, střechu stadionu (odstranit odvětrávání skrze střechu)

MEBYS Trutnov s.r.o.

březen 2021

Workout Červený kopec (dvě stanoviště)

Workout pod Para

Zimní stadion

50.5632783N, 15.9239589E

Zrcadlový sál v ZŠ Mládežnická

50.5834239N, 15.8933086E

Horní Staré
Město

přístup z ulic Mládežnická, Tichá a Nábřežní přes budovu ZŠ Mládežnická
parkování možné na parkovišti "Parkoviště Mládežnická"

plovoucí podlaha

sál je v poměrně dobrém stavu, podlaha by ovšem potřebovala zrekonstruovat
zrcadlový sál slouží především pro potřeby ZŠ Mládežnická, které je svěřeno hospodaření
s daným majetkem

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

březen 2021

