
2. Městská rada. Městské zastupitelstvo, Městský úřad 
 
Městské zastupitelstvo 
 
 Ve vedení města, v městském zastupitelstvu a v městské radě došlo v roce 1998 
k některým personálním změnám. 
 Složení MZ k 1.5.1998: Občanská demokratická strana 8 členů – MUDr. Jiří Vambera, 
Ing. Gustav Hillebrand, Mgr. Jiří Paták, MUDr. Jozef Kochan, Mgr. Ivan Adamec,  
Ing. Miloslav Rada, Jindřiška Greňová, Jaroslav Chvoj. 
 Unie svobody 3 členové – MUDr. Jiří David, Ing. Tomáš Voborník, Ing. Jan 
Chaloupský. 
 Koalice ODA, DEU 4 členové – Mgr. Milan Dušánek, MUDr. Karel Horák (jeho 
mandát zanikl ke dni 15.12.1997, členem MZ prohlášen dnem 16.12.1997  
Ing. MVDr. Jaromír Hejzlar), Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. arch. Pavel Tomek. 
 KDU-ČSL 2 členové – Mgr. Zdeněk Géc, Ing. Jan Vojáček. 
 Důchodci za životní jistoty 2 členové – Zdeněk Martinec, Václav Prorok. 
 Strana demokratické levice 1 člen – Ing. Jaroslav Brychta (mandát zanikl 4.2.1997, 
členem MZ prohlášen dnem 3.3.1997 Ing. arch. Roman Žatecký). 
 Strana zelených 2 členové – Mgr. Hana Cermánková, Vladimír Holubec. 
 Koalice SPR-RSČ, SDČR 1 člen – Jaromír Dřízal. 
 Sdružení KSČM, NK 5 členů – Ing. Vlastimil Prouza, Jitka Vostrovská, Ing. Miroslav 
Kolman, Miroslav Petira, Zdeněk Trobl. 
 Koalice ČSSD, SD 5 členů – Doc. PhDr. Vladimír Wolf, RNDr. Josef Štych,  
MUDr. Rostislav Čevela, JUDr. Petr Jiránek, MUDr. Pavel Trpák. 
 
Městská rada 
 
 Městská rada (zůstává jedenáctičlenná) – Ing. Gustav Hillebrand, starosta, Ing. Jan 
Vojáček, zástupce starosty, Mgr. Tomáš Hendrych, zástupce starosty, MUDr. Rostislav 
Čevela, MUDr. Jiří David, MUDr. Jiří Vambera (na žádost uvolněn z MR ke dni 3.3.1997, 
členem MR zvolen je dni 4.3.1997 Mgr. Ivan Adamec), MUDr. Pavel Trpák, Jaroslav Chvoj, 
Ing. Miloslav Rada, Ing. arch. Pavel Tomek, Zdeněk Martinec. 
 
Organizační struktura MěÚ 
 
 Organizační struktura městské úřadu podle stavu k 1.3.1998: 
Tajemník MěÚ – Ing. Vladimír Jůzl. Kancelář MěÚ – Bc. Zdeněk Nýdrle, vedoucí kanceláře 
MěÚ. Matrika – Věra Ouhrabková, Jarmila Hofmanová, Karolína Kašparová. Evidence 
obyvatel – Jindra Vlasáková, Dana Bláhová. PAM – Zdena Kalužná, Jana Burešová. 
Výpočetní technika – Jozef Bocán, Martin Čapek. Správa budov MěÚ – Petr Síč, Pavel Holý, 
Hana Jůzlová, Pavel Buriánek. Sekretariát vedení – Jitka Mőhlová, Božena Matoušová, Krista 
Majerová, Hana Středová. Cestovní ruch, kultura, propagace – Irena Hladíková, Vlasta 
Vítková, Barbora Makovská (od září Sabina Havlová). Archiv – Naďa Havlová. Podatelna – 
Věra Homolová. Finanční odbor – Ing. Pavel Tomeš, vedoucí odboru. Účtárna – Eva 
Kučerová, Lenka Studničková, Marcela Drgáčová. Daně a poplatky – Alena Troblová, Eva 
Hesová, Helena Roubínková. Rozpočet města – Jiří Bělina. Pokladna Marie Buršová. Odbor 
sociálních věcí, školství a zdravotnictví – ing. Vladimír Haken, vedoucí odboru. Referát 
školství a zdravotnictví – Jitka Palachová, František Horák, Alice Fialová. Referát sociální – 
Helena Vašatová, Jana Špetlová, Dagmar Culková, Petra Svobodová, Marcela Šafaříková, 



Jana Nálevková, Petra Hrčková. Odbor rozvoje města – Ing. Jindřich Podlipný, vedoucí 
odboru. Investice – Jan Greň, Vladimír Gašpar, Marie Justová, Michal Kašík, Petr Andr, 
Svatava Kozáková. Územní plán – Kateřina Racková, Michaela Mertlíková, Marek Hlíza. 
Ekonomika – Ivana Vlasáková. Živnostenský úřad – Jana Všetečková, vedoucí odboru, Ivana 
Kubíčková ml. Registrace – Vladislav Šmída, Diana Bocánová, Magdalena Tylšová. 
Majetkový odbor – Ing. Richard Houdek – vedoucí odboru. Evidence – Jarmila Smolová, 
Barbora Kudrnáčová. Objekty – Stanislav Vik, Antonín Hloušek, Blanka Košťálová, Rudolf 
Roman, Michal Krátký, Jaroslava Šálková. Pozemky – Jiří Ježdík, Marie Štěpánová, Vladimír 
Wiesner. Nebytové prostory – Jiří Hák. Bytové prostory – Ivana Kubíčková, Jaroslava 
Lipovská. Odbor výstavby a životního prostředí – Ing. Hana Horynová – vedoucí odboru. 
Stavební úřad – Jana Doubravová, Lenka Benešová, Dagmar Domorádová, Jana Melicharová, 
Štěpán Mihalečko, Doris Potočková. Životní prostředí, doprava – Jiří Hejna, Monika 
Slavková, Antonín Huťka, Vendula Mejvaldová. Administrativa, archiv Petra Koblížková, 
Petra Grundmannová. Kancelář starosty (od 1.12.1996) – Ing. Jan Karpíšek, vedoucí odboru. 
Právní oddělení – Mgr. Jiří Ratajík, vedoucí. JUDr. Jaroslava Týfová. Přestupky a stížnosti – 
Jana Serbousková, Naděžda Včelišová. Kontrolní oddělení Anna Tauchmanová, Jarmila 
Prokopová. Samostatný pracovník – Ing. Jiří Turner (likvidace státních podniků, rozbory). 
 
První městská rada 12.1. 
 
 První jednání MR se konalo 12. ledna 1998. Přítomno 10 členů, omluven  
MUDr. Trpák. Doba jednání 13.00 – 20.45 hod. Přijato 63 usnesení. Kromě majetkových a 
bytových záležitostí, které byly na programu každého zasedání MR (návrh na prodej nebo 
pronájem hotelu Bohemia) schválen převod finančních prostředků z roku 97 do roku 98, 
návrh smlouvy o dodávkách – akce: Rekonstrukce komunikací, soutěžní podmínky  pro veř. 
obch. soutěž na realizaci akce Městské koupaliště, soutěžní podmínky vyzývacího řízení  
na akce Terénní úpravy v místě bývalé synagogy, rekonstrukce fasád ve Školní ulici, dodávka 
výpočetní techniky. Zástupcem města v redakční radě měsíčníku Trutnovsko a Úpicko 
jmenována Irena Hladíková. Jmenována redakční rada Radničních listů (Ing. Vojáček,  
MUDr. Čevela, Mgr. Hendrych, Ing. Jůzl, Jaroslav Chvoj a Irena Hladíková). Převzat patronát 
města nad Mistrovstvím ČR v závodech Enduro.  
 
2.MR 26.1. 
 
 Na 2. jednání MR 26.1. bylo přítomno všech 1 členů MR v době od 13.00  
do 19.30 hod. Přijato bylo 57 usnesení. Kromě majetkových a bytových záležitostí, kterými 
vždy začínal program jednání MR, schválila MR s připomínkami seznam komunikací 
předložený TS, výzvu k předložení nabídky na vypracování projektu Útulek pro psy, 
doporučila schválit vyhlášku o místním poplatku za výherní hrací přístroje, schválila využití 
Fondu rozvoje bydlení především pro opravu bytového fondu v majetku města, soutěžní 
podmínky na vyzývací řízení na opravu omítek Janské kaple, rekonstrukce Bulharské ulice  
a Slovanského náměstí, náhradní zdroj el. energie pro zimní stadion, schválila návrh Dohody 
o narovnání mezi firmou Egapress a městem, stanovisko ORM pro územní řízení výstavby 
čerpací stanice PHM Aral v areálu firmy Osnado na Polské ulici. Neschválila záměr výstavby 
hypermarketu v HSM – nabídnout firmě Kaufland jiné vhodnější místo. Na vědomí vzala 
rezignaci Mgr. Vídeňského na členství v Kulturním kruhu a jmenovala na jeho místo 
Radomíra Matysku. 
 
 



3.MR 9.2. 
 
 Z jednání 3. MR 9. února, na kterém bylo přítomno 10 členů (omluven MUDr. David), 
kde se zasedalo od 13.00 do 18.30 hod. a kde bylo přijato 48 usnesení. Byly schváleny 
užívané názvy ulic Nad Jezem a Dřevařská, dohoda o příspěvku na vydávání měsíčníku 
Trutnovsko a Úpicko (120.000 Kč), firma SKIP jako dodavatel výpočetní techniky, výzva 
více zájemcům pro akci Připojení MěÚ na Internet, schválena firma Sorge jako dodavatel 
stavby Obchodní centrum Horská a IPB, soutěžní podmínky na vyzýv. řízení na akci Hlavní 
molo nádrže č. 2 v Dolcích, provozní řád Smuteční obřadní síně, doporučila vyhlášení 
konkurzních řízení na místa ředitelek MŠ Náchodská, Tkalcovská a V Domcích, pověřila 
Jiřího Bělinu řízením finančního odboru MěÚ po dobu nepřítomnosti Ing. Tomeše, schválila 
žádost o finanční spoluúčast ČSTV a ČSLH na rekonstrukci ledové plochy. 
 
4.MR 23.2., 2.3. 
 
 Ze 4. jednání MR, do níž se přeneslo některými body jednání 23. února. Přítomno  
9 členů, omluveni Mgr. Adamec a MUDr. Čevela, doba jednání 13.00 – 21.15 hod., přijato  
63 usnesení. Například: Finanční plán hospod. činnosti města na rok 1998 schválen MR  
a doporučen ke schválení MZ. Schváleny příspěvky města do 5 000 Kč na sport, kulturu  
a ostatní, 3 000 Kč pro OVS (vyřazení vojáků ze zálohy), schválen jednací řád Komise pro 
posouzení nabídek veř. obch. soutěže na akci „Komunikace ´98“, vybráni dodavatelé akcí MŠ 
Poříčí (firma Baltazar), terénní úpravy v místech bývalé synagogy (Průmstav), útulek pro psy 
(firma Sollertia), oprava mola v Dolcích (firma Baltazar), internet pro MěÚ (Skip). Schváleno 
provedení víceprací na ZS. Trutnov se připojí k akci „Vlajka pro Tibet“ ve dnech 9. a  
10. března. Schválen návrh udělení sportovních cen za rok 1997 a upravený text dohody  
o spolupráci se Swidnicí. 
 
1.MZ 5.3. 
 
 Na prvním jednání MZ v roce 1998 bylo přítomno 29 členů (z 33), 4 omluveni. Doba 
jednání 9.00 – 20.15 hod. Přijato 43 usnesení. MZ schválilo předběžný výsledek hospodaření 
města za rok 1997, změny rozpočtu na rok 1998, půjčku manželům Puschmanovým  
365.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, dar města 33.350 Kč manželům Umlaufovým na úhradu 
škody z povodně, půjčku VAK ve výši 4,5 mil. Kč na výstavbu kanaliz. řadu v ulici  
R. Frimla, 690.000 Kč sport. klubu Aligátor na rekonstrukci chaty v Peci, 700.000 Kč  
ZŠ Komenského na nákup školního autobusu, 1,1 mil. Kč ZŠ V Domcích na tartanový povrch 
běžecké dráhy, finanční příspěvky pro kulturu, sport a ostatní, udělení Kulturní a sportovní 
ceny a místní vyhlášku o poplatku za provozování výherních hracích přístrojů. 
 
5.MR 9.3. 
 
 Na 5. jednání MR 9.3. bylo přítomno 11 členů. Doba jednání 13.00 – 19.00 hod. 
Přijato 40 usnesení. Mj. byl schválen záměr města pronajmout hotel Bohemia na dobu 
určitou, přidělení bytů mimo pořadník za současného vrácení stávajících bytů, schválena 
smlouva o dílo s TS na rok 1998, návrh na zajištění Dnů evropského dědictví v září 98, 
jmenování ředitelky ZUŠ Drahomíry Šafaříkové, vybráni dodavatelé akcí na zimní stadion 
(Elektrocentrum Krkonoše), oprava omítek ZŠ Školní (Vrapo), jmenováni likvidátoři  
s.p. Gumárenský podnik a motel Horal. 
 



MR 19.3., MZ 30.3. 
 
 1.mimořádné jednání MR 19.3. a MZ 30.3. schválily rozsah kompletní akce 
„Komunikace ´98“, hrazené z úvěru 150 mil. Kč a příspěvek ČD na rekonstrukci železničního 
viaduktu do výše 8 mil. Kč. 
 
6.MR 23. a 30.3. 
 
 6. jednání MR 23. a 30.3. se konalo za účasti 10 členů MR. Doba jednání 23.3. 13.30-
17.00 hodin. Přijato 32 usnesení. Kromě majetkových a bytových záležitostí se MR zabývala 
rozborem činnosti příspěvkových organizací v roce 1997, jejich plánem na rok 1998 a limitem 
mezd, schválila firmu Repro pro opravu Janské kaple, jmenovala Ing. Jaroslava Semeráka 
ředitelem organizace Lesy a parky (od 1.7.), schválila firmu Stavba BSS pro rekonstrukci 
Bulharské ul. a Slovanského náměstí, povolila použití komunikací pro firmu Cerebrus jako 
pořadatele Mistrovství ČR motocyklových soutěží Enduro ve dnech 1.-2.5. 
 
7.MR 6.4. 
 
 7. jednání MR proběhlo 6.4. za účasti 10 členů od 13.20 do 19.05 hodin a přijalo  
44 usnesení. Mezi jiným stanovila VMN způsob usměrňování mezd podílem mimotarifních 
složek, schválila příspěvek 5 000 Kč ZvŠ HSM (zájezd do Főrthu), na „Běh Terryho Foxe“  
a nadaci Bene Dance (na Gala mistrovství v tanci), soutěžní podmínky pro veř. obch. soutěž 
na realizaci akce „Bytový dům 01,“ firmu Stavba BSS pro rekonstrukci komunikace Voletiny, 
výzvu k předložení nabídky na vypracování projektu stavby „Technická infrastruktura 
Červený kopec – II. etapa. Vzala na vědomí ustavení poradního orgánu starosty  
pro zahraniční styky. 
 
8.MR 20.4. 
 
 8. jednání MR se konalo 20.4. za účasti 10 členů. Doba jednání 13.15 – 21.15 hod. 
Přijato 66 usnesení. Byl schválen úvěr Josefu Kultovi v Bohuslavicích 50.000 Kč (oprava 
domku po povodni), schválen příspěvek 5 000 Kč Lhotě (mezinár. setkání Lhot),  4 000 Kč 
skupině Ice Protection („Miss Poupě ´98“), 5 000 Kč družstvu dívek OA (světové hry 
v Lotyšsku), 5 000 Kč pro klub Ski Kasper (pro O. Bímana a M. Vrabce), schválena úprava 
cen stravného v Jídelně pro důchodce, odvolání Dušana Melichara z funkce velitele Městské 
policie, schválena právní subjektivita ZUŠ, vymezení dvou míst na Krakonošově náměstí  
pro hosty hotelu Grand, studie na čerpací stanici Aral na Polské ulici aj. 
 
9.MR 4.5. 
 
 9. jednání MR 4.5. za účasti 10 členů probíhalo od 13.20 do 22.55 hod. a přijalo  
68 usnesení (jako obvykle převážně v záležitostech majetkových a bytových). Z dalších 
doporučilo MZ schválit finanční vypořádání města za rok 1997 a návrh změn rozpočtu na rok 
1998, poskytnutí příspěvku 50.000 Kč TJ Poříčí – oddílu kuželek, návrh zásad  
pro poskytování příspěvku na bytovou výstavbu, přehled předpokládaného čerpání úvěru  
na komunikace k 17.4., zvolit přísedící Okr. soudu dle upraveného seznamu. Byl schválen 
způsob odškodnění dětí paní Lihmové, která zemřela následkem dopravní nehody zaviněné 
strážníkem MP (ve výši 100.000 Kč). Dále rozhodla MR o snížení nákladů na vybudování 
útulku pro psy na 2 mil. Kč, vzala na vědomí hodnocení ředitelů ZŠ.  



 
2.MZ 7.5. 
 
 2. zasedání MZ se konalo 7.5. za účasti 27 členů. Doba jednání 9.20 – 18.00 hodin. 
Přijato 30 usnesení. Uložilo MR řešit otázku azylového domu, vzalo na vědomí záležitost 
Varšavy, schválilo fin. vypořádání za rok 1997, změny v rozpočtu na 1998, přehled čerpání 
úvěru na komunikace, schválilo nákup letního tábora Horní Bradlo do majetku města (za max. 
1,8 mil. Kč ), schválilo právní subjektivitu ZUŠ, vzalo na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR 
a MP v roce 1997, zprávu o činnosti Charity v roce 1997 a vypovědělo mandátní smlouvu 
s ní. Vyslovilo souhlas se záměrem rozvoje Siemens – Elektropřístroje, výstavbu v oblasti 
Volanova, schválilo Územní plán MPZ a městskou vyhlášku o provozu na tržnicích. Uložilo 
MR předložit v září Územní plán sídelního útvaru města. 
 
10.MR 18.5. 
 
 10. jednání MR se konalo 18.5. ve 13.00 hodin. Kromě majetkových a bytových 
záležitostí se zabývalo VMN (schválení fin. plánu na rok 1998), zvýšením příspěvku ČD  
na 8,2 mil. Kč ba rekonstrukci železn. viaduktu, hrobkami v areálu hřbitova (vyzývací řízení), 
li kvidací nepovolených skládek (výběrové řízení na tuto akci), Energetickým dokumentem 
města (výzva k předložení nabídek), stavební úpravou opěrné zdi Lipová (firma A+K), 
personálními záležitostmi MP (řízením pověřen Bohumil Sokol) a MěÚ (odvolání  
ing. Vladimíra Jůzla z funkce tajemníka MěÚ dnem 19.5. a vypsáním konkurzu na tuto 
funkci), dále doplněním ceníku TS pro krytý bazén v červenci a srpnu – celodenní vstupné 
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. 
 
11.MR 2.6. 
 
 11. jednání MR 2.6. za účasti všech členů probíhalo od 13.15 do 22.30 hod. Přijato  
73 usnesení. MR se mj. zabývala vyhláškou o zvýšení nájmů z bytů (koeficient 1,11), 
provedením údržby zeleně v areálu PKS Nadací Progress, havárií výpustního objektu nádrže 
č. 1 v Dolcích, odbahněním nádrže č. 2 (zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč), zvýšením jízdného 
u MHD, vyhláškou o konání voleb do PS P ČR, dodávkou radarových dveří do budovy MěÚ, 
schválením dodavatele stavby koupaliště (Vodohospodářské stavby Hradec Králové), 
Bytovým domem 01, havárií opěrné zdi v Palackého ulici, opravou střechy DD Dělnická, akcí 
„Technická infrastruktura Červený kopec“ (schválena firma Sollertia), navýšením rozpočtu  
na opravu fasád ve Školní firmou Vrapo o 200.000 Kč, plaveckými školami ve městě (souhlas 
se zachováním obou), pověřením Bc. Zdeňka Nýdrleho – plnění funkce tajemníka. Cena 
oběda v jídelně pro důchodce schválena od 1.5. (30 Kč). 
 
2.mimořádné MZ 4.6. 
 
 2. mimořádné zasedání MZ se konalo 4.6. za účasti 22 členů od 16.15 do 16.30 hod. 
MZ schválilo změnu funkčního využití ploch v oblasti Volanova pro průmysl a sklady 
v souborném stanovisku pořizovatele ke konceptu ÚPSÚ Trutnova. 
 
 
 
 
 



12.MR 15.6. 
 
 12. jednání MR 15.6. za účasti 10 členů v době jednání od 13.45 do 21.30 hod. přijalo 
66 usnesení. Zabývala se mj. rozpočtem na rok 1998 (změny, čerpání úvěru na komunikace), 
odvoláním Bořivoje Trávníčka z funkce lesmistra (k 30.6.), Územním plánem obch.  
a administrativní zóny centra města (doporučuje ho MZ schválit), vzala na vědomí zprávu  
o azylovém domu (náklady, personální obsazení aj.), motelem Horal (zpráva o průběhu 
likvidace), Gumárenským podnikem (totéž), vyhláškou o povinném hubení potkanů a myší, 
městským koupalištěm (výzva k předložení nabídek na výkon inženýrské činnosti), útulkem 
pro psy (snížení nákladů stavby), Eurobytem-T (předložit MZ návrh na odkoupení 
rozestavěné stavby v HSM od této firmy), PKS (bezplatné konání dvou kulturních akcí v roce 
1998). 
 
3.MZ 25.6. 
 
 3. zasedání MZ se konalo 25.6. Schválilo mj. odprodej 3 290 m2 firmě Siemens – 
Elektropřístroje, s.r.o. pro realizaci podnikatelského záměru – rozšíření výrobních kapacit –  
za dohodnutou cenu 10 Kč/m2, snížení kupní ceny pily Bohuslavice na 4 mil. Kč pro s.r.o. 
Skad Hradec Králové, prodej rozestavěného objektu COV s pozemky Stavokombinátu, a.s. 
Liberec za 9 mil. Kč, změny rozpočtu na rok 1998 a přehled předpokládaného čerpání úvěru 
na komunikace k 24.6., změnu části půjčky na přestěhování TRN Horní Maršov VMN  
na sponzorský dar ve výši 500.000 Kč na nákup mammografu, pravidla pro poskytování 
příspěvku na bytovou výstavbu, zvýšení příspěvku města pro Euroregion Glacensis  
na 1,50 Kč na obyvatele města, odkoupení: rozestavěný bytový dům firmy Eurobyt-T za cenu 
části pohledávky u IPB (30 mil. Kč s úroky)), ÚP zóny bydlení a služeb v DSM a ÚP obch.  
a administrativní zóny centra města, vyhláška o povinném hubení potkanů a myší, vzalo  
na vědomí informaci o převodu zřizovatelství VMN na okres. 
 
13.MR 29.6. 
 
 13. jednání MR se konalo 29. června. (V 2. pololetí už není uváděna účast členů MR, 
doba jednání a počet přijatých usnesení). Zabývalo se mj. městským koupalištěm (VŘ), 
rozpočtem na rok 1998 (změny), Eurobytem–T – bytový dům HSM (požádat Volksbank  
o zvýšení úvěru o 30 mil. Kč), Domem 03 (VŘ), hotelem Varšava (prodejna), nájemní 
smlouvou na kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí (na dobu neurčitou – nájemné 100 Kč po celou 
dobu pronájmu), ZŠ R. Frimla (dokončením stavby), schválila příspěvek 5 000 Kč SK 
Rýchory, rockové skupině Dračí ulička, TJ Loko. Dále se zabývala Setkáním občanů obcí 
Poříčí (úhrada do 5 000 Kč), MHD (použití dotace 250.000 Kč na změny systému), 
výlepovou službou (postih za porušení vyhlášky firmou Musical Technology Gang), 
rekonstrukcí Krakonošova nám. a pěší zóny Horská (VŘ), Smuteční obřadní síní, obsazením 
funkce tajemníka (výběrové řízení), pronájmem ZS HC Trutnov, Hudebním festivalem 
Trutnov 98, Opravami komunikací a chodníků TS. 
 
2.mimořádná MR 30.6. 
 
  2. mimořádná MR 30.6. odsouhlasila odkoupení tábora Bradlo za 1,7 mil. 
 
 
 



14.MR 20.7. 
 

14. jednání MR proběhlo 20.7. od 13.00 hodin. Zabývalo se mj. velkou údržbou MBP 
v roce 1997, nákupem vozidla pro MP (VŘ), Energetickým dokumentem města (VŘ firma 
City Plan, s.r.o. Praha), čekárnami MHD v Horské a Rýchorské ul. (VŘ firma Dops Kovo), 
Technickou infrastrukturou HSM II. etapa (VŘ) a TI HSM II. etapa 1. část (VŘ Silnice HK), 
útulkem pro psy (VŘ), COV HSM (snížení kupní ceny z 9 na 7 mil.), VMN (výběr firmy  
na realizaci ukončení činnosti VMN na zřízení státní přísp. organizace,  zřizované OkÚ), 
Pamětní deskou na Národním domě (k 100. výročí zřízení), nákupem 10 stánků pro městskou 
tržnici (TS).  
Pro další volební období doporučila MR 33 členů MZ. 
 
3.mimořádné jednání MR 27.7. 
 
 3. mimořádné jednání MR se konalo 27.7. Zabývalo se rozpočtem města na rok 1998 
(schválení změn), předběžným návrhem rozpočtu města na rok 1999 a 2000 (schválení)  
a prodejem bývalých jeslí Žižkova ulice (zprostředkovatel prodeje v.o.s. Hipet domus 
Trutnov). 
 
3.mimořádné zasedání MZ 30.7. 
 
 3. mimořádné zasedání MZ 30.7. schválilo s úpravami Zásady pro prodej domů a bytů, 
dodatek ke kupní smlouvě mezi městem a Stavokombinátem Liberec, změny rozpočtu města 
na rok 1998 a finanční vztah ZUŠ k rozpočtu města na 2. pololetí, převod Stadionu 
osvobození po správu TS od 1.9.1999 a poskytnutí půjčky 130.000 Kč, vyhlášku o závazných 
částech ÚP obch. a administrat. zóny centra města a ÚZ zóny bydlení a služeb v DSM  
a stanovilo 33 členů MZ. 
 
15.MR 17.8. 
 
 15. zasedání MR 17.8. se zabývalo mj. Farní charitou (snížení příspěvku  
o 973.000 Kč) a Pečovatelskou službou Dělnická ulice (zvýšení úhrad), výstavbou  
na Červeném kopci, průběhem likvidace motelu Horal a Gumárenského podniku. VMN, 
dokončením stavby – dům 03 (VŘ – firma Stavos), zákazem prodeje nápojů ve skleněných 
obalech po dobu hudebního festivalu. 
 
16.MR 31.8. 
 
 16. jednání MR 31.8. se kromě majetkových a bytových záležitostí zabývalo 
poplatkem za provozovaný výherní hrací přístroj, poskytnutím příspěvku na I. ročník 
romského fotbal. turnaje a Janě Kirschové na úhradu nákladů účasti na Mistrovství světa  
(po 5 000 Kč), dotací na bytovou výstavbu v roce 1998 (odložení realizace akce TI Červený 
kopec), dohodou o spolupráci s městem Senica (schválení textu dohody). Součástí jednání 
zasedání valné hromady Dolce Vita. 
 
17.MR 21.9. 
 
 17. zasedání MR proběhlo 21.9. a zabývalo se havárií školy Voletiny (dřevomorka 
v tělocvičně), Smuteční obřadní síní (opatření pro dokončení stavby), společností „Most 



k životu“ (zakládací listina, využití objektu), firmou Eurobyt (čerpání úvěru), MěBP (údržba 
v r. 1997), objektem býv. armovny (využití), hotelem Varšava (prodej – žádný zájem). 
Schválen příspěvek 5 000 Kč Muzeu Podkrkonoší (výstava Čeští egyptologové v Egyptě), 
3 000 Kč ČSBS. Dále se MR zabývala stavem akcí komunikace 98, závodem Triatlon klubu 
Trutnov a plaveckými školami v Trutnově (stávající ceny do 31.12.1998). 
 
18.MR 28.9., předání kroniky a fotokroniky MR 
 

               
 
 18. jednání MR se konalo 28.9. Zabývalo se mj. nákupem autobusů pro MHD  
(po GO od firmy Antia), ceníkem vstupného a pronájmu ledové plochy na ZS pro sezónu 
1998-99, kronikou a fotokronikou města (za dlouholetou práci vysloveno uznání A. Justovi  
a K. Hybnerovi), Územním plánem města Trutnova (doporučen ke schválení MZ). 
 
4.zasedání MZ 1.10. 
 

4. zasedání MZ se konalo 1.10. Uložilo MR zajistit prošetření možné pracovně právní 
odpovědnosti odpovědných funkcionářů a pracovníků, pokud jde o Eurobyt-T – bytový dům 
HSM. Schválilo uzavření dohody o narovnání mezi ZD Volanov a Trutnovem, změny 
rozpočtu, snížení příspěvku Charitě, zakládací listinu Mostu k životu, poplatek za výherní 
hrací přístroje, školné ve školních družinách a uložilo MR zajistit všechna potřebná opatření 
k Bytovému domu 01 (nabídka bytových i nebytových jednotek). 

 
4.mimořádné zasedání MZ 8.10. 

 
 4. mimořádné zasedání MZ se konalo 8.10. od 15.00 hodin. Hlavním bodem jednání 
bylo schválení Územního plánu města Trutnova. Dále byl schválen text Dohody mezi městy 
Trutnov a Senica. 
 
19.MR 12.10. 
 
 19. jednání MR 12.10. se zabývalo dotací z programu „Podpory bydlení“ (schválena 
aktualizace žádostí o dotace), odstraněním poškozeného krovu v Odeon clubu (firmou Kisý), 
vyhláškou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, městskou policií (velitelem 
jmenován p. Povr), likvidací motelu Horal, vyhláškou o regulativech územního rozvoje města, 
městskou tržnicí, Domem 03 a Domem 01 HSM, vánočními trhy na Krakonošově náměstí 
(VŘ), vyhláškou o konání komunálních voleb. 
 
 
 



20.MR 26.10. 
 
 20. zasedání MR se konalo 26.10. od 13.00 hodin. Zabývalo se rozpočtem města  
na rok 1998 (změny), návrhem rozpočtu na rok 1999, časopisem Rodným krajem (příspěvek 
5 000 Kč), zimní údržbou místních komunikací (schválení plánu), městským koupalištěm 
(plnění harmonogramu), prevencí místní kriminality, rekonstrukcí objektu Na Dvorkách 244 
(VŘ), urbanistickou studií Kryblice, Domem 01 HSM a 03 HSM, převodem zřizovatelství 
VMN z města na OkÚ, Fondem rozvoje bydlení na rok 1999, vyhodnocením soutěže  
na rekonstrukci Krakonošova nám. a pěší zóny, zásadami pro prodej domů. 
 
5.MZ 5.11. 
 
 5. zasedání MZ se konalo 5.11. Mj. schválilo zastavení nemovitostí a lesních pozemků 
ve prospěch Volksbank, a.s. Brno za úvěr 30 mil. Kč, rozpočet města na rok 1998 (změny), 
prozatímní rozpočet města na rok 1999 a vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem. 
 
21.MR 9.11. 
 
 21. jednání MR proběhlo 9.11. od 13.00 hodin. Zabývalo se příspěvkovými 
organizacemi, Městským bytovým podnikem, akcí Komunikace 98, vnitrobloky městské 
památkové zóny, restaurací Dolce Vita (nutnost stavebních úprav), rekonstrukcí a vestavbou 
Palackého čp. 201 (VŘ), rekonstrukcí vzduchotechniky ZŠ Komenského (VŘ), vánočními 
trhy (vítězem VŘ firma České trhy a slavnosti), Domem 01 HSM, Domem 03 HSM, zimním 
stadionem (úhrada 133.000 Kč na zprovoznění nové tribuny), rekonstrukcí TS (objektu), 
žádostí SZŠ o vyšší studium (kladné stanovisko MR), žádostí COP (kladné stanovisko  
ke změně studijních oborů), „Mostem k životu“ (změna na obecně prospěšnou společnost), 
peticí romských spoluobčanů. 
 
5.mimořádné jednání MZ 23.11.  
 
 5. mimořádné jednání MZ 23.11. se zabývalo Smuteční obřadní síní (schválen 
provozní řád) a obsazením uprázdněných mandátů do MZ (o tom podrobně v kapitole 1  
o volbách). 
 
Ustavující zasedání MZ 
 
 Ustavující zasedání MZ se konalo 26.11. a 6.12. Na programu byla volba starosty, 
jeho zástupců, městské rady a zástupců města do okresního shromáždění. (Podrobně o tom 
v závěru 1. kapitoly kroniky.) MZ schválilo na tomto zasedání trojdohodu mezi OkÚ, městem 
a VMN se všemi závazky vyplývajícími ze smlouvy. 
 
22.MR 14.12. (v novém složení) 
 
 22. zasedání MR se konalo 14.12. od 13.00 hodin. Zabývalo se rozpočtem města  
na rok 1998 (schválení změn), VMN (splátkový kalendář dluhu), cenami za svoz TKO  
od 1.1.1999, finančním zabezpečením pečovatelky pro trojčata manželů Rypanových, fin. 
příspěvkem (5 000 Kč) pořadateli festivalu Trutnovský advent, personálními záležitostmi 
MěÚ (vedením OVŽP pověřena do doby jmenování vedoucího odboru Jana Doubravová), 



Domem 03 HSM, stavem akce Komunikace 98, průběhem sanačních prací na lokalitě 
autobusového nádraží, zimním stadionem (přerozdělení nákladů souvisejících  
se zprovozněním nové tribuny). 
 
Komise MR (k 30.5.1997) 
 
 Komise MR: Finanční (předseda Ing. Jan Vojáček, tajemník Ing. Pavel Tomeš). 
Kontrolní (př. Vladimír Holubec, taj. Petra Koblížková). Bytová (př. Jindřiška Greňová, taj. 
Ivana Kubíčková). Likvidační (MUDr. Rostislav Čevela, taj. Jana Všetečková). Přestupková 
(př. Jana Serbousková). Poradní sbor pro otázky školství (př. Mgr. Milan Dušánek, taj. Jitka 
Palachová). Komise pro výstavbu a rozvoj (př. Ing. Jan Chaloupský, taj. Michaela 
Mertlíková). Komise pro prodej bytů, domů a nebytových prostor (př. Zdeněk Martinec, taj. 
Rudolf Roman). Komise pro umisťování žadatelů do Domova důchodců a Domu 
s pečovatelskou službou (př. MUDr. Pavel Trpák, taj. Petra Hrčková). Komise pro rozvoj 
integrovaných obcí (př. Ing. Miloslav Rada, taj. Marek Hlíza). Kulturní kruh  
(př. Doc. PhDr. Vladimír Wolf, taj. Vlasta Vítková). Inventarizační komise (př. Ing. Jan 
Vojáček, taj. Jarmila Smolová). Komise pro tělovýchovu a sport (př. Mgr. Tomáš Hendrych, 
taj. Marcela Drgáčová). Povodňová komise (př. Ing. G. Hillebrand, taj. Svatava Kozáková). 
Komise pro přestavbu koupaliště (Ing. Jan Chaloupský, taj. Michaela Mertlíková). 
 
Územní plán města Trutnova 
 

               
 
 V průběhu roku 1998 byl dokončen a následně projednán územní plán města 
Trutnova. Všechny požadavky veřejnosti (od 30.6. do 30.7. byl na ORM k veřejnému 
nahlédnutí a 3.8. veřejně projednán se zpracovatelem ing. arch. Jiřím Vítem v sále MěÚ)  
a dotčených orgánů státní správy a samosprávy byly konzultovány. 8.10.1998 byl ÚPMT 
schválen. 
 
Územní plán městské památkové zóny 
 
 V prvním čtvrtletí 1998 proběhlo závěrečné projednání územního plánu městské 
památkové zóny a 7.5.1998 byl MZ schválen. Jeho zpracovatelem je ing. arch. M. Benešová, 
SÚRPMO, Praha. 
 
Územní plán obchodní a administrativní zóny 
 
 Územní plán obchodní a administrativní zóny centra města Trutnova byl schválen MZ 
25.6.1998. Jeho zpracovatelem je ing. arch. Jiří Vít, CON.TEC, Praha. 
 



Urbanistická studie Kryblice 
 
 V průběhu roku 1998 byl zpracován a schválen MR koncept urbanistické studie 
Kryblice. Návrh US Kryblice bude projednán začátkem roku 1999 a po schválení bude 
podkladem pro schvalování výstavby v této lokalitě. Jeho zpracovatelem je ing. arch. Pavel 
Tomek, Trutnov. 
 
Energetický dokument 
 
 Po výběrovém řízení se stala zpracovatelem Energetického dokumentu města Trutnova 
fi rma CITY PLAN, s.r.o. V roce 1998 zpracovala koncept řešení, který řeší budoucí rozložení 
energet. médií na katastru města. Projednán bude v roce 1999 jako podklad pro schvalování 
výstavby na katastru města Trutnov. 
 V roce 1998 byly zpracovány územně hospodářské zásady, které z důvodu novely 
vyhlášky o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci byly 
přepracovány. V roce 1999 bude zpracován koncept a veřejno-právně projednán. Dokončení 
RLND se předpokládá v roce 2000. 
 
 

                 
 
 Začátkem září byl modernizován dveřní vstup budovy MěÚ. 
 
Majetkový odbor 
 
 Z činnosti majetkového odboru MÚ v roce 1998: 
Evidence a inventarizace majetku: K 31.12.1998 vlastnilo město Trutnov investiční majetek 
ve výši 2 619 985 880 Kč. Neinvestičního majetku evidovalo za 17 668 518 Kč. (Např. 
budovy včetně příslušenství v hodnotě 1 230 786 001 Kč, stavby 484 213 460 Kč, energetické 
zdroje a zařízení 36 010 662 Kč, přístroje a kancelářská technika 16 193 827 Kč, inventář 
4 498 852 Kč.) 
 

Hospodaření a pozemky: K 31.12.1998 je evidováno 773 uzavřených nájemních smluv 
na pronajaté pozemky s předpokládaným ročním příjmem 1 738 290 Kč. V roce 1998 
v souladu se zákonem č. 410/1992 Sb. a na základě odsouhlasení MZ bylo uzavřeno  
53 kupních smluv na odprodej pozemků s ročním příjmem 5 023 155 Kč. Toto oddělení řešilo  
i vydávání pozemků oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., i různé směny 
pozemků v rámci ucelení vlastnictví (komunikace, chodníky apod.). 
 



 Nebytové prostory: V souladu se zákonem č. 116/1990 Sb. včetně jeho novelizací jsou 
k 31.12.1998 evidovány pronájmy nebytových prostor v majetku města Trutnova a domech, 
které jsou spravovány Městským bytovým podnikem Trutnov. 
 
Město Trutnov   Počet nájemních smluv Příjem z pronájmu Kč/rok 
Budova MÚ     18    1 864 747 Kč 
Budovy ostatní    26    2 584 227 Kč 
MBP Trutnov 
Budovy     244             17 500 000 Kč 
Garáže      94       445 000 Kč 
 Celkem    382             22 393 974 Kč 
 
 Hospodaření s objekty: Prodej nemovitostí z vlastnictví města Trutnova se v roce 1998 
řídil “Zásadami pro prodej domů, bytů a nebytových prostor.“ Přijaté „Zásady“ vycházejí 
z povinností, které při nakládání s majetkem ukládá zákon o obcích. Tak bylo v souladu 
s rozhodnutím MZ odprodáno 19 domů z vyhlášené 1. a 2. vlny prodeje úhrnně za cenu 
10 566 400 Kč a dalších 5 objektů za 11 471 000 Kč. 
 
Pohyb nemovitostí v roce 1998 
 
 Nemovitostí bylo v roce 1998 prodáno 21 v hodnotě 22 042 000 Kč (např. pila 
Bohuslavice za 4 000 000 Kč, rozestavěný objekt COV za 7 mil. Kč, čp. 518, 519 Libušinka 
za 872 800 Kč). Nakoupeny byly 4 nemovitosti v hodnotě 43 291 326 Kč (např. ocelová hala 
od PST-Průmstav za 463 291 Kč, rekreační středisko Horní Bradlo od Labit, a.s. Vrchlabí  
za 1 700 000 Kč, rozestavěné stavby byt. domu SO-3 v HSM od Eurobyt-T Trutnov  
za 41 124 475 Kč). 
 
Rozpočet města 
 
 Rozpočet města Trutnova na rok 1998 (včetně 6 dodatečných změn a přijatých 
rozpočtových opatření k 7.5., k 25.6., k 30.7., k 1.10., k 5.11. a k 14.12.). 
 
Příjmy 
 
Příjmy (v tis. Kč)   Výchozí stav 1998  Koncový stav 1998 
Odbor rozvoje     100,0    210,0 
OSVZŠ (nájemné, školné, 
stravné aj.)             7 500,0            7 026,0 
Vnitřní správa (správní popl., 
měst. policie aj.)            4 763,0             5 739,0 
Stacionář (nájemné, stravné)   260,0    260,0 
DPS Dělnická (služby)   140,0    140,0 
Domov důchodců (pobyt)           1 500,0            1 500,0 
Jídelna pro důch. (stravné)           1 460,0            1 536,0 
Majetkový odbor (prodej budov, 
byt. domů aj.)           55 938,0          42 055,5 
Odbor výstavby (poplatky, popl.  
za ukládání odpadů)            7 141,0           7 363,0 
Finanční odbor (daně, poplatky, 
odvod MBP aj.)        200 614,4        241 051,7 



Živnostenský odbor (živnost. listy, 
pokuty)             1 000,0           1 000,0 
 Příjmy celkem       280 416,4       307 981,2 
 
ORM – výdaje 
 
Výdaje (v tis. Kč) 
Odbor rozvoje celkem      281 066,0        po úpravách 300 918,8 
TST – provoz a údržba 
1. Dětská hřiště, zastávky, mosty, 
koše, kontejnery, lavičky   743,0    743,0 
2. Veřejné osvětlení (vč. svět. dopr. 
signalizace)             4 190,0            2 900,0 
3. Výtluky, dlažba, obrubníky, 
dešť. vpustě             1 073,0      142,0 
4. Údržba veř. zeleně             4 375,0            4 957,0 
5. Úklid komunikací, chodníků, 
zastávek …            3 087,0            3 087,0 
6. Zimní údržba           2 550,0            2 400,0 
7. Údržba a obnova dopr. značení  607,0        0 
8. Správa komunikací – dokumentace 405,0    405,0 
9. Správa a provoz veř. WC   620,0    620,0 
10. Správa a údržba kryt. bazénu         4 200,0            4 200,0 
11. Správa a údržba zim. stadionu         2 150,0            1 045,0 
12. Provoz rekultivované skládky  300,0      50,0 
13. Fotbal. stadion (přísp. na teplo)      0    530,0 
TST – provoz a údržba celkem        24 300,0          20 579,0 
TST – účelové prostředky (hřiště 
Mládežnická, ZS, ZL aj.)           2 190,0            2 220,0 
TST celkem           26 490,0          22 799,0 
 
 
Obchod a služby (stánky na tržnici)      0    250,0 
Doprava (vč. komunikací z úvěru)      152 570,0        131 005,0 
Vodní hospodářství    997 5            9 241,3 
Vzdělávání           18 319,0          18 928,0 
Kultura             2 322,0            4 991,5 
Tělových. a zájmová činnost         40 364,0          41 799,0 
Bydlení, komunál. služby, úz. rozvoj       36 500,0          11 700,0 
Ochrana životního prostředí           5 928,0            5 791,0 
Investice z hosp. činnosti města 
(sociál. zařízení Polská)       0    320,0 
Domov důchodců        0    250,0 
Odbor rozvoje celkem        281 066,0        300 918,8  
 
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství 
 
Výdaje 
MŠ V Domcích    260,0    285,0 
MŠ Gorkého     910,0    912,0 



MŠ Žižkova     860,0    878,0 
MŠ Náchodská    925,0    925,0 
MŠ Novodvorská            1 480,0            1 080,0 
MŠ Benešova     367,0    371,0 
MŠ Voletinská    270,0    270,0 
MŠ Voletiny     268,0    268,0 
MŠ Dlouhá     795,0    795,0 
MŠ Horská     805,0    796,0 
MŠ Komenského    790,0    790,0 
MŠ Tkalcovská    650,0    605,0 
Mateřské školy celkem           8 380,0            7 975,0 
 
ŠJ MŠ V Domcích    440,0    484,0 
ŠJ MŠ Gorkého    370,0    370,0 
ŠJ MŠ Žižkova    520,0    470,0 
ŠJ MŠ Náchodská    335,0    335,0 
ŠJ MŠ Horská     458,0    498,0 
ŠJ MŠ Novodvorská    462,0    442,0 
ŠJ MŠ Benešova    200,0    200,0 
ŠJ MŠ Voletinská    190,0    186,0 
ŠJ MŠ Voletiny    170,0    170,0 
ŠJ MŠ Komenského    455,0    455,0 
ŠJ MŠ Tkalcovská    415,0    415,0 
ŠJ MŠ Dlouhá     465,0    465,0 
ŠJ při ZvŠ Horská    780,0    429,0 
ŠJ 2. ZŠ v Klubu důchodců   370,0    370,0 
ŠJ při ZŠ celkem            1 150,0       799,0 
ZŠ Školní             1 530,0            1 350,0 
ZŠ Horská                        1 400,0            1 051,7 
Spec. ZŠ Voletiny    650,0    650,0 
Zákl. umělecká škola    840,0    260,0 
Ostatní školství    480,0    518,0 
Zákl. školy a ost. školství celkem          4 900,0            3 829,0 
 
ZŠ Gorkého             2 170,0            2 170,0 
ZŠ Komenského            3 185,0            3 185,0 
ZŠ R. Frimla             2 947,0            2 497,6 
ZŠ V Domcích            2 580,0            2 580,0 
ZŠ Mládežnická            3 940,0            3 988,0 
ZŠ Náchodská             1 960,0            1 960,0 
ZUŠ (přísp. na provoz)                  0    138,0 
Výdaje na teplo a údržbu t.s.           6 150,0            5 100,0 
Splátky úroků a spl. jistiny            1 350,0            1 350,0 
Příspěvkové organizace celkem        24 282,8          23 418,8 
MŠ Na Struze (opravy, údržba)     89,0      89,0 
 
Jesle Horská             2 941,5            2 739,5 
Dávky a podpory v soc. zabezp.         18 250,0          18 250,0 
Příspěvek DPS Charita           2 962,0            2 662,0 
Náklady na převod DPS Kryblice       0      49,0 



Převody mezi obcemi    100,0    100,0 
Účelové dotace            1 545,0            1 545,0 
Odbor SVZŠ celkem          69 080,3          66 227,0  
 
Vnitřní správa – výdaje 
 
Krakonoška (provoz)    100,0    100,0 
Kronika a fotokronika města   120,0    120,0 
Videokronika, fotodokumentace  210,0    210,0 
Ostatní činnost    140,0    260,0 
Radniční listy     370,0    370,0 
Ročenka       45,0        0 
SPOZ      150,0    150,0 
Rozhlasové vysílání      60,0      40,0 
Městská knihovna            4 000,0            3 972,0 
Městská galerie            1 972,0            1 976,0 
Dům kultury             4 800,0            4 800,0 
Použití sociálního fondu   591,0    558,5 
Kultura celkem          12 558,0          12 558,5 
 
Městská policie            5 559,5            5 374,0 
Dobrovolné hasičské sbory   402,0    436,1 
Členové MZ            2 338,0            2 594,0 
Městský úřad            31 568,5          34 615,8 
 
Stacionář            2 973,5            3 043,5 
DPS Dělnická            1 845,0            1 851,0 
Domov důchodců Dělnická          5 277,0                       5 161,0 
Jídelna pro důchodce           2 764,0            2 764,0 
 
Majetkový odbor 
 
Náklady na prodej majetku          2 226,0            2 726,0 
Náklady na provoz majetku          1 270,0       970,0 
Výkup pozemků celkem          6 269,0            4 404,0 
Lesy a parky města Trutnova          1 000,0            1 097,0 
Pronájem pozemků celkem          2 925,0            1 683,0 
MŠ Horská – odkoupení budovy         3 500,0            3 500,0 
Majetkový odbor celkem        17 190,0          52 585,0 
 
Odbor výstavby 
 
Odbor výstavby (monitoring ovzduší, vody, likvidace černých skládek, provoz útulku  
pro psy aj.)            2 883,0            2 783,0 
 
Finanční odbor – výdaje 
 
Bankovní služby           228,0    236,0 
Dluhová služba            1 180,0            9 000,0 



Půjčky celkem            6 990,0            2 020,0 
Příspěvky celkem (sport. oddílům, 
kult. org., ost. org.)                   2 260,0            2 928,0 
MBP (opravy byt. fondu z FRB)                1 213,0            2 251,0 
Finanční odbor celkem         19 871,0          26 275,0 
 
Rozpočet 1998 
 
Výdaje celkem        455 375,8        517 159,1 
Saldo (příjmy – výdaje)     - 174 959,4      - 209 177,9 
Financování celkem        174 959,4        209 177,9 
 
 Po projednání změn rozpočtu města Trutnova na rok 1998 doporučila MR 17.2.1999 
schválit změny rozpočtu – stalo se 23.2.1999. 
 
 
 Hospoda 
Saldo (příjmy – výdaje)     - 174 959,4      - 209 177,9 
Financování celkem        174 959,4        209 177,9 
 
 Po projednání změn rozpočtu města Trutnova na rok 1998 doporučila MR 17.2.1999 
schválit změny rozpočtu – stalo se 23.2.1999. 
 
Hospodaření města za rok 1998 
 
 Hospodaření města Trutnova v roce 1998 schválilo MZ 27. dubna 1999. 
 Poslední verze rozpočtu na rok 1998 počítala s příjmy 307 981 000 Kč a výdaji  
-517 159 000 Kč. Rozdíl -209 178 000 Kč. Splátka půjčky ze SFŽP na rekultivaci skládky 
1 152 000 Kč. Rozdíl -210 330 000 Kč. Zdroje krytí 180 000 000 Kč (úvěr od Volksbank), 
7 663 000 Kč (úvěr – půjčka ze SFŽP na rek. skládky),  22 667 000 Kč (použití finančních 
rezerv). 
 Výchozí stav finančních prostředků k 1.1.1998 41 299 000 Kč. 
 Plánovaný stav finančních rezerv k 31.12.1998 18 632 000 Kč. 
 
 Skutečný výsledek roku 1998 byl: příjmy 322 711 000 Kč, výdaje -468 550 000 Kč. 
Rozdíl -145 840 000 Kč. Splátka půjčky (SFŽP) 1 152 000 Kč. Celková potřeba krytí -
146 992 000 Kč. Zdroje krytí 150 000 000 Kč – úvěr Volksbank, 7 663 000 Kč – úvěr 
(půjčka) SFŽP, 10 671 000 Kč – převod přebytků cizích zdrojů. Zdroje krytí celkem 
146 992 000 Kč. 
 
 Skutečné příjmy byly překročeny o 14 729 000 Kč (daňové ve výši 14 542 000 Kč) 
Úspora skut. výdajů činila 48 609 000 Kč (hl. na komunikace). Celková úspora rozpočtu 
63 338 000 Kč. (K výdajům 145 840 000 Kč nutno připočítat splátku půjčky od SFŽP  
na rekultivaci skládky Kryblice 1 152 000 Kč. Celková potřeba krytí záporného salda 
(146 992 000 Kč) byla financována: čerpáním úvěru od Volksbank, úvěrem od SFŽP. 
(Přebytek 10 671 000 Kč do roku 1999.) 
 Skutečný stav fin. prostředků k 31.12.1998 je 51 969 000 Kč (z toho zákl. běžný účet 
32 023 000 Kč, fond rezerv a rozvoje 18 843 000 Kč…). Finanční vypořádání z OkÚ  
-938 000 Kč. Disponibilní zdroje po fin. vypořádání  a po odečtu zůstatku FRB a soc.fondu 
činí 49 928 000 Kč.  



 Upravený výpočet hospodaření: překročení příjmů 14 729 000 Kč, skutečná úspora 
výdajů 8 320 000 Kč. Zlepšený hospod. výsledek 23 049 000 Kč. 
 Výdaje roku 1999 nutno zvýšit o 40 289 000 Kč (nečerpané výdaje na komun. a ost. 
rozprac. akce roku 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



3. Životní pojištění 
 
Čistota ovzduší 
 
 Čistota ovzduší významně ovlivňuje životní prostředí města a životy jeho obyvatel. 
V Trutnově trvale funguje automatický imisní monitoring se stanicemi v Poříčí (MŠ 
v Benešově ulici), na ZŠ Mládežnická v HSM a v objektu OHS (na Úpické ulici), který 
sleduje znečištění ovzduší. Jsou sledovány hodnoty SO2, Nox a polétavého prachu. Doplňkově 
také údaje o směru a síle větru v lokalitě Poříčí. V průběhu roku 1998 nedošlo ani v jednom 
případě k překročení zvláštních imisních limitů. Úroveň znečištění ovzduší v Trutnově je 
trvale na nízké úrovni – občasné zhoršení způsobuje automobilová doprava a vytápění 
lokálními topidly. 
 Na přelomu 80. a 90. let ještě patřil trutnovský okres k místům s vysokým stupněm 
koncentrací škodlivin v ovzduší (velkým zdrojem znečišťování bývala Elektrárna EPO II. 
v Poříčí. Výstavbou dvou cirkofluidních kotlů s napojením na kontinuální měření došlo  
ke snížení emisí o více než 80 %. (V roce 1997 ještě 6 904 t emisí všech znečištěných látek.) 
 Podstatným faktorem, limitujícím pozitivní změny kvality ovzduší, bylo napojování  
na centrální zásobování teplem z EPO II. Také plynofikací došlo ke snížení počtu malých  
a středních zdrojů znečišťování ovzduší. 
 
Zemědělský půdní fond 
 
 Na úseku zemědělského půdního fondu došlo v roce 1998 k podstatnému zásahu, když 
byl ministerstvem životního prostředí vydán souhlas s odnětím 21,25 ha orné půdy pro 
bytovou výstavbu v lokalitě Červený kopec, dále vydáním souhlasu k odnětí ze ZPF 3 ha orné 
půdy pro výstavbu výrobního areálu spol. Siemens ve Volanově (souhlas vydal OkÚ, MěÚ 
v Trutnově vydal pouze dílčí souhlas pro jednotlivé stavby o celkové výměře cca 0,5 ha.) 
 Trutnov patří mezi 12 obcí okresu s vysokým radonovým rizikem. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
 
 Na úseku ochrany přírody a krajiny nedošlo v roce 1998 k žádným podstatným 
zásahům. V případě jednotlivých povolení kácení stromů je často ukládána náhradní výsadba 
tak, aby byl počet dřevin průběžně doplňován. Nové dřeviny byly vysazovány v lokalitě Nové 
Dvory. Ve městě jsou postupně káceny dožívající topoly, které byly sázeny v 60. letech jako 
rychle rostoucí dřeviny. 
 
Odpadové hospodářství 
 
 Sběr separovaného komunálního odpadu je postupně rozvíjen a rozšiřován. Obstarány 
byly nádoby nebezpečných a velkoobjemových odpadů byla rozšířena o sběr plechovek  
od barev a použitých mastných textilií. 
 V návaznosti na nový zákon o odpadech byla vydána nová vyhláška o nakládání 
s komunálním odpadem – občané musí prokazovat, jak nakládají s komunálním odpadem. 
 Na území města bylo v roce 1998 uklizeno celkem 33 černých skládek, z toho  
na pozemcích města 23, na ostatních pozemcích 10. Průvodci skládek jich odstranili 11,  
na náklady města (428.849 Kč) jich bylo odstraněno 22. Likvidace skládky v Mánesově ulici 
byla vzhledem k svému rozsahu přesunuta na rok 1999. 



 V okrese Trutnov je ročně produkováno na 40 000 t komunálních odpadů, na 20 000 t 
stavebních sutí, výkopových zemin a dalších anorganických inertních odpadů, na 150 000 t 
popele z uhlí a koksu (z toho 120 000 t končí na odkalištích EPO II a teplárny Dvůr Králové. 
Největší ze 3 skládek okresu, na nichž lze zneškodňovat prakticky všechny odpady, je  
na Kryblici. (devět mil. tun). K likvidaci odpadu slouží tři spalovny nebezpečného odpadu – 
dvě jsou v Trutnově (v nemocnici a v Kaře). Svoz odpadu zajišťuje v Trutnově společnost 
Transport. 
 
Vodovody a kanalizace, a.s. Trutnov 
 
 Akciová společnost Vodovody a kanalizace Trutnov úspěšně ukončila v roce 1998 
pátý rok své činnosti. Oproti minulým letům byl rok 1998 v několika směrech zcela 
výjimečný. 
 V roce 1998 bylo nutné rekonstruovat značné množství vodohospodářských zařízení 
v rámci rozsáhlé rekonstrukce ulic v Trutnově (částečně i ve Svobodě n.Ú.). Více než 50 % 
z celkové částky vynaložených finančních prostředků ve výši 7,5 mil. Kč na tuto akci přitom 
svou činností zajistili pracovníci společnosti, a to při zajištění řádného provozu 
vodohospodářského zařízení. 
 Dodavatelsky byla dokončena rekonstrukce objektu na Úpském nábřeží (předtím tu 
byl Texlen), kde je od 1.10.1998 umístěn provoz vodovodů a sklady materiálu. Po dlouhých 
letech mají pracovníci VAK Trutnov odpovídající zázemí. Kromě střediska vodovodů zde 
bude mít sídlo pohotovostní služba a oddělní MTZ. (Oba tyto provozy se dosud nacházely 
vzdáleně – v Poříčí). Kolaudace budovy proběhla 6.11.1998. V novém středisku bude 
pohotově i cisterna pro mimořádné události. 
 Některé vybrané ukazatele činnosti VAK: vodné 2 432 000 m3 – 31 799 000 Kč, 
stočné 3 042 000 m3 – 24,940.000 Kč, voda převzatá 6 000 m3, voda vyrobená 4,099.000 m3, 
spotřeba el. energie 1 697 MWh, výměna vodoměrů v 901 případě. 
 Vodohospodářské rekonstrukce v roce 1998 se v Trutnově týkaly těchto ulic: Úpské 
nábřeží, Novodvorská, Procházkova, Barvířská, Křižíkova, Lomní, Horská, Rýchorská, 
Kožešnická a Dřevařská. Ve Voletinách se pokračovalo ve II. etapě rekonstrukce 
komunikace. (Na uvedených akcích šlo o výměny vodovodních přípojek, ventilů, šoupátek, 
hydrantů a vyřazování nefukčních potrubí, u kanalizací se jednalo o výměnu částí přípojek, 
opravy a výměnu šachet včetně poklopů a celkovou údržbu a propláchnutí. Tyto práce byly 
prováděny zčásti dodavatelskými firmami, z větší části vlastními pracovníky. 
 Pokud jde o poruchy a jejich odstraňování, v Trutnově bylo v roce 1998 odstraněno 
151 poruch (loni 182). Značná část poruch byla navíc odstraněna při vyřazení potrubí Js 125 
v ulici Horská v rámci přepojování přípojek na Js 200. 
 Z celkového počtu odstraněných poruch v Trutnově jich bylo 33 na přípojkách,  
85 na řadech do DN 200 mm a 33 na řadech nad DN 200 mm. 
 
 Kvalitu vyrobené a dodávané vody v systému skupinového vodovodu a.s. VAK 
Trutnov zajišťuje podniková laboratoř se sídlem na ČOV Bohuslavice. Kromě skupinového 
vodovodu spadají do její kontrolní činnosti další malé vodovody spravované a.s. VAK 
Trutnov – jedná se o vodovod Babí, Voletiny, Libeč a Studenec. 
 V průběhu roku 1998 bylo pro splnění požadavků provozního řadu odebráno  
na zdrojích a různých částech spotřební sítě včetně vodojemů 269 vzorků pro chemický 
rozbor a 338 vzorků pro mikrobiologický rozbor. (Z uvedených 269 vzorků chemicky 
vyhovovalo 250, nevyhovovalo 19. Z 338 biolog. Vzorků vyhovovalo 295, nevyhovovalo 43. 
V Trutnově samém ze 152 chem. vzorků vyhovovalo 133, nevyhovovalo 19. Ze 173 
mikrobiolog. vzorků vyhovovalo 139, nevyhovovalo 34.) 



 Odpadní vody vypouštěné do recipientu splňují limit stanovený platným povolením 
k nakládání s vodami. 
 V průběhu roku 1998 bylo na čističce odpadních vod (ČOV) zachyceno 42 t shrabků, 
31 t písku a štěrku a 124 t lisovaného kalu a uloženo na skládku odpadu ve Rtyni. Dále bylo 
vyprodukováno 896 t lisovaného kalu v sušině cca 25 % a předáno zeměď. závodu  
ve Volanově ke kompostování. V průběhu roku 1998 bylo vyprodukováno 243 000 m3 plynu 
z mezofilního vyhnívání, který byl využit k vyhřívání vyhnívacích nádrží a vytápění 
provozních budov. 
 
 Na kanalizaci v Horním Maršově jsou 2 ČOV typu VHS a 1 domovní biodisková. 
Čistírny typu VHS (očistné centrum) splňují stanovené limity. Problémy jsou s hydraulickým 
zatížením ČOV „Za vodou.“ Tato ČOV je látkově i hydraulicky přetížena. 
 
 Ztráty v trubní síti v roce 1998: výroba vody Trutnov 3 276 000 m3, výroba vody 
Svoboda 823 000 m3. Rozdíl oproti roku 1997  - 556 000 m3 v Trutnově, + 9 000 ve Svobodě. 
Voda vyrobená 4 099 000 m3 (- 547 000 m3), voda převzatá 6 000 m3 (+ 1 000 m3), voda 
k realizaci 4 105 000 m3 (- 546 000), voda fakturovaná 2 432 000 m3 (- 79 000 m3), voda 
nefakturovaná 1 673 000 m3 (- 467 000 m3). Ztráty v roce 1998 činily 1 257 000 m3 (v roce 
1997 1 720 000 m3) – rozdíl  - 463 000 m3. 
 
 Stavby z vlastních zdrojů v roce 1998 v Trutnově: Úpské nábřeží, bývalý objekt 
Telecomu, kde je nyní umístěn provoz vodovodu a skladu v domě čp. 106 (17 210 000 Kč). 
Rekonstrukce VDH zařízení (291 000 Kč). Rekonstrukce manip. uzlů a sítě 3 579 000 Kč 
(dodavatelská část) a 3 808 000 Kč (vlastními pracovníky). Projekt. dokumentace kanalizace  
ul. R. Frimla 206 000 Kč. Opěrná zeď Na Struze 552 000 Kč. Proj. dok. Červený kopec – 
VAK II. etapa 179 000 Kč. Garáže ve Vodní ulici 381 000 Kč. 
 
 Na pořízení strojů bylo v roce 1998 uvolněno 2 011 000 Kč (nákup bagru  
1 176 000 Kč, dodávkový automobil, užitkový automobil Š Forman). 
 
 Ještě několik závěrů k akci „Komunikace 1998“: Spolupráce VAK a.s. s městem 
Trutnovem byla velmi dobrá. Na tuto akci uvolnilo představenstvo a.s. 7 mil. korun.  
Na rekonstrukci byl použit vysoce kvalitní materiál, aby se nemusely provádět opravy 
rekonstruovaných částí minimálně 30 let. Opravy se prováděly často v nočních hodinách, aby 
byla zajištěna plynulá dodávka pitné vody. Postup prací byl vzájemně koordinován. 
 
 V prosinci 1998 schválilo představenstvo a.s. VAK Trutnov nové ceny vodného a 
stočného pro rok 1999. Nové ceny vycházejí z předpokládaného zvýšení celkových nákladů 
minimálně o 10 % a částečné snížení odběru o 3 %. Nárůst ceny vodného a stočného  
pro domácnosti na 21,54 Kč/m3 (dosud 18,62 Kč/m3), u ostatních odběratelů na 24,46 Kč/m3 
(dosud 24,25 Kč/m3), bez DPH (ta činí 5 %). 
 
EPO II 
 
 Rok 1998, kdy Elektrárny Poříčí pokračovaly ve svém ozdravném projektu 
zlepšujícím životní prostředí dokončením výstavby fluidních kotlů a rekonstrukcí chladicí 
věže, byl rokem nadmíru významným pro EPO II. Dokončením stavby druhého fluidního 
kotle, kotle K8, byl ukončen tzv. Ekologizační program. 



 V průběhu roku probíhaly postupně stavební práce, provozní zkoušky a garanční 
měření na novém fluidním kotli K8. Po úspěšných zkouškách byl předán provozovateli – 
Elektrárně Poříčí – 30.11.1998. 
 
 V roce 1998 bylo v EPO II vybudováno zcela nové hospodářství na ekologické stáčení 
a skladování lehkých topných olejů. Rovněž byl rekonstruován zauhlovací most pro přísun  
ze skládky do kotelny. Tento most nyní splňuje náročná kriteria požární bezpečnosti i kritéria 
na co nejnižší prašnost. Značné finanční prostředky byly vloženy do opravy strojovny, 
instalace monitoringu emisí z kotle K4 a opravy komínu č. 1. 
 V roce 1998 bylo v Elektrárně Poříčí II vyrobeno 667 386 MWh elektrické energie a 
2 072 824 GJ tepla. 
 V roce 1998 pokračovalo rovněž (i přes stagnaci průmyslu i nové bytové výstavby) 
připojování dalších nových odběratelů tepla na síť centrálního zásobování. Připojeni byli 
odběratelé o celkovém výkonu 6,3 MWh. 
 Elektrárna Poříčí II měla v roce 1998 v přepočteném průměru 211 pracovníků – celá 
organizační jednotka Elektrárny Poříčí potom 583 pracovníků. V roce 1998 byla 
transformována stavební údržba EPO II. 
 Elektrárna Poříčí II se i v roce 1998 svými sponzorskými aktivitami podílela výraznou 
měrou na pomoci celému regionu. Patří sem mj. především dar ve výši 200 000 na zakoupení 
mammografického přístroje pro trutnovskou nemocnici, dat 100 000 Kč TJ Lokomotiva 
Trutnova na činnost mládežnických oddílů a dar 116 000 Kč Nadaci na pomoc České policii 
v Trutnově. Další menší částky byly snovány na zlepšení v oblasti sociální péče, školství a 
kultury. 
 
Cena el. energie 
 
 Od jara probíhaly ve sdělovacích prostředcích diskuze a úvahy, zabývajícími se cenou 
elektrické energie, tzv. jejím narovnáním. Jednalo se o tom, zda zvýšit cenu elektrické energie 
(i plynu) o 10, 20 či 30 % především v oblasti vytápění, na které domácnosti spotřebují téměř 
za čtyři pětiny odebrané energie. 
 Podle ing. Špůra z EPO II se diskuze nevedou o cenách tepla ze systému centrálního 
zásobování teplem, kde již v podstatě ceny narovnány jsou. Nemusí se tedy vzrušovat občané, 
kteří své domácnosti vytápějí a teplou užitkovou vodu si připravují za pomoci centrálně 
dodávaného tepla. 
 Odběratelé tepla ze zdrojů patřících elektrárenské společnosti ČEZ – její organizační 
jednotce Elektrárnám Poříčí – mají ceny tepla dokonce nižší, než je průměrná cena tepla 
z CZT (Centrálního zásobování teplem) v celé ČR. Pro porovnání mohou sloužit následující 
údaje o současné ceně za teplo získávané z různých energií: z el. přímotopu 285 Kč/GJ,  
z el. akumulace 225 Kč/GJ, z individuálního vytápění zemním plynem 190 Kč/GJ, z CZT 
průměrně v ČR 285 Kč/GJ, ze sítí CZT ČEZ, a.s., organizační jednotky Elektrárny Poříčí 
(průměrná cena pro bytový odběr v lokalitě EPO) 200 Kč/GJ, ze sítí CZT Elektrárny Poříčí 
pro město Trutnov 150 – 222 Kč/GJ. 
 V těchto cenách jsou zahrnuty i ostatní náklady spojené s vytápěním, údržbou a 
obsluhou, které jsou však u CZT již v ceně služby. 
 Dosud bylo nejlevnější teplo z plynu. Od poloviny roku však dojde ke zvýšení cen 
zemního plynu o 30 % a elektřiny o 24 %. Tento proces narovnávání cen energií bude 
pokračovat i v dalších letech. 
 Vše tedy mluví pro CZT nehledě ani na ekologické aspekty využívání jednotlivých 
energií. 
 



 Domácnosti i podnikatelé na Trutnovsku nemusí mít pro nastávající topnou sezónu 
1998/99 žádné obavy. Ceny tepla se měnit nebudou – i v příštím roce bude nárůst cen tepla 
buď nulový anebo jen nepatrný. „Je to tak,“ jak uvedl ing. Špůr z EPO II, „protože ceny  
za tepelnou energii jsou již dnes v podstatě deregulovány. Proto je u cen rozhodující, s jakými 
náklady výrobce teplo vyrábí a dodává.“ Domácnosti na sídlištích Trutnova za cenu tepla 
z Elektrárny Poříčí platí v průměru 200 Kč za GJ (gigajoule). (Totéž platí i  
pro Královédvorsko a Náchodsko, zásobovaných z tepláren v Náchodě a Dvoře Králové). 
 Zmíněný stav je možný tím, že výrobci jsou zároveň i dodavateli tepelné energie. 
Ceny tak mohou být nižší než je celostátní průměr. 

 EPO II usiluje o to, aby udržela ceny za teplo na minimální úrovni. A daří se jí to díky 
promyšlené strategii uplatňování moderní řídicí techniky při řízení dodávek tepla, používáním 
nových technologií, např. tzv. bezkanálovým ukládáním potrubí při budování nových i 
opravách starých tepelných sítí. EPO má také propracovaný systém náročných výběrových 
řízení při nákupech paliv s nižším obsahem síry, spalováním levnějších druhů méně 
hodnotných paliv, např. uhelných kalů. Úspory hledá ERPO i ve vlastním provozu,  
např. v počtu zaměstnanců. 
 
Výroba elektřiny a tepla 
 
 V našem regionu má výroba elektřiny a tepla bohatou tradici. Již v roce 1914 byla 
uvedena do provozu elektrárna v Poříčí (EPO I). První dodávky centrálního tepla se tu 
realizovaly již na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Koncem 50. let se rozbíhá (4.1.1957) 
EPO II. Postupně vznikají v lokalitách Trutnovska a Královédvorska dva významné zdroje 
kombinované výroby elektřiny a tepla, dnes organizačně začleněné spolu s Teplárnou Náchod 
do jedné organizační jednotky v akciové společnosti ČEZ pod názvem Elektrárny Poříčí, které 
společně plní regionálně nezastupitelnou energetickou úlohu – dodávkami technologické páry 
pro průmysl a teplo pro domácnosti a udržováním napěťové stability elektrických sítí. 
 
 Elektrárna Poříčí je schopna dodávat až 160 MW el. a 294 MW tepla. K rozvedení 
instalovaného tepelného výkonu slouží 29 km páteřních vedení a 34,5 km horkovodní sítě. 
Zásobování centrálním teplem z EPO II pokrývá v současné době lokality Trutnov, Svoboda, 
Janské Lázně, Radvanice a Úpice.  Celkový připojený soudobý výkon je 209 MWt, použitelná 
rezerva (bez rozšíření zdroje) 85 MWt. 
 Celkem na 740 velkých odběratelů a více než 8 000 domácností odebírá ročně 
produkci ve výši 2 000 TJ (tepelných jednotek). 
 
 EPO II zároveň podniká vše s cílem snižování negativních vlivů výroby elektřiny  
a tepla na životní prostředí regionu – instalací špičkové techniky ve spalování (v letech 1996  
a 98 výstavbou dvou nových fluidních kotlů o jmenovitém výkonu 250 t/h páry a rekonstrukcí 
jednoho bloku původního pro zajištění ekologizace provozu. 
 Perspektivně dojde ke zkvalitnění výrobního cyklu obnovou turbogenerátorů, instalací 
moderní špičkové kogenerační paroplynové jednotky, zahuštění sítí CZT. 
 
Energetický dokument města Trutnov 
 
 V roce 1998 obdržel Trutnov dotaci ve výši 380 000 Kč na zpracování Energetického 
dokumentu. Tento dokument prohloubí a propracuje řešení energetiky na území města 
 nad rozsah zpracovaný v územním plánu sídelního útvaru města Trutnov. 18. května 
schválila MR výzvu k předložení nabídky a zpracování energetického dokumentu města 
Trutnov a jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. 



 Požadovaný termín schválení energetického dokumentu jako součásti ÚPSÚ 
(územního plánu sídelního útvaru) je červen 1999. 
 
Čistota ovzduší 
 
 Na přelomu 80. a 90. let patřilo ještě Trutnovsko k místům s vysokým stupněm 
koncentrací škodlivin v ovzduší. K největším zdrojům znečišťování patřila i EPO II. Po roce 
1992 se začala kvalita ovzduší pozitivně měnit. Výstavbou dvou cirkofluidních kotlů 
s napojením na kontinuální měření došlo ke snížení emisí o více než 80 %. 
 Dalším významným faktorem bylo napojování na CZT (centrální zásobování teplem) 
z EPO II. Ke snížení počtu malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší (snížení emisí 
tuhých látek a SO2) došlo plynofikací. (Jejím negativním projevem je nárůst koncentrací 
NOx.) 
 V roce 1993 byla vybudována automatická měřicí síť, která zajišťuje měření 
koncentrací SO2 a NOx v ovzduší na třech měřicích místech v Trutnově. Uvedenými místy 
měření jsou ZŠ Mládežnická v HSM, MŠ v Poříčí a OHS (Okresní hygienická stanice) 
v Úpické ulici (v ní se měří jen SO2). 
 Nejvyšší denní přípustná koncentrace (NDPK) oxidu siřičitého činí 150 ug/m3 – 
přitom naměřená hodnota v HSM byla 68,5 ug/m3 25.11., v Poříčí 18,5 ug/m3 25.11.  
a na OHS 34,8 ug/m3 30.11. V průměru za měsíc listopad činily tyto hodnoty na město 
Trutnov 19,5 ug/m3, což není ani sedmina NDPK. 
 Nejvyšší denní přípustná koncentrace oxidu dusíku je 100 ug/m3 a přitom nejvyšší 
hodnota v listopadu v HSM byla 27.11. ve výši 55,4 ug/m3 a v Poříčí 26.11. ve výši  
62,8 ug/m3. V průměru 30,11 ug/m3, tj. asi 1/3 NDPK. 
 I když se kvalita ovzduší Trutnovska výrazně zlepšila, silný nárůst automobilové 
dopravy přináší i zvýšení koncentrace NOx. 
 
Zásobování vodou 
 
 Pokud jde o zásobování vodou na okrese Trutnov, je pitnou vodou z veřejných 
vodovodů zásobováno 82 % obyvatel okresu (asi 100 000). Převážná část vodovodní sítě je 
ale ve špatném technickém stavu (zastaralost, nevhodnost použitého materiálu, azbestu). 
Ztráty v rozvodné síti se pak pohybují od 30 až 60 %. Na rekonstrukci sítí chybí finanční 
prostředky. 
 Obyvatelé okresu čerpají pitnou vodu pouze z místních zdrojů – výhledově je 
zpracována varianta, která počítá s vybudováním vodovodního přivaděče z Polické křídové 
pánve. Uvažuje se i o realizaci vodárenské nádrže na Úpě. 
 
Kanalizace 
 
 Celková délka kanalizační sítě okresu je 260 km a je na ni napojeno 57,4 % 
obyvatelstva. V okrese je vybudováno 19 obecních a městských čističek odpadních vod 
(většina ČOV byla vybudována po roce 1989). 
 
Odpady 
 
 V okrese je ročně produkováno na 40 000 t komunálních odpadů, na 20 000 t 
stavebních sutí, výkopových zemin a dalších anorganických inertních odpadů, na 150 000 t 
popelu z uhlí a koksu (z toho 120 000 t na odkalištích EPO II a teplárny Dvůr Králové) a asi 



2 000 t nebezpečných odpadů. Ze tří velkých skládek v okrese, na nichž lze zneškodňovat 
všechny odpady vyjma odpadů kategorie N, je největší na Kryblici s kapacitou 9,000.000 t. 
 
Spalovny 
 
 K likvidaci odpadů slouží na okrese tři spalovny nebezpečného odpadu - v Trutnově 
v nemocnici. V závodě KARA je nyní spalovna mimo provoz. 
 Svoz odpadu zajišťuje na okrese řada firem. Trutnovská firma Transport, s.r.o., 
zajišťuje svoz z Trutnova, Havlovic, Zlaté Olešnice, Bernartic, Královce, Lampertic, Žacléře, 
Mladých Buků, Svobody, Janských Lázní, Horní Malé Úpy, Vlčic, Pilníkova a Starých Buků. 
 Odpady produkované obyvatelstvem jsou v převážné míře skládkovány. V Trutnově 
se provádí separace základních složek (papír, plast, sklo). Sběrný dvůr funguje i v Trutnově. 
 
Zásobování plynem 
 
 Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové, závod Dvůr Králové, služebna 
Trutnov, ve své souhrnné zprávě za rok 1998 vykázala spotřebu plynu 6,722.942 m3,  
7 615 odběratelů (z řad obyvatelstva) a 256 odběratelů z řad podnikatelů a organizací. 
Celkový počet odběratelů činil 7 871. 
 K 31. prosinci 1998 se starala služebna Trutnov o 42 506 m plynovodů a 13 008 m 
plynových přípojek. 
 V roce 1998 byla provedena rekonstrukce plynovodních přípojek v návaznosti  
na prováděnou generální rekonstrukci ulic Bulharská a Palackého včetně chodníků. 
 Postaveno bylo 33 ks plynovodních přípojek, ve městě zabudováno 340 domovních 
regulátorů ze středotlaku na nízkotlak.  V provozu bylo pět regulačních stanic – tři 
vysokotlaké a dvě středotlaké. Pět domovních přípojek bylo zrušeno. 
 V roce 1998 byl postaven nový plynovod STL LPED v délce 1 190 m pro nově 
postavený průmyslový komplex závodu Siemens – Elektropřístroje. Dále byl postaven 
plynovod Červený kopec o celkové délce 452 m. 
 Po celý rok se dařilo dodržovat bezporuchový provoz plynu. Zhoršování sociální 
situace, stoupající nezaměstnanost se odráží v růstu počtu neplatičů za odběr plynu. 
 
 V roce 1999 oslaví trutnovští plynaři 40 let od zavedení dálkovodního plynovodu 
z Hostinného – bylo to 24. října 1959. (Bylo to po 65 letech od zrušení staré plynárny 
v dnešní Komenského ulici v místech, kde je dnes budova Státního okresního archivu 
Trutnov.) 
 
Plynofikace Zahradního Města 
 
 Plynofikaci Zahradního Města projednala MR 20. dubna a schválila ji jako prioritní 
pro rok 1999. 
 Na základě požadavku občanů Zahradního Města na plynofikaci této části Trutnova 
provedl odbor rozvoje města průzkum zájmu. Z 58 majitelů objektů jich požaduje 39 zavedení 
plynu pro vytápění. 
 Z jednání ORM s Východočeskou plynárenskou, a.s. vyplynulo, že VČP tuto akci 
projedná při sestavování plánu na rok 1999 za předpokladu, že ji město Trutnov do 30. dubna 
1998 schválí jako akci prioritní. 
 
 



Transport, s.r.o. – svoz odpadu 
 
 Firma Transport, s.r.o. Trutnov (má své sídlo na Polské ulici v areálu MBP) 
zajišťovala v roce 1998 svoz odpadu v obcích Trutnov, Žacléř, Pec p. Sn., Svoboda, Janské 
Lázně, Horní Maršov, Malá Úpa, Mladé Buky, Staré Buky, Pilníkov, Vlčice, Havlovice, 
Libňatov, Radvanice, Bernartice a Lampertice. 
 Představuje to svoz na 6 000 stolitrových popelnic a na 800 kontejnerů o obsahu  
1 100 l. 
 V roce 1999 by se měla svozová oblast rozšířit o další čtyři obce. Na skládku bylo 
odvezeno celkem na 8 000 tun komunálního odpadu. 
 
 Kromě svozu komunálního odpadu (probíhal po celý rok 1998 prakticky bez závad  
ze strany podniku – komplikace vyvolávali někteří občané, kteří přeplňovali kontejnery 
krabicemi a papírem – pro něj jsou speciální nádoby, dále i někteří „spořiví“ občané, kteří 
odjinud vozili v noci svůj odpad v igelitových pytlích, zaplňovali kontejnery, dále i někteří 
„hledači“ použitelného odpadu, kteří bezohledně popelnice přehrabávali a vyházeným 
odpadem znečišťovali okolí) zajišťoval Transport i svoz tříděného odpadu. Separátně se sbíral 
papír, sklo a plasty. Také i kovy. 
 
Sběrný dvůr 
 
 Ve sběrném dvoře TS (ročně sem přijde okolo tisíce obyvatel) bylo i v roce 1998  
bez náhrady předat k likvidaci i některé druhy nebezpečných odpadů (autobaterie, zářivky, 
monočlánky, barvy – plechovky od nich, prošlé léky). V roce 1998 to bylo např. na 5 tun 
autobaterií, 3 tuny barev, 17 tun televizí, 130 kg zářivek, 50 kg léků a 50 kg galvanických 
článků. 
 
 V rámci separovaného sběru bylo sebráno 83 tun skla (sběrem 8 kg odpadového skla 
ušetří naše národní hospodářství 6 kg sklářského písku, 1 kg dolomitu a vápence a 1 kg sody), 
130 tun papíru (1 tuna recyklovaného papíru šetří při výrobě 1 850 kg dřeva, 109 000 l čisté 
vody a 70 % energie) a 16 tun plastů (jejich granulát se používá při výrobě palet, dlažby  
pro chodníky, průmyslových podlah, izolací aj.). 
 Ceny svozu komunálního odpadu se v roce 1998 nezvýšily. 
 Hospodářský výsledek firmy Transport za rok 1998 byl uspokojivý – asi 15 milionový 
obrat. 
 
Svoz odpadu 
 
 Vozový park Transportu nebyl v roce 1998 doplněn jinou technikou – využívalo se 
dvou Liaz – press vozů, dvou Kuka – vozů, jednoho kontejnerového nosiče a dvou 
kontejnerových nosičů Avie. 
 V roce 1999 počítá firma s doplněním svozové techniky o kontejnerové vozidlo Avia 
s lisovacím kontejnerem a kombinovaným vyklapěčem pro popelnice i kontejnery. Tato 
technika umožní i svoz odpadu v méně dostupných částech města (Kacíř, Bojiště). 
 V roce 1998 zaměstnávala firma Transport 24 pracovníků. Také ona má problémy 
doby – neplatiče, kteří za poslední čtyři roky dluží na 400 000 Kč. 
 
 Pro rok 1999 předložila firma Transport na valné hromadě návrh cen za svoz TKO  
od 1.1. Valná hromada ho odsouhlasila a doporučila ke schválení MR. Návrh počítá 
s navýšením cen asi o 8 %. Vzhledem k tomu, že stávající ceny byly v platnosti po dva roky 



(1997 a 1998), pokládá toto navýšení za odpovídající. Zároveň řeší svoz odpadu v Městské 
památkové zóně nákupem kontejneru s lineárním stlačováním. 
 
Popelnice 110 l 
 
1998 52 svozů 39 svozů 26 svozů 12 svozů 
Známka 30 Kč 1 300 Kč 975 Kč 650 Kč 300 Kč 
1999     
Návrh 32 Kč 1 404 Kč 1 053 Kč 702 Kč 324 Kč 
 
 
Kontejnery 1 100 l 52 svozů 26 svozů 12 svozů Jednorázový 
1998 8 424 Kč 4 632 Kč 2 328 Kč 202 Kč 
1999 (návrh) 9 096 Kč 4 992 Kč 2 508 Kč 220 Kč 
 
 Na svém zasedání 14. prosince 1998 městská rada tento návrh schválila s platností  
od 1. ledna 1999. 
 
Vyhláška města o nakládání s komunálním odpadem 
 
 O komunálním odpadu, o jeho svozu a likvidaci informovaly trutnovské občany 
průběžně Radniční listy. Co je povinen podle zákona 125/97 Sb. původce odpadu? Zařazovat 
odpady podle druhů a kategorií, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí, vést evidenci (týká se původců nebezpečných odpadů). 
 V případě, že původce produkuje více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo více než 
50 tun ostatních odpadů ročně, zasílá povinně do 15. února následujícího roku hlášení 
okresnímu úřadu. 
 
 Pokud jde o časový harmonogram svozu odpadu, informovaly s předstihem Radniční 
listy o svozovém plánu firmy Transport pro město Trutnov podrobným seznamem ulic 
s udáním dne svozu od 1, ledna 1998. 
 
 5. listopadu 1998 schválilo městské zastupitelstvo vyhlášku č. 15/1998 O nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem. 
 V důvodové zprávě se uvádí: „V dnešní době je otázka životního prostředí stále 
aktuálnější. Nejčastěji jsou kladeny otázky, kam nebo co s odpadem. K řešení tohoto 
problému může pomoci i systém separovaného sběru, který se snaží řešit i tato vyhláška. 
Jedná se o další využití odpadu … Naší snahou je vést občany k třídění odpadů. Vedle 
kontejnerů a popelnic na zbytkový odpad jsou umísťovány na spádových místech i kontejnery 
na papír, sklo a plasty. Jejich používáním, tj. separací surovin, se snižuje zatížení přírody. 
Zbytkový odpad se smí ukládat pouze do nádob k tomu určených, tj. do popelnic a 
kontejnerů. Popelnice musí občané označit známkou a zaplacením svozu odpadů. Likvidace 
odpadu takto označených nádob je vlastně dokladem o jeho řádném nakládání. To je hlavní 
důvod vydání zmíněné vyhlášky, neboť dosud orgány obce neměly možnost provádět  
u fyzických osob kontrolu nakládání s komunálním odpadem.“ 
 
 Přijatá vyhláška určuje, jak se kterého odpadu zbavit, zda je možné odpad spalovat, 
jak naložit s odpadem zbytkovým či stavebním, co s odpadem z čištění komunikací, údržby 
veřejné zeleně a hřbitovů aj. 



 Vyhláška opravňuje pověřené pracovníky MÚ a Městskou policii Trutnov provádět 
dozor nad jejím dodržováním s případným ukládáním sankcí. 
 
Nepovolené skládky odpadů 
 
 Nepovolené skládky odpadů na pozemcích města Trutnova jsou řešeným, ale stále 
ještě nedořešeným problémem. 18.5.1998 odsouhlasila MR vypsání výběrového řízení  
na likvidaci nepovolených skládek odpadů. Jde o skládku na Kryblici v Mánesově ulici,  
o skládku na Horním Předměstí v Úpické ulici, o skládku v Poříčí v ulici Vrbová a v ulici 
Obilná a o skládku v HSM v ulici Májová. 
 20.7. MR návrh z 18.5. zrušila, protože nabídková cena u přihlášených firem vysoce 
převyšovala předpokládanou rozpočtovou částku. Vzhledem k potřebě likvidace těchto 
skládek a s přihlédnutím k rozpočtové částce byl předložen návrh, v němž je vypuštěna 
likvidace skládky v Mánesově ulici. Likvidace zbývajících skládek by neměla přesáhnout 
rozpočtovou částku 500 000 Kč. 
 Obeslány byly firmy Transport Trutnov, Ecotechnik CZ Hořice a Technické služby 
Trutnov. Zadávací lhůta končí 30.9.1998. 
 Vybrána byla firma Ecotechnik CZ Hořice. 
 
Rekultivace skládky Kryblice I 
 
 V roce 1998 ukončilo město jednu z největších investičních akcí stavebních a největší 
akci v oblasti životního prostředí – rekultivaci staré skládky tuhých komunálních odpadů  
na Kryblici. Vyžádala si na 40 mil. Kč (32 mil. z rozpočtu města, 7,6 mil. z rozpočtu Státního 
fondu životního prostředí). Zahájena byla počátkem roku 1995, dokončena v červenci 1998. 
 Náročná akce zahrnovala rekultivaci staré skládky využívané od roku 1976. Její funkci 
převzala nově vybudovaná řízená skládka v Bohuslavicích. Plocha staré skládky k roku 1995, 
kdy bylo ukládání odpadu ukončeno, činila téměř 8 ha a práce spojené s rekultivací nutně 
zasáhly i sousední pozemky v okolí skládky. 
 Rekultivace zahrnovala odvod tvořícího se skládkového plynu, překrytí odpadu 
vrstvou inertních materiálů a nepropustnou fólií, která těleso s odpadem izolovala  
od možnosti kontaminovat povrchové a srážkové vody uloženým odpadem. Na tyto vrstvy 
byla pak následně navezena zemina a osazena zeleň. 
 
 Skládkový tvořící se plyn je sveden v potrubí přes veškeré překryvné vrstvy  
do koksokompostového filtru, kde je zbavován veškerých škodlivých prvků. Tvoření tohoto 
plynu se odhaduje minimálně po 15 let. 
 
 Realizaci stavby provázely od počátku nevhodné klimatické podmínky, které termín 
dokončení zákonitě neustále oddalovaly – rychlý příchod zimy v roce 1996, kdy musely být 
stavební práce zcela přerušeny, záplavové deště v červenci 1997, které měly za následek 
škodu ve výši 3 mil. korun, prodloužení dokončení stavby o dalších devět měsíců. Celou akci 
zajišťovala firma BAK, a.s. Trutnov, která vyšla vítězně z veřejné obchodní soutěže na výběr 
dodavatele. 
 
 Dokončením rekultivace staré skládky se město zbavilo největší ekologické zátěže 
okolí. (Menších černých skládek však přibývá právě kolem zrekultivované skládky.) 
 



 Poslední fází stavby byla biologická rekultivace, která pomůže začlenit celou stavbu 
do stávajícího rázu krajiny v okolí staré skládky. Dohled nad narušováním životního prostředí 
– nejen v těchto místech – by měla zpřísnit městská policie. 
 
  



4. Stavebnictví 
 
„Komunikace 98“ 
 
 Rozsáhlá rekonstrukce trutnovských komunikací (ulic, chodníků, parkovišť) byla 
připravována už v průběhu roku 1997. 27.11. byl schválen MZ způsob financování a rozsah 
prací. Menší část investic zajistí TS (opravy povrchů nebo výměny krytů vozovek a 
chodníků), rozsáhlejší akce zajistí ORM MÚ (kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků 
včetně spodních vrstev, nového odvodnění, veřejného osvětlení – pro tyto práce je nutné 
zpracovat projektovou dokumentaci). 
 Příprava celé investice spočívá i ve vyřízení vlastnických vztahů, povolovacích 
dokladů ve smyslu stavebního zákona, projednání se správci inženýrských sítí, zabezpečení 
dodavatele stavebních prací. Vlastníkům přilehlých objektů byly včas zaslány potřebné 
informace, aby si mohli včas zajistit nové přípojky nebo rekonstruovat stávající – jde o ty, 
které jsou uloženy ve vozovce nebo v chodníku. Týká se to kanalizace, plynovodu, vodovodu, 
rozvodu tepla, telefonních a silnoproudých rozvodů. 
 Největším problémem se jeví kanalizační přípojky. Po jednání se spol. VAK bylo 
dohodnuto, že zajistí rekonstrukci stávajících kanalizačních přípojek. Pokud je to nutné, je 
třeba, aby se majitelé domů dohodli s VAKem o podmínkách provedení těchto prací.  
Po dokončení povrchu vozovek a chodníků nebude umožněn dodatečný zásah do nich. 
 Je přirozené, že tak rozsáhlé rekonstrukční práce jako je akce „Komunikace 98“, 
vyvolají omezení provozu i řadu jiných negativních jevů. To však bude vrchovatě vyváženo 
novým vzhledem trutnovských komunikací a jejich lepším osvětlením. 
 
 Program akce „Komunikace Trutnov“, s nímž byli obyvatelé Trutnova seznámeni 
v prosinci 1997 v Radničních listech, je uveden v první kapitole trutnovské kroniky za rok 
1998. Pracovníkem, který kromě mnoha jiných akci zajišťuje, je Miroslav Šnajdr na ORM 
MÚ. 
 Přijetí úvěru na rekonstrukce a opravy komunikací od Volksbank a.s. ČR Brno 
schválila MR a MZ v říjnu 1997. (V květnu 1997 se podařilo získat nabídku pobočky 
rakouské banky Volksbank v Brně na poskytnutí úvěru městu Trutnov za těchto podmínek: 
Výše úvěru 150 mil. Kč v protihodnotě v DEM. Doba splatnosti 10 let. Splácení pololetně,  
dle dohody. Úroková sazba = refinanční náklady + přirážka 2 % zaokrouhleno na celou ¼ % 
nahoru se čtvrtletní aktualizací (5,25 %). 
 
Silniční rekonstrukce 98 
 
 Na 1. mimořádném jednání MR 19.3.1998 schválila MR jako nejvýhodnější nabídku 
uchazeče v obchodní veřejné soutěži firmu Stavby silnic a železnic Hradec Králové, a.s. 
v zajištění akcí: viadukt, technická infrastruktura HSM – II. etapa, Voletiny II., IV. a zbytek  
I. etapy. 
 Vzhledem k tomu, že výše nabídkové ceny překročila předpoklad, bude nutné 
plánovaný rozsah rekonstruovaných ulic omezit. Definitivně o tom, které ulice budou v rámci 
akce „Komunikace Trutnov 98“ rekonstruovány, rozhodlo MZ na svém mimořádném 
zasedání 30.3. 
 

Akci „Komunikace Trutnov 98“ lze na konci roku 1998 hodnotit jako úspěšnou. 
K jejímu úplnému dokončení k 30.11.1998 nedošlo především z důvodů nepříznivých 
klimatických podmínek (deště, mrazy i přívaly sněhu) a technických komplikací při realizaci 



kanalizační stoky z Červeného kopce pod železničním viaduktem u restaurace Radio – 
nepodařilo se položit podkladní a krytové vrstvy z obalovaného kameniva v úseku 150 m 
v ulici Novodvorská (pod viaduktem) a 200 m v ulici Horská (u prodejny Diskont Plus). 
Zhotovitel stavby Stavby silnic a železnic (SSŽ) zajistí průjezd vozidel (s rychlostním 
omezením) a průchod chodců těmito úseky po provizorně položeném podkladu. Na jaře 
provede odstranění provizorního asfaltového podkladu a položí definitivní podklady a krycí 
vrstvy. Do 31.5.1999 mají být odstraněny i nedodělky – dokončení terénních a sadových 
úprav, vodorovného značení a drobné dokončovací práce. 
 V rámci akce „Komunikace Trutnov 98“ bylo zrekonstruováno na 12 km ulic. 
Technické služby, kterým se také nepodařilo některé úseky dokončit (např. Českou ulici), 
provedly v roce 1998 opravy krytů vozovek a chodníků v 55 lokalitách v hodnotě 7,5 mil. 
korun. (Dokončení na jaře 99). 
 
 Zkolaudováno: TI (technická infrastruktura) HSM 1. etapa, TI Červený Kopec. Úpské 
nábřeží, Procházkova, Novodvorská II (předčasné užívání). Úpské nábřeží (úsek viadukt – 
kruhový objezd) – uvedeno do provozu (ohlášení). Zkolaudována Buková, dále parkoviště 
před Komerční bankou. TI HSM II. etapa, 1. část a 2. část (předčasné užívání). Zkolaudována 
komunikace za OC, rekonstrukce Voletiny II. etapa a IV. etapa, VO Spojovací, Palackého 
ulice včetně Příčné, Obslužná, VO Skřivánčí, Rýchorská. Pražská – uvedeno do provozu 
(ohlášení). Opěrná zeď Palackého – uvedeno do provozu (nařízení nezbytných úprav). 
Barvířská – zkolaudováno stejně jako parkoviště u Pivovaru, Lipová (napojení), Kožešnická, 
Lomní, Bulharská, Slovanské náměstí, Junáků – uvedeno do provozu (ohlášení), totéž 
Dřevařská. 
 

                    
 

                                        
  

TS nedokončily (hlavně z klimatických důvodů) ulici Pod Chmelnicí, chodník  
před MŠ v Úpské ulici, Zámečnickou ulici, Českou a Šárku. VAK provedl obnovu všech 
vodovodních přípojek a MBP obnovu domovních kanalizačních přípojek. Překopy po všech 
těchto zásazích byly zaasfaltovány do úrovně frézovaného podkladu. 
 
 
 
 



Křižovatka u Střední zdravotnické školy 
 
 Při rekonstrukci komunikací v roce 1998 došlo i k úpravě křižovatky ulic 
Novodvorské a Procházkovy u zdravotnické školy, proti níž měli někteří místní obyvatelé 
výhrady. Opatření zdůvodnil v Radničních listech vedoucí odboru rozvoje města (ORM)  
ing. Podlipný.  
 Dostatečný prostor, který zde byl k dispozici, umožnil upravit křižovatku tak, aby lépe 
vyhovovala požadavkům na bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců. Z toho 
důvodu byla ulice Novodvorská ve směru od náměstí Hraničářů, která se stala vedlejší ulicí, 
navedena kolmo na ulici R.A.Dvorského (ta vede ke 4. ZŠ na České čtvrti). Tento způsob 
napojení umožňuje řidičům lepší rozhled před křižovatkou. Přechody pro chodce byly 
umístěny za ukončení oblouků křižovatky, aby byly co nejkratší a byly oddáleny od vlastního 
prostoru křižovatky a mohla se na ně více soustředit pozornost řidičů. 
 Zábradlí bylo na křižovatce instalováno proto, že část chodců byla neukázněná, 
nerespektovala přechody pro ně určené (kolmo přes ulici) a přecházela šikmo přes křižovatku. 
Zacházka přitom činila asi 20 vteřin. 
 
 Velkou akcí příštího roku 1999 má být rekonstrukce velmi frekventované ulice  
Na Struze od kruhové křižovatky u Špitálského mostu až po světelnou křižovatku  
na Volanovské. Její nahrazení kruhovou je předmětem jednání s rozdílnými názory – DI OŘP 
je proti. 
 
Rekonstrukce Krakonošova náměstí (urban. arch. soutěž) 
 
 S autory oceněných návrhů (porota jim udělila jen druhé a třetí místo) urbanisticko – 
architektonické soutěže „Rekonstrukce Krakonošova náměstí a pěší zóny Horská“ proběhla 
24.11. ve vestibulu MÚ. Druhé místo obsadil kolektiv autorů – ing. arch. Kárník,  
ing. arch. Tomek, ak. arch. Turek a ing. arch. Vavřín. Doménu v jejich projektu tvoří 
představa připomenutí původního stavu a uspořádání náměstí a jeho bezprostředního okolí 
včetně navrácení pomníku Josefa II. na původní místo. Velké červené kamenné desky 
v dlažbě propojující náměstí s Horskou ulicí by symbolizovaly „stopy Krakonoše,“ vedoucí 
do Krkonoš a zpět. 
 Na třetím místě návrhu kolektivu architektonického ateliéru Atip (ing. Vokatý) je 
krédem náměstí jako prostor klidu (bez aut). K tomu má přispět zřízení podzemního 
parkoviště s příjezdem z ulice Na Struze. Na náměstí by se nacházel jeden ze tří výstupů 
z podzemního parkoviště ve tvaru prosklené pyramidy. (Realizace projektu by byla asi velmi 
nákladná.) 
 
Odbor výstavby a životního prostředí 
 
 Z činnosti Stavebního úřadu OVŽP v roce 1998: 
Povolené stavby a kolaudace v lokalitě Vnitřní Město, Kryblice, Starý Rokytník, Nový 
Rokytník a Střítěž. Městské koupaliště. Veřejné osvětlení Palackého ul. a Příčné. Útulek  
pro zatoulané psy. Zkolaudována: Rekultivace skládky TKO – Kryblice. Zimní stadion – 
západní tribuna. Povoleno pro VČE, a.s. OŘ Trutnov: Přípojka VN, TS a vrchní vedení NN – 
Starý Rokytník, Radeč. Pro SPT Telecom a.s. Pardubice vydáno územní rozhodnutí: TR – 
HOST, ÚPS Trutnov. Dále i pro akci MTO Trutnov, ÚPS Kryblice. Byl povolen po kolaudaci 
zkušební provoz dostavby nemocnice Trutnov – objekt mikrobiologie. 
 Stavební povolení v roce 1998 se dále týkala 14 RD na Červeném Kopci, 1 RD  



ve Lhotě, provozní budovy čp. 106 na Úpském nábřeží (VAK), supermarketu Delvita, 
kompresorové stanice ZPA, rozšíření trafostanice ZPA, vestavby archivu do půdy Hradební 
12 (SPT Telecom), akcí ČEZ, a.s. Praha, EPO (sklad Bohuslavice), akce VČE a.s. OŘ 
Trutnov (rekonstrukce NN, TS a VO Poříčí – Lhota), armovány vč. jeřábní dráhy: Poříčí 
(DOPS-KOVO Trutnov 3), čerpací stanice pohonných hmot Aral, Polská, montážní  
a manipulační haly v Poříčí (Vaněk, s.r.o.), 5 RD v Nových Dvorech, přístavby garáží  
pro 2 vozy RZP v Poříčí, Autosalonu Volkswagen s autodílnou Bojiště (Olfin Car), prodejny 
elektro, kanceláře, vinárny a pěti bytů v objektu fy Relko, Roty Nazdar, čp. 500, Autosalonu  
a autoservisu DAEWOO u světelné křižovatky, výrobního areálu firmy Siemens  
ve Volanovské ul., nástavby SOkA v Komenského čp. 128, Penny marketu v DSM  
(Rewe, s.r.o., Jirny), bytového čtyřpodlažního domu 01 v HSM (město Trutnov). 
 
 Kolaudační rozhodnutí se týkala kompresorové stanice ZPA, 2 RD Červený Kopec,  
1 RD Voletiny, půdní vestavby v Blanické čp. 163, kabelového vedení Horská, výměny oken 
a opravy fasády (OkÚ Tr), 1. etapy plynovodu Červený Kopec, supermarketu Delvita, IPB 
Trutnov, technické infrastruktury pro objekty na Horské (Sport – Plecháč, Elmont – Ch s.r.o., 
Centr – Šubrt, s.r.o., Koberce – Brázda, s.r.o.), plynofikace střediska oprav Polní 4 (Česká 
pošta), stavebních úprav v čp. 6 Horská – Pasáž Centrum, tělocvičny a spoj. krčku a VO ZŠ 
R. Frimla, přístavby ZŠ R. Frimla – I. etapa (školní hřiště, chodníky) a II. etapa (terénní 
úpravy), III. etapa (záchytný příkop). 
 Dále proběhla kolaudace těchto staveb: 6 RD Nové Dvory, 12 byt.j. Poříčí (SBD), 
Dřevařská, fluidní kotel K 7 (EPO). Chladicí věž (EPO). Rekonstrukce NN, VN, VO Bajerův 
kout, Poříčí (VČE). Rekonstrukce MŠ v Benešově ulici, HTO-LTO (sklad leh. top. olejů) 
EPO. Fluidní kotel K 8 (zkušební provoz). Čerpací stanice poh. hmot Aral. Skladovací hala 
posyp. solí SÚS Poříčí. Teplofikace části Bohuslavice (EPO). Čerpací stanice Na Bojišti 
(Moravagas Gasmont). Prodejní hala použitých autosoučástek (Bojiště). Stavební úpravy 
fontány v parku. Autoškola Macejko v Lipové ul. Nová smuteční obřadní síň na hřbitově. 
 Do předčasného užívání povolena stavby Penny market v DSM a Diskont potravin 
v HSM. 
 Územní rozhodnutí bylo vydáno pro stavbu MTO TR, RSU HSM a ÚPS Babí (SPT 
Telecom). Rovněž pro Telecom akce Výsluní, nádraží v Poříčí a Polská ulice. Vrchní  
a kabelové vedení 35 kV ZPA. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici R. Frimla, 
Jiráskova a Novodvorská (VAK). Komerční objekt (Jamim s.r.o. TR). Rekonstrukce železn. 
viaduktu v ul. Novodvorská, rekonstrukce místních komunikací Úpské nábřeží, Novodvorská, 
Procházkova, R. A Dvorského a R. Frimla. 
 
Nová výstavba, demolice, stavební povolení 
 

                    
 



 V roce 1998, pokud jde o novou výstavbu, bylo zahájeno 58 byt. jednotek v bytových 
domech, 37 b.j. v individuální výstavbě (rodinné domy) a 11 b.j. formou nástavby, vestavby, 
přístavby. 
 Dokončeno bylo 12 b.j. v bytových domech, 14 v individuální výstavbě (RD) a 66 b.j. 
formou nástavby, vestavby a přístavby. 
 Rozhodnutí k provedení demolic bylo vydáno 33. Stavebních úprav, drobných staveb 
a udržovacích prací bylo ohlášeno 366, změn v užívání (nové využití prostor, nové 
provozovny) 39. 
 Celkem bylo v roce 1998 vydáno 383 stavebních povolení, z toho 41 na ochranu 
životního prostředí a 87 pro bydlení. 
 Předpokládaná hodnota staveb 590 milionů korun, z toho na ochranu životního 
prostředí 16 mil. a pro bydlení 203 mil. korun. 
 Stavební povolení bylo vydáno: 106 (nová výstavba) a 54 (rekonstrukce a 
modernizace). 
 
Výstavba bytů 
 
 Problému nedostatku bytů věnuje město velkou pozornost a hledá cesty k jejich 
výstavbě. 87 se jich staví v Horním Starém Městě na sídlišti Zelená louka ve dvou bytových 
domech. Jak budou tyto byty nabízeny zájemcům, byla veřejnost seznámena na besedě, kterou 
připravil majetkový odbor MÚ 10. listopadu v malém sále budovy městského úřadu. Uvedené 
dva domy jsou vedeny pod názvy uvedenými v územně plánovací dokumentaci – „Bytový 
dům HSM 01“ a „Bytový dům HSM 03.“ 
 
Bytové domy v HSM (03, 01) 
 
 Jaký byl průběh výstavby? Začalo se nejprve se stavbou bytového domu 03 už v roce 
1996 s plánem dokončení koncem roku 1998. Výstavbu zahájila trutnovská firma Eurobyt-T, 
s.r.o., která si však nepočínala dobře – její záměry vůbec nevyšly. Dokončení stavby zajišťuje 
nyní město Trutnov, které vyřešilo situaci patrně jedinou možnou cestou – odkoupením  
do svého vlastnictví. 
 Zmíněný dům se nachází na levé straně od ulice Horská, jedeme-li směrem  
do Trutnova. Jeho projekt (autoři jsou ing. arch. Tomek, Ing. Zinga, Ing. Herman a ing. Skála) 
přihlásilo město, jeho odbor rozvoje, do celostátní veřejné soutěže „Bydlení ´98“. Za své 
zdařilé zakomponování mezi původní jednotvárnou zástavbu panelových domů získal  
od nadace ABF pro rozvoj architektury a stavitelství Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
ve 4. ročníku celostátní veřejné soutěže významné ocenění. V Praze byl představen  
na veletrhu For Habitat i na dalších stavebních veletrzích. Jde o polozavřený blok s pěti 
částmi se zvýšením nároží, se třemi až pěti podlažími a s podkrovními byty. 
 V přízemí domu 03 je situováno osm garáží, šest nebytových prostor využitelných 
jako prodejny nebo provozovny služeb. Ve druhém až šestém nadzemním podlaží je umístěno 
jedenačtyřicet bytů (šesté podlaží se nachází pouze v části tohoto objektu). Byty v nejvyšším 
podlaží jsou podkrovní se sedlovou střechou nad nimi. Velikost bytů je od 35 m2 až  
do 135 m2. Některé z bytů jsou mezonetové. 
 
 Výstavba bytového domu 01 byla zahájena v říjnu 1998 – s dokončením se počítá 
k 31. prosinci 1999. Projekt tohoto domu je rovněž dílem zmíněných architektů a má podobné 
provedení. Je stavěn v sousedství domu 03. V jeho přízemí jsou čtyři nebytové prostory 
k využití pro prodejny či provozovnu služeb. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je 
umístěno 46 bytů velikosti od 39 m2 do 85 m2. 



 
 Bytový dům 03 byl stavěn bez státní dotace. Firma Eurobyt-T ho stavěla se záměrem 
prodeje bytových a nebytových jednotek. Z uvedeného důvodu byly zmíněnou firmou 
sjednány smlouvy o budoucí koupi, a proto byly již některé bytové jednotky smluvně 
obsazeny. Záměr prodeje jednotek bytů do vlastnictví má i město Trutnov. Proto  
po dokončení výstavby a kolaudaci bude provedeno rozdělení domu na jednotky s vložením  
do katastru nemovitostí s následným jejich prodejem. Ceny jednotlivých bytů budou závislé 
na jejich velikosti – ceny větších bytů se pohybují kolem 13 000 Kč na m2 podlahové plochy 
bytů, ceny menších bytů okolo 15 000 Kč/m2. Ceny garáží okolo 8 000 Kč/m2. Ceny 
komerčně využitelných nebytových prostorů kolem 23 000 Kč/m2 podlahové plochy. Každý 
vlastník jednotky má zachována vlastnická práva podle zákona včetně možnosti využít 
jednotku pro svou potřebu nebo jejího pronajmutí nebo prodeje. 
 
 Bytový dům 01 je stavěn se státní dotací, což je mj. spojeno s podmínkou zachovat 
v domě po dobu 20 let nájemní bydlení. Proto je cílem města a v souladu s podmínkami  
pro poskytování dotace zajistit sdružení finančních prostředků s budoucím vlastníkem 
bytového domu. Za tímto účelem je připravováno ustavení bytového družstva, které se stane 
vlastníkem zmíněného domu. 
 
 Na podzim 1998 byly zahájeny práce na dokončení bytového domu 03, který byl 
městem odkoupen jako rozestavěná stavba od firmy Eurobyt. Na základě výsledku 
výběrového řízení prováděla dokončovací práce firma Stavos. Ta měla uzavřít výstavbu 
včetně kolaudace do konce listopadu. Dostala se však do skluzu a požádala MR o prodloužení 
termínu do konce ledna 1999 a o zvýšení úhrady na vícepráce v hodnotě 600 000 Kč. MR 
však nevyhověla a uložila stanovení penále (do 15.12.1998 činilo už 600 000 Kč).  
Při zadávání zakázky bylo jednoznačně uvedeno, že uchazeč musí do své ceny zahrnout 
všechny náklady nezbytné k dokončení a kolaudaci stavby. Firma Stavos pak práce na stavbě 
zastavila. Od 28.12.1998 došlo ke změně vlastníka firmy Stavos a nový jednatel navrhl 
odstoupení od smlouvy a předání stavby městu. Nedokončenou stavbu však bylo třeba ukončit 
– vypsat nové výběrové řízení. Od nové firmy bude požadováno zkolaudování do konce 
března a úplné dokončení stavby do konce května. 
 
 Stavbu domu 03 má nyní dokončit firma Průmstav. Tím, věřme tomu, skončí kauza 
Eurobyt, která poznamenala i předvolební dění v Trutnově. Ne nevydařenou akci Eurobytu, 
kterému město poskytlo záruku na třicetimilionový úvěr, i Stavosu, u něhož jsou rovněž 
milionové pohledávky, město finančně doplatilo a nyní musí jeho nové vedení celou spletitou 
situaci řešit a vyřešit. 
 
Z výstavby v Trutnově 
 

                
 



 K nejvýznamnějším akcím v centru města patří dostavba „obchodního centra“ vedle 
obchodního domu Magnet na Horské ulici. V rámci této akce byly dokončeny a otevřeny 
obchodní domy sport. potřeb a oblečení (firma Sport-Plecháč), drogerie, knihy (firma Centr-
Šubrt, s.r.o.), elektropřístroje (firma Elmont-Ch, s.r.o.), koberce (firma Brázda, s.r.o.) a objekt 
Investiční a poštovní banky včetně parkoviště a obslužné komunikace. 
 Se skluzem byla zahájena stavba obchodního domu (v mezeře obchodního bloku), 
kterou realizuje firma Fato invest, a.s., Hradec Králové, která bude dokončena v roce 1999. 
 

                
 
 K dalším významným akcím patří nesporně otevření supermarketu Delvita 
rekonstrukcí nevyužívaného objektu v areálu podniku ZPA, dále supermarkety Penny Market 
a Diskont Plus. Modernizovány byly i menší obchody v centru a v okrajových částech 
Trutnova. 
 Uvedené významné změny spočívají především ve zvýšení čtverečných metrů 
nákupních prostor, rozšíření konkurence a zvýšení nabídky, což přispívá ke spokojenosti 
obyvatel města i jeho návštěvníků. Celkové zlepšení situace v oblasti prodeje a poskytování 
služeb jsou přínosem v oblasti cestovního ruchu. 
 
Odbor rozvoje města 
 
 Z činnosti odboru rozvoje města: Objem investiční výstavby a oprav zajišťovaných 
tímto odborem v roce 1998 byl oproti předcházejícím letům podstatně vyšší vzhledem 
k úvěru, který si město vzalo na rekonstrukci a opravy komunikací. Celkově bylo vynaloženo 
235 762 000 Kč, z toho bylo hrazeno z vlastních zdrojů 92 144 000 Kč, z úvěru  
121 118 000 Kč a ze státních dotací na bytovou výstavbu 22 500 000 Kč. 
 Dokončeno bylo 12 akcí, rozpracovaných z posledních let, z toho nejvýznamnější bylo 
dokončení západní tribuny zimního stadionu a smuteční obřadní síně včetně administrativní 
budovy pro správu hřbitova a pohřební službu. Dále byla dokončena I. etapa technické 
infrastruktury na Červeném kopci a odbahnění rybníka v Dolcích. Dokončena byla tělocvična, 
školní hřiště ZŠ R. Frimla. Byla ukončena rekultivace skládky komunálních odpadů  
na Kryblici. 
 
Komunikace 
 
 V oblasti komunikace včetně veřejného osvětlení a souvisejících staveb bylo 
vynaloženo celkem 135 960 000 Kč. Byla realizována akce „Komunikace ´98“, v jejímž 
rámci byla opravena řada vozovek, chodníků a veřejného osvětlení ve městě (o tom na jiném 
místě kroniky). Technické služby zajistily opravy řady komunikací v integrovaných obcích – 
v Trutnově provádějí opravu České ulice s dokončením v roce 1999. V rámci budování 
komunikací pokračovalo zpracování technické infrastruktury. 



 
Vodní hospodářství 
 
 V oblasti vodní hospodářství a životní prostředí bylo z rozpočtu vynaloženo  
12 059 000 Kč. Byla dokončena rekultivace skládky na Kryblici a odbahnění rybníku  
u restaurace v Dolcích. V rámci rekonstrukce komunikací byly připojeny na kanalizaci domy 
v jejich sousedství, které měly dosud žumpy a septiky. Pokračovala sanace autobusového 
nádraží. Závěrem roku byl vybudován útulek pro zatoulané psy, jehož stavba a vybudování 
přístupové cesty k němu budou dokončeny v roce 1999. 
 
Školství 
 
 V oblasti školství bylo na rekonstrukce a opravy vynaloženo 17 226 000 Kč. Sanace 
obvodového pláště ZŠ V Domcích pokračovala. Byla provedena oprava atiky na MŠ 
Gorkého, oprava spojovacího objektu v MŠ Tkalcovská a kompletní rekonstrukce MŠ 
Benešova ul. V Poříčí. Dokončena byla tělocvična a školní hřiště ZŠ R. Frimla. Na ZŠ 
Komenského byla zahájena rekonstrukce šaten a sociálního zařízení pro školní tělocvičny. 
 
Kultura 
 
 V oblasti kultury bylo v roce 1998 vynaloženo na rekonstrukce, údržbu a opravy 
památek 4 608 000 Kč. (MK ČR poskytlo z Fondu regenerace MPZ finanční příspěvek  
ve výši 950 000 Kč). Hlavní akcí byla oprava fasády 2. ZŠ a ZUŠ ve Školní ulici (historické 
objekty). Dále byla zajištěna řada drobných akcí na opravách a údržbě kulturních památek. 
Upraveno bylo pietní místo po bývalé synagoze při ulici Na Struze. 
 
Tělovýchova 
 
 V oblasti tělovýchovy a sportu investovalo město 27 983 000 Kč. Největší náklady  
si vyžádalo dokončení západní tribuny zimního stadionu. Tím byla ledová plocha definitivně 
uzavřena a podstatně se zvýšily možnosti využití zimního stadionu, jehož správu přejal  
od TSMT hokejový klub Trutnov. V létě byla zahájena generální rekonstrukce letního 
koupaliště za tenisovými kurty na pravém břehu Úpy. Tato akce (v podstatě) dokončena 
v roce 1999. 
 
Bydlení 
 
 Na oblast bydlení bylo vynaloženo celkem 35 779 000 Kč. Nejvýznamnější akcí bylo 
zahájení výstavby bytového domu 01 se 44 bytovými jednotkami v HSM, která bude 
dokončena v roce 1999. Byly zahájeny práce na dokončení bytového domu 03, sekcí B – E  
se 41 bytovou jednotkou. Ty budou dokončeny v 1. pol. 1998.  
 
Fond rozvoje bydlení (využití půjčky MBP) 
 
 V roce 1998 byla Městskému bytovému podniku poskytnuta půjčka ve výši  
2 251 000 Kč z „Fondu rozvoje bydlení.“ Ta byla použita na vnější údržbu obytných domů 
v majetku města Trutnova. 
 Generální oprava střešních krytin byla použita na domech čp. 588, 589 Horská  
(30 bytů), čp. 591-593 Papírenská (46), čp. 455, 456, 457, 468 Žižkova (16, 16, 16, 17),  



na čp. 341, 342 (36 bytů), 343, 344 (36), 345, 346 (36), Náchodská, čp. 594 (12), čp. 595 
(12), čp. 596 (18) Papírenská, čp. 529 Tichá (95), čp. 485 Za Komínem (48). Čerpání  
na uvedených objektech se 434 byty činilo 2 241 953 Kč. 
 
Připravované investiční akce na rok 1998 (ORM) 
 

                                     
 
 Na rok 1998 připravil ORM s předstihem (už na podzim 1997) následující investiční 
akce: 
1. Opravy komunikací ve městě v celkové hodnotě 150 milionů korun. 
2. Oprava fasády památkově chráněného objektu zákl. školy čp. 13/1 ve Školní ulici. 
3. Oprava fasády památkově chráněného objektu základní umělecké školy čp. 151 ve Školní 
ulici. 
4. Oprava fasády památkově chráněného objektu Národní dům. 
5. Odstranění statických poruch v budově mateřské školy v Žižkově ulici. 
6. Sanace budovy a statických poruch objektu 4. ZŠ v ulici R. Frimla. 
7. Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení tělocvičen v 3. ZŠ v ulici Komenského. 
8. Výstavba nového letního koupaliště v pův. místě za tenisovými kurty. 
9. Rekonstrukce ubytovny Na Dvorkách v HSM na holobyty (pro neplatiče náj.) 
10. Rekonstrukce strojoven vzduchotechniky krytého bazénu. 
11. Výstavba útulku pro psy. 
 
Realizované akce v roce 1998: 
1.a 2. Havárie Dolce – vodovodní řad. Přepojení vodárny Dolce: V důsledku odpojení 
studánky a napojení na vodárnu způsobila voda větší tlak a následné popraskání potrubí. 
3. Kolaudace restaurace Dolce: Za účelem kolaudace proběhlo řízení. Z důvodu změny PO 
předpisu je třeba provést stavební úpravy (vsadit požární dveře). 
4. Kolaudace kabelizace Bojiště: Kolaudační řízení proběhlo – nutné odstranit některé závady 
vyplývající z revizní zprávy veřej. osvětlení. 
5. Opěrná zeď Pod sadem: bylo provedeno. 
6.a 7. Čekárna MHD Volanou a MHD Oblanov: Výměna čekáren provedena – za poškozené 
plechové čekárny postaveny ocelové prosklené. 
8. Přeložení střešní krytiny Domova důchodců: Střešní krytina z pozinkovaných šablon 
přeložena kvůli zatékání do objektu (malý přesah š.). 
9. Stavební dozor DD, stavební úpravy – příčka: Provedeny stavební úpravy, které vylepšily 
prostředí DD (ORM zajišťoval stavební dozor). 
10. Obnova fasády na ZŠ v Poříčí: byla provedena za stav. dozoru ORM. 
11. Knihovna Krakonošovo náměstí: úprava příček a zesílení stropu nad podloubím (stavební 
dozor ORM). 
12. Sanace dřevomorky na ZŠ Voletiny: provedeno za stav. dozoru ORM. 
13. ČOV Voletiny, kolaudace: kolaudační řízení nově zbudované čističce odpadních vod 
ukončeno. 



14. Oprava atiky MŠ Gorkého: provedeno (opadávala omítka). 
15. Spojovací koridor Tkalcovská: byl vybudován z důvodu nevyhovujícího uspořádání 
provozních místností (děti musely jít přes kuchyň). 
16. Sítě – Dolce (je v jednání). 
17. Holobyty (stavba probíhá). 
18. Cenové propočty Vestavba DD (půda): pro uvažovanou rekonstrukci provedeny. 
Posouzení stavu: MŠ Krybice (fasáda). Opěrná zeď Kryblice. MŠ Komenského (střecha).  
MŠ Tkalcovská (atika). – Vyhotovení propočtu pro uvaž. Rekonstrukci. 
19. Nerealizované vyzývací řízení: restaurování dveří kaple Jana Křtitele, památník 
dělostřelce Starý Rokytník. Vyzývací řízení proběhlo, žádný přihlášený. 
20. Vyzýv. řízení na zpracování půdní vestavby DD: proběhlo, smlouva neuzavřena. 
21. Oprava vnějších omítek kaple sv. Jana Křtitele. Vyz. řízení proběhlo, ale smlouva 
neuzavřena. Opraveno: Akce proběhla, vnější omítky opraveny. 
22. Oprava zpevnění kůru kaple sv. Jana Křtitele: Akce realizována. Kůr byl zesílen fošnami 
– způsob zpevnění navrhl statik. 
23. Oprava kapličky Bojiště: provedena nová krytina, nová fasáda, obnova schodiště, obnova 
dveří s mříží. 
24. Dokončení restaurace oltáře v kapli sv. Jana Křtitele. 
25. Oprava zabezpečovacího zařízení kaple sv. Jana Křtitele. 
 

                   
 
26.a 27. Oprava fontány v městských sadech, dokončení restaurace trutnovského draka: Byla 
provedena oprava kruhového bazénu, do jehož středu byl osazen zrestaurovaný drak na nový 
pískovcový sokl. 
28. Očištění památníku z 1. svět. války: provedeno, zároveň byla opravena poškozená místa  
a barevně sladěna s kamenem sousoší. 
 
 

                
 
29. Úpravy místa bývalé synagogy provedeny včetně kovového oplocení, pískovcových 
sloupů vchodu, žulového pomníku, dřev. oplocení. 
 



30.a 31. Oprava fasád 2. ZŠ a ZUŠ ve Školní ulici: Provedena. Vchod do masného krámu byl 
přemístěn do Horské ulice (podle dobových foto). 
32. Dokončení restauračních prací sousoší Svaté rodiny. 
33. Instalace tabulek se jmény židovských děvčat na hřbitově: Starší manželský pár požádal  
o připevnění tabulek se jmény dívek na zadní stranu pomníku. Jejich jména byla  
na pískovcových pomníčcích jen v hebrejštině a na tabulkách jsou uvedena i v latince. 
Tabulky připevnil na pomník kameník Petr Beneš. 
34. Instalace dvou osvětlovacích těles v městských sadech – nasvícení pomníku U. Horna: 
Provedeno. Tělesa usazena do trávníku zároveň s terénem. 
35. Montáž dvou osvětlovacích těles: Byla osazena u schodiště v parku na SLŠ. 
36. Dokončení paginace schodiště Síně Boh. Martinů: Provedeno. 
37. Kolaudace velkého kříže hřbitova: Akce nebyla ukončena. 
38. Očištění pomníku hraničářů: Před slavnostním aktem provedeno. 
39. Pamětní deska na Nár. domě: realizace v přípravách. 
40. Resturátorské práce na obrazech z kaple sv. Jana Křtitele (Pieta, sv. Magdaléna, Růžena 
z Limy) byly dokončeny. Jedná se o jejich umístění v Galerii města Trutnova. 
 
Digitální mapa města Trutnov 
 
 Práce na tvorbě digitální technické a katastrální mapy města Trutnova a přidružených 
integrovaných obcí probíhaly i v roce 1998. Tyto práce představují převod mapových listů  
do digitální vektorové podoby s následným napojením na databázi souboru popisných 
informací Katastrálního úřadu v Trutnově. Tato představuje souhrn údajů o druhu a výměře 
pozemkových a stavebních parcel včetně vlastníků a případně i nájemců. 
 Zatím byl proveden převod do digitálního formátu katastrální mapy všech městských 
částí Trutnova a integrovaných obcí Bezděkov, Bohuslavice, Bojiště, Lhota, Nový Rokytník, 
Oblanov, Starý Rokytník, Volanov a Voletiny. Toto území již představuje převážnou část 
regionu spravovaného MÚ v Trutnově. 
 Dále byla v roce 1998 dokončena digitalizace techn. mapy města Trutnov a části 
Poříčí. Jde o převod techn. mapy vedené a spravované na části území města Trutnov odborem 
výstavby a životního prostředí MÚ Trutnov do roku 1978 do digitální podoby. Dokončení 
digitální mapy Poříčí bude provedeno v roce 1999. 
 
Osud „Varšavy“ 
 
 Budoucnost bývalého hotelu Varšava nebyla ani v roce 1998 přes úsilí města 
vyřešena. Objekt je zapsán jako kulturní památka a zájemce o koupi a provozování čeká velmi 
náročná a nákladná rekonstrukce – odhaduje se na 60 milionů korun. Požádat o dotaci by 
mohl Ministerstvo kultury. V současné době (únor) je objekt staticky zajištěn, byla odvezena 
přebytečná suť, provedeny některé nejnutnější klempířské a sklenářské práce. Radnice nabídla 
Varšavu za cenu pozemku – 460 000, ale bez úspěchu. Město samo na rekonstrukci nemá. 
 Historie objektu (čp. 19 a čp. 5) sahá do 17. století (1651 švec Kašpar Futter, od něhož 
koupil dům řezník Kryštof Gőttler ml. – provozoval i výrobnu pálenky. V majetku jeho 
rodiny byl do roku 1800, kdy se stal novým majitelem hostinský Josef Fiedler, po něm rod 
hostinských Schreiberů až do poloviny 19. stol. Od nich koupil dům Josef Dytrich. Po požáru 
1861 byl přestavěn na hotel Bílý kůň (Weisses Rössel) – označení známé z obrazu Ignáce 
Russe. Od poloviny 19. st. až do 20. let našeho století byl sídlem lnářské burzy. V roce 1938 
byl přejmenován podle majitele Julia Zippela na hotel Zippel. Po roce 1945 dostal nynější 
jméno. 



 14. srpna 1998 se uskutečnila další prohlídka zájemců bez konkrétní odezvy. Interiéry 
zhlédli i kronikáři města: hrůza, spoušť jako po boji. 
 
COV 
 
 Dalším velkým problémem města je objekt Centrum občanské vybavenosti v HSM, 
který chátrá po zastavení výstavby z prostředků tzv. komplexní bytové vybavenosti a 
následným převodem na město před 8 lety. Staveniště zabírá velkou část centrální oblasti 
sídliště. Jednání města s firmou BAK ztroskotalo i na výši požadované záruky na úvěr  
(80 mil. Kč ). Potenciálních zájemců o dostavbu a využití bylo několik – většinou jim však 
chyběly peníze. 
 25. června rozhodlo MZ o prodeji rozestavěného objektu COV spolu s příslušnými 
pozemky Stavokombinátu Liberec za 9 mil. Kč. Kupní smlouva byla uzavřena a podepsána, 
nedostavěný objekt byl předán liberecké firmě. Pokud jde o další využití COV, bude patrně 
sloužit komerčním účelům. Vznikne tu potřebné obchodní centrum s občanskou vybaveností. 
První etapa dostavby by měla být uzavřena do konce roku. 
 
Výstavba v Nových Dvorech 
 
 Jak probíhala výstavba rodinných domků v Nových Dvorech, kterou zajišťuje Hipet 
domus, veřejná obchodní společnost? 
 V roce 1998 bylo zkolaudováno a předáno 5 rodinných domů (v únoru 1999 další). 
Majitelé dalších dvou parcel uvažují o zahájení stavby. V současné prohlubující se 
ekonomické krizi zájem o stavby ze strany potenciálních klientů poněkud ochladl. I když řada 
stavebních společností prožívá vážné potíže, společnosti Hipet domus se podařilo finančně 
stabilizovat, snížit úvěrové zatížení na minimum a zajistit si zakázky nejen ve stavební 
činnosti, ale i v oblasti služeb poskytovaných realitní kanceláří, v projektové a inženýrské 
činnosti. 
 Přičiněním společnosti Hipet domus se v Nových Dvorech vytváří přes uvedené potíže 
nová čtvrť Trutnova, která bude typická svou nezaměnitelnou architekturou. Protože však 
v lokalitě nejsou už k dispozici větší parcely (kolem 2 000 m2), hledá společnost další prostor 
k výstavbě. V úvahu připadá lokalita pod Zeleným kopcem, jejíž větší část společnost vlastní. 
Zbývající část ve vlastnictví města však není dosažitelná za přijatelnou cenu – přitom je nutné 
zainventovat pozemek inženýrskými sítěmi. 
 Komunikace v novodvorské lokalitě byly dokončeny včetně ulice Bukové, kde byla 
vysázena většina dřevin ve stromořadích. Společnost Hipet domus věří, že se jí podaří 
prosadit linku MHD do Nových Dvorů. 
 (V okrajové části Trutnova v Nových Dvorech zahájila už v roce 1996 společnost 
Hipet domus výstavbu 35 atypických rodinných domů, hodně podle přání zákazníků. Objekty 
jsou v těsné blízkosti lesa, mírně otevřené k jihu v území, které splňuje požadavky moderního 
zdravého bydlení. Jednotlivé stavební pozemky měří od 750 do 2 000 m2. V roce 1997 byly tu 
dokončeny a kolaudovány všechny inženýrské sítě – plynovod, splašková a dešťová 
kanalizace, vodovod, elektro, telefon, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení. Na výstavbě 
komunikací, chodníků a VO se finančně podílelo město. Provádí se i rekonstrukce příjezdové 
komunikace. Od roku 1997 je obydleno už 7 domů, které jsou účelně a ekonomicky řešené – 
menší i velké dvougenerační, vybavené vnitřním bazénem, saunou, zimní zahradou. 
 Financování stavby je možné řešit stavebním spořením i hypotečním úvěrem se 
státním příspěvkem 4% úroku. Např. při výši hypotečního úvěru 1,5 mil. Kč, splatnosti 20 let 
a úrokové sazbě 13,8 % činí měsíční splátka 9 950 Kč.) 
 



Parkování 
 
 Parkování je i v Trutnově velkým problémem, kterým se MR nejednou zabývala. Jde 
především o parkování v centru města. 
 Před výstavbou obchodního centra na Horské ulici byla prověřována i možnost 
výstavby podzemních garáží v centru města. Náklady na realizaci jsou však nadmíru vysoké – 
až 300 000 Kč na jedno stání. Realizaci komplikuje také množství inženýrských sítí a 
nevhodné geologické podmínky s vysokou hladinou podzemní vody. Prostor pro vybudování 
garáží byl zahrnut do územního plánu zóny středu města. Při výstavbě objektu je tady vždy 
požadováno důsledné dodržení požadavků ČSN na zajištění parkovacích míst a jednotlivých 
typů objektů. Požadavky normy, jak uvádí předseda komise výstavby Ing. Jan Chaloupský, 
musely být dodrženy i u objektu Investiční a poštovní banky a obchodního centra.  
Na realizaci parkovacích míst se podíleli investoři. 
 
 

                 
 
 Problém parkování v centru vyžaduje řešení. Perspektivně se uvažuje o výstavbě 
parkovacího domu v prostoru stávajícího parkoviště v Barvířské ulici. Hromadné garáže by 
mohly vzniknout v ulici Vodní a Na Struze. Překážkou pro to je – alespoň v současné době – 
nedostatek finančních prostředků. 
 V březnu prověřoval ORM společně s MO MÚ možnost vyhrazení nových 
parkovacích míst pro vozidla taxislužby v centru města. A navržené řešení? Ponechat 
stanoviště vozidel taxislužby na parkovišti přilehlém k budově Okresního soudu až do doby 
zahájení výstavby komerčního objektu na této ploše. 
 Dále bylo navrženo vyhradit dvě parkovací místa naproti hotelu Grand na 
Krakonošově náměstí pro potřeby hotelových hostů – nebudou sloužit jako trvalá parkovací 
místa. 
 
 Doprava a parkování na Krakonošově náměstí a v přilehlých ulicích bylo (a je)  
po dlouhou dobu předmětem kritiky, souhlasných i nesouhlasných projevů. Nakonec bylo 
odsouhlaseno s úkolem vyhodnotit toto opatření po čtyřech měsících. 
 Výběry z parkovacích automatů v městské památkové zóně na Krakonošově náměstí 
(parkovalo se po jeho dvou stranách – před Geronimem a před hotelem Grand) činily od 1.2. 
do 30.5.1998 celkem 140 680 Kč. 
 Dopravní přestupky v této lokalitě vynesly na pokutách 59 900 Kč (přestupků  
bylo 419). 
 
 Jaké jsou závěry, zkušenosti z dopravy a parkování na Krakonošově náměstí  
a v přilehlých ulicích? 
1. Systém dopravy schválený pro městskou památkovou zónu má své přednosti i nedostatky. 
2. Parkoviště jsou v této lokalitě využívána a respektována. 



3. Problémy se zásobováním nejsou na vlastním náměstí vůbec, v nevelkém počtu 
v přilehlých ulicích. 
4. Osvědčila se instalace zpomalovacího prahu před Starou radnicí. 
5. Zlepšit by se měla kontrolní činnost Městské policie Trutnov (je ovšem do jisté míry 
limitována počtem městských strážníků). 
6. Zvýšit by se měla i součinnost Policie ČR při řešení problémů neoprávněně parkujících 
vozidel v ulicích Havlíčkově, Palackého, Bulharské a Jihoslovanské, ale i na náměstí samém. 
 
 Přes uvedené problémy a nedostatky se však dá konstatovat, že systém dopravy a 
parkování v městské památkové zóně je funkční a že do rekonstrukce Krakonošova náměstí  
se nezmění. 
 
Autobusové zastávky (čekárny) MHD 
 
 K městské hromadné dopravě patří neodlučně čekárny, autobusové zastávky (nutné  
i jako ochrana před trutnovským počasím, které je povětšině nepříznivé). V Trutnově je těchto 
zastávek 36 (převážně skleněné, což je příležitost pro vandaly, zčásti v přilehlých oblastech 
Trutnova dřevěné nebo plechové). 

Které to jsou? 1. Ulice Prokopa Holého u restaurace Družba. 2. Ul. P. Holého  
u 3. ZŠ Komenského. 3. Ul. Žižkova u stánku PNS. 4. Břečštejnská u býv. OSP. 5. Horská  
za odbočkou k VČE. 6. Horská u odbočky k mlékárně. 7. Horská proti Texlenu Horská.  
8. Horská proti sídlišti Šestidomí.  9. Náchodská u ČSPHM. 10. Náchodská u Benziny.  
11. Náchodská u prodejny Dali. 12. Náchodská u EPO. 13. Lhota – otočka autobusu.  
14. Adamov – zastávka u Juty. 15. Babí – začátek obce. 16. Babí, začátek obce, protější 
strana. 17. Náchodská u EPO – odbočka na Adršpach. 18. Náchodská u Kary. 19. Náchodská 
proti Strojtexu. 20. Náchodská u TS. 21. Volanov – střed obce. 22. Polská, u samoobsluhy 
Sama. 23. Babí – střed, býv. požární zbrojnice. 24. Babí - horní část obce. 25. Staré autobus. 
nádraží, veřejné WC. 26. Libeč I. 27. Libeč II. 28. Studenec. 29. Bohuslavice (tady i 30. a 
31.). Rovněž ve Starém Rokytníku zastávka 32., 33. a 34. Ve Střítěži na rozcestí u vodojemu 
35. a 36. rovněž ve Střítěži – st.p. č. 53. 
 
Silnice, a.s., Hradec Králové, výrobní divize Trutnov 
 
 Z činnosti a.s. Silnice, Hradec Králové, výrobní divize Trutnov 3 v roce 1998:  
Při zvýšené investiční činnosti města na úseku rekonstrukcí a oprav městských komunikací se 
podílela divize a.s. Silnice nemalou měrou. Které akce to byly? 
1. Rekonstrukce ulic Pražské a Palackého – práce v hodnotě 8 563 000 Kč. 
2. Opravy komunikací pro Technické služby Trutnov – 3 031 000 Kč. 
3. Rekonstrukce komunikace za Dvoračkou – 1 362 000 Kč. 
4. Rekonstrukce ulic Barvířské, Lipové a Křižíkovy – 5 197 000 Kč. 
5. Oprava havarované zdi ulice Palackého – 1 210 000 Kč. 
6. Rekonstrukce Novodvorské ulice (akce nedokončena) – 5 466 000 Kč. 
7. Rekonstrukce Procházkovy ulice – 2 022 000 Kč. 
8. Úprava ploch u Penny marketu v DSM – 1 051 000 Kč. 
9. Rekonstrukce chodníků Úpská ul. V HSM – 1 201 000 Kč. 
10. Čerpací stanice pohonných hmot v Polské ulici – 634 000 Kč. 
11. Komunikace pro Siemens – Elektropřístroje Trutnov (nedokonč.) – 2 218 000 Kč. 
12. Oprava komunikace Voletinská – 747 000 Kč. 
13. Komunikace a parkoviště v HSM – 2 705 000 Kč. 
 



 Pracovníci výrobní divize a.s. Silnice se podíleli v roce 1998 i na opravách 
poškozených zdí po záplavách v Suchovršicích a v oblasti Špindlerova Mlýna. 
 Dosažená produktivita na jednoho pracovníka divize za rok dosáhla 1,2 mil. korun.  
 
Pórobeton, a.s. 
 
 Jak si vedla v roce 1998 firma Pórobeton, a.s., Poříčí? Tvárnice a další stavební prvky, 
které Pórobeton vyrábí, mají zaručenou pevnost, jsou poměrně lehké (kolem 600 kg/m3), jsou 
snadno opracovatelné (lze je řezat, vrtat, drážkovat), mají výborné tepelně izolační vlastnosti 
– jsou velmi vhodným stavebním materiálem pro rodinné domky a bytové domy. 
 Nedobrá celková situace ve stavebnictví se přirozeně promítla i do výsledků a.s.  
Při poklesu prodeje výrobků (asi o 10 %) oproti roku 1997, se podařilo zvýšit tržby z 95,5  
na 98 milionů Kč. (Technologicky srovnatelné společnosti ČR prodaly jen kolem 60 % 
odbytu Pórobetonu). Je to výsledek soustavné péče o zvýšení kvality jak vlastní hmoty, tak 
přesnosti krájení, při udržení dobré cenové úrovně i náročné práci obchodního oddělení. 
Nemalé úsilí bylo vynaloženo na snížení výrobních nákladů tak, aby uvolněné prostředky 
mohly být vloženy do údržby komunikací, budov a strojního zařízení. Na tyto účely včetně 
investic bylo vynaloženo 7,5 mil. Kč. (V této částce nejsou zahrnuty náklady na běžnou 
údržbu strojního zařízení – jen na mzdách přijde údržba 2,3 mil.) 
 Nárůstem průměrného výdělku o 12 % se Pórobeton zařadil mezi nevelký počet 
prosperujících podniků. V roce 1998 zaměstnávala firma 103 pracovníků (z toho 7 řídících). 
Mzdové náklady činily 15 591 000 Kč. 
 Ač definitivně  skončila dlouholetá dodávka popela z EPO, byly zajištěny další 
dostatečné zdroje byť za cenu zvýšených dopravních nákladů. 
 V roce 19898 činil výnos 106 208 000 Kč (v tom tržby za výrobky 97 252 000 Kč, 
tržby za služby 4 164 000 Kč a tržby za zboží 279 000 Kč.) 
 Předsedou představenstva a ředitelem a.s. Pórobeton je Jiří Lammel. Předmětem 
podnikání společnosti je především výroba necementových stavebních materiálů a nákup 
 a prodej zboží. 
 A.s. Pórobeton očekává, že rok 1999 bude těžký, což vyplývá z celkové hospod. 
situace státu – znamená to řadu nepopulárních opatření (lepší využití fondu prac. doby, 
snížení počtu pracovníků, snížení neproduktivních časů, minimalizovat zvyšování cen  
pro udržení konkurenceschopnosti). 
 Audit provedený s.r.o. Consultas vyzněl pro Pórobeton kladně. 
 
BAK, a.s. Trutnov 
 
 BAK, akciová společnost, Trutnov, Vodní 177 se v roce 1998 potýkala se všemi 
neduhy českého hospodářství, které na rezort stavebnictví dolehly – objem stavebních prací 
v ČR poklesl o 7 % oproti roku 1997, počet zaměstnanců klesl téměř o 10 %, reálná mzda 
poklesla o 3,2 %, produktivita práce stoupla o 2,7 %, rentabilita stavebních prací poklesla  
o více než 40 % stavebních firem vykazuje za rok 1998 ztrátu, pohledávky po lhůtě splatnosti 
za investory překročily 17 miliard Kč. 
 Firma BAK, a.s., se však i v roce 1998 udržela mezi stavebními firmami, které se 
udržely „nad vodou“ a dokázaly bez větších otřesů přežít. Je to výsledek maximálního úsilí 
těch, kteří BAK, a.s. řídí. 
 
 Za rok 1998 vykázala firma výnosy celkem (obrat) ve výši 1 562 220 000 Kč, což 
představuje nárůst o 15,6 % oproti roku 1997. 



 Počet zaměstnanců poklesl asi o 23 %, průměrná mzda vzrostla o 1,7 %, produktivita 
práce stoupla o 5,2 % a podnik dosáhl zisku ve výši 4,9 mil. Kč (tj. asi trojnásobek 
skutečnosti roku 1997). 
 
 Celkové výsledky za rok 1998 byly ovšem takové, že zdaleka neodpovídají potřebám 
fi rmy a neumožňují v potřebné míře rozvoj ani nestabilizují firmu na trhu. Přesto byly 
dosažené výsledky vyhodnoceny jako vynikající v konkurenci ostatních stavebních firem 
v ČR – firma BAK, a.s. obdržela z rukou představitelů vlády ČR na Pražském hradě 
významné ocenění. 
 V prestižní soutěži „Českých 100 nejlepších“, pořádané společností Comenius,  
se umístila mezi sedmi nejúspěšnějšími stavebními podniky ČR. (Generálním ředitelem BAK, 
a.s., a předsedou představenstva je Jaroslav Rufer.) 
 
 V roce 1998 pracovala firma BAK, a.s., na těchto trutnovských akcích: 
1. Obchodní centrum na Horské (výstavba byla zahájena v srpnu 1997 a dokončena v květnu 
1998). Investorem bylo pět firem, z nichž dokončily svůj záměr čtyři – Sport Plecháč, 
Elmont-Ch, Centr Šubrt a Koberce Brázda. V rámci výstavby těchto obchodních domů byly 
prováděny i inženýrské sítě. Celkový náklad stavby činil 42 500 000 Kč. Jednalo se o čtyři 
samostatné a čtyři podlažní domy o půdorysu 18 x 18 m. 
 Do této akce BAK vstoupil s vědomím projekčních problémů a velmi krátké doby 
výstavby. Práci neusnadňovalo ani umístění stavby v centru města a velmi stísněné 
pracoviště. Úplným handicapem byl i fakt, že se většina prací (omítky, betony, hrubé rozvody 
vody, kanalizace a ústřední topení) prováděly v zimním období. Celou situaci zkomplikovalo 
i odstoupení pátého stavebníka pro nedostatek finančních prostředků. 
 
2. Nemocnice Trutnov, mikrobiologický pavilon. V roce 1998 byla přidělena VMN státní 
dotace na dostavbu nemocnice. Protože však částka nedostačovala na kompletní dostavbu  
(i na porodnicko – gynekologický pavilon), bylo rozhodnuto v prvé řadě dokončit objekt 
mikrobiologie, v němž by bylo umístěno i ředitelství nemocnice. 
 Do stavby se vstupovalo po jejím zakonzervování v roce 1997 a výstavba začala 
znovu v červnu 1998. Termín dokončení byl původně stanoven na září 1998, ale z důvodů 
neustálých změn jak v dispozici, tak i v technologickém zařízení mikrobiologie, byla stavba 
dokončena v listopadu 1998. (Do doby než se stavba znovu rozběhla, byla dokončena pouze 
hrubá stavba a střecha.) 
 V období šesti měsíců bylo prostavěno 26 mil. Kč převážně na dokončovacích pracích 
PSV. 
 Dokončení stavby mikrobiologického pavilonu vytvořilo i dobré předpoklady  
pro dokončení stavby gynekologie a porodnice v prostoru za kapličkou sv. Jana 
Nepomuckého. 
 
3. Zateplení základní školy V Domcích probíhá po etapách. Každoročně se na této akci BAK 
podílí objemem prací za tři miliony korun (jde o zateplení fasádního obvodového pláště). 
 
4. Sanace lodžií – Výsluní. Na základě dobrých výsledků předchozích oprav lodžií  
pro Městský bytový podnik v Trutnově vlastní technologií stoupl zájem i u bytových 
družstev. V roce 1998 provedl BAK opravu 32 lodžií pro BP Výsluní v objemu prací  
za 1 milion Kč. 
 
5. Výrobní areál SET 2. V červnu 1998 získal BAK zakázku firmy Siemens na výrobní halu 
ve Volanově. Během jednoho měsíce probíhala první část projektové dokumentace a v srpnu 



1998 se přikročilo k realizaci. Termín dokončení haly byl stanoven na prosinec 1998. Objem 
prací v této mimořádně krátké době dosáhl 112 mil. korun. Byla to jedna z nejvýznamnějších 
staveb firmy BAK. 
 
 Celá výstavba probíhala v horečném tempu počínaje už projekty a prakticky 
 „za pochodu.“ Práci velmi ztěžovalo nepříznivé počasí v průběhu druhého pololetí roku.  
Za skutečně mimořádných podmínek BAK stavbu v termínu ukončil a k 31.12.1998 předal 
novou výrobní halu k užívání. V prvním lednovém týdnu 1999 se sem přestěhovala 
technologie a v polovině měsíce už Siemens v hale naplno vyráběl. 
 
Průmstav, s.r.o. 
 
 Průmstav Trutnov, s.r.o. byl založen společenskou smlouvou 16.9.1997. Společnost 
vznikla odtržením od a.s. PST - Průmstav jako nový subjekt. Do nově vzniklé firmy přešlo  
80 pracovníků. Činnost Průmstavu je zaměřena na modernizace, rekonstrukce a generální 
dodávky průmyslových, občanských i bytových staveb a inženýrských sítí. 
 V roce 1998 vybudoval Průmstav pro město „Útulek pro psy,“ zahájil výstavbu části 
„Bytového domu 01“ – sekci A a počátkem roku 1999 převzal dokončení „Bytového domu 
03“ (Eurobyty), které dokončil v dubnu. 
 Od 1. března 1999 došlo k přestěhování Průmstavu z Kladské ulice v Poříčí  
do zrekonstruovaných prostor v 2. patře budovy zubního střediska na Polské ulici. Došlo také 
k přemístění stavebního dvora do Náchodské ulice (bývalá ohýbárna oceli). Jednatelem 
společnosti je Václav Plšek. 
 
Vrapo, s.r.o. 
 
 Vrapo, s.r.o., Horská 616 je zaměřen ve své činnosti na malby bytů, interiérů a staveb 
Variopaint, na nátěry oken, dveří, nábytku, fasád, konstrukcí střech, na tapetování  
a písmomalířství drobné i velkoplošné. 
 V roce 1998 kromě rozsáhlých úprav v provozní budově (teplovod, rozvody elektřiny, 
fasáda) provedla firma rozšíření živnosti o zednické práce (přijetí dalších zaměstnanců), 
navázala úzkou spolupráci s písmomalířem Mrštíkem z Pilníkova. Ke zproduktivnění  
a zkvalitnění práce bylo zakoupeno další vybavení v hodnotě milionu korun – nový míchací 
stroj, stříkací zařízení, další sady lešení Rux. 
 V roce 1998 byly v Trutnově realizovány tyto akce: Generální oprava exteriéru 2. ZŠ, 
fasádní práce pro MBP, West-Elektro, Veterinářské středisko, Kojenecký ústav, rodinné 
domky na České čtvrti, LŠU, Gymnázium, ZŠ V Domcích, MŠ Žižkova, natěračské práce  
na dětském oddělení nemocnice (sponzorsky dětskou čekárnu, třídy 2. ZŠ a Gymnáziu). 
Firma sponzoruje žákovský fotbalový oddíl i činnost FK. (Jednatelem Vrapo je Václav 
Počekajlo.) 
 
Správa a údržba silnic 
 
 Správa a údržba silnic se sídlem v Poříčí hospodařila v roce 1998 s 88 miliony korun 
(zima „přišla“ na 32 milionů – nebyla sice technicky náročná, ale s velkými výkyvy počasí  
a následnými deformacemi povrchu komunikací). 
 SÚS zaměstnává 98 pracovníků s průměrným platem kolem 9 000 Kč. 
 Náklady na zabezpečení sjízdnosti komunikací především v prvních měsících roku rok 
od roku stoupají. Soli (chlorid sodný) se spotřebovalo 3 600 tun (1 t přijde na 1 800 Kč  



+ dovoz, skladné, daň). Drtí se spotřebovalo ke 3 000 tun (užívá se hlavně v oblasti 
Krkonošského národního parku – ekologické důvody). Posyp struskou se už neprováděl. 
 SÚS se stará i o 14 000 stromoví podél komunikací – ročně se skácí průměrně  
20 stromů, nově vysadí (jeřáb, bříza, lípa) 100. 
 Také práci SÚS ztěžuje vandalské počínání – divoké skládky, odhozené pytle 
s odpadem v příkopech. 
 Technické vybavení v roce 1998 se zlepšilo zakoupením tří nakladačů (jeden  
na 2,3 mil. Kč). Celkově dostačuje. Hospodaření SÚS bylo i v roce 1998 vyrovnané. 
(Ředitelem trutnovského SÚS je Zdeněk Kos.) 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 



5. Průmyslová výroba 
 
Texlen – Přádelna, a.s. 
 
 V uplynulém roce 1998 došlo k právnímu sloučení společností TEXLEN – Vochlovna 
a přádelny lnu Trutnov, TOW Libeč a Kalná Voda, přičemž výroba Texlenu – TOW  
po přestěhování strojního zařízení přešla do Texlenu – VaPL a.s. v plném rozsahu  
i se zaměstnanci. 
 V roce 1998 bylo vyrobeno 994 t vochlovaného dlouhého vlákna, 319 t vochlovaných 
koudelí, 792 t přízí lenkových, 448 t koudelových a 215 t přízí suchopředených. 
 Průměrný přepočtený stav pracovníků byl 424. Nábor zaměstnanců pro třísměnný 
provoz není v našem regionu příliš úspěšný, proto se řeší zaměstnáváním pracovníků z Polska 
– v roce 1998 jich bylo 80. Žen je zaměstnáno 70 %. 
 Prodeje byly v roce 1998 realizovány ve výši 261 mil. korun. Celková výroba přízí 
činila 1 455 t, což představuje 19 277 Mm v průměrné jemnosti tex 75,5. 
 Texlen – VaPL je v celé akciové společnosti Texlen jediná přádelna. Větší část 
produkce je dodávána do holdingových tkalcoven. (Ředitelem Texlenu – Přádelna, a.s.  
na Horské 250 je ing. Jiří Hruboň.) 
 
Texlen – Horská a.s. 
 
 Jak si vedl v roce 1998 Texlen – Horská, a.s. (jeho provozním a personálním ředitelem 
je ing. Libor Kotek)  
 Výroba a prodej nití byly poznamenány částečným přesunem skacích strojů  
do společnosti Texlen – Vochlovna a přádelny lnu, a.s., dalším oživením prodeje  
na Slovensko, snahou snížit stav skladu hotových výrobků, který vznikl ve fázi přípravy 
stěhování niťárny. Ve 2. pololetí 1998 byla výroba nití omezena pouze na 3 skací stroje a 
v porovnání s rokem 1997 klesla téměř o 15 %. 
 V oblasti skaní se podařilo dosáhnout vyššího podílu pro a.s. Texlen, který činil  
ve hmotných jednotkách 60,2 %. V porovnání s rokem 1997 se zvýšila výroba o 87 t  
(18,9 %). Nárůst hodnoty skaní je ovlivněn zvýšením objemu skaní pro holding. 
 Výroba nití činila 77,7 t v hodnotě 20,3 mil. Kč, mzdová práce 547 t v hodnotě  
7,1 mil. Kč . Prodej utěrek ze zbytkových přízí 1,5 mil., prodej nití za rok 1998 24 mil. – 
prodej celkem 25 577 000 Kč. (Prodej nití ve srovnání s rokem 1997 je nižší o 1 mil. Kč   
(4 %). 
 Na středisku konfekce došlo k nárůstu výroby z důvodu ukončení činnosti konfekce 
v Texlenu – Krkonošská tkalcovna, a.s. Bylo ušito obruby 12 178 km při celkovém počtu 
5 753 000 kusů a koeficientu obruby 2,12/ks. 
 Výroba probíhala v jednosměnném provozu (klasické stroje), ve dvou a třísměnném 
provozu (obrubovací automaty). 
 Středisko GO provádělo především práce spojené s centralizací holdingu Texlen, 
především ve společnosti Texlen – Lena, a.s., Texlen – Horská, a.s. a Texlen – Vochlovna  
a přádelny lnu. 
 V plastikářské výrobě pokračovala výroba se specializací na běžce pro přádelny. 
 Podnikatelský záměr společnosti se nepodařilo splnit. Přes neustále se zvyšující 
náklady bylo nutné nezvyšovat ceny (konfekce a skárna) a nájmu nebytových prostor. Tyto 
položky tvoří 30 % tržeb. Finanční situace společnosti se nijak významně nezlepšila. 
 Výnosy v roce 1998 činily 74,9 mil. Kč (1997: 71,1 mil.), náklady 76,8 mil. (73 mil.), 
zisk před zdaněním  - 1,8 mil. (- 1,9 mil.), počet pracovníků 251 (259), průměrný měsíční 



výdělek 7 462 Kč (6 848 Kč), odbyt celkem 76,8 mil. (69,6 mil.), zásoby celkem 24,1 mil. 
(22,8 mil.). Krátkodobé závazky z obch. styku 13,4 mil. (5,1 mil.), pohledávky 14,6 mil.  
(8,4 mil. Kč). 
 
Pivovar Krakonoš, s.r.o. Trutnov 
 
 V roce 1998 došlo v trutnovském pivovaru Krakonoš, s.r.o., který má staletou tradici 
(v roce 1582 se spojili místní právovárečníci piva v jeden podnik) k poklesu výroby i odbytu 
piva oproti roku 1997. Konkurence velkých pivovarů je vůči těm menším nemilosrdná. 
Výroba piva se snížila o 17 420 hl a odbyt piva o 17 271 hl. Odbyt lahvového piva klesl  
o 11 948 hl a sudového piva o 5 323 hl. Největší podíl (80,75 %) na celkovém odbytu mělo 
pivo Krakonoš 12, 16,45 %, Krakonoš 10 a 1,24 %, Krakonoš 11. Ostatní piva 1,56 %. Vliv 
na snížení odbytu měly kromě již uvedené konkurence měly i nepříznivé podmínky na horách 
– nebyl sníh a návštěvnost proto nízká. 
 V květnu 1998 rozšířil pivovar nabídku nealko nápojů o minerální vodu Poděbradka. 
O její prodej je u zákazníků zájem – do konce roku se jí prodalo 3 491 hl. 
 Průměrný počet zaměstnanců se v roce 1998 snížil o 6 na 66. Průměrná mzda  
se zvýšila o 1 567 Kč (o 14,72 %). V roce 1999 zamýšlí pivovar zavést lahve NRV a pokusit 
se rozšířit prodej lahvového piva do Hradce Králové, Pardubic a dalších měst. (Ředitelem 
trutnovského pivovaru je Karel Janko.) 
 
 K hospodářským výsledkům: Ze 125 840 hl vyrobeného piva bylo 21 094 hl světlé 10, 
1 463 hl tmavé 10, 102 563 světlé 12, 385 hl tmavé 12, 335 hl světlé 14. 
 Z odbytého piva 124 848 hl bylo 73 263 hl piva sudového a 51 585 hl piva lahvového. 
(Světlá 10 v sudech 9 676 hl, v lahvích 10 862 hl) 10 tmavá v sudech 1 080 hl a v lahvích 
38 755 hl, 12 tmavá v sudech 448 hl a v lahvích 95 hl, 14 světlá 209 hl v lahvích.) 
 Lahvového piva Pito v lahvích bylo prodáno 582 hl, Dia piva v lahvích 496 hl, Nealko 
nápojů 2 155 hl a minerálek 3 491 hl. Tržby za prodané zboží (Pito, Dia, Nealko, minerálky) 
činily 10 475 000 Kč, z toho v prodejně 5 263 000 Kč. Mláta vyprodukoval pivovar 2 791 tun, 
spotřeba kvasnic činila 4 350 hl. Rozbitné (při dopravě) představovalo 13,63 hl. Spotřeba 
stand. sladu činila 18,16 hl. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců pivovaru činila 12 209 Kč. 
 
Ekvita, s.r.o. 
 
 Jak si vedla v roce 1998 firma Ekvita, s.r.o., Náchodská 6 ? Pro rok 1998 plánovala 
objem výroby ve výši 70 milionů s tím, že se pomalu snižuje podíl spolupráce s firmou Sahm 
v oblasti soukacích strojů pro polyethylenová vlákna, vzhledem k dlouholeté krizi na 
východoasijských trzích. Přesun výroby byl zaměřen na vývoj nových produktů pro zcela 
jinou oblast strojírenské výroby, tj. produkty řezací válce pro skartační stroje, vývoj 
paketovacích lisů a projekt Pacmaster (recyklace kartonů). 
 Ostatní doplňující sortiment strojírenské výroby včetně útlumové výroby čerpadel byl 
na úrovni roku 1997. V pololetí však došlo, bohužel, k radikálnímu stornu v oblasti textilních 
strojů (byly odřeknuty všechny zakázky pro Indonésii) a k obrovskému propadu výroby  
na 2. pololetí.  
 Vývojové projekty nebyly ještě ukončeny a propad nebylo okamžitě čím nahradit. 
Firma Ekvita musela přistoupit k radikálním opatřením v úsporách všech nákladů, což 
v důsledku vedlo i ke snížení stavu pracovníků z pomocných a obslužných provozů. Tato 
opatření sice nezamezila ztrátě, ale vytvořila nadějnou výchozí situaci pro rok 1999. Ztrátu 
fi rmy, která je z 95 % zaměřena na trh Evropské unie, ovlivnil také nepříznivě kurz koruny 
k marce. 



 V říjnu a v prosinci byly dokončeny vývojové projekty paketovacích lisů HPP –  
8 a strojů Pacmaster, což bylo nesporným úspěchem a předpokladem pro zlepšení v roce 
1999. 
 V roce 1998 pokračovala firma, která zaměstnává 100 pracovníků a která dosáhla jen 
55 milionů korun objemu výroby, v nutných investicích do technologie (za uplynulých šest let 
vzrostly na 18 milionů). Tato strategie se potvrzuje dlouhodobě jako správná a udržuje firmu 
na špici strojírenských podniků nejen v regionu. 
 
Elektrokov, a.s. 
 
 Jak se vedlo v roce 1998 a.s. Elektrokov? Celkový hospodářský výsledek činil 
1 913 000 Kč, z čehož středisková ztráta byla 1 381 000 Kč. Součástí uvedené ztráty je 
položka odpisů pohledávek a rezerva na odpisy v celkové výši 532 000 Kč. Jako zisková  
se projevila jen střediska kovovýroby a středisko motorů. 
 Provozu Elektrokovu ve Rtyni se nepodařilo v roce 1998 vyrovnat se ztrátou z počátku 
roku. Vedení a.s. se rozhodlo toto středisko zrušit a zdejší prostory nabídnout vybranému 
nájemci. Za rok 1998 vykázalo rtyňské středisko ztrátu 363 000 Kč. Příčinou toho byl i 
dlouhodobý útlum stavební činnosti nejen v regionu, ale i velká koncentrace konkurenčních 
fi rem. Ovlivnila to platební nekázeň stavebních firem a s tím zvýšené náklady na právní 
servis. 
 
 Také v oblasti pronájmu nebytových prostor byly problémy. Vleklé spory vede 
Elektrokov s firmami i jednotlivci, kteří bez výpovědi a s dluhem i za několik měsíců 
pronajaté prostory opustí – ke všemu ještě v devastovaném stavu. 
 Na špatném hospodářském výsledku se podílel i odpis nevyložitelných pohledávek – 
po lhůtě splatnosti neuhrazených faktur za výrobní činnost, pronájmy a penalizaci dosáhly 
5 900 000 Kč. To přirozeně omezuje společnost při nákupech technologie apod. 
 
 Při většině poptávaných zakázek naráží Elektrokov na nevyhovující strojní vybavení, 
které je velmi zastaralé. Nelze proto dodržet požadovanou přesnost a kvalitu. Nabídka 
kooperací se ze strany Elektrokov proto soustředila převážně na výrobu svařovaných 
konstrukcí, speciálních palet, výrobu nádob a dílů vyráběných na zakázku. 
 Negativně se ve firmě projevuje absence tvůrčích pracovníků konstrukce (tyto úkony 
je nutno zadávat jinam). 
 Z oslovených 30 zahraničních firem byla ze všech poptávek na dodávky výrobků, dílů 
a nebo založení společného podniku byla realizována jen jedna. 
 Slibné (na počátku roku) spolupráce s firmou CTS Okřínek (výroba automobilových 
nástaveb) byla přerušena v důsledku zhoršení odbytové situace této firmy. 
 Ke spolupráci s českými firmami přes úsilí Elektrokovu nedošlo – z důvodu zhoršení 
ekonomické situace. Snaha o hledání partnerské firmy k dlouhodobé kooperační spolupráci 
probíhá. 
 Na údržbu a opravy budov a zařízení bylo vynaloženo 600 000 Kč – malá částka  
na nějaké podstatné zlepšení – řešeno jen nejnutnější. 
 
 Průměrná mzda za rok 1998 byla sice 9 551 Kč, ale v této částce je zahrnuto  
i vyplacení odstupného zaměstnancům provozu ve Rtyni. Výše průměrné mzdy  
se ve skutečnosti snižuje asi o 2 000 Kč pod celostátní průměr. 
 
 
 



Paja, s.r.o. Poříčí 
 
 Veškerá činnost textilního podniku Paja byla v roce 1998 ovlivněna tragickou  
událostí, k níž došlo 9.3. kolem 4. hodiny ranní. Při výbuchu a následném požáru byla 
způsobena škoda na stavební části továrny za 85 mil. Kč., na strojním vybavení za 50 mil. Kč 
a bezprostředně byly ohroženy hodnoty ve výši 100 mil. Kč. Následkem utrpěných spálenin  
a dalších vážných zranění se nepodařilo přes maximální lékařskou péči zachránit životy dvou 
zaměstnanců. Jednomu zaměstnanci byl po ročním léčení v různých zařízeních přiznán 
invalidní důchod, další tři pracovníci utrpěli popáleniny 1. a 2. stupně. 
 
 Bezprostředně po výbuchu přijeli trutnovští hasiči (jejich pracoviště přímo sousedí  
se zasaženým objektem), záchranná služba a výjezdová skupina P ČR Trutnov. A příčiny 
požáru? V objektu klimatizační jednotky došlo k výbuchu, který zničil prakticky celou 
budovu. Některé stavební prvky a části technologického zařízení byly rozmetány do okolí až 
do stometrové vzdálenosti. 
 Příčiny výbuchu a požáru nebyly jednoznačně zjištěny. Závěr byl, že k tomu došlo 
v důsledku technické závady, jejíž vznik nelze přičítat nedbalosti konkrétní osoby či 
podcenění rizik vznikajících při zpracování lněného vlákna. 
 Vedení firmy muselo rozhodnout, aniž by znalo celkový rozsah škody, výsledky 
šetření, rozhodnutí pojišťovny, potencionální možnost ztráty zákazníků a mnoho dalších 
faktorů, ovlivňujících život podniku, zda-li se pokusit o obnovení výroby anebo podnik 
likvidovat. V uvedené době zaměstnával 120 pracovníků. Po dlouhých úvahách, jednáních  
a rozborech se vedení společnosti rozhodlo obnovit výrobu. 
 Díky pochopení sesterských textilek a dobrou spoluprací s Úřadem práce v Trutnově 
se podařilo umístit přechodně na 40 lidí v jiných závodech. Po celou dobu pobírali všichni 
zaměstnanci Paji průměrný výdělek. Výrobu bylo třeba vzhledem k nebezpečí ekonomického 
zkolabování urychleně obnovit. Hrozila i možnost ztráty dříve těžce získaných odběratelů, 
převážně zahraničních. 
 Se všemi postiženými zaměstnanci se podnik při náhradách škody určených zákony 
beze zbytku vypořádal, mnohdy při odškodňování úrazů nad rámec povinností. 
 Přibližně po sedmi měsících se podařilo i za ztížených podmínek výrobu znovu 
zahájit. Neustálými kontakty se zahraničními i tuzemskými odběrateli byly obchodní kontakty 
udrženy. Podařilo se dokonce zvýšit výrobu lněných přízí – rok po tragické události 
zaměstnává podnik 150 pracovníků. Při tom jsou dnes jejich sociální jistoty v porovnání se 
zaměstnanci jiných podniků ve městě podstatně vyšší. 
 Společnost Paja je předsvědčena, že se bude na domácích i zahraničních trzích i v této 
pro textilní výrobce nesmírně složité době i nadále prosazovat. Podaří-li se to podle představ 
podniku, pak pracovníci Paji nebudou trpět strachem ze ztráty zaměstnání a podnik tím 
pomůže trutnovské radnici alespoň trochu řešit stoupající nezaměstnanost. (Ředitelem 
podniku je Ing. Luboš Pátý.) 
 
ABB Energo 
 
 ABB Energo, s.r.o., v roce 1998: Na počátku roku byla předána do provozu dokončená 
rozvodna na Červeném Vrchu v Praze – patří mezi nejmodernější v Evropě. V dubnu proběhla 
migrace firemní počítačové sítě (včetně obchodně technických kanceláří v Teplicích, Ostravě 
a Brně) na Windows NT. V červnu přijela skupina švédských studentů ABB 
Industrigymnasium z Vasteras a Ludviky (4 chlapci a 1 dívka) a získávali ve firmě 
mezinárodní zkušenosti. 



 ABB se sponzorsky v Trutnově hodně uvádí (byla hlavním sponzorem 1. ročníku 
Varhanního festivalu – v květnu, podporuje mládežnický fotbal, podpořila i mezinárodní 
turnaj v basketbale žen O pohár města Trutnova – z 8 družstev přijela i dvě ze Švédska). 
 V září se firma ABB zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 
v expozici s ostatními českými ABB firmami. Od října je firma prezentována na světové 
informační síti Internet s adresou www.abb.cz.  Jako důsledek reorganizace maticové 
struktury ABB, přeskupení oborů do segmentů a vytvoření nových segmentů začínají probíhat 
přípravy na reorganizaci i v ABB Energo. V listopadu byl v Curychu potvrzen vznik nové 
firmy, skládající se z obou divizí ABB Energo, s.r.o., z ABB PPC, Asea Brown Boveri, s.r.o. 
a ABB s.r.o. Industry. Počet zaměstnanců se téměř zdvojnásobil (skoro 400). Byly vytvořeny 
tři organizační jednotky – nová firma se sídlem v Trutnově ponese název ABB Energo  
(od 1.1.1999). Největší projekt, na jehož realizaci se naše firma podílela, byla rekonstrukce 
rozvodny T 700 v Chemopetrolu Litvínov s dokončením v červnu 1999, uvádí ve své zprávě 
ing. Nosek. 
 
ZPA CZ 
 
 Rok 1998 byl pro společnost ZPA CZ pátým rokem její činnosti, poznamenaným 
poklesem poptávky tuzemské i zahraniční. Přesto se podařilo splnit roční cíl – dosažené 
ekonomické výsledky jsou v historii společnosti nejlepší. Tržby činily 216 mil. Kč a zisk 
z provozní činnosti byl více než 16 % tržeb. Koncem roku zaměstnával ZPA 287 pracovníků 
s průměrnou měsíční mzdou 12 000 Kč (65 ve výrobních dělnických profesích, 64 v režijních 
dělnických profesích, 38 v ostatních profesích a 120 zaměstnanců v technických a 
administrativních útvarech). Racionalizace činností v jednotlivých oblastech podnikání 
probíhá a ve vazbě na dosahované výsledky se jednotlivá střediska optimalizují. Cílem je 
zkvalitnění struktury zaměstnanců a snížení stávajícího věkového průměru. 
 Obchodní aktivity ZPA byly zaměřeny především na energetiku ČR a dodávky  
pro odběratele z této oblasti tvoří rozhodující část tržeb. Mezi největší odběratele standardní 
výroby patří Severočeská energetika – novým odběratelem se stala Jihomoravská energetika. 
Úspěšně pokračoval export na Slovensko, Polsko, Holandsko a Bulharsko. Významné byly 
dodávky řídícího systému ekologizace kotlů pro EPO a poruchových signalizačních zařízení 
pro kompletaci exportních případů firmy ABB do Abu Dhabi. Stabilní byly i dodávky služeb 
a médií firmám Siemens a ABB Energo. 
 I v roce 1998 vynaložila společnost značné prostředky na podporu vývoje, výroby a 
prodeje v oblastech: Přístrojové a programové vybavení vývojového oddělení pro program 
HDO a elektronické elektroměry, modernizace výpočetního a řídícího systému, realizace 
celopodnikové sítě využívající informací Internet aj. 
 Dodržováním vysoké technické úrovně a kvality výrobků se dařilo prosazovat se  
na trhu přes značnou zahraniční konkurenci. Probíhá příprava pro certifikaci dle ISO 14 000 
(zkvalitňování systému řízení, eliminace možných dopadů výroby na životní prostředí). 
 
 Významným mezníkem v historii firmy bylo uzavření licenční smlouvy se švýcarskou 
fi rmou EMU na výrobu elektronických elektroměrů. V roce 1999 se zahájí výroba statických 
domovních elektroměrů. 
 
DST, a.s. 
 
 Z činnosti a.s. DST (Dřevostroj) Trutnov v roce 1998: Tržby z vlastnící činnosti činily 
47 088 000 Kč, ztráta 7 610 000 Kč. Společnost zaměstnávala 60 pracovníků s průměrným 
výdělkem 10 615 Kč. 



 Hospodářské výsledky byly i v tomto roce poznamenány velmi omezenou investiční 
činností v dřevozpracujícím průmyslu. Přes snahu vedení společnosti nebyl nalezen výrobní 
program s dobrými odbytovými možnostmi, který by nahradil propad ve výrobě 
dřevozpracujících strojů. 
 Montáží technologického zařízení v Litvě byla dokončena zakázka pro rakouskou 
fi rmu. V průběhu roku byla ověřována výroba pásových pil pro anglickou firmu Forestor.  
Byl vyroben prototyp frézy pro zpracování dřevařského odpadu. 
 Zvýšené náklady spojené s novou výrobou společně s nevyužitými výrobními 
kapacitami se promítly do hospodářského výsledku, který skončil s velkou ztrátou. 
 Z rozhodnutí majoritního vlastníka zakoupila společnost část a.s. Trizon Teplice,  
ze které se od 1.1.1998 stala provozovna DST Trutnov. Tento nákup nebyl ze současného 
pohledu přínosem. Výsledky z činnosti tohoto provozu se neprojevily v celkových výsledcích 
příznivě, naopak došlo k odčerpání finančních prostředků ke krytí nákladů tohoto provozu. 
 
ČKD Dukla, a.s. 
 
 Uplynulý rok probíhal v ČKD Dukla, a.s. Praha, závod Trutnov za narůstajících 
problémů v českém hospodářství a zostření konkurenčního prostředí v evropském i domácím 
teritoriu. Urychleně bylo třeba přijmout úsporná opatření v technické i personální oblasti. 
V roce 1998 klesl počet zaměstnanců z 203 na 145, když obrat proti roku 1997 klesl o 28 %. 
 Díky razantním opatřením se podařilo i v roce 1998 udržet ziskovost závodu a rozšířit 
okruh zákazníků v ČR, ale i v Řecku, Švédsku a Norsku. Potvrdil se předpoklad postupného 
zvyšování prodeje nádob na pitnou vodu a došlo tak k podstatné změně složení rozhodujících 
sortimentů výrobků závodu. 
 Nezbytným předpokladem pro pohyb na nových evropských trzích se ukázalo 
certifikovat závod dle evropských norem a standardů, které by potenciálním zákazníkům 
zaručily kvalitní parametry zakupovaného zboží. Úspěšnou certifikací dle ISO 9001 se 29.5. 
1998 zařadil závod mezi uznávané evropské výrobce tlakových nádob. 
 V roce 1998 byly zahájeny intenzivní práce na odstranění starých ekologických závad 
(těžba znečištěné zeminy v Sokolské ulici, její očištění a zpětné přemístění sem  
za souběžného čištění podzemních vod. To bylo v době extenzivního budování socialismu 
zanedbáváno a velmi poškodilo životní prostředí). 
 Ředitelem trutnovského závodu je ing. Ladislav Malý. 
 
Siemens Elektropřístroje, s.r.o. 
 

                                    
 
 Siemens Elektropřístroje, s.r.o. Trutnov se stal od 1. ledna 1998 konsolidovanou 
společností v rámci Siemens AG. 



 Počet zaměstnanců se v tomto roce zvýšil na 1716 oproti 1384 v roce 1997. Průměrné 
platy se zvýšily o 16 % na 12 659 Kč. Fluktuace klesla z 13,9 % v roce 1997 na 5,82 % v roce 
1998. Nemocnost se ustálila na 7 %. Obrat se zvýšil z 1397 mil. Kč na 1 443 mil. Kč. 
 10. června byl získán pozemek na stavbu výrobní haly ve Volanově. 17. července byl 
proveden slavnostní výkop a byly zahájeny stavební práce, které byly dokončeny 31. prosince 
1998. Od prvního lednového týdne 1999 se stěhovaly tři výrobní linie, které už naplno 
pracovaly v nové hale počátkem února. 
 3. července 1998 bylo v Trutnově vyrobeno 50 000 000 relé Mini K. 13. září získala 
společnost certifikát AS 9000 a VDA 6.1. 
 1. října 1998 byl vyroben v nástrojárně Siemens 100. výrobní modul. 
 4. listopadu 1998 byla společnost Siemens Elektropřístroje, s.r.o. Trutnov seznámena 
s rozhodnutím Siemens AG prodat divize HL a EC, které jsou zastoupeny v Trutnově. 
 8. prosince vyšlo 1. číslo zpravodaje Siemens Elektropřístroje, s.r.o. Trutnov. 
 1. ledna 1999 byly založeny společnosti SET HL, s.r.o. a SET A&D, s.r.o., což 
vyplynulo z rozhodnutí Siemens AG. Od 1. ledna 1999 má Siemens Elektropřístroje nového 
generálního ředitele Dr. Jochena Eickholta.  
 
Texlen – Bělidlo, a.s. 
 
 Jak plnil své výrobní úkoly v roce 1998 Texlen – Bělidlo, a.s.? Úprava přástu 433 t, 
bělení lnářské příze pro Tx 42 t, bělení ln. příze  pro cizí 69 t – celkem bělení 111 t. Bělení 
bavlnářské příze pro Tx 30 t, pro cizí 78 t – celkem bělení bavlny 108 t. Barvení lnářské příze 
40 t, barvení bavlnářské a směs. příze pro Tx 46 t. Barvení lnářské příze pro cizí 17 t, barvení 
bavlnářské a směs. příze pro cizí 88 t. Barvení válů 2 t. (V Texlenu pracuje na 70 osob.) 
 Úprava přástu a přízí celkem 1 369 t – 99,4 % plnění. Plán na rok 1999 3 218 t. V roce 
1998 byla provedena modernizace 2 ks Duo a Eco blok, byl instalován barvicí aparát pro malé 
partie od fy Scholl, Švýcarsko. 
 
Texlen – Úpravna textilií, a.s. 
 
 Texlen – Úpravna textilií, a.s., je jednou ze dvou úpraven textilií holdingu. Její 
výrobní možnosti jsou soustředěny do technologického stupně úpravy textilií zejména praním, 
bělením a barvením včetně termozolového barvení a dokončovacích úprav (sortiment 
zahrnuje utěrky, ručníky, matracoviny, stanovky, slunečníkoviny, dekorační a oblekové 
tkaniny). Součástí jednotky je šlichtovna osnov a další přípravné provozy (snovárna, 
cukrárna) a třídírna tkanin. 
 V roce 1998 bylo upraveno 4 276 000 stavových metrů tkanin a nešlichtováno 
4 634 000 metrů šlichtovaných osnov. Odbyt byl realizován v hodnotě 119,7 mil. Kč (66,7 % 
pro splnění požadavků dceřiných a.s., 20,7 % pro vlastní plnění tuzemského odbytu, 12,6 % 
pro přímý export.) Společnost hospodařila s kladným výsledkem 1 816 000 Kč  
(před zdaněním). Zaměstnáno bylo 87 osob. Na hospod. výsledek měl vliv i vysoký podíl 
mzdové práce pro cizí odběratele (80 % výroby úpravny). Mezi největší partnery ve mzdové 
práci patřily KPM 300 km, König 270, Frolen 205, Mileta 133 a Technolen 118 km 
upravených tkanin. 
 Nejdůležitějšími obch. partnery byly Alfa SRN (7,5 mil. Kč), Weber SRN  
(4,5 mil. Kč ) a Arma SR (2,6 mil. Kč) – přímý vývoz. V tuzemsku firma Hegedősch  
(1,7 mil. Kč ), Kotov (1,7 mil. Kč) Japid (1,3 mil. Kč). Hodnota odbytu v roce 1998 byla 
119 674 000 Kč – celkem. Export ve výši 15 130 000 Kč. 
 Nevyužité výrobní a skladovací prostory jsou pronajaty firmě BHB Okna k výrobě 
platových oken. 



 Od 2.1.1999 přešlo z Texlenu Úpice veškeré třídění upravených tkanin na akciovou 
společnost Texlen, Voletinská. Z investičních akcí byla zahájena přestavba kalandru, která 
však nebyla z technických důvodů v roce 1998 dokončena. 



6. Zemědělství, příroda 
 
Lednové počasí 
 
 Z lednového počasí v roce 1998: 1.1 teplota nezimní – kolem 00C, sníh prakticky 
žádný.  2.1. námraza, 00C. 3.1. +10C, oblačno. Stejně tak i 4.1. Po nočním prudkém dešti  
a vichřicovém větru ráno 5.1. +20C, přes den +40C. Na 6.1. noční déšť se sněhem, 00C.  
7.1. -20C, sněhové přeháňky, přes den nad 00. 8.1. odpoledne +50C. 9.1. déšť, i v noci, +40C. 
10.1. dokonce +70C. I v dalších dnech nezimní počasí, teploty nad 00C. Až 15.1. –40C,  
přes den 00C. 16.1. celý den mrholí. Nezvyklé teploty vedou k narašení keřů a stromů. Až  
do 22.1. se pohybují denní teploty kolem –40C, přes den málo nad 00C. Sněhu málo – divná 
zima. 23.1. ráno –60C a celý den mrazivo (-50C). 24.1. –70, přes den –60C. 25.1. –90C, silný 
vítr, navečer –100C. 26.1. –120C, polojasno, během dne –100C, slabý poprašek sněhu, 31.1.  
–70C, chumelí, navečer –170C. Že by konečně zima? 
 
Únorové počasí 
 
 Únor začal zprudka. 1.2. -220C, přes den -120C. 2.2. -150C, během dne -100C, 
chumelí. Sněhu dost. 3.2. -130C, 4.2. -110C, přes den -60C. 5.2. -170C, během dne -90C.  
6.2. -100C, mlha, přes den -50C. 7. a 8.2. ranní teplota -4, přes den -50C. 9.2. denní teplota 
kolem 00C. 10.2. ráno -5, přes den +20C, pěkný den, skoro jarní. 11.2. -90C, během dne 00C. 
12.2. ve dne +30C. 13.2. +20C, po celonočním dešti sníh pryč, přes den +60C. 14., 15. a 16.2. 
„ jarní“ dny – denní teplota až 90C (16.2.). 17.2. po nočním dešti prší i ráno, přes den kolem 
00C. 18.2. -50C, za poledne 00C. 19.2. -40C ráno, během dne +40C. 20.2. -70C, v poledne 
+60C. Další dny ranní mrazíky polevují. 23.2. ráno už +20C, během dne +70C. 24.2. +30C, 
občas sprchne. Až do konce února ráno -5, přes den +6. Sníh chybí. Ledový vítr. 
 
Březnové počasí 
 
 Březen začal slabými ranními mrazy -4, -30C. Občas déšť se sněhem. Od 3.3. už zase 
teploty nad nulou. 3.3. za poledne +50C, 4.3. dokonce +110C. Občas déšť. 6.3. sice 
chumelenice, ale všude jen častým deštěm sněhová břečka. 7.3. přes den +60C, 8.3. +40C, ale 
9.3. už -70C. Do rána všude bílo, večer -70C, ledový vítr. 10.3. -70C, 11.3. -130C, 12.3. -150C, 
přes den -40C, silný ledový vítr. 13.3. -50C, přibylo sněhu, ale další den už bez sněhu. 
Teploměr nad nulou, občasný drobný déšť. 16.3. zase už -90C, za poledne +20C, celé 
dopoledne prší. 17.3. v poledne +50C, poprchává. 19.3. slabý ranní mrazík -30C, přes den  
nad 00C. 20.3. chumelí, letový vítr, občas slunce. Na první jarní den aprílový čas. 21.3. -50C, 
občas chumelí, sníh zatím drží. 23.3. už ráno zase -110C, mrazy až do 26.3. 27.3. ještě -50C, 
přes den +70C, k večeru déšť, 28.3. ráno už +10C. 29.3. denní teplota dosahuje 100C, 30.3. 
dokonce 130C. 31.3. ráno -40C, ale přes den +100C. 
 
Dubnové počasí 
 
 První duben se rozběhl už skoro letně – přes den +150C. Jarní ráz mají i další dny 
(mezi 10-150C), ranní teploty kolem +50C. Ještě 6. a 7.4. se pohybují denní teploty kolem 
+120C. Od 8.4. však zase ochlazení. 9. až 11.4. ranní mrazíky. Prší. 11.4. odpolední teplota 
ukazuje +70C. 12.4. kolem 00C, ledový vítr, prší vytrvale, stejně tak i 13.4. Částečné oteplení 
a vyjasnění (+50C). 14.4. -70C, přes den +70C. 15.4. -50C, přes den +100C. 16.4. ráno +10C, 
v poledne +60C. Chladný vítr nepřetržitě. 17.4. 00C, přes den +60C, 18.4. +90C. 20.4. ráno 



sice -40C, za poledne už +90C, 21.4. +100C. 22.4. +140C, 23.4. +180C, 24.4. +160C, 25.4. 
+180C, 26.4. dokonce +200C. 27.4. ráno +80C, v poledne 190C. Další dny slabý pokles 
odpoledních teplot na +160C. 30.4. bouřka. 
 
Květnové počasí 
 
 Prvního května ukazoval teploměr ráno +40C, odpoledne 160C. 2.5. +40C, v poledne 
+110C. 3.5. ráno +70C, za poledne 150C, déšť, ochlazení. Od 5.5. však už zase vzestup teplot 
– 5.5. +90C, 6.5. +10C, 7.5. +170C, 8.5. 200C, 9.5. 220C, 10.5. 240C, stejně tak i 11. a 12.5. 
Letní dny, „zmrzlí“ muži nepřišli, i když 13.5. klesla denní teplota na +100C, 14.5. ráno 00C, 
ale přes den už 160C. Další tři dny ranní teploty 3 až 40C, za poledne kolem 100C. 18.5. ráno 
už +90C, za poledne 150C, 19.5. +50C, v poledne +180C. Až do 23.5. však pokles denních 
teplot – 21.5. +100C, 22.5. ráno jen +10C, v poledne +60C, stejně i 23.5. Vzestup denních 
teplot od 25.5., kdy +90C (26.5. +130C, 27.5. 170C, 28.5. 240C, 29.5. 220C, 30.5. 240C. 31.5. 
ráno 100C, přes den 190C, navečer 130C). 
 
Červnové počasí 
 
 První červnový den pokračoval v nedobré sérii bezdeštných dnů – už dlouho nepršelo. 
I když obloha zatažena, neprší. 2.6. 150C, 3.6. 180C, 4.6. 190C (noční bouřka jen s krátkým 
zapršením). Sucho děsí. 5.6. ráno 120C, přes den 230C, 6.6. 150C, 260C. Stejný i následující 
den. Od 8.6. ranní ochlazení na 130C, celý den poprchává. Medard sliboval dlouhé deště. 
10.6. od večera prší. 11.6. 80C, prší od rána i večer, 100C. Drobně prší i 13.6. Časté dešťové 
přeháňky poznamenaly den 13.6. Za poledne 90C, 14.6. 100C, 15.6. 150C. 16.6. ráno 100C, 
odpolední a noční déšť, +130C. 18.6. přes den 100C, 19.6. 150C, 20.6. 180C, 21.6. 200C,  
22.6. 170C, 23.6. 150C, odpolední déšť a bouřka. Po nočním dešti a bouřce 27.6. 120C ráno a 
230C v poledne. 28.6. 210C, zbývající červnové dny kolem 200C. 
 
Červencové počasí 
 
 Červenec nezačal příliš letně – ráno 120C, přes den 170C. 2.7. 80C, v poledne 160C, 
chladný vítr, 3.7. ráno jen 50C, 4.7. v poledne jen 120C, 5.7. 110C. 6.7. ráno 80C, přes den 
120C. 8.7. ráno 50C, za poledne 110C. 9.7. ráno jen 10C, přes den 150C, večerní déšť. Ranní 
teploty se až do 19.7. pohybují pod 100C. Denní až do 13.7. se zvyšují – 10.7. 170C, 13.7. 
220C. 14.7. po nočním dešti pokles na 160C. To trvá až do 19.7., kdy prožíváme opravdový 
letní den se 240C. Následující den 20.7. je tropický – 340C, 21.7. už „jen“ 270C. 22.7. ráno 
170C, přes den 300C. Často pršívá, hlavně v noci. 24.7. po nočním dešti a velké bouřce 280C. 
25.7. od půlnoci prší, ráno lije, 210C. Prší i další dny s menším ochlazením – ráno kolem 
100C, přes den nad 200C. 28.7. po nočním dešti a bouřce 170C, i 30.7. ráno jen 100C a  
přes den 170C. 31.7. stoupla denní teplota na 210C. 
 
Srpnové počasí 
 
 První srpnové dny nebyly příliš letní. 1.8. ráno 60C, přes den 180C. 2.8. po nočním 
li jáku a bouřce také žádné vedro. Od 3.8. se však už všechno změnilo. Ranní teploty jsou sice 
kolísavé, ale v průběhu dne horko. 3.8. 130C a 200C, 4.8. 120C a 220C, 5.8. 70C a 240C,  
6.8. ráno jen 50C, ale přes den nad 200C. Chladná rána jsou i 10.8. (50C) a 11.8. (jen 30C),  
i když za poledne 240C. 12.8. byl teplotně zase rekordní – 320C. 13.8. přichází ochlazení – 
přes den jen 140C. 14.8. v poledne jen 150C. Teplotní výkyvy pokračují. 15.8. ráno 70C,  



přes den 230C. 17.8. zrána 110C, za poledne 240C. 18. a 19.8. menší pokles denních teplot. 
20.8. ráno 30C, v poledne 180C. Až do konce srpna nepřekročily ranní teploty 60C. Velký 
pokles je i u teplot v průběhu dne. 21.8. 70C a 160C, 22.8. 70C a 110C, 23.8. 60C a 100C,  
26.8. 40C a 80C, 27.8. 50C a 100C. Prudké ochlazení – velmi nepříjemno v bytech (svetry, 
bačkory), trpí hlavně děti a starší lidé, vynutilo si zapojení horkovodu. Co do počasí, byl srpen 
opravdu extrémní. 28.8. ráno 40C, přes den 60C, 29.8. 50C a 130C, 31.8. 40C a 90C. 
 Srpen vůbec nesplňoval tradiční předpoklady tepla. Dost pršelo a bylo nepříjemně 
chladno. 
 
Zářijové počasí 
 
 Chladným ránem začalo září 1998 – hladina teploměru klesla k 00C. 2.9. ráno už 
+100C, přes den 140C, 3.9. ráno +40C, přes den 160C, 4.9. ráno +70C, v poledne 110C. I když 
o přepršky není nouze, pořádný liják přišel v noci na 6.9., prší i ráno. V poledne 140C.  
7.9. ráno 60C, za poledne 150C, 8.9. přes den 160C (pršlavý den), 9.9. 100C a 180C ve dne, 
10.9. v poledne 200C, 11.9. během dne 150C. Následovala série deštivých dnů s ochlazením. 
Až do 15.9. ráno +20C, přes den kolem 50C. 16.9. po nočním dešti +50C, přes den 100C. 
Občas prší. I 17.9. stejné počasí. Ranní teploty 18. a 19.9. jen 50C, 20.9. dokonce 30C.  
21.9. zase jednou sluneční den, 160C. 22.9. pokles denní teploty na 100C. Další tři dny ráno 
20C, přes den 130C. Až do konce měsíce nevlídný čas s ranními teplotami kolem 70C, 
odpolední nepřekročí 110C. 
 
Říjnové počasí 
 
 První říjnový den už nevybočil z řady typicky podzimních. 1.10. ráno 30C, přes den 
50C, přeháňky. 2.10. prší a prší, teploměr na nule. 4.10. 20C, v poledne 60C. 5.10. přes den 
kolem 00C. Časté přeháňky poznamenávají i další říjnové dny. Mírné oteplení ve dnech  
8.-12.9. (ráno 70C, přes den 100C). 13. a 14.10. ráno 20C, přes den 60C, v dalších dnech  
(15. a 16.10.) až 100C. 18.10. mráz -30C, stejně tak i 20.10. (k večeru bouřlivý vítr, déšť, 
kroupy). 21.10. ráno -20C, v poledne +10C. 22.10. ranní mrazík, přes den 80C, 23.10. dokonce 
120C. 24.10. ráno 20C, v poledne 40C, občasný déšť. 27.10. slabě pod nulou, přes den 50C, 
přeháňky. 28.10. po celonočním dešti i přes den přeháňky (70C). 29.10. kopíruje 28.10.  
A nejinak tomu je 30.10. (+20C) i 31.10. ráno -10C, přes den +10C. (Propršené dny i noci.) 
 
Listopadové počasí 
 
 Deštěm začal i první listopadový den – přes den jen 20C. Prší i další dny. 2.11. -10C, 
přes den 00C. 4. a 5.11. ráno +10C, prší. 7.11. překvapil mráz -70C, 8.11. -50C, 9.11. -20C. 
Přeháňky přetrvávají. Další dny poznamenává mráz (-3, -40C), přes den 00C. 17.11. ráno  
-40C, přes den i večer drobně sněží, 00C. 18.11. ráno i večer -50C. Sněhové přeháňky.  
19.11. -100C, přes den -4, navečer -80C. 20.11. -90C, sněhu přibývá. Celý den -90C. 21.11. už 
-140C. 22.11. -160C. 24.11. -90C. Až do konce listopadu ranní mráz od 5 do 80C. Takové 
teploty i přes den. 
 
Prosincové počasí 
 
 Jen první polovina prosince je zimní (druhá deštově podzimní). 1.12. -100C, přes den  
-90C. 2.12. -12 ráno, za poledne -80C. 3.12. -90C, ale další tři dny zmírnění mrazů (-4, -50C). 
Drobně sněží, ale vytrvale. 7.12. ráno i přes den -90C. Sněhové přeháňky i 8.12. Ještě 9.12. 



ráno -110C, ale 10.12. -170C (v poledne -110C), 11.12. -220C, přes den -140C. 12.12. -150C, 
k večeru -100C. 13.12. pokles mrazu -40C, za poledne -20C. V noci silný déšť, teplota  
nad nulou. 14.12. -20C, obleva, přes den kolem 00C, 15.12. za poledne +20C, sníh mizí.  
16.12. prší, +20C, 18.12. -70C, přes den -20C. 19.12. -4, chumelí, prší. Mrznoucí déšť padá  
i 20.12. Denní teploty -30C, kolem 00C. 26.12. přes den -30C. 27.12. -5, velká ledovatka,  
za poledne -30C. Cesty ledovatkou neschůdné i v další dny.  Denní teploty kolem 00,  
30.12. +20C. Sněhu je málo, spíše samý led. Takové počasí i na Silvestra. 

 
Struktura zemědělského podnikání v Trutnově 
 
 Struktura zemědělského podnikání v Trutnově v roce 1998:  
Farmers, s.r.o. hospodařila na 2 063 ha (z toho orná půda 1 440 ha, louky a pastviny 621 ha, 
pícniny 1 060 ha, obiloviny celkem 379 ha). V živočišné výrobě měla společnosti celkem 
1 292 ks skotu, krav 691 ks. Farmers spolupracuje s dalšími firmami, které mají jako vedlejší 
činnost zemědělskou výrobu. Jsou to Ekoreal, s.r.o., Real trade, s.r.o., Neve, s.r.o., Mikafarm, 
s.r.o. a Mika, a.s. 
 Zemědělské družstvo Trutnov Volanov vlastní 636 ha půdy (orné 546 ha, louky a 
pastviny 88 ha, obiloviny celkem 294 ha, brambory 100 ha, řepka 51 ha, písniny 41 ha, hrách 
15 ha). Dále 48 ks skotu. 
 Valentová Libuše, Trutnov – Bojiště se zabývá chovem brojlerových kuřat. 

Raiterová Jaroslava, Trutnov – Lhota 64 vlastní 17 ha luk a pastvin, 8 ks skotu (4 ks 
krav). 

Čepelka Josef, Trutnov, Lhotecká 438 vlastní 10 ha luk a pastvin. Chová dva koně. 
 Kocková Jiřina, Trutnov 4, Babí 79 se zabývá chovem koní, prasat a prací v lese. 
Vlastní 25 ha luk a dva koně. 
 Bohm Vladislav, Trutnov, Horská 4 hospodaří na 7,3 ha luk a pastvin. Drží 4 ks skotu 
(2 krávy). 
 Ufniarzová Zdeňka, Trutnov, Oblanov 30 hospodaří na 30 ha půdy (orná 8 ha, louky 
12 ha). Na 4 ha pěstuje pšenici, na 2 ha ječmen, na 0,5 ha brambory. Chová 4 ks skotu  
(do 1 roku), 1 jalovici, (nad 2 roky), 1 býka (nad 2 roky), 3 jalovice (1-2 leté), 4 krávy,  
3 chovné prasnice a 18 prasat. 
 Jakoubková J., Trutnov, Babí se zabývá chovem koz a výrobou kozích sýrů. 
Hospodaří na 160 ha luk a pastvin a chová 182 koz. 
 
Farmers, s.r.o. 
 
 Nejvýznamnější trutnovskou zemědělskou firmou je Farmers, s.r.o. Ta podniká v okolí 
Trutnova již od roku 1991. 
 Zabývá se chovem dojnic – 650 ks. Jejich užitkovost se podařilo zvýšit o 1,26 l. 
Ozimů má společnost zaseto 179 ha. Nepodařilo se jí realizovat uvažovanou rekonstrukci 
kravína ve Starém Rokytníku (pro řadu přetrvávajících problémů v zemědělství). 
 A pokud jde o pracovníky? Před vznikem firmy Farmers bylo zaměstnáno na závodě 
Státní statek 130 osob. V roce 1997 (už za působnosti Farmers) klesl jejich počet na 95, v roce 
1998 na 72, v roce 1999 už kolem 56. Rozsah výroby zůstal přitom stejný. (Další snižování 
bez větších investic není možné). 
 V zemědělské prvovýrobě je i pro Farmers situace složitá. Vcelku se však vedení 
Farmers dívá do budoucna optimisticky a věří, že i v zemědělství nastanou normální poměry. 
 
 



Okresní agrární komora 
 
 Posoudit současnou situaci v zemědělském podnikání okresu a konkretizovat 
požadavky zemědělců bylo hlavní náplní zasedání valné hromady Okresní agrární komory 
Trutnov 7. března ve Fořtu. Předseda OAK ing. Kraus po bilancování uplynulého období 
konstatoval, že OAK registruje 59 členů. Mezi novými je i Mika-Farm, s.r.o. Trutnov. 
Předsedou OAK se stal opět ing. Kraus. „Blíží se české zemědělství rychlému konci?“ Tak 
vyzněla i protestní akce zemědělců 5.3. v Břeclavi. Ti postrádají především ochranu 
tuzemského agrárního trhu proti dovozům subvencovaných potravin ze zahraničí. 
 I v roce 1998 byla pole oseta včas. Zemědělci se však obávají, že po žních celou úrodu 
neprodají. Pokles výkupních cen obilí zhoršuje nerentabilitu zem. produkce.  Tyto obavy 
vyjádřili 20.5. na protestní akci v Praze i trutnovští zemědělci. 
 V případě, že nedojde k okamžitému řešení kritické situace v zemědělství, OAK 
Trutnov plně podpoří koordinovaný postup při blokaci hraničních přechodů k zabránění 
importu dotovaných zemědělských komodit. 
 
Kritická situace v zemědělství 
 
 Velké protestní akce zemědělců a potravinářů se uskutečnila za účasti firem z celého 
Trutnovska 27. listopadu. Mezi sedmi připravenými trasami, na které vyjely zemědělské 
stroje a auta, byla i trasa z Poříčí do Trutnova a dále do Horního Starého Města. Protestní akce 
se zúčastnilo celkem 38 traktorů s nářadím, 2 traktory bez závěsu, 1 řezačka, 8 nákladních aut 
a 9 doprovodných vozidel. Mezi hlavními aktéry akce byli i Trutnovští. A samozřejmě i 
OAK, jejíž vedení očekává od protestní akce, že si spotřebitelé a vláda uvědomí, v jakém 
zoufalém stavu zemědělství je. Problémy zemědělské prvovýroby jsou i na Trutnovsku 
dlouhodobě přehlíženy. 
 
 Zvláštní leták k protestní akci 27.11.1998 upozorňuje, že zemědělství je v největší 
krizi od začátku transformace společnosti v roce 1989, konkrétně uvádí ztráty zemědělců  
při výrobě a prodeji masa, mléka, cukrovky a dalších komodit, pozdní placení (často  
i nezaplacení) za dodané produkty. „Všechny státy s vyspělou kulturou a ekonomikou si 
chrání své zemědělce.“ 
 
Lesy a parky, p.o. 
 
 Lesy a parky města Trutnova, p.o., spravovaly v roce 1998 lesní půdní fond i rozloze 
2 000 ha a budovy sloužící lesnímu provozu, městský park a městské hřbitovy. 
 Lesní půdní fond se nachází na 19 katastrálních územích. 139 ha lesních porostů 
(lesopark) navazuje na městský park. V roce 1998 bylo zalesněno 24,28 ha 157 000 
sazenicemi, z velké části melioračních a zpevňujících dřevin. Prořezávky byly provedeny  
na 46 ha, výsek plevelných dřevin na 11,5 ha. Probírky do věku 40 let na 32,5 ha, ožínání  
na 127 ha, ochrana proti okusu na 89 ha, oplocování v délce 6,32 km, postřiky proti klikorohu 
na 41 ha. Těžba dřeva obnášela 9 594 m3, mýtná těžba 5 723 m3, předmýtní 2 470 m3. 
Ochrana lesa byla zaměřena proti bekyni mnišce, ploskohřbetce a kůrovci (asi na 1 400 ha). 
Dodávky dřeva činily 9 261 m3 při zpeněžení za m3 1 340 Kč. 
 Údržba lesních cest byla zaměřena především na opravy povodňových škod z roku 
1997, prováděly se i nutné opravy budov (střechy). 
 Regenerace stávajících porostů a náhradní výsadba probíhala na Šibeníku, Janském 
vrchu a svahu nad nemocnicí. 
 V režijní honitbě „Království“ bylo uloveno 25 ks srnčí zvěře, 13 ks zvěře černé,  



3 zajíci a 10 ks škodné (7 lišek a 3 kuny). 
 
Městský park 
 
 Městský park byl převzat do komplexní péče LPMT 1. ledna 1998. Kolaudace 
opravené fontány s drakem proběhla 4.8. V prosinci 1998 byla schválena dotace ze SFŽP. 
Jedná se o částku ve výši 80 % z 1,553.000 Kč, požadované na základě projektu „Regenerace 
stávajících porostů a náhradní výsadba“ zpracovaného na období čtyř let. Celkové náklady 
vynaložené na údržbu parku (je nesporně botanickým klenotem Trutnova) v roce 1998 činily 
328 000 Kč. 
 LPMT zaměstnávaly 24 dělníků a 10 techn. hosp. pracovníků. Od 30. června  
po odchodu Bořivoje Trávníčka (od roku 1992, kdy vykonával funkci lesmistra, vykonal 
velký kus práce) je ředitelem příspěvkové organizace ing. Jaroslav Semerák. 
 
Hřbitov 
 
 První obřad v nové obřadní síni na trutnovském centrálním hřbitově (je z roku 1875) 
se uskutečnil 30. ledna 1998. Rekonstrukce hřbitovní kaple sv. Kříže z doby založení hřbitova 
na obřadní síň byla zahájena v 1. etapě 12.2.1997. Povolení k předčasnému užívání bylo 
vydáno OVŽP MÚ. 
 V 2. etapě stavebních prací byly provedeny demoliční práce dosavadní obřadní síně 
(leden 1998), zahájeny stavební práce nové administrativně správní budovy (duben), předání 
do trvalého užívání (4.12.1998), předání organizaci LPMT jako provozovateli 15.12., 
přestěhování správy hřbitova do nové budovy 18.12.1998. 
 
Pohřbívání na trutnovských hřbitovech 
 
 V roce 1998 se uskutečnilo v nové obřadní síni 265 obřadů. Jaké byly způsoby 
pohřbívání? 
 Centrální hřbitov Trutnov: pohřbívání do země 19, uložení uren do urnového háje 55, 
rozptyl v 68 případech, vsyp ve 20 případech. Rozptyl a vsyp byl proveden 30.5., 27.6., 5.9.  
a 17.10. 
 Na hřbitově v HSM byla provedena 4 pohřbívání do země, na hřbitově 
v Bohuslavicích jeden. 
 Středisko hřbitovní správy s 5 stálými zaměstnanci (včetně administrativních 
pracovníků – správcem hřbitova je St. Kučera) provádělo v roce 1998 kromě údržby 
centrálního hřbitova terénní úpravy plochy v horní části hřbitova v HSM po opuštěných 
hrobech. 
 
Útulek pro psy 
 
 Stavbou „Útulek pro psy“ se zabývala MR několikrát už v roce 1997. Na programu 
byla i od samého začátku roku 1998, do jehož návrhu rozpočtu byla zařazena. 26.1.21998 
schválila MR výzvu k předložení nabídky na vypracování projektu této stavby. 
 Původně se počítalo se stavbou útulku pro 22 zatoulaných psů s požadovaným 
technickým vybavením. Stavba je navrhována jako jednopodlažní zděný objekt s příjezdovou 
komunikací. 4. května projednala MR výzvu k předložení nabídky na dodavatele této stavby. 
Celkový náklad na stavbu činil 3,5 mil. korun. 18.5. se zabývala MR návrhem na snížení 
nákladů na vybudování této stavby. Možné by to bylo za předpokladu, že kapacita kotců  
se sníží o polovinu, což činí 12 kotců z původních 24. Zvýšení kapacity útulku by  



se v provozu dalo provizorně řešit použitím přenosných kotců. 
 20.7. schválila MR podmínky pro výběr dodavatele a komisi pro posouzení  
a hodnocení nabídek. Předpokládaný termín zahájení stavby září a dokončení listopad. 
 Zatím jsou v Trutnově pro zatoulané psy k dispozici pouze karanténní kotce Okresní 
veterinární správy v Dolním Starém Městě. Lze také využít útulek ve Svobodě n. Úpou. 
 Slavnostně otevřen starostou Trutnova Mgr. Adamcem byl psí útulek 13.1.1999. 
Provozovatelem je odbor výstavby a životního prostředí MÚ. Místo pro útulek bylo vybráno 
velmi vhodně – na louce za garážemi na konci Vrbové ulice v Trutnově – Poříčí na pravém 
břehu Úpy. 
 
„Psí“ problémy 
 
 V roce 1998 eviduje město 2 767 psů – nově přihlášeno po akci dohledávání 70 psů. 
Na poplatcích bylo za ně vybráno 996 436 Kč. 
 Problémem (nejen Trutnova) je znečišťování veřejných míst psími výkaly. Chce to jen 
kázeň a dobrou vůli majitelů psů. Finanční odbor MÚ poskytl všem držitelům psů zdarma 
igelitové sáčky na odstranění psích pozůstatků. I když se jedná o řešení jednoduché a 
hygienické, zájem o provádění nevelký. Je to však jediná cesta k zlepšení současného stavu. 
 
Sdružení chovatelů koček 
 
 Členská základna: Sdružení chovatelů koček v Trutnově evidovalo v roce 1998 na 30 
členů, z toho 8 mladých chovatelů do 18 let. Členové organizace vlastní na 70 koček, 
převážně perských, několik britských, také jednu siamskou kočku a několik koček domácích – 
nalezenců, o které se členové sdružení starají a chovají je spolu s ušlechtilými kočkami. I tyto 
kočky se mohou zúčastňovat výstav (trutnovská Čičolina Hany Podhajské a Čertík Ludmily 
Bažantové se zúčastnil v roce 1998 s úspěchem několika i mezinárodních výstav – Čičolina 
byla v roce 1997 a 1998 vyhlášena „kočkou roku“). 
 Sdružení chovatelů koček v Trutnově má za sebou už 18 let svého trvání. Je to záliba 
dost náročná – finančně i časově, takže vytrvat při ní delší dobu je spíše vzácností. 
 Sdružení pořádá každoročně národní výstavy koček. I v roce 1999 se má konat 19.6. 
v Národním domě za účasti asi stovky koček. Pronájem sálu je však finančně vysoký  
(10 000 Kč), takže pořádání těchto výstav je v budoucnu ohroženo. Bez sponzorů nemožné 
vůbec. 
 Předsedou trutnovského sdružení chovatelů koček je Jaroslav Zachař, zástupkyní  
a jednatelkou Hana Podhajská. Ta je současně i poradkyní chovu a působí v chovatelské 
komisi při ÚV ČSCh jako hlavní poradkyně chovu perských koček v ČR. 
 
Základní kynologická organizace 
 
 Základní kynologická organizace Trutnov má své středisko v ulici Za Náhonem 
v DSM. Má 43 členů a jejím předsedou je Břetislav Klomínský. V roce 1998 byli proškoleni 
instruktoři výcviku a figuranti podle nového Národního zkušebního řádu. 27.9. proběhly 
zkoušky z výkonu psů – zúčastnilo se 9 psovodů, 4 splnili. Dokončeny byly vnitřní úpravy 
klubovny, obstarán nový nábytek. Na Dětském dnu ve Lhotě byly předvedeny ukázky 
výcviku psů. 
 
 
 



Mykologický kroužek 
 
 Mykologický kroužek při MÚ v Trutnově vyvíjel i v roce 1998 bohatou činnost – 
celkem 22 schůzek s průměrnou účastí 18 členů. 
 Co bylo jejich náplní? Promítání diapozitivů ze společných akcí, určování 24 druhů 
hub (leden), přednášky o houbách (únor), o Kubě (březen – Dr. Mraček), oslava Dne 
houbařek (únor) spojený s obdarováním členek. V únoru došlo i k oslabení členské základny – 
devět členů dojíždějících dosud z Úpice založilo vlastní houbařský kroužek. Při všech 
schůzkách kroužku trutnovských mykologů nemohly samozřejmě chybět donesené houby  
a jejich určování (5. dubna bylo určeno 106 druhů). 
 Z mimoschůzovní činnosti třeba připomenout lednovou účast šesti členů na celostátní 
soutěži Ochutnávka hub v Hořovicích. Přítelkyně Pospíšilová obsadila v I. kategorii 4. místo, 
ve II. kategorii 3. místo. Jako kroužek se Trutnovští umístili na 2. místě. 
 18. a 25. dubna pomáhali houbaři vysazovat stromky – na 300 modřínů, 1 000 buků  
a 700 smrků (účast 27). 
 30. května proběhla tradiční vycházka „Otvírání lesa“ (Peklo). Přes sucho nepřející 
růstu hub jich bylo nalezeno a určeno 18 druhů. Vycházka se společným obědem a posezením 
v hospodě Na Hřišti. 
 Dalších společných vycházek „Otvírání lesa“ se zúčastnili někteří členové 
v Borohrádku a Úpici. Při srpnové vycházce školním polesím SLŠ bylo určeno 104 druhů 
hub. 
 Činnost trutnovského kroužku vyvrcholila výstavou hub ve dnech 22.-25. září. 
Vystaveno bylo v přízemí MÚ 237 druhů hub. Mezi návštěvníky bylo mnoho školáků. 
 Vycházka „Uzavírání lesa“ se uskutečnila 17.10. v Úpici a 24.10. v Kocbeři. Počasí 
nepřálo – pršelo, ale nálada byla a určeno při této poslední společné vycházce 90 druhů hub. 
 Veřejnost je seznamována s činností kroužku jednak tiskem, jednak houbařskou 
skříňkou, o kterou se pečlivě  starají vystavenými houbami manželé Křovinovi. Kroniku 
kroužku obětavě vedou s podrobnou dokumentací přítelkyně Langrová a Barková. Spolupráce 
kroužku s ostatními v regionu je na tradiční dobré úrovni – Náchod, Choceň, Hradec Králové. 
 V dubnu 1999 postihla trutnovský kroužek velká ztráta. 14.4. byl pohřben po krátké 
nemoci dlouholetý předseda Václav Jakoubek. 
 
Český svaz včelařů, zákl. organizace Trutnov 
 
 Z činnosti základní organizace trutnovských včelařů v roce 1998: Oproti minulým 
rokům byl klimaticky příznivější – výnos medu stoupl v průměru na 10,23 kg na včelstvo, což 
je o 67 % vyšší než loni. Příznivé jaro ovlivnilo vývoj včelstev, která byla v období hlavní 
snůšky v plné síle – včelstva využila množství nektaru, které květena nabízela. Šlo především 
o rozkvetlé lány řepky ozimé, dlouhodobé kvetení malinčí v lesích, luční květeny a ovocných 
stromů. 
 Tento příznivý stav v přírodě ovlivnil značné množství rojů, které doplnily úbytek 
zimních ztrát. Stav včelstev stoupl oproti roku 1997 na 810 zazimovaných včelstev (o 12 %). 
 Podpora chovu včel byla Ministerstvem zemědělství ČR dotována částkou 180 Kč  
na každé včelstvo. Do ZO přišlo tak 153 900 Kč. To ovlivnilo ekonomickou situaci ZO, která 
se začíná stabilizovat – má 102 členů. (V uplynulém roce zemřeli dva, šest přestalo pro stáří  
a nemoc včelařit). Kladem je i to, že včelstva zůstávají v rodinách – v dalších generacích. 
 Snahou funkcionářů ZO včelařů Trutnov je zvýšit osvětovou činnost pro zajištění větší 
ekonomické efektivity včelaření a přizpůsobení se novým podmínkám trhu. 
 V roce 1999 chce proto navázat ZO spolupráci se včelařskou organizací z Jelenie Gory 
a společně řešit problémy především na zdravotním úseku. 



 V roce 1998 navázala ZO Trutnov s Výzkumným ústavem včelařským v Pekařově 
v Jeseníkách a uskutečnila přednášku s vedoucím této instituce v Trutnově. (Letos 1999 chce 
ZO navázat kontakt s Výzk. stanicí ve Filipově u Čáslavi za účelem chovu včelích matek.) 
 Problémem ale stále zůstávají nemoci včel a jejich škůdců. Zejména jde o parazita 
roztoče Varoa Jakobsona. Léčení proti němu soustavně probíhá, ale jen s pozvolnými 
kladnými výsledky. Příčinou je nedůslednost při léčebných zákrocích – ne vždy ve všech 
oblastech organizace a ne vždy u všech členů. 
 Dochází, žel, i k dalšímu rozšiřování nemocí dosud se v Trutnově nevyskytujících – 
vápenatění včelího plodu, bakteriální onemocnění, které postihuje Úpicko. Léčení tohoto 
moru je drastické – spálení nejen včelstev, ale i celého včelařského zařízení včetně úlů. 
 
 ZI ČSV se i v roce 1998 zúčastnila svou expozicí zahrádkářské výstavy „Svět květin“ 
v Horním Starém Městě. Zájem návštěvníků potvrdil význam včelařství (med, propolis, vosk, 
opylování rostlin). Poptávka po medu byla na výstavě zcela pokryta a letos i mimo výstavu. 
 Trutnovští včelaři si přejí, aby takový rok jako byl letošní, měl v budoucnu svá 
pokračování. 
 
Myslivecký spolek v Trutnově 
 
 Základní údaje z činnosti členů Členského mysliveckého svazu za rok 1998 
v trutnovských honitbách – Líčná, Poříčí, Trutnov, Staré Buky a polesí SLŠ. 
 Celková honební plocha činila 11 046 ha – z toho zemědělská plocha 5 575 ha, lesní 
půda 4 879 ha, vodní plocha 46 ha, ostatní pozemky 546 ha. Na bažantnici připadá  
ze zemědělské půdy 448 ha. 
 Způsob využívání honitby: 2 290 ha ve vlastní režii, 8 756 ha v pronájmu. 
 Stavy psů s loveckou upotřebitelností: 37 (většinou ohaři a norníci). Právo myslivosti 
v honitbě trvale vykonávalo v uplynulém roce 137.) 
 Jaké byly celkové stavy zvěře v uvedených honitbách? 31 jelenů, 24 muflonů,  
498 srnčí, 41 černé zvěře, 621 zajíců, 228 bažantů v bažantnici a 30 bažantů mimo bažantnici. 
 Výsledky mysliveckého hospodaření – plán a skutečný lov zvěře: Jelen 12, 14.  
Laň 6, 12. Kolouch 6, 8. Muflon 2, -. Muflonče 1, -. Srnec 100, 89. Srna 90, 77. Srnče 78, 85. 
Kňour 2, -. Bachyně 5, 3. Loučák 21, 27. Sele 75, 117. Zajíc 46, 20. Bažant kohout 159, 150. 
Bažant slepice -, 3. Kachna divoká -, 350. Holub hřivnáč -, 35. 
 Výskyt dalších druhů zvěře – početní stav: Výr 14. Jestřáb 18. Krahujec 23. Káně 141. 
Poštolka 48. Vrána 57. Kavka 20. Straka 77. Sojka 230. Volavka 3. Krkavec 40. Racek 40. 
(Zvěř pernatá.) 
 Psík mývalovitý 2. Jezevec 43. Kuna lesní 43. Kuna Skalní 55. Tchoř 24. Lasice 
hranostaj 35. Lasice obecná 34. Ondatra 105. Liška 89. (Zvěř srstnatá.) 
 Zvěře pernaté bylo odloveno 57, zvěře srstnaté 452 kusů. 
 
 Okresní sněm mysliveckého spolku se uskutečnil 18.11. za účasti 44 delegátů, kteří 
zastupovali 922 členů. 
 
Místní organizace Českého rybářského svazu 
 
 Místní organizace ČRS má 651 dospělých členů a 302 mladých. Velmi obsáhlou 
zprávu o činnosti MO hodnotila výroční schůze 10.4.1999 v restauraci Havaj na Kryblici,  
na níž byl zvolen na další období dosavadní předseda Klaus Pawel. 
 Jak probíhaly slovy rybníků MO v roce 1998? 11.4. Peklo 3 – sloveno celkem  



1 217 kg ryb, převážně kaprů v hodnotě 66 935 Kč. Peklo 2 – sloveno 745 kg ryb (kapr, lín) 
v hodnotě 40 975 Kč. Peklo 1 – 2 194 kg ryb v hodnotě 120 670 Kč. Dolce 2 – sloveno  
728 kg ryb v hodnotě 40 040 Kč. Celkem při jarním výlovu činila váha ryb 4 884 kg 
v hodnotě 268 620 Kč (55 Kč/kg). 
 Při podzimních výlovech koncem září a začátkem října bylo na rybníku Peklo 3 
sloveno 347 kg ryb v hodnotě 19 085 Kč a na rybníku Peklo 2 činila hodnota 940 kg 
slovených ryb 51 700 Kč. 
 Na líhni bylo vyprodukováno 220 000 ks pstruha obecného – do jiných organizací jich 
bylo dodáno 120 000 (Luže, Hostinné, Náchod), do chovných potoků MO odebráno a 
vysazeno 100 000 v hodnotě 22 000 Kč. (Vysazeny v potocích ve Vlčicích, ve Starých 
Bukách, Bojišti, Dolním Žďáru, Pilníkově, Bernarticích, Zlaté Olešnici a Libči. 
 Také na trutnovských vodách způsobují velké škody pytláci. Třeba zvýšit ostrahu 
rybářské stráže. V MO Trutnov aktivně pracuje 12 členů rybářské stráže, kteří v roce 1998 
provedli 289 kontrol (přistiženo 9 pytláků). Další ztráty na lovných a chovných plochách MO 
způsobují volavky, znečištění vod a následné otravy ryb nejvíce na potocích. 
 K podstatnému zlepšení došlo na Donecké soustavě, kde byl pro jednotlivé rybníky 
schválen nový manipulační řád. Zásadní změna spočívá v tom, že se nemusí každý rok  
na podzim vypouštět tyto rybníky a tím předčasně ukončit chovný cyklus (a zbytečně ukončit 
chovný cyklus) a narušit biorytmus ryb před zazimováním. 
 Pěknou tradici vytvářejí každoročně rybářské závody v Dolcích. 
  



7. Služby, podnikání 
 
Osnado, s.r.o. 
 
 Osnado, s.r.o., provozovna Stará Paka, Hostinné a Trutnov, pokrývá svými službami 
nejen okres Trutnov, ale také část okresů Semily, Jičín a Náchod včetně místní hromadné 
dopravy v Trutnově a ve Dvoře Králové. 
 „Problémem MHD je,“ podle vyjádření ing. Bělovského, „že využívá ve většině 
kloubové autobusy, jejichž obměna je velmi nákladná (Karosa B 941 stojí – začátek roku 
1998 – 3,845.000 Kč bez DPH). V Trutnově je v MHD využíváno 9 autobusů, z toho  
5 kloubových.“ Autobusy MHD najezdí relativně málo kilometrů – jejich rentabilita  
se snižuje, častými zastávkami se jejich provoz prodražuje – spotřebou pohonných hmot. 
Cena za ujetý kilometr se proti běžné dopravě zvyšuje. 
 Od 1. dubna došlo k úpravě cen MHD – oproti 3. čtvrtletí loňského roku přibližně 
pětiprocentní nárůst tržeb, uvádí ing. Bělovský. „Ve všech kategoriích došlo k poklesu 
prodaných jízdenek. Změnou odbavovacího systému se zvýšil také počet lidí, kteří se snaží 
jezdit bez jízdenek.“ (Tomu se snaží Osnado čelit zvýšenou kontrolní činností.) 
 Velkým nedostatkem trutnovské autobusové dopravy je autobusové nádraží 
(dlouhotrvající majetkové nejasnosti – patří městu). Jeho zastřešení je v klimatických 
podmínkách Trutnova nutností. 
 Zastaralost a nutnost obnovy autobusů dokládá mj. seznam autobusů (malé 4 z let 
1984, 1989, 1989 a 1993) a 5 kloubových, které vyhovují (převážně z roku 1989) jen tak tak. 
Plán obnovy autobusů MHD Trutnov počítá s vyřazením tří (stáří 10, 9, 9 let) a nákupem tří 
kloubových po generální opravě. V roce 1999 s vyřazením malého autobusu (stáří 15 let)  
a nahrazením novým malým. Obnova dalších je plánována postupně do roku 2007. 
 
 Prvním řidičem v roce 1998, který překonal hranici 1,250.000 km ujetých v soutěži 
„Jízda bez nehod,“ byl Jan Gaborčák z trutnovské provozovny. (V historii dopravního závodu 
– předtím ČSAD je 91. řidičem, který je nositelem Čestného odznaku 1,250.000 km. 
(Slavnostní předávání ocenění probíhá ve Staré radnici za účasti vedení města.) 
 
 V roce 1998 měla Osnado, s.r.o., 341 zaměstnanců, z toho 155 řidičů autobusů,  
45 řidičů nákladních automobilů, 43 opravářů a 98 ostatních zaměstnanců. Vozy Osnada ujely 
celkem 7,051.800 km, přepraveno bylo 9,020.000 osob. V MHD bylo ujeto 389 000 km, 
v příměstské dopravě 5,620.000 km, v nepravidelné dopravě 862.200 km a v mezinárodní 
dopravě 180.000 km. 
 V provozu bylo 134 autobusů, z toho 11 kloubových. Společnost provozovala  
71 linek, z toho 1 mezinárodní, 9 dálkových, 12 městských a 49 příměstských. Spojů bylo 
celkem 1 281, a to 2 mezinárodní, 96 dálkových, 215 městských a 972 příměstských. 
 V MHD Trutnov bylo obsluhováno 8 linek s 10 stálými řidiči. Od 1. července byly již 
podruhé (poprvé to bylo na počátku roku 1998) upraveny ceny jízdného v městské hromadné 
dopravě. (Společnost je jen vykonavatelem hromadné dopravy na území města, to samo 
určuje, kdo bude jezdit se slevou, kdo zdarma (kromě zákonem stanovených případů). 
Kontrolou cestujících v Trutnově byla pověřena firma ČSAD Praha – Ingsped. V září musely 
být vyměněny všechny jízdenky MHD, protože došlo k distribuci falešných jízdenek, které 
firmu poškodily. 
 
 
 



Technické služby 
 
 Technické služby města Trutnova zaměstnávaly kromě 7 řídicích pracovníků (ředitele 
ing. Lumíra Labíka, 5 vedoucích středisek a správce komunikací) dalších 70 výkonných 
manuálních a obslužných pracovníků včetně sezónních. K 31.12.1998 bylo 14 stálých 
pracovníků na středisku zeleň, 3 na středisku údržba komunikací, 2 na dopravním značení,  
5 na veř. osvětlení, v dopravě 1, v autodílně 3, čištění města 5, svoz košů 2, kontejnery 2, 
krytý bazén měl 14, tržnice 3, veřejná WC 2, fotbalový stadion 2, dále 6 zámečníků, 1 truhláře 
a 3 vrátné. 
 
 Na velké údržbě komunikací (nad 100 000 Kč) bylo vynaloženo na ulici U Brány 
273 000 Kč, K Příkopu 190 000, Truhlářská 232 000, Královédvorská 164 000,  
S. K. Neumanna a Bří Čapků 374 000, Kryblická 102 000, Mánesova 181 000, chodníky ZL 
816 000, V Kolonkách 381 000, Pod Sadem 262 000, Volanov – úsek E 115 000, Lhota – 
úsek A 308 000, Lhota – úsek B 176 000, Lhota – úsek D 133 000, Libeč – úsek B 322 000, 
Starý Rokytník – úsek D 358 000, Starý Rokytník – úsek E, Voletiny – úsek C 127 000 Kč. 
 Akce Česká ulice (oprava povrchu vozovky, položení krytu včetně odvodnění) bude 
dokončena s předpokládaným nákladem 1,076.000 Kč v roce 1999. 
 Také TS mají problémy s těžko vymahatelnými pohledávkami. Celkem vystavené  
a neuhrazené splatné pohledávky k 31.12. činily v roce 1998 1,183.905, pohledávky starší půl 
roku 882.810 – pohledávky celkem vedené v účetnictví 1,908.005 Kč. 
 
 Jak hospodařila jednotlivá střediska?  Středisko Veřejná zeleň provádělo na základě 
smlouvy o dílo s MÚ jarní úklid, kácení stromů, letní údržba stromů, keřů a živých plotů, 
úpravu zelených ploch, chemickou likvidaci plevele, sekání trávy (od poloviny května), 
podzimní úklid (začal v září) – hodně ho narušovaly silné deště. Prováděl se až do spadu 
sněhu. 
 Středisko zajišťovalo provoz kašny na Krakonošově náměstí (její opravy  
před napuštěním). Voda v kašně se měnila čtrnáctidenně zároveň s čištěním od naházených 
odpadků. Celkový stav kašny se rok od roku zhoršuje. 
 Kropení komunikací, chodníků a zeleně se provádělo podle potřeby. 
 
 Běžnou údržbu a opravy vozovek, chodníků, dešťových vpustí provádělo středisko 
údržby komunikací. Větší opravy (akce nad 100 000 Kč) zajišťovalo středisko Správa 
komunikací. 
 Středisko veřejného osvětlení zajišťovalo provozuschopnost veřejného osvětlení 
v Trutnově a okolních obcích Trutnova (Starý a Nový Rokytník, Babí, Střítěž, Studenec – 
podle smlouvy o dílo). Středisko udržuje funkčnost 44 zapínacích bodů (z toho 2 nové – 
v Nových Dvorech a na Červeném kopci). 
 Středisko dopravního značení zajišťovalo běžnou údržbu dopravních značek, výměnu 
poškozených, instalaci nových a rušení starých podle požadavků ORM. Výměny a instalace 
nových dopravních značek jsou prováděny v reflexní úpravě v ulicích Horská, Úpská,  
M. Gorkého, Kryblická, Frimlova a Novodvorská. 
 Zámečnická dílna prováděla obnovu techn. zařízení dětských hřišť při ulici U parku, 
Na Pražské, J. Roháče z Dubé, Benešova, mostních objektů, výrobu a opravy laviček, odpadk. 
košů, zábradlí aj. 
 Středisko Čištění města se staralo o úklid místních komunikací, svoz odpadkových 
košů, úklid autobusových zastávek (2x měsíčně) a čištění kanalizačních vpustí (průběžně  
po celý rok). 



 TS zajišťovaly i provoz krytého bazénu (o tom v kapitole 11) a prováděly i řadu 
opatření na fotbalovém stadionu (rekonstrukce ústředního topení, odstranění plísní, obnova 
nátěrů ve všech provozních prostorách stadionu, revize a oprava el. zařízení). 
 Zimní údržba místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství si v roce 1998 
vyžádala nákladu 2,410.000 Kč. Posypových materiálů bylo spotřebováno: 475,85 t soli, 
612,45 t kamenné drti a 40 080 l solanky. Při zimní údržbě bylo odpracováno 1 852 
přesčasových hodin. Nejčastěji musely mechanismy TS vyjet v prosinci (29x) a v lednu (18x). 
V listopadu 12x, v březnu 11x a v únoru 10x. 
 
Technické služby 1998 – smlouvy o dílo 
 
 Na základě smlouvy o dílo uzavřené 9.3. přísluší TS od města A) za opravy a údržbu 
dětských hřišť, laviček, autobus. zastávek,  zábradlí, svodidel, mostů a ost. kovových  
743 000 Kč. B) za zajištění provozu veř. osvětlení a světelné dopravní signalizace  
(2 980 světelných bodů, 1 svět. křižovatky, 42 zapínacích bodů), jejich kontroly a čištění 
včetně spotřeby el. energie 4 190 000 Kč. C) za drobné úpravy chodníků a komunikací  
a dešťových vpustí roční odměnu do výše 142 000 Kč. D) za údržbu veř. zeleně včetně všech 
nákladů spojených s touto činností 4 375 000 Kč. E) za zabezpečení úklidu místních 
komunikací, chodníků a veř. schodů, autobus. zastávek, jarního a podzimního úklidu, 
li kvidaci plevelů 3 087 000 Kč. F) za provádění zimní údržby místních komunikací, 
chodníků, schodů, zajištění jejich schůdnosti a sjízdnosti, použití mechanismů 2 550 000 Kč. 
G) za údržbu a obnovu dopravního značení 607 000 Kč. H) za zabezpečení provozu veřejných 
WC 620 000 Kč (provoz mobilních ekologických WC řešen zvlášť formou pronájmu).  
CH) za provoz městských tržnic vybírají TS poplatky podle schváleného ceníku. 
 Uvedené odměny jsou splatné na základě faktur skutečných nákladů a provedených 
prací, zahrnují i mzdy a celou režii. (Pokud jde o provoz krytého bazénu a zimního stadionu 
viz kapitola 11). 
 
 Podle dodatku k uvedené smlouvě se TS zavazují provést velkou opravu dětského 
hřiště Mládežnická (150 000 Kč), skokanského prkna bazénu (100 000), instalaci svou 
ventilátorů na cirkulaci vzduchu nad ledovou plochou a ochranné sítě pro diváky (185 000), 
budovy TS v Náchodské (150 000), obstarat samochodnou travní sekačku (do 210 000) aj. 
(Úhrada po dojití faktury.) 
 
 TS se zavazují zabezpečit opravy místních komunikací města Trutnova (jsou uvedeny 
v úvodní části stati o TS) v celkovém objemu fakturace 12 milionů korun.  
 V souvislosti se změnami pronájmu zimního a fotbalového stadionu schválila MR 
s platností od 1.8.1998 návrh změny textu zřizovací listiny TSMT. 
 
Česká pošta, s.p. obvod Trutnov a město Trutnov 
 
 Česká pošta, s.p., zaznamenala v roce 1998 zásadní organizační změnu: obvod 
Trutnov byl od 1. července rozšířen o 30 pošt okresu Náchod (severní část). 
 Jaké byly celkové výsledky v trutnovském obvodu za rok 1998? Čistá pošta 
80 500 000 Kč (plán) a 79 427 000 Kč (skutečnost). Tržby za obstaratelskou činnost 
20 811 000 Kč (plán) a 19 821 000 Kč (skut.). Tržby za zboží 11 811 000 Kč (plán)  
a 12 642 000 Kč (skut.). Počet deníků a časopisů v předplacení skutečnost 3 435 290. Počet 
pošt 99. Celkový počet doručovatelů 229. 
 Vlastní město Trutnov (pošty Trutnov 1, 3, 4, 6). Počet pracovníků 97, z toho 
doručovatelů 36, počet pracovníků přepážek 34. Počet podaných doporučených zásilek 



462 136. Počet dodaných doporučených zásilek 440 393. Počet podaných balíků 120 562. 
Počet dodaných balíků 70 586. Počet podaných poukázek 156 676. Počet vyplacených 
důchodů 72 355, částka vyplacených důchodů za rok 384 518 457 Kč. Počet plátců SIPO 
měsíčně 7 633, z toho na účely bank (postžiro, sporožiro) 6 237. 
 Počet evidovaných plátců rozhlasových poplatků 8 127. Počet evidovaných plátců 
televizních poplatků 10 622. (Rozhlas po drátě zrušen). 
 
Živnostenské podnikání 
 
 Obecní živnostenský úřad v Trutnově vydal v roce 1998 celkem 729 živnostenských 
oprávnění na živnosti ohlašovací volné. Z toho 523 fyzickým a 206 právnickým osobám. 
Nejvíce živnostenských listů (216) bylo již tradičně vydáno na živnost „nákup a prodej zboží 
– obchodní činnost.“ Dále lze jmenovat zprostředkovatelskou činnost (131), účetnické práce 
(26), montáž sádrokartonových prvků (20), malířské a natěračské práce (19), zemní práce 
(17), ubytování (17), ale i lesnictví a těžbu dřeva (14), práce ve výškách (13), inženýrskou 
činnost ve výstavbě (8) a další. 
 Během roku 1998 požádalo 358 podnikatelů o pozastavení činnosti na dobu určitou  
a 113 podnikatelů svou živnost ukončilo zrušením živnostenského listu. 
 Na ostatní živnosti, tedy řemeslné, vázané a koncesované vydává živnostenská 
oprávnění Okresní živnostenský úřad. Z nejvíce žádaných živností lze připomenout např. 
zámečnictví, truhlářství, opravy motorových vozidel, zednictví, pokrývačství, holičství  
a kadeřnictví, silniční motorovou dopravu, hostinskou činnost, opravy el. zařízení atd. 
 V roce 1998 provedl Obecní živnostenský úřad 122 kontrol plnění podmínek  
pro provozování živnosti, přičemž uložil v blokovém řízení 41 pokut a 13 pokut ve správním 
řízení. 
 Kromě registrací a provádění kontrol poskytoval Obecní živnostenský úřad 
poradenskou službu na úseku živnostenského podnikání. (Vedoucí Obecního živnostenského 
úřadu je Jana Všetečková). 
 Na uvedených 13 pokutách ve správním řízení bylo vybráno 24 600 Kč,  
na 41 pokutách v blokovém řízení 51 500 Kč. 
 
České dráhy, železniční stanice Trutnov 
 
 Z činnosti Českých drah v železničním uzlu Trutnov v roce 1998: 
V celém uzlu Trutnov bylo zaměstnáno 319 pracovníků, z toho 129 žen.  
Údaje za železniční stanice Trutnov hlavní nádraží, Trutnov střed a Trutnov Poříčí: 
Počet prodaných jízdenek (lepenkové z termionu, útržkové vydané ve vlaku, z prodejních 
automatů, AVOS vnitrostátní a mezinárodní, psané jízdenky, přepravní rejstříky, traťové 
jízdenky) 462 515 kusů. Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 13,325.896 Kč, tržby 
z přepravy cestujících mezinárodní 628 373 Kč. 
Nakládka a vykládka vozových zásilek: podání a dodání 15 084 vozů o váze 714 673 tun. 
Přepravně obstaratelská činnost: Výkonů bylo provedeno 12 587. Tržby obstaratelské činnosti 
činily 850 884 Kč. 
Reklamační činnost – celkový počet zápisů byl 59. 
Úschovna zavazadel: do úschovy bylo dáno 5 230 kusů, tržba z úschovny zavazadel činila 
33 740 Kč. 
Osobní přeprava:výchozích vlaků 19 483, končících vlaků 19 893. 
Nákladní přeprava: počet výchozích vlaků 4 307, počet končících vlaků 4 491. 



 V době od 29.9. do 10.10.1998 byla prováděna výměna železničního mostu v km 
125,021 na trati Trutnov hlavní nádraží – Trutnov střed. V této době byla uvedená trať 
nepřetržitě vyloučena, náhradní přepravu zajišťovaly výlukové autobusy. 
 
Správa dopravní cesty 
 
 Správa dopravní cesty Hradec Králové, Správa budov a bytového hospodářství v roce 
1998 realizovala teplofikaci železniční stanice Trutnov hlavní nádraží v hodnotě 3,2 mil. 
korun. (Šlo o zrušení tří kotlů na tuhá paliva (ve výpravní budově) a napojení sedmi objektů 
na CZT – výměníkovou stanici Depa kolejových vozidel.) 
 Přestavba železničního mostu v Novodvorské ulici byla vyvolána potřebou města 
rozšířit vozovku a zvětšit podjezdovou výšku – provedeno za finančního přispění města 
Trutnov. Investorem díla byly České dráhy. Projektantem stavby TOP NOC Praha, 
projektantem ing. Dobrovský. Zhotovitel stavby vzešlý ze soutěže byly SSŽ, a.s. Hradec 
Králové. Stavba byla zahájena 29.7.1998 předáním staveniště dodavateli. Hlavní stavební 
práce byly provedeny, jak je uvedeno výše. 
 
Výměna železničního mostu v Novodvorské ulici 
 

                 
 
 Ve výluce bylo provedeno: demontáž starého mostu, odbourání opěr a křídel, založení 
nových opěr a křídel, jejich betonáž, montáž nového mostu. Konstrukci vyrobily Třinecké 
železárny, a.s. 
 Zkušební provoz na novém železničním mostě byl zahájen 10. října 1998. Zároveň 
zahájeny práce na silnici pod postem a na chodnících (generální rekonstrukce), dále i  
na vodohospodářských zařízeních. 
 Kolaudační rozhodnutí k trvalému užívání je z 10.12.1998. 
 
Česká spořitelna, a.s., pobočka v Trutnově 
 
 Hlavní poznatky vývoje České spořitelny, a.s., okresní pobočky v Trutnově, podle 
jejího ředitele JUDr. Františka Hella.  
 Složitost ekonomického vývoje charakterizovaná prohlubujícími se tendencemi 
negativních jevů tak, jak byla zaznamenána již v roce 1997, v průběhu celého roku 1998 dále 
výrazně rostla. Hospodářská recese postupně narůstala stále více do podoby krizového vývoje 
s celou řadou příznačných jevů, poklesem HDP počínaje a růstem nezaměstnanosti konče. 
Výrazný odklon o spotřeby, projevující se poklesem maloobchodního obratu, se neodrazil 
v nárůstu úsporných vkladů, ale předznamenal spíše limity možností rodinných rozpočtů 
podstatné části domácností. Tyto tendence s tradiční preferencí užití finančních zdrojů formou 
spotřeby v podstatné míře determinovaly chování klientely v působnosti okr. pobočky. 
 



 Opatření přijatí ČNB v oblasti měnového vývoje se od zavedení neprojevila 
v obchodních aktivitách poptávkou po úvěrech, které by byly podloženy kvalitními 
podnikatelskými záměry. Několikanásobný pokles úrokových sazeb na přelomu minulého  
a letošního roku je sice z pohledu klesající inflace logický, na druhé straně se však nepříznivě 
promítá do úrokových sazeb vkladových produktů, které se tak stávají pro bonitnější klientelu 
neatraktivní. Bude-li tento vývoj pokračovat, lze očekávat další snižování vkladových bloků, 
kterými okr. pobočka (OP) disponuje, se všemi důsledky v dopadech na tvorbu výnosových 
úroků a zisku jako takového. 
 
 V roce 1998 se ČS, a.s., dostala do vážných potíží, které nemají srovnání po celé 
období 90. let. V kontextu s touto situací byla přijata řada radikálních opatření dotýkajících  
se úvěrového procesu, jehož rizikovost přesáhla únosnou míru a ve svém důsledku stlačuje 
ekonomický výsledek do pásma červených čísel. V rámci okresu nebyly zaznamenány žádné 
aktivity, které by bylo možno úvěrově podpořit. Stejně tak požadovaná ofenziva v úvěrech 
fyzickým osobám vyzněla zcela opačně. Relativně příznivě se dařilo hypotečním úvěrům. 
 
 Ve struktuře depozit byl opět výrazně posílen odklon zájmu od vkladních knížek 
s výpovědní lhůtou delší 6 měsíců, které zaznamenaly zatím nejvyšší propad za posledních 
několik let (u VK s dvouletou výpovědní lhůtou asi jen 5 % úrok!). Jednoznačně je preferován 
spořitelní vklad, sporožirové účty a vkladní knížky s kratší výp. lhůtou.  Prudký pád 
pokračoval u běžných účtů – tato tendence zřejmě potrvá. 
 
 V poměrně krátké době se podařilo zvrat frekvence klientů v období výplatních špiček 
zejména jejich orientací k využívání peněžních bankomatů, u kterých dynamika růstu počtu 
položek bude zřejmě pokračovat. (Nepříznivě ovšem působí v této oblasti výpadky datové sítě 
v důsledku jejího přetížení, časté poruchy bankomatů aj.). 
 Vývoj stavu zaměstnanosti pokračoval dále ve směru soustavného snižování počtu 
zaměstnanců při souběžném tlaku na objem vyplácených mezd. 
 Od května byly zavedeny dva nové typy vkladních knížek s výpovědní lhůtou na jeden 
a tři měsíce (saldo na nich dosáhlo koncem roku 4 mil. korun). Od září bylo zastaveno 
vydávání vkladových certifikátů. Objemy na směnárnách poklesly (nepříznivé letní i zimní 
počasí). Celkové saldo úvěrů fyzickým osobám se snížilo o 32 mil. Kč. V roce 1998 bylo 
poskytnuto 18 hypotečních úvěrů ve výši 15 mil. Kč. Spořitelní penzijní fond zaznamenal 
útlum v přílivu dalších účastníků. Uzavřeno bylo 714 smluv stavebního spoření. 
 Předpoklady vývoje v roce 1999 nejsou rozhodně růžové. Drastické se mj. jeví zvýšení 
poplatků za služby od 1.4., a to především, u produktů, které byly až dosud masově 
rozšiřovány (sporožiro a kartový program). 
 
SPT Telecom 
 
 V roce 1998 pokračoval SPT Telecom, a.s., telekomunikační obvod Trutnov, 
v rozšiřování moderní technologie digitálních ústředen. Zvýšil se počet digitálních přípojek  
u zařízení vybudovaných v předcházejících letech – v centru Trutnova, dále u vzdálené 
ústředny v Poříčí a do provozu byla uvedena zcela nová ústředna v Horním Starém Městě. 
 Na konci roku 1998 bylo v Trutnově v provozu celkem 6 424 telefonních stanic 
digitálních a 4 293 telefonních stanic zapojených ještě na starý analogový systém. V roce 
1998 činil č istý přírůstek telefonních stanic 1 295. 
 Počet veřejných telefonních automatů se nezměnil – 31 jich je na mince a 45 automatů 
kartových. 



 V srpnu 1998 bylo v Trutnově definitivně zrušeno vysílání rozhlasu po drátě a 
zahájena demontáž zařízení. Stav celé sítě rozhlasu po drátě byl už v nevyhovujícím stavu – 
zařízení bylo morálně i fyzicky zastaralé. Také počet posluchačů RPD se trvale zmenšoval – 
odhlášky. Odpojování probíhalo postupně – nejdřív v okrajových částech města. Účastníci 
RPD byli včas písemně informováni, kdy bude jejich stanice odpojena, evidenčně zrušena  
a současně zastaveny i příslušné poplatky. Rozhodly především ekonomické zájmy – 
nákladnost údržby, malý počet zájemců. Ale stejně RPD škoda! Jeho vysílání (bezporuchové) 
bylo oblíbené ať už svými centrálními anebo přímo trutnovskými pořady. 
 
 

               
 
 V roce 1998 provedl Telecom dokončení podpovrchového kabelovou kolem 
Krakonošova náměstí a byly zahájeny pokládky úložných telefonních kabelů. Kabelizace byla 
provedena i v části Horního Starého Města. (16.9. kabely Telecomu v Novodvorské.) 
 V roce 1998 také došlo k významné organizační změně – byly sloučeny 
Telekomunikační obvody Trutnova a Náchod. Sídlo nově vzniklého společného TO je 
v Trutnově v Hradební ulici. Ředitelem TO je ing. Petr Líbal. 
 
Finanční úřad 
 
 Za zdaňovací období roku 1998 přijal Finanční úřad v Trutnově 703 přiznání k dani 
z příjmů právnických osob, 6 159 přiznání typu B k dani z příjmů fyzických osob a 838 
přiznání typu A k dani z příjmů fyzických osob (loni 650 – 5 945 – 440). Subjektů přibývá. 
 Na FÚ bylo doručeno 279 zmocnění (loni 280) k předložení daňového přiznání 
k 30.6.1999. 
 K 31.12.1998 bylo vybráno 232,608.000 Kč na dani z příjmů právnických osob (loni 
147,983.000 Kč), 70,283.000 Kč na dani z příjmů fyzických osob) loni 63,388.000 Kč)  
a 290,943.000 Kč na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (loni 285,924.000 Kč). 
 Na FÚ bylo zaměstnáno 68 pracovníků (stejně jako loni) s průměrnou mzdou  
10 991 Kč (loni 10 816 Kč). Exekuční činností bylo vymoženo 25,877.000 Kč. Dražeb 
provedl FÚ 17. (Ředitelem FÚ je Ing. Bohumil Novák.) 
 
Ubytovací zařízení Trutnova 
 
 Rozvoje cestovního ruchu je nemyslitelný bez přiměřené kapacity ubytovacích 
zařízení. V roce 1998 to v Trutnově byla: 
1. Hotel Adam s 26 pokoji, 59 lůžky, 60 místy v restauraci, 35 místy ve vinárně, s 15 
parkovacími místy, s ubytováním za 1 110, s dvoulůžkovým pokojem za 1 650 Kč, 
stravováním za 190 v polopenzi, 340 Kč plná penze. 



2. Hotel Bohemia s 10 pokoji, 35 lůžky, 50 místy v restauraci, 5 parkovacími místy, s cenou 
460 – 900 Kč za lůžko, 550 – 1 250 Kč. 
3. Hotel Grand na Krakonošově náměstí se 17 pokoji, 34 lůžky, 60 místy v restauraci,  
10 park. místy, s ubytováním od 1 000 Kč a stravováním od 1 250 Kč. 
4. Penzion Úsvit, M. Gorkého s 96 pokoji, 180 lůžky, 50 místy v restauraci, 35 místy  
ve vinárně, 15 místy parkování, ubyt. za 250, stravováním v polopenzi za 160 Kč, v plné 
penzi 240. 
5. Hostinec U Kopeckých, Polská se 7 pokoji, 19 lůžky, 40 místy v restauraci, s ubytováním  
za 160 Kč. 
 Všechny nabízené pokoje jsou vybaveny hygienickým zařízením. 
 
 Velkou ubytovací kapacitou disponuje dřívější hotel Horník na Polské ulici,  
od 8. prosince v něm zahájila provoz vinárna – už jako zařízení nového vlastníka s novým 
názvem Patria. Privatizace hotelu Horník probíhala s velkými komplikacemi, které narušily 
chod tohoto pohostinského zařízení. 
 
 Z činnosti některých cest. kanceláří, kterých je v Trutnově 14. S Čedokem cestovalo 
do zahraničí 920, v tuzemsku 680 osob. Osnado zajistilo výjezd 392, zájezdy v tuzemsku  
pro 121 osob. CK Mana Travel zajistila cestování pro 2 056 osob, CK Agentura Klíč příjezdy 
zahraničních turistů především z Německa (4 450), výjezdy do Francie (100), Španělska (220) 
a Švýcarska (40). 



8. Kulturní život 
 
Státní okresní archiv (SOkA) 
 
 V roce 1998 došlo v historii trutnovského archivu k významné události – rozhodnutím 
OkÚ byla v září zahájena přístavba 5. podlaží a spojovacího krčku mezi stávající budovou  
a připravovanou výstavbou druhé budovy. Přes řadu těžkostí s tím spojených se podařilo 
archivářům realizovat určené práce, soustředit do archivu dosud největší počet přírůstků  
a obsloužit v badatelně dosud největší počet badatelů. Zatím co v předchozích letech se SOkA 
zaměřoval na oblast předarchivní péče (za posledních 5 let zkontrolováno na 200 úřadů  
a organizací), rok 1998 byl zaměřen na pořádání archiválií. V roce 1999 už bude chybět volná 
kapacita. 
 Na plný úvazek pracuje v archivu 7 archivářů (další 2 pracovníci tu vykonávali 
náhradní vojenskou službu). Po dostavbě archivu by se měl zvýšit jejich počet na 10. První 
etapa přístavby a nástavby (1998-99) vyřeší zřízení knihovny pro 20 000 svazků a badatelky 
pro 12 osob včetně nových kanceláří. Projekt výstavby (nástavby a přístavby) připravili  
Ing. arch. Stránský a Ing. Jan Chaloupský, realizaci prováděla královédvorská firma MAVL. 
Do konce roku bylo proinvestováno 7,2 mil. Kč (hrubá stavba včetně krovů, provizorní 
střechy a spojovacího krčku). Pokrytí všech regálů horního podlaží igelitovými plachtami 
zabránilo průtoku vody do archiválií. Přestěhováním badatelky do bývalé ředitelny se tu 
zvýšil počet míst ze 4 na 8. 
 Z činnosti archivu: V předarchivní péči bylo vykonáno 29 kontrol u městských úřadů, 
u zeměď. družstev, v oblasti školství a sociálních věcí, v oblasti zdravotnictví, sport. 
organizací (TJ Loko) a dalších organizací. Vyřízeno bylo 47 skartací – nejnáročnější bylo  
u OkÚ. Přírůstků do archivu bylo získáno 47 (přes 100 běžných metrů), např. Kniha města 
Trutnova z let 1654 – 1673, veduta města Trutnova od malíře Petra Russe z roku 1861, film  
o okupaci Trutnova 8. října 1938. Získány byly i písemnosti některých spolků (Sokol 
Trutnov), politických stran a hnutí (Občanské hnutí Trutnov). 
 Ředitel archivu Roman Reil pokračoval i v roce 1998 v úsilí vrátit do archivu kroniky 
(městské, školní, farní, spolkové) neoprávněně držené v soukromí. Podařilo se to v roce 1998 
v 51 případech. 
 Delimitacemi se podařilo získat z jiných archivů 24,69 bm písemností. Do archivu 
v Zámrsku delimitováno 38,6 bm písemností. Ředitel archivu proškolil 49 pracovníků 
obecních a městských úřadů na spisovou službu i dalších 25 pracovníků OkÚ na stejné téma. 
 Archiv zpracoval v roce 1998 písemnosti ONV Trutnov 1945 – 1960 (566 kartonů, 
62.26 bm). 
 K 31.12.1998 eviduje trutnovský archiv 1 911 fondů v rozsahu 3 357,45 bm (nových 
fondů 69). 
 Pokud jde o ochranu archiválií přetrvává nedostatek klimatu suchého prostředí. 
Průměrná teplota v depozitářích 190C, prům. relativní vlhkost 46 %. Zlepšení možné 
plánovaným obložením fasády keramickými deskami. 
 V roce 1998 navštívilo archiv 174 badatelů, z toho 39 ze SRN – celkem 518 
badatelských návštěv (nárůst o 32 %). Vyřízeno bylo 140 badatelských žádostí domácích  
i zahraničních zájemců. S archivem seznámil ředitel Reil návštěvu 20 učitelů. Věnoval se  
i exkurzím ze škol (105 žáků s učiteli). 
 Archiv uspořádal 3 zdařilé výstavy. Největší návštěvnost na výstavě v trutnovské 
radnici „Srpen 1968 v Trutnově“ (na 2 000 návštěvníků) od 21.8. do 13.9. Ve dnech 6.-22.11. 
uspořádal archiv v muzeu výstavu „Tradice kronikářství na Trutnovsku“ bohatě doloženou 
nejzajímavějšími kronikami. Řada článků o archivu byla i v roce 1998 prezentována v tisku. 
Knihovna archivu má 8 447 svazků (přikoupeno 539). Hardwarové vybavení archivu bylo 



dále posíleno o výkonný počítač – celkem jich má sedm. O zřízení a zprovoznění lokální 
počítačové sítě se zasloužil Ing. Řezníček, který v archivu vykonává civilní voj. službu.  
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově vykázala koncem roku 1998 
celkem 125 423 knihovních jednotek (v tom 32 487 naučné literatury pro dospělé,  
65 800 krásné lit. pro dosp., 5 367 naučné lit. pro děti, 21 758 krásné lit. pro děti, 11 ost. 
dokumentů). Počet běžných metrů všech polic na uskladnění knih. jednotek 3 584. Počet 
exemplářů docházejících periodik 162, přírůstek knihovních jednotek činil 6 344, úbytek 
7 553. 
 MK má 6 908 registrovaných čtenářů, z toho 2 474 do 15 let. Knihovnu navštívilo 
98 371 osob. 
 Vypůjčeno bylo 306 052 knih. jednotek  (118 443 naučné lit. pro dosp., 130 912 
krásné lit. pro dosp., 18 563 naučné lit. pro děti a 37 992 krásné lit. pro děti, 152 ost. 
dokumentů). Výpůjček periodik bylo 82 745. 
 MK zaměstnává 14,5 pracovníků (přepočtený stav). Provozní dotace činí skoro 4 mil. 
korun, vlastní příjmy z hospodářské činnosti 361 000 korun. Knihovna je financována 
z rozpočtu města. V roce 1998 se podařilo realizovat přestavbu prostor čítárny a studovny. 
Ředitelkou MK je Jaroslava Maršíková. 
 V přední části místnosti jsou tři atypické počítačové stoly pro stanici internetu, v další 
části výpůjční pult a prostor pro čtenářské stoly. Byla provedena výměna osvětlení  
a zhotoveny nové regály na časopisy. Bylo zakoupeno 5 nových počítačů a kopírka. 
 MK používá knihovnický program LANius. Jeho součástí je i souborný katalog 
naučné literatury SKAT. Pomocí modulu ISHARE – sdílená katalogizace MK poskytuje  
a zároveň využívá data nově zpracovaných knih. Dále byl zakoupen EMVS – pro posílání 
žádanek MVS pomocí internetu. 
 Služeb knihovny využívá stále více obyvatel. Na 1 odb. pracovníka připadá 7 870 
návštěvníků. Zodpovězených BIS dotazů pomocí počítače je 164 350. Dotazníkovou metodou 
provedený průzkum čtenářských zájmů přinesl zajímavé podněty, i když návratnost dotazníků 
(byly příliš obsáhlé) byla nízká – jen 4 % čtenářů. 
 Průzkum proběhl v červnu až říjnu. Byl anonymní – metodou zaškrtávání uvedených 
možností. Zúčastnilo se ho 184 ze 4 500 oslovených čtenářů (42 % mužů). Nejvíce čtenářů 
dochází ve věku 15 – 20 let (29 %), nejméně nad 70 let (5 %). Většinou jsou to studenti a 
zaměstnanci (33 %), důchodci 18 %. Víckrát týdně do MK chodí 13 %, méně než 1x za měsíc 
1 %. Dotazník zahrnuje řadu dalších položek pečlivě  zpracovávaných. Přes malý počet 
respondentů přináší řadu podnětů. Naprostou spokojenost se službami MK vyjádřilo 88 % 
oslovených. 
 MK funguje jako koordinační a poradenské centrum pro knihovny okresu. Pracovnice 
poskytují pomoc v oblasti ekonomické, knihovnické a sociálně právní, při zavádění 
automatizace, při vypracovávání projektů pro granty. 
 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 
 Muzeum Podkrkonoší Trutnov, jehož základní činností podle zákona je práce se 
sbírkami na úseku badatelském, restaurátorském či konzervátorském (za posledních osm let 
se podařilo vybavit depozitáře tak, že sbírky jsou dobře zabezpečeny, že řada předmětů byla 
odborně restaurována), uskutečnilo v roce 1998 celkem 11 výstav – dá se říci, že velmi 
zdařilých. (Údaje o nich jsou v úvodní části kroniky.) Nejvíce byly navštíveny dvě v letní 
sezóně. První z vlastních depozitářů: Střelecké terče 19. století (olejomalby na dřevě 



v naivním provedení – sloužily jako cíl při střeleckých soutěžích – s figurálními žánrovými 
náměty), které dokumentují život Trutnova v 19. století. Druhá rozsáhlá výstava se stala 
trvalou expozicí muzea. Má případné označení Poklady minulosti a jde v ní především  
o výběr z mnoha řemeslných, umělecko-řemeslných a uměleckých oborů v časovém rozsahu 
13. až 20. století. Ukazují předměty, které obklopovaly člověka v běžném životě, sbírky 
měšťanského a šlechtického prostředí, dále pak lidový nábytek a zemědělské nářadí. 
(Vystaveny tu jsou i archeologické nálezy z Vízmburka – výsledky práce Dr. Antonína 
Hejny.) (Výstavy MPT zhlédlo v roce 1998 na 11.500 návštěvníků.) 
 Pokud jde o restauraci sbírkového fondu, vykazuje MP zrestaurování 17 předmětů – 
220 kreseb N. Labuse, 31 kreseb J. Šabackého. Započalo se s revizí praporů, stuh a dalšího 
vybavení. Nákupem 270 kusů byly obohaceny soubory hraček, výtvarných děl, zařízení 
domácností. 
 
Kulturní kruh 
 
 V roce 1998 se podílel Kulturní kruh, poradní sbor starosty města, významně  
na kulturně – společenském životě Trutnova. Řadu akcí inicializoval a pomáhal je i 
organizačně spoluzajišťovat. Jeho plán činnosti na rok 1998 mj. zahrnoval partnerské vztahy 
se Swidnicí, udělení Kulturní ceny města Trutnova, Varhanní festival, ediční aktivity 
(příprava publikace Hrady a tvrze na teritoriu města Trutnova), dohled nad péčí o památky 
(hřbitovní kaple, Památník hraničářů, městský park – rekonstrukce fontány s drakem, Národní 
dům – blížící se výročí vzniku, úprava místa bývalé synagogy, 80 let ČSR, výročí srpna 
19687, výstava kronik aj.). 
 Co bylo na programu jednání KK v lednu 1998? Využití kina Vesmír (i jako 
divadlo?). Návrh fin. příspěvků kult. organizacím. Dny česko – polské kultury. Rozhlas  
po drátě. Katalog sakrálních staveb – Kostely. V únoru Jarní koncert Krakonošky. Návrhy  
na udělení KCMT. Plán činnosti. Kontrolní u kronikáře aj. V březnu návrh na KCMT  
ing. Jiřímu Havlovi. Dny Trutnova ve Swidnici. Opravy památek. Péče o městskou zeleň. 
Areál PKS aj. V dubnu Dny česko – polské kultury. Divoké skládky. Varhanní festival. Dny 
evropského dědictví. Úprava prostoru po býv. synagoze. V květnu Nadace Progres. Swidnice. 
V červnu: Údržba drobných památek. Veřejná zeleň. Den památek. Dny česko – polské 
kultury. Srpen: Kabelová televize. Informační centrum. 80. výročí ČSR. Dny Swidnice 
v Trutnově. Dny evropského dědictví. Vzpomínkový akt – 60 let od vypálení synagogy. 
V září: Památné stromy. Adventní festival. 100. výročí Národního domu. KCMT za rok 1998. 
Pamětní deska na kostel v Poříčí. V prosinci: Volba předsedy KK PhDr. Vladimíra Wolfa. 
Synagoga. Trutnovský advent. Oprava Nár. domu. Kaple sv. Jana Křtitele. Kulturní akce aj. 
Návrhy na udělení KCMT (Milan Lipovský, Taneční country club STAR WEST). 
 
K ukončení činnosti Kulturního kruhu 
 
 K ukončení činnosti Kulturního kruhu poslal starosta města Trutnova 3.2.1999 osobní 
dopis jeho členům, v němž uvádí mj. „Městská rada svým usnesením č. 1999-59 ze dne 
7.1.1999 ukončila činnost všech svých komisí. Uzavřelo se tak čtyřleté, v některých případech 
i delší, funkční období těchto významných poradních orgánů MR. 
 Mezi komise, jejichž podíl na práci městských orgánů je možno označit za významný, 
patří bezesporu i Kulturní kruh. Jeho činnost v oblasti péče o kulturní odkaz minulosti,  
o rozvoj nových kulturních a společenských aktivit v rámci města i celého regionu i podíl  
na úspěšném rozvoji zahraničních styků zaslouží vysoké uznání. 
 Dovolte mi tedy, vážený pane, abych Vám osobně za všechnu Vaši obětavou práci 
poděkoval a vyslovil přesvědčení, že Vaše angažovanost na poli kulturním nekončí 



jmenováním nové kulturní komise, jejímž členem již nejste. Věřím, že je možné další 
pokračování činnosti Kulturního kruhu, např. v podobě občanského sdružení, které by 
působilo jako poradní orgán starosty města. 
 Jsem přesvědčen, že se budeme i v budoucnu setkávat nad prací v oblasti kulturního  
a společenského dění v Trutnově.“ 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Galerie města Trutnova – příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město, byla 
založena 1. ledna 1997. Nachází se v rekonstruovaném měšťanském domě ve Slezské ulici, 
který byl postaven v 16. století a je jedním z nejstarších (ne-li vůbec nejstarší) v Trutnově.  
Při zdařilé rekonstrukci nebyla vůbec dotčena jeho památková hodnota. Ředitelem GMT je 
PhDr. Karel Shrbený, kterému se daří se třemi spolupracovníky plnit poslání galerie – 
přibližovat veřejnosti české výtvarné umění s přihlédnutím k výtvarnému umění regionu.  
Ve svých záměrech nachází velkou podporu ve vedení města i u trutnovských podniků, 
především Texlenu a Siemens Elektropřístroje. Tempo pořádání výstav (prakticky každý 
měsíc – o tom v první kapitole kroniky) nemá vliv na jejich kvalitu. Jsou vždy vkusně  
a výstižně prezentované a hodně navštěvované. 
 
 GMT nabízela v roce 1998 stálou expozici Akvizice galerie a vybraní němečtí autoři 
Trutnovska a 12 výstav (z nich 1 ve spolupráci s pražskou Besedou. Pro všechny výstavy byly 
připraveny esteticky působivě pozvánky s údaji o vystavujících, kvalifikované úvodní slovo  
a hudební vystoupení při vernisážích. Pro dvě výstavy byl vydán katalog. S autory  
se uskutečnily dvě besedy. 
 Pokud jde o návštěvnost galerie, platících návštěvníků byly celkem 4 225, neplatících 
(při zahájení výstav, Dny evropského dědictví, besedy, návštěvy organizované zřizovatelem, 
sponzory apod.) 2 150. Celkem 6 378. Oproti roku 1997, kdy nově otevřená budova 
přitahovala zájem návštěvníků už sama o sobě, se návštěvnost nesnížila, což svědčí o úspěšné 
činnosti galerie. 
 Ve sbírkách GMT je k 1.1.1999 evidováno 6 plastik (4 z roku 1998), 13 maleb,  
25 grafických kreseb, 40 fotografií. Zařazení dalších předmětů bude projednáno na zasedání 
Rady galerie v dubnu 1999. 
 
Dům kultury 
 

                 
 
 Dům kultury Trutnov (je příspěvkovou organizací města) si vedl v roce 1998 velmi 
dobře nejen v kulturně společenské oblasti, ale i v ekonomické. Z celkových příjmů tvořila 
47,5 % provozní dotace města a 52,5 % vlastní příjmy (včetně sponzorského přispění).  
Na konci roku vykázal DK zisk 192 000 Kč. 



 DK měl i v roce 1998 29 pracovníků (přepočtený stav), z toho 20 v hlavním 
pracovním poměru a 9 (přepočtený stav) na zkrácený prac. úvazek. 
 Provozně technické zajištění zahrnovalo realizaci kulturně – společenských akcí, 
provoz a údržbu budov (Národní dům, kino Vesmír, Klub Nivy), doprava, výlepovou službu  
a provozně technické služby na objednávku. 
 V rámci obsáhlé programové činnosti bylo realizováno 158 akcí a 9 menších výstav 
v předsálí kina Vesmír. 
 Celková návštěvnost na nich byla 33 649 – průměrná návštěvnost byla 213. 
 Ve srovnání s rokem 1997 se uskutečnilo méně pořadů (počet byl snížen vzhledem 
k poptávce, zejména u pořadů pro školy). Tím se snížila i celková návštěvnost o 2 669 diváků. 
V průměru se však zúčastnilo každého představení o 8 návštěvníků více. 
 Mimo uvedený počet akcí realizovalo Oděvní studio DK na základě objednávky  
pro cizí subjekty 19 módních přehlídek s účastí asi 2 800 diváků (v Trutnově i mimo 
Trutnov). 
 DK významně spolupracoval při zajišťování akcí v rámci družebních styků s polskou 
Swidnicí i při dalších kulturně společenských akcích jednak spoluúčastí, jednak v oblasti 
propagační a provozně technické (Varhanní festival, diskotéky pro děti, akce Star Westu aj,). 
 Profilovými akcemi roku 1998 velmi úspěšnými byly Trutnovský podzim – 18. ročník 
slavností komorní hudby, Okresní taneční soutěž kategorie E, Setkání s Velikonocemi, Velký 
dětský den, Strašidláci aj. (O nich i v úvodní kapitole kroniky.) 
 Z mnoha dalších zajímavých akcí a pořadů DK si připomeňme: taneční akce (Country 
večery a Country bály se Star Westem, Ples divadelníků), hudební pořady (cyklus koncertů 
KPH, Svatoštěpánský koncert, koncert Melancholik bandu, Spirituál kvintetu, skupina 
Chinaski – koncert bez židlí), literárně hudební pořady (Romantická láska v německé písni  
a poezii, Poslední rok v životě K. Čapka), divadlo (Divadlo Járy Cimrmana, divadelní zájezd 
do Prahy, tři představení v rámci předplatného 97/98 (255 předplatitelů) a 98/99 (222 stálých 
předplatitelů), akce pro děti (podrobně uvedeny v měsíční nabídce Radničních listů), zábavné 
pořady a setkání s osobnostmi (J. Jirásková, M. Markovič, H. Pawlovská, Z. Bubílková,  
M. Šimek), přednášky Akademie třetího věku, nové akce (burzy kartiček se sport. tématikou). 
 
Návštěvnost dle oblastí – zaměření činnosti: 
Vážná hudba   17 akcí   2 625 návštěvníků 154 prům. účast 
Pop koncerty   8   1 411   176 
Akce pro školy  40   9 048   226 
Nedělní pohádky  7   1 066   152 
Ost. akce pro děti (v sále) 7   1 654   236 
Ost. akce pro děti (venku) 7   6 462   923 
Divadla   7   1 674   239 
Večer pro hosta  9      541     60 
Akademie III. věku  16   1 334     84 
Country akce SW  8   1 015   127 
Ples divad., tan. soutěž 2      324   162 
Zábavné pořady  9   1 845   205 
Módní přehlídky vlast. 2      391   196 
Módní přehlídky pro cizí 19   2 796   147 
Výstavy   7   3 916   559 
 
 Nejvíce akcí se konalo v říjnu (20) a listopadu (20) a v únoru (19), nejméně v červenci 
(5) a v srpnu (5). 



 K nejvíce navštíveným akcím patřilo představení Divadla Járy Cimrmana „Švestka“ 
(2x) 669 osob, Pohádky naší babičky 234, Velký dětský den 3 500, Strašidláci 1 293, 
Mikulášoviny 397, Setkání s velikonocemi 781, Vánoční nálady 628, Trutnovský podzim 
1 415 (8 koncertů), Akademie třetího věku (16 přednášek) 1 334, Přes Rusko až na Čukotku 
108, S politiky netančím (2x) 523, Chinaski 445, Country bál (2x) 500. 
 
Kina 
 
 Kino Vesmír uskutečnilo 613 představení s 41 717 návštěvníky a kino Hvězda  
701 představení s 3 336 diváky. Celkem 701 akcí se 45 053 návštěvníky. V kině Vesmír byla 
průměrná návštěvnost 68, v kině Hvězda 38. Celkem 64. 
 Z uvedeného počtu filmů bylo v Trutnově uvedeno 11 filmů (13 předst.) v rámci 
„Projektu 100“ (nejlepší filmy světové kinematografie), 8 filmů (33 představení) v rámci „Art 
fi lmu“ (filmy pro náročné diváky). Nejnavštěvovanějším filmem roku byl „Titanic.“ 
 V roce 1998 bylo odehráno o 8 představení méně, ale celková návštěvnost se zvýšila  
o 6 082 diváků, průměrná na každé představení o 11 – v kině Vesmír. 
 O 53 představení méně než v roce 1997 bylo odehráno v kině Hvězda – celková 
návštěvnost se snížila o 443 diváků. Průměrná se však zvýšila o 11. 
 Celkově byl v trutnovských kinech zaznamenán zvýšený zájem o film. 
 
Soubory kulturně – společenské oblasti 
 
 V Trutnově působí řada kvalitních souborů s nejrůznějším zájmovým zaměřením, 
jejichž veřejné akce výrazně obohacují kulturně společenský život města. Fungují samostatně 
– DK už není zřizovatelem žádného amatérského souboru. 
 Star West – taneční country skupina, vedená Zd. Krčmářem. Mini Star West – dětská 
taneční country skupina, vedoucí Jaroslava Rambousková. Pěna – hudební country skupina, 
kterou vede ing. Nováček. Melancholik band a Vokální kvintet. Charlie band (vedoucí Jan 
Haas). Taneční klub Extra – mix – mažoretky, společenský tanec, vedoucí Walter Elschek.  
 
Objekty a prostory pro kulturně společenské akce 
 
 Které objekty a prostory jsou v Trutnově využívány k realizaci kulturních  
a společenských akcí? 
 Výstavní prostory Galerie města Trutnova, Muzea podkrkonoší Trutnov a předsálí 
kina Vesmír. 
 Koncertní sály v KS Bohuslava Martinů, kostel Narození P. Marie, kostel sv. Petra  
a Pavla, kaple sv. Jana Křtitele, sál ZUŠ ve Školní ulici. 
 Kina v Trutnově Vesmír, v HSM Hvězda. 
 Víceúčelové sály: Klub Nivy. Národní dům (velký a malý sál). 
 Prostory pro realizaci akcí většího rozsahu: Přírodní areál na Bojišti, Krakonošovo 
náměstí, Paradráha, Nové Dvory, Dolce, Peklo, městský par, sportovní stadion, školní hřiště. 
Sportovní hala gymnázia, prostory Niv. Zimní stadion. 
 Trutnovu chybí kvalitní víceúčelový (taneční sál) s vyšší kapacitou míst a zejména 
kvalitní divadelní prostor. (Provozně i technicky zanedbaný skoro havarijní sál v HSM, 
někdejší Texlen klub, slouží komerčním obchodním účelům – velkoprodejna koberců).  
Pro divadelní představení jen minimálně vyhovuje sál Národního domu (budova z roku 1900). 
Získat kvalitní divadelní prostor rekonstrukcí kina Vesmír je předmětem úvah. 
 K pořádání společenských akcí je využíván velký a malý sál budovy MÚ  



na Slovanském náměstí. 
 
Klub vojenské historie 
 
 Klub vojenské historie v Trutnově je po Praze a Ostravě 3. nejstarším klubem voj. 
historie v ČR. U jeho zrodu v roce 1976 stálo 15 nadšenců, kteří se z počátku zaměřovali 
hlavně na střelecké soutěže a na získání a údržbu historických zbraní. Ve své činnosti 
navazovali na střeleckou tradici města Trutnova, kterému již v roce 1738 císařovna Alžběta 
Kristina darovala střelecké privilegium, povolení zřídit ozbrojenou setninu. Třiatřicet bodů 
zmíněného privilegia ukládalo členům řádný výcvik ve střelbě a pořádání střeleckých soutěží. 
Z těch jsou odvozeny i současné střelecké soutěže trutnovského KVH. 
 Významnou událostí v historii KVH byl vznik uniformované jednotky 
„bílokabátníků“, řadové rakouské pěchoty z období roku 1866. Ta navazovala na tradici  
1. pěšího pluku císaře Františka Josefa. Ten také bojoval v soustavě Knebelovy brigády 
v jediné vítězné rakouské bitvě 27.6.1866 u Trutnova. Existence uniformované jednotky pak 
umožňovala účastnit se každoročních vzpomínkových akcí k výročí války 1866 v místech 
bývalých bojů. Tím také docházelo k navazování zahraničních kontaktů, např. v rakouském 
Mattighofenu, ve Vídni, v německých Drážďanech, v Bad Urachu nedaleko Stuttgartu (sem 
zavítala trutnovská jednotka koncem října. (Po úspěšném vystoupení je pozvána na velké 
historické slavnosti i v příštím roce.) 
 Záslužnou činností trutnovského KVH je i základní údržba pomníků a míst, které 
poznamenala na Trutnovsku prusko-rakouské válka. V roce 1998 to byl např. pomník 
dělostřelce ve St. Rokytníku, úklid kolem Janské kaple a okolních míst, pomníků a Rubínovic 
a Studence, vojenského hřbitůvku v Poříčí. (Mají v tom plnou podporu vedení města.) 
 
Fortis (Stachelberg) 
 
 Součástí KVH je družstvo Fortis, vedené RNDr. Miroslavem Kejzlarem, jehož 
členové – bunkrologové věnují hodně času (i vlastních prostředků) čs. opevnění  
na Trutnovsku, především dělostřelecké tvrzi Stachelberg nad Babím. Jejich přičiněním se 
stala zdrojem poznání historie období před 2. světovou válkou i turistickou atrakcí. 
 Rok 1998 byl již šestým rokem záslužné činnosti družstva Fortis, které je 
provozovatelem muzea čs. opevnění na pevnosti Stachelberg. Po celou sezónu byla přístupná 
s odborným a velmi zajímavým výkladem vojensko – historické expozice v tvrzovém 
pěchotním srubu T-S73 a vyzbrojený „řopík“ v jeho těsné blízkosti. Objevily se nové modely 
pevnostních objektů, došlo k řadě dílčích zlepšení v expozici. Muzeum zhlédlo na 4 000 
návštěvníků. Kromě německých turistů se podstatně zvýšil i příliv návštěvníků ze sousedního 
Polska. 
 V závěru sezóny provedla skupina odborníků podrobný průzkum podzemí tvrze  
pod objektem T-S73 a konstatovala, že statika chodeb a sálů je dobrá a proto je možné 
v budoucnu z těchto prostor vytvořit velmi atraktivní součást vojensko – historické expozice. 
(Zástupci Fortis přirozeně nechyběli v roce 1998 na velkém celoevropském setkání 
pevnostních muzeí ve Francii – u tvrze Michelsberg.) 
 
Country club Bonanza 
 
 Country club Bonanza uskutečnil i v roce 1998 řadu zajímavých country pořadů: 
7.2. „Zlatá horečka“ po stopách J. Londona – přednáška J. Kratěny. Nekuřácký večer 
s kapelou Bonanza Band. 



21.2. „Krakonošův šmajd“ – akce na běžkách. Večer kapela Sekvoj Praha a divadélko Řešeto 
Praha. 
10.5. Svatba člena kapely „Taxmeni“ Praha přímo v klubu Bonanza. Oddával místostarosta 
Mgr. Hendrych, hrála skupina „Taxmeni.“ 
6.6. Country pod širákem – hrála „Dělová koule“ Hradec Králové. Čtvrté narozeniny 
Bonanzy. Country tance MŠ Žižkova, kapela Otroci Hradec Králové, předtančení Star West. 
13.6. Country na kolejích – ukončení v Bonanze. Skupina „Pěna.“ 
1.8. Velký folkový rachot. Skupina „Kaluže,“ Pepa Lábus a Sláva Forman Praha, „Maruščiny 
jahody“ Pardubice, „Telegraph“ Vrchlabí. 
5.9. Skupina „Taxmeni“ Praha. 
26.9. Klubový večer. Povídání „O velkém vandru po Sev. Americe.“ Hrála „Pěna.“ 
30.9. Hostem večera „Setkání s …“ byl Martin Dvořák ODA, exprimátor HK. 
17.10. Medleys party s muzikou „Rodeo“ Hradec Králové. 
21.10. „Setkání s …“. Zuzana Navarová, zpěvačka. 
4.11. „Setkání s …“. Fotograf Jiří Jahoda. 
7.11. hudební produkce anglické skupiny Band of Jakpys.  
12.12. Večer pro sponzory. Kapela „Jarní vánek.“ 
27.12. Bramborářové hody se skupinou Country Band Bonanza. 
28.12. Folkový večer se skupinou „Kaluže.“ 
29.12. Bluegrassový Seassion – muzikanti z regionálních kapel. 
30.12. Předsilvestr – skupina „Modrá nota.“ 
 Každý čtvrtek probíhaly večery se skupinou Country Band Bonanza. 
 
Klub bratří Čapků 
 
 Kulturní život Trutnova obohacuje svou činností Klub bratří Čapků, který obětavě 
vede od doby jeho založení v roce 1982 jeho předsedkyně MUDr. Eva Šidláková. V současné 
době má KBČ na 40 členů. Velmi dobrou spolupráci má s Domem kultury. 
 V průběhu uplynulých let přijížděli rádi do Trutnova významné osobnosti Společnosti 
bratří Čapků – JUDr. Frant. Krčma, Vlastimil Fišar, PhDr. Aleš Křička, prof. Aleš Fetters, 
Dana Kolářová, PhDr. Frant. Černý, Josef Protiva, Frant. Nepil, Marie Kubátová, doc. Eduard 
Hofman, PhDr. Jaroslav Slavík, prof. Ilja Hurník, Petr Svoboda, MUDr. Jarmila Šrámková, 
Milena Steimasslová, Otomar Krejča ml., Karel Pech, Marie Šulcová, Ilona Borská,  
PhDr. Ladislav Vacina, PhDr. Pavel Taussig, Hana Siraková. 
 Ve spolupráci s Muzeem bratří Čapků v Malých Svatoňovicích uspořádal trutnovský 
KBČ výstavu Literární dílo K. Čapka, filmová představení z děl bratří Čapků, připravil řadu 
zájezdů na divadelní hry bratří Čapků, výlety po místech připomínajících oba bratry. 
Nechyběla ani vycházka historií Trutnova, návštěvy muzeí v regionu, cesta do Strže, do Lán, 
putování Cestou bratří Čapků s ing. Lokvencem po Brendách, cesty do Krkonoš, promítání 
videokazet z čapkovských oslav, účast na konferenci k 100. výročí narození K. Čapka 
v Hradci Králové. V předpremiéře byl promítnut film Člověk proti zkáze, s literárním 
pořadem přijel Petr Kostka, pozván byl i Vladimír Komárek. 
 Oslava 10 let činnosti KBČ proběhla v roce 1992 v Trutnově za účasti významných 
osobností. Nechyběla ani účast na odhalení pomníku bratří Čapků v Praze. Výbor KBČ se 
schází měsíčně. Jeho členové se zúčastňují všech významných kulturních akcí v Trutnově, 
spolupracují se školami – prostě bilancování šestnáctileté činnosti KBČ je radostné. 
 Dokládá to i Pamětní medaile k 100. výročí K. Čapka Klubu a jeho předsedkyni. 



9. Školství, výchova 
 
Mateřské školy 
 
 Ve školním roce 1997/98 bylo v Trutnově 14 mateřských škol (z toho jedna v ZŠ 
mládežnická, která má ředitelství v ZŠ a je součástí tohoto právního subjektu). Dále byla 
v Trutnově zřízena Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, kterou vybavilo MŠMT 
právní subjektivitou. Je v ulici Na Struze. Má 4 třídy speciální a 1 všeobecnou pro sourozence 
dětí, které navštěvují speciální třídy. K této MŠ náleží 3 třídy denního stacionáře. 
 Do této Speciální mateřské školy dochází 79 dětí a 62 do stacionáře. Pracuje tu  
16 učitelek včetně ředitelky. Při této MŠ zřídilo k 1.9.1997 MŠMT i Speciální pedagogické 
centrum pro děti s mentálním postižením. 
 
 Podle stavu k 30.9.1998 má MŠ Voletiny 1 třídu s 25 dětmi (z nich 1 jiné národnosti) 
a 2 učitelkami. MŠ Trutnov 3, Voletinská 1 třídu s 25 dětmi a 2 učitelkami. MŠ Trutnov 3, 
Benešova 2 třídy s 50 dětmi a 4 učitelkami, MŠ Trutnov 2, Dlouhá 4 třídy se 100 dětmi  
(z nich 1 romské národnosti) a 9 učitelkami, MŠ Trutnov, Horská 5 tříd se 122 dětmi  
a 11 učitelkami, MŠ Trutnov, Tkalcovská 3 třídy se 75 dětmi (z nich 1 rusínské národnosti)  
a 6 učitelkami, MŠ Novodvorská se 4 třídami se 100 dětmi a 8 učitelkami (10 evidovaných 
nevyřízených žádostí o umístění), MŠ Náchodská 3 třídy se 75 dětmi (z nich 1 romské 
národnosti) a se 7 učitelkami, MŠ Trutnov, Komenského 4 třídy s 48 dětmi (z nich  
2 vietnamské národnosti) a 8 učitelkami, MŠ Trutnov, Žižkova 4 třídy se 100 dětmi (z nich  
2 jiné národnosti) a s 8 učitelkami, MŠ Trutnov, Gorkého 3 třídy se 75 dětmi a 6 učitelkami, 
MŠ Trutnov, V Domcích se 3 třídami a 64 dětmi a s 5 učitelkami (1 z tříd je logopedická). 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti (od 3 let) se nachází 
v Kryblické ulici (v bývalých jeslích). Existuje od 1.11.1995 pro děti s alergiemi, 
s astmatickými problémy a drobnými ortopedickými vadami (zájem o umístění je větší než 
kapacita zařízení – 60 míst). 
 Na okrese Trutnov bylo k 30.9.1998 88 MŠ se 172 třídami a 3 759 dětmi (z nich  
19 jiných národností – 2 ukrajinské, 2 rusínské, 1 polské, 4 německé, 4 romské a 6 jiné). 
 
 
 Od 1.1.1996 jsou samostatnými právními subjekty – příspěvkovými organizacemi 
města ZŠ Gorkého, Komenského, R. Frimla, V Domcích, Mládežnická v HSM a Náchodská 
v Poříčí.  
 
ZŠ Gorkého 
 
 1. ZŠ Gorkého (ZŠ kpt. Jaroše) je umístěna ve 2 budovách, v nichž je umístěno  
18 tříd. Chybí prostory pro výuku dělených tříd. ZŠ má velmi dobrou spolupráci s Taneční 
školou W. Elscheka a Studiem UNO – tato zařízení slouží i pro aktivity žáků školy. 
 Ve šk. roce 1997/98 působilo na 1. stupni 10 učitelek a 1 učitel (9 plně aprobovaných). 
Na 2. stupni 12 plně aprobovaných učitelů. Ředitelem školy je Milan Ryba. Ve šk. roce 97/98 
byly již 2 třídy 9. ročníku o celkovém počtu 38 dětí. Školní docházku ukončil v 8. ročníku  
1 žák a v 6. ročníku také 1 žák. Do učebních oborů nastoupilo 23 žáků. 
 Pokud jde o chování, bylo 5 žáků hodnoceno 2. stupněm a 2 žáci 3. stupněm,  
v 2. pololetí 5 žáků 3. stupněm a 1 žákyně 2. stupněm. 
 Na konci šk. roku dosáhlo 27 žáků vyznamenání. 19 žáků v 5.r. dosáhlo samé 
jedničky, 16 ž. ve 4.r., 23 ž. ve 3.r., 33 ž. ve 2.r. a 56 žáků v 1. ročníku. 



 Školní docházku ukončilo 53 žáků, z toho 34 dívek. Ve šk. roce 1998/99 má ZŠ  
19 tříd se 429 žáky (z toho 209 dívek), z nich 4 celkem (z toho 2 dívky) opakují.  
Do 4 oddělení školní družiny chodí 97 dětí. Ze 429 ž. je 425 české, 2 slovenské a 2 německé 
národnosti. 98 ž. se učí anglický a 151 německý jazyk. Nově do 1. r. bylo přijato 61 dětí, 
z toho 24 dívek. Na škole pracuje 25 učitelů včetně ředitele a zástupce, dále 4 vychovatelky. 
 
ZŠ Školní 
 
 2. ZŠ, Školní měla ve šk. roce 97/98 3.-9. třídy s rozšířeným vyučováním matematiky 
a přírodovědných předmětů. Od šk. roku 1995/96 probíhá postupná transformace na nižší 
gymnázium. V prac. poměru je 13 pedag. pracovníků – mají odpovídající vzdělání. 
Klasifikace chování žáků vykázala 5 dvojek z chování (0,42 %), 15 neomluvených hodin. 
Školní docházku ukončilo 69 žáků, z toho 36 dívek (v 9. r. 65, z toho 33 dívek). Ředitelkou 
školy je M. Bittnerová.  
 Ve šk. roce 98/99 má ZŠ 5 tříd se 119 žáky (59 dívek), 1 žák opakuje. Anglický jazyk 
se učí 45, německý 74. Škola má 18 učeben, z toho 5 odborných. Pedagogických pracovníků 
je 11 (z nich 9 žen). 
 
ZŠ Komenského 
 
 3. ZŠ, Komenského, která i za školní rok 1997/98 vydala Školní knihu s řadou 
zajímavých a užitečných informací o činnosti školy, měla 701 žáků. Na konci šk. roku jich 
prospělo s vyznamenáním 69, prospělo 623, neprospělo 9. Zameškaných hodin 30 852 
(neomluvených 536) – na žáka 44 hodin. Sníženou známku z chování mělo 30 žáků.  
Do školní družiny docházelo 107 dětí, rozdělených do 3 oddělení. Poprvé se v tomto roce 
vybíralo školné – 50 Kč měsíčně. Ve ŠD pracovaly 4 vychovatelky. Celkový počet 
pracovníků školy byl 71, z toho 42 učitelů a ředitel Mgr. Ivan Adamec. Jejich kvalifikovanost 
dosahuje 98,4 %. Průměrný prospěch ve 33 třídách školy se pohyboval od 1,22 (1.B) do 2,62 
(6.C). 
 Žáci sportovních tříd – lyžování běh si vedou velmi úspěšně. O tom hovoří 16 medailí 
na Mistrovství ČR. Mistry ČR se stali Martin Vrabec, Ondřej Bíman a štafeta SKI KASPER. 
Oba jmenovaní jsou členy juniorského reprezentačního družstva ČR. Již 2. rokem působí  
na škole sport. třída se zaměřením na karate. Členové YETTI clubu se zúčastnili týdenní 
naftařské expedice do Alp a soustředění v Českém ráji (horská kola, horolezectví). Škole  
se podařilo získat půjčku od města 700.000 Kč na nákup školního autobusu. 
 Školní docházku v roce 1997/98 ukončilo 60 žáků, z toho 21 dívek. Ve šk. roce 
1998/99 má 3. ZŠ 24 tříd, 570 žáků (238 dívek), z nichž 11 opakuje. 562 jich je národnosti 
české, 1 slov., 2 něm., 1 řecké a 4 jiné. Angličtině se učí 184, němčině 220 žáků. Počet pg. 
pracovníků 44, z nich 33 žen. Do I. r. bylo přijato 52 žáků (21 dívek). 
 
ZŠ Rudolfa Frimla 
 
 4. ZŠ, Rudolfa Frimla s třídami s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. V lyžování 
dosáhly Smutná a Tůmová 2. a 3. místo v ČR. 
 Ve šk. roce 1997/98 měla ZŠ 402 žáků. Z nich 26 prospělo s vyznamenáním, 371 
prospělo prostě a 5 jich neprospělo. Celkový průměrný prospěch byl 1,76. Zameškáno bylo 
15 478 hodin, na žáka 38,5 hodin. Druhým stupněm z chování bylo klasifikováno 10, třetím 
stupněm 1 žák. Ve šk. roce 1997/98 ukončilo školní docházku 63 žáků (40 dívek). 
 Ve šk. roce 1998/99 má škola 18 tříd s 392 žáky (191 dívek), 6 žáků opakuje.  
Ve školní družině je zapsáno 99 žáků ve 4 odděleních. České národnosti je 388, německé 2  



a řecké 2 žáci. Angličtině se učí 166 a němčině 94 žáků. 6 tříd je s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy (133 žáků, 58 dívek). Do I. r. bylo nově přijato 42 žáků, (22 dívek). Na škole působí 
24 pg. pracovníků (21 žen), 3 vychovatelé, 4 pedagogové pro koordinaci volného času  
a 1 výchovný poradce. 
 
Dům dětí a mládeže 
 
 Součástí 4. ZŠ je Dům dětí a mládeže. Činnost DDM ve šk. roce 1997/98 zajišťovali 
čtyři interní pracovníci (vedoucí DDM a oddělení přírodovědy Marie Suková, vedoucí odd. 
techniky Blanka Nehybová, vedoucí odd. estetiky a SPV Kamila Burešová a vedoucí odd. 
tělovýchovy Josef Khol) a 48 externích pracovníků. 
 Zájmová pravidelná činnost zahrnovala 69 kroužků, v nichž bylo zapojeno 905 členů, 
z toho 115 starších patnácti let. V zájmové nepravidelné činnosti uspořádali nebo se podíleli 
na organizaci pracovníci DDM celkem 58 akcí, kterých se zúčastnilo 10 867 zájemců, z toho 
2 359 starších patnácti let. Zúčastnili se především akcí vyhlašovaných MŠMT – Soutěž 
v plavání. Mladý historik. ZUČ – recitace, ZUČ – zpěv. Okresní přebor automodelářů. 
Biologická olympiáda kat. C. Krajský přebor automodelářů. Okresní přebor plastikových 
modelářů. Biologická olympiáda kat. D. Mistrovství ČR v železničním modelářství. Ostatních 
akcí sportovních, výtvarných, společenských a jiných bylo 36. 
 Prázdninová činnost se realizovala v červenci jako soustředění rybářského ZÚ  
za účasti 18 dětí, Dětský tábor všeobecný za účasti 42 dětí, v druhé polovině srpna 
Soustředění ZÚ judo za účasti 30 dětí. 
 Podmínky pro činnost zájmových kroužků byly vcelku vyhovující. Prostorové 
podmínky třeba zlepšit pro taneční a pohybové kroužky. Dosavadní klubovny jsou vzhledem 
k velkému počtu zapojených dětí malé. 
 
ZŠ V Domcích 
 
 5. ZŠ V Domcích s rozšířenou výukou cizích jazyků získala toto oprávnění v roce 
1998. Výběrové jazykové třídy jsou od 3. ročníku, kdy se mohou rozhodnout pro němčinu 
nebo angličtinu. Od 6. třídy mají tito žáci další jazyk – angličtinu nebo francouzštinu,  
od 8. třídy italštinu nebo ruštinu. 
 Ve šk. roce 1997/98 navštěvovalo školu 612 žáků, 300 na 1. stupni a 312 na 2. stupni. 
Neprospěli 2.  S vyznamenáním bylo 112 žáků. Nižší známkou z chování bylo hodnoceno – 
sníženou známkou 2. stupně 8 žáků (4 druhého a 4 třetího stupně. Plavecký výcvik 
absolvovali žáci 1.–5. tříd. Studijní a pohybové zájezdy směřovaly do SRN a Anglie  
(s finančním přispěním školy – 80 000 Kč). Práce s počítačem probíhala povinně v 8.  
a 9. třídách. 
 O prázdninách pokračovalo v budovách 1. stupně a v atriu zateplování, malování  
a nátěry oken. Vybudovat umělý povrch běžecké dráhy na školním stadionu se nepodařilo  
(2 mil. Kč ). 
 Ve šk. roce 1997/98 ukončilo školní docházku 92 žáků (53 dívek). Ve šk. roce 
1998/99 má ZŠ 28 tříd s 650 žáky (350 dívek), z nichž 1 dívka opakuje. Do 5 oddělení ŠD je 
zapsáno 120 dětí. 647 dětí je národnosti české, 2 slovenské a 1 ukrajinské. Škola využívá 36 
učeben, z toho 10 odborných. Do 1. ročníku bylo nově přijato 75 žáků (41 dívek). Pedagog. 
pracovníků má škola 37 (29 žen). Ředitelem ZŠ je Karel Vašíček. 
 
ZŠ Horská 
 
 ZŠ v Trutnově 2, Horská se ve šk. roce 1997/98 vyučovalo 159 žáků v 1.-5. třídě.  



Od 4. třídy se vyučovaly jazyky – po 3 hodinách týdně jazyk anglický a německý. Na škole 
pracovalo 7 učitelů, 3 vychovatelky, ředitelka školy Zdena Kotková a dyslektická asistentka. 
Při zařazování dětí do 1. třídy spolupracuje škola se ZŠ Mládežnická. Sníženou známku 
z chování měli 2 žáci (2. a 3. stupeň). ŠD měla 3 oddělení. 
 Rozhodnutím MR v Trutnově 7.5.1998 byla ZŠ Horská zrušena a děti přeřazeny na ZŠ 
Mládežnická. Pedagog. sbor přechází z větší části s dětmi. 
 
ZŠ Mládežnická 
 
 ZŠ Mládežnická měla k 30.6.1998 36 tříd s 859 žáky (414 dívek). Ročník 5., 6. a 7. 
opakuje 7 žáků. Pedagogický sbor včetně ředitele Mgr. Zdeňka Géce čítal 50 učitelů. 
Vychovatelek ŠD bylo 7 (v 7 odděleních). Zapsaných žáků do ŠD 198. Na škole je otevřeno 
jedno oddělení MŠ pro děti zaměstnanců (18). Součástí školy byla školní jídelna s kapacitou 
300 míst a Školní klub „Eldorádo“ (Klub zájmové činnosti). Školní docházku ukončilo 72 
žáků (35 dívek). 
 Ve školním roce 1998/99 má ZŠ 41 tříd s 1 013 žáky (453 dívek), 4 žáci opakují. ŠD 
s 9 odděleními má zapsáno 247 žáků, Klub zájmové činnosti 1 058 dětí. 1 003 žáků je české 
národnosti, 2 slovenské, 3 polské, 2 německé a 3 jiné. Anglický jazyk se učí 351, německý 
256 žáků. Škola využívá 46 učeben (11 odborných). Nově do 1. ročníku bylo přijato 136 dětí 
(61 dívek). Na škole působí včetně ředitele, zástupců a výchov. pracovníků  56 učitelů  
(49 žen). 9.11.1998 uzavřela škola s městem Trutnovem nájemní smlouvu na letní tábor horní 
Bradlo, který bude dán ZŠ Mládežnická do užívání. Výše úhrady za pronájem je stanovena 
dohodou ve výši 170 000 Kč v ročních splátkách po dobu 10 let. 
 
Eldorádo 
 
 Hlavní náplní Klubu zájmové činnosti dětí a mládeže (KZČ DM) „Eldorádo“ je 
organizace mimoškolní a prázdninové činnosti dětí a mládeže a pomoc při organizování 
školních akcí. Jeho vedoucí je J. Burešová. Klub je součástí školy. V 62 kroužcích zájmové 
činnosti a v kurzech bylo ve školním roce 1997/98 zapsáno 1 154 dětí. Vede je 20 
pedagogických pracovníků a 48 externích pracovníků. 
 Akce, pořádané společně školou a školním klubem: kurzy keramiky, školní kola 
olympiád z ČJ a M, školní kolo Pythagoriády, školního ZUČ v recitaci a zpěvu, Mladý 
historik, Miss Poupě 97, účast na Běhu Terryho Foxe, Letní tábory – 3 běhy/160 dětí, 
sportovní a kulturní akce v rámci spolupráce se školou v Kamennej Góre (1 akce měsíčně), 
bazary, Česko – polské dny křesťanské kultury, okrsková a okresní kola v sálové kopané, 
lyžařské výcviky žáků 7. tříd, ekologická soustředění žáků 5. tříd, přednášky, exkurze, halový 
turnaj v softbalu, okresní kolo v programování, okresní přebory karate. 
 Vedení školy vydává měsíčník „Zpravodaj,“ který je určen pro žáky školy i rodiče. 
Jeho prostřednictvím dostávají pravidelně nejdůležitější informace. 
 
ZŠ v Poříčí 
 
 Ve školním roce pracovalo v ZŠ, Náchodská 34 zaměstnanců (7 mužů a 27 žen). 
Pedagogických pracovníků bylo 19 (17 učitelů a 2 vychovatelky). Ředitelem školy je Václav 
Špůr.  
 Ve šk. roce 1997/98 měla ZŠ 13 tříd (+ 2 oddělení ŠD) a 286 žáků. Na konci roku jich 
prospělo s vyznamenáním 18, prospělo 266 a neprospěli 2. Druhým stupněm z chování jich 
bylo klasifikováno 7. K zápisu do 1. třídy se jich dostavilo 39, přijato 30 (9 odklad). 
Z devátých ročníků vyšlo 35 žáků – 20 jich odešlo do SOU, 15 do SŠ. 



 Ve školním roce 1998/99 má ZŠ v Poříčí 13 tříd s 277 žáky (134 dívek). Jeden žák 
opakuje. Ve 2 odděleních ŠD je 53 dětí. Všichni žáci jsou české národnosti. Anglický jazyk  
se učí 123 žáků, německý jazyk 94. Škola užívá 16 učeben. Na škole působí 17 učitelů  
(14 žen). 
 Škola organizuje ozdravné pobyty dětí pro vybrané žáky I. a II. stupně v Chorvatsku 
(Baško Polje, Zaostrog). 
 
Speciální ZŠ Voletiny 
 
 Speciální ZŠ pro děti s vývojovými poruchami učení nebi chování v Trutnově 3 –  
ve Voletinách poskytuje základní vzdělání dětem, které, ač mají normální inteligenci, se 
nemohou s úspěchem vzdělávat v běžném typu ZŠ vzhledem ke své poruše. 
 Ve školním roce 1997/98 působilo na škole 11 učitelek (včetně ředitelky  
Mgr. Stanislavy Tejchmanové) a 2 vychovatelky. 
 Speciální výchova probíhá již ve vyučovacích hodinách. Nad rámec vyučovacího 
plánu se děti mohly zúčastňovat 2 hodiny týdně nápravy poruch řeči a 1 hodinu týdně 
logopedické péče. Škola má velmi dobré materiální vybavení (speciální pomůcky). 
 Ve školním roce 1997/98 ukončilo na škole základní vzdělání 14 žáků 9. ročníku  
(3 byli přijati na SŠ a 11 do učebních oborů). Ve třídách na 1. stupni byl průměrný počet dětí 
12,, na 2. stupni 13,75. Druhý stupeň z chování měl 1 žák, třetí stupeň také jeden. ŠD měla  
2 oddělení. Žáci školy jsou členy několika kroužků DDM. Pro děti pořádá škola řadu aktivit. 
Ve štafetě v plavání se škola umístila na 1. místě v ČR v počtu procent zúčastněných žáků. 
 
Zvláštní škola a Pomocná škola Horská 
 
 Zvláštní škola a Pomocná škola Horská v HSM měla ve šk. roce 1997/98 devět 
postupných ročníků v 10 třídách ZvŠ a 1 třídy PŠ. Do PŠ chodilo 7 žáků. Celkem bylo  
na škole 117 žáků. Škola měla 20 pracovníků – ze 16 pg. pracovníků pracovali 3 na částečný 
úvazek. 12členů sboru bylo plně kvalifikováno pro práci na speciální škole. Na škole 
pracovali 3 důchodci. 
 Do zvláštní školy byly děti zařazovány na základě šetření v Pg. psych. poradně.  
 Školní docházku ukončilo 25 žáků (10 dívek). 19 žáků nastoupilo do SOU. Druhým 
stupněm z chování bylo klasifikováno 7, třetím stupněm 4 žáci. Neomluvených hodin bylo  
na škole 371. 
 Na škole pracovalo 8 kroužků. Školní družina měla 1 oddělení s 13 žáky. Ředitelkou 
ZvŠ a PŠ je Zdenka Kotková. 
 Ve šk. roce 1998/99 pracuje na škole 15 učitelů (13 žen) v 10 třídách se 113 žáky  
(51 dívek). Opakuje 1 chlapec. 
 
Jídelny MŠ 
 
 Školní jídelny k 15.10.1998: (První údaj počet stravovaných, druhý počet dětí, třetí 
počet dospělých a čtvrtý údaj kapacita.) 
MŠ: Voletiny 29, 25, 4, 26. Horská 140, 122, 18, 131. M. Gorkého 87, 75, 12, 80. Dlouhá 
116, 100, 16, 104. V Domcích 77, 65, 12, 63. Voletinská 30, 25, 5, 25. Benešova 57, 50, 7, 
52. Žižkova 115, 100, 15, 124. Náchodská 92, 75, 17, 115. Novodvorská 114, 100, 14, 121. 
Komenského 113, 98, 15, 110. Tkalcovská 87, 75, 12, 85. 
 
 



Jídelny ZŠ 
 
ZŠ: Gorkého 468, 363, 105, 600. Komenského 816, 696, 120, 750. Náchodská 474, 394, 80, 
400. Mládežnická 1 287, 988, 299, 1 200. R. Frimla 424, 362, 62, 400. V Domcích 672, 610, 
62, 1 000. 
 
Jídelny SŠ 
 
SŠ: Jiráskovo náměstí 555, 487, 68, 700. Lužická 323, 261, 62, 330. Bulharská 168, 131, 37, 
300. Volanovská 242, 184, 58, 180. 
 
Centrální kuchyně 
 
CK: Na Nivách 76, 69, 7, 300. 
 
Střední průmyslová škola 
 
 Střední průmyslová škola, Školní ulice ve šk. roce 1997/98: 
Celkový počet učitelů: 18 interních (2 na mateřské dovolené), 8 ext. učitelů. Na zkrácený 
úvazek 2 interní a 12 ext. učitelů. Třídnictví 10. Jeden učitel ustaven jako drogový 
preventista. Ředitelem SPŠ je Luboš Rathouský. 
 Na škole se vyučovaly studijní obory: slaboproudá elektrotechnika a strojírenství 
(čtyřleté studium), strojírenství (dálkové pětileté), rodinná škola (čtyřleté) a sociálně právní 
činnost (pomaturitní tříleté). 
 Výsledky přijímacího řízení: obor slaboproudá elektrotechnika přihlášeno 102, přijato 
58 do 2 tříd. Pro malý počet (18 přihlášek) nebyl 1. ročník oboru strojírenství otevřen.  
Na obor strojírenská technická administrativa přihlášeno 30, přijato 23. 
 Celkový přehled výsledků klasifikace a docházky (denní a dálkové studium):  
235 žáků. S vyzn. prospělo 28, prospělo 178, neprospělo 10, neklasifikováno 19, průměr 
prospěchu 2,30. Absence 10 874 hodin, z toho 82 neomluveno. Na žáka průměr absence  
46,3 hodin. 
 Výsledky maturitních zkoušek: z 86 maturantů 29 prospělo s vyzn., 55 prospělo,  
2 neprospěli, opravnou zkoušku 2. 
 Aktivity školy: sportovní akce (školní sport. klub Sprint), výpočetní technika, 
hospodářská administrativa, výchovně vzdělávací činnost, kulturní akce. 
 
Gymnázium 
 

                  
 
 Základní údaje o průběhu šk. roku 1997/987 na gymnáziu v Trutnově. Počet tříd 21  



(z toho 10 tříd nižšího gymnázia), počet žáků 637, počet vyučujících 57 (ředitel Jiří Vaněk), 
průměrný prospěch celé školy 1,84. 
 Z významných akcí šk. roku: V září na raftech po Labi (třetí třídy), pobyt žáků I. tříd 
v Sejfech (třídenní). V říjnu vydána bilance absolventů: na VŠ přijato 76 (62,81 %), na vyšší 
odb. školy 14 (11,57 %), na jiné typy studia 12 (9,92 %), další formy činnosti 19 (15,70 %). 
V celostátní říjnové lehkoatletické soutěži studenti gymnázia druzí v ČR. V listopadu vítězí 
dívky v okr. i regionálním kole ve volejbale – postup do celostátního finále. V prosinci zájezd 
30 žáků a 2 učitelek do Vídně (návštěva rakouského gymnázia). Pro špatné sněhové 
podmínky v prosinci a v lednu jen 2 třídy z 5 absolvují lyžařský výcvik. Ve finále SŠ  
ve volejbale se umístily dívky gymnázia na 2. místě v ČR. 
 Přijímací zkoušky: 134 zájemců o primy (84 jich přijato do 3 tříd). Z 82 zájemců  
o 1. ročník čtyřletého gymnázia přijato 62 do dvou tříd. 
 V dubnu proběhla i na trutnovském gymnáziu celostátní akce Sonda maturant 98 
(prověrka znalostí). Květnové konference středoškoláků v partnerské škole v Jeveru (SRN)  
se účastní 7 žáků a 2 učitelky. Ne výročí gymnázia v Jeveru v květnu odjelo celé vedení školy 
a 5 učitelů. 
 

                  
 
 V květnu maturují 4 třídy. 4.A, 4.B a 4.C čtyřletého gymnázia v počtu 93 žáků 
s celkovým průměrným prospěchem 2,051. Z uvedeného počtu jich dosáhlo 33 vyznamenání, 
60 dalších prospělo. 
 Maturitní ročník sedmiletého studia dosáhl celkového průměrného prospěchu 1,617. 
S vyznamenáním jich prospělo 20, prostě jich prospělo 10. 
 
Střední odborná škola podnikatelská 
 
 Střední odborná škola podnikatelská (od 1.7.1997 změněn dosavadní název školy 
Soukromá střední škola podnikatelská): Ve školním roce 1997/98 vyučovalo na škole  
9 interních učitelů (5 včetně ředitele školy Dr. Josefa Strnada všeobecně vzdělávacím 
předmětům, 4 odborným předmětům). Externí učitel 1. V učit. sboru 4 muži a 6 žen. 
 Přehled o výsledcích 1. pololetí denního studia oboru Podnikatel pro obchod a služby. 
 Ve 4 třídách (1.A, 3.A, 4.A a 4.B) bylo 118 žáků (85 dívek). Průměrný prospěch školy 
2,22. S vyznamenáním studovalo 17, prospělo 111 a neprospělo 7 žáků. Celkový počet 
zameškaných hodin 8 057, průměr zameškaných hodin na žáka 66,88. První stupeň z chování 
mělo 114 žáků, druhý stupeň 3 a třetí stupeň 1. Pochval bylo uděleno 6. 



                 
 
 Výsledky maturitních zkoušek, které probíhaly ve dnech 1.-4.6.1998: Ve 4.A 
maturovalo 31 žáků, z nichž prospěli 2 s vyznamenáním. Nepropadl nikdo. Průměrný 
prospěch prakt. zkoušky 2,48.  Celkový průměr 2,54. Ve 4.B maturovalo 33 žáků –  
6 s vyznamenáním, 25 prospělo, 2 neprospěli. Průměrný prospěch prakt. zkoušky 2,39. 
Celkový průměr 2,35. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 5.6. 
 Přehled o prospěchu a chování žáků SOŠP za 2. pololetí: Celkový počet žáků 119  
(85 dívek). Průměrný prospěch 2,29. S vyznamenáním prospělo 13, neprospělo 5 žáků. 
Neklasifikováni 3. Výchovná opatření: Druhý stupeň z chování 4 žáci, podmíněné vyloučení 
2 žáci, třídní důtka 2 žáci, napomenutí 2 žáci a pochvalu 2 žáci. Celková absence činila 9 503 
hodin, na žáka 79,86 hodin. 
 Třídní schůzky 21.10.1997 o prospěchu a chování se zúčastnilo 72 % rodičů. 
Stužkovací večírky matur. tříd 12.11.1997. Den otevřených dveří 16.12. Školní ples 
20.2.1998. Schůzky s rodiči 31.3. Sonda Maturant ´98 22.4. 
 
Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická 
 
 Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická Trutnov měla ve školním roce 
1997/98 dva typy studia – čtyřleté denní maturitní a vyšší odborné dvouleté denní studium. 
Pedag. sbor čítal včetně ředitele RNDr. Josefa Štycha 28 učitelů. V 8 třídách čtyřletého studia 
bylo 236 žáků – 17 jich prospělo s vyznamenáním, 193 prospělo a 26 neprospělo. Nejlepší 
průměr prospěchu mělo 1.C (2,00), nejhorší 2.A (2,65). Druhý stupeň z chování mělo 5 žáků, 
třetí stupeň 1 žák. 
 Při přijímacím řízení bylo ze 119 uchazečů přijato 64 do 1.A a 1.B ročníku. Přijímací 
řízení na VOŠL 27.6. a 25.7. – přijato 21 studentů, z nichž nastoupilo 13. 
 Výsledky maturitních zkoušek SLŠ a absolutoria VOŠL. Ve 4.A s vyzn. 6, prospělo 
21, neprospěli 2, náhradní termín 3. Ve 4.B s vyzn. 6, prospělo 19, neprospěli 2, náhr. termín 
1. 2.VOŠL: 5 s vyznamenáním, 12 prospělo. 
 Z aktivit školy: Kanada – provincie Quebec (16.-26.9.). Návštěva studentů z Kanady 
(3.-16.10.). Mezinárodní lesnický kongres – Turecko (ing. Král 13.-24.10.). Školní hon  
(4.A 6.11.). Hubertská zábava (7.11.). Školní hon – Dolany (29.11.). Školní hon (4.B 8.11.). 
Slavnostní přijímání studentů prvních ročníků v aule školy 19.12. Personální hon – Konopiště 
12.1., Lány 16.1. Slavnostní otevření kryté pistolové střelnice v areálu SLŠ 23.1. Týdenní 
lyžařské kurzy prvních ročníků bv Harrachově (2.-22.2.). Maturitní ples 4. ročníků – budova 
Juty Úpice 20.2. Návštěva delegace z Alemu – Švédsko 30.3. Příjezd lesnické delegace 
z Finska a Estonska (2.4.). Návštěva mezinárodní delegace studentů AERDD z Londýna  
(2.-4.4.). Maturitní písemky z Č 6.4. Exkurze studentů z Alemu – Švédsko (14.-20.4.).  
1. termín přijímacích zkoušek (přijato 56 uchazečů) 20.4. Inspekce na VOŠL (22.-30.4.).  
2. termín přijímacích zkoušek (přijati 4 uchazeči) 14.5. 50. výročí školy v Postejné – 
Slovinsko – účast delegace střelců SLŠ (21.5.). Maturity 25.5.-2.6. Sport. kurz 1. VS – 
Jizerské hory (30.5.-3.6.). Pohřeb bývalého ředitele SLŠ ing. Miloše Doležala 2.6. Slavnostní 



vyřazení absolventů SLŠ v aule 5.6. Přijímací zkoušky na VS 10.6. Absolutorium VS – 
prvních 18 absolventů 15.-17.6. Návštěva delegace z Lansbergu – SRN (17.-23.6.). Slavnostní 
vyřazení absolventů VOŠL v aule 18.6. Sportovní kurz v Rumunsku  
(2.A 19.-31.6.). Zahraniční exkurze – Švédsko, Norsko (3.A 19.6.-7.7.). Sport. turistický kurz 
– Šumava (2.B 20.-25.6.). Generální rekonstrukce šaten (červenec, srpen). 
 
 Velmi aktivní a úspěšný je Sportovně střelecký klub školy založený v březnu 1991. 
Jeho činnost je zaměřena na výchovu talentovaných střelců až po reprezentaci v olympijských 
brokových disciplinách skeet a trap a disciplině běžící terč. Za tuto dobu přivezli střelci  
do Trutnova 362 medailí (103 zlatých, 141 stříbrných a 118 bronzových). V roce 1998 (není 
uzavřen) už 80 medailí. 
 
 SLŠ a VOŠL provozuje a nabízí chatu a brokovou střelnici Babí, pistolovou střelnici 
v areálu SLŠ, prodej lesnických potřeb – i zbraní, kurzy, počítačovou učebnu, odborné 
lesnické informační středisko, konferenční místnost, autobusovou dopravu, ubytování  
a stravování hromadných akcí na internátě. 
 
Obchodní akademie 
 
 Obchodní akademie měla ve šk. roce 1997/98 na denním studiu 294 studentů v 10 
třídách. Čtyřleté studium je zakončeno matur. zkouškou, která zahrnuje i část praktickou –  
ve šk. roce 97/98 maturovalo 86 studentů. Škola spolupracuje s OA v Rakousku, Dánsku  
a Polsku. Pedagogický sbor OA tvoří 26 učitelů včetně ředitelky ing. Jaroslavy Vágnerové. 
 V 1. kole přijímacích zkoušek bylo přijato 98 studentů, 1 na odvolání. 2. kolo  
se nekonalo. Pozvaní nepřišli. Otevřeny budou 3 třídy. Z loňských 67 maturantů přihlášených  
na VŠ a VOŠ bylo přijato 35. 
 Studijní výsledky: Z 290 studentů (k 30.6.) dosáhlo 10 vyznamenání, 264 jich 
prospělo, 9 neprospělo a 7 neklasifikováno. 
 Maturitní zkoušky proběhly ve dnech 25.5.-5.6. ve třech třídách 4.A, 4.B a 4.C.  
Z 86 maturantů jich dosáhlo 10 vyznamenání a 76 jich prospělo. 
 Rozsáhlá byla ve šk. roce 1997/98 práce metodických komisí – metodické komise 
ekonomů, sekce grafiků, matematiky a přírodních věd. 
 
 Školní sportovní rok OA byl velice pestrý a úspěšný. Velmi dobře si vedlo družstvo 
děvčat OA v přespolním běhu. Po vítězství v okresním a regionálním kole zvítězilo v březnu 
1998 i v republikovém finále ve Znojmě. Tím se nominovalo na mistrovství světa v této 
disciplině, na MS středních škol v krosovém běhu v Jurmale v Lotyšsku. I když skončila 
děvčata na 12. místě, dobře reprezentovala ČR i město Trutnov. 
 
 Také na OA se uskutečnila celostátní akce Sonda Maturant ´98, kterou podstoupili 
všichni studenti čtvrtých ročníků. 
 Trutnovská obchodní akademie (o jejích výročích v 1. kapitole kroniky města) dobře 
připravuje studenty pro různorodé činnosti spojené s podnikáním, uplatnění ve všech sférách 
národního hospodářství. Na škole se vyučuje na 30 různých předmětů. Z jazyků němčina  
a angličtina, podle zájmu i španělština, ruština a francouzština. Z odborných předmětů se 
klade důraz na ekonomiku, účetnictví, právo, výpočetní techniku, obchodní korespondenci  
a ekonomická cvičení. 
 
 
 



Střední zdravotnická škola 
 
 Střední zdravotnická škola poskytovala ve šk. roce 1997/98 úplné střední odborné 
vzdělání absolventům ZŠ nebo i vyšší odb. vzdělání v experimentu. Otevřeny byly tyto 
studijní obory: všeobecná sestra (čtyřleté denní studium) 5 tříd, dálkové – všeobecná sestra  
po ZŠ pětileté – 2 třídy, denní dvouleté po SŠ – 2 třídy a VOŠ – dipl. fyzioterapeut po SŠ, 
tříleté. 
 Ve šk. roce měla SZŠ 232 žáků v 10 třídách s 29 pedag. pracovníky. Na oboru všeob. 
Sestra pro abs. ZŠ 125 žáků v 5 třídách, na oboru všeob. sestra pro abs. SŠ s maturitou 38 
žáků ve 2 třídách, pro obor všeob. sestra pro abs. ZŠ, dálkové studium 42 žáků ve 2 třídách  
a pro obor dipl. fyzioterapeut pro abs. SŠ s maturitou 27 žáků v 1 třídě. 
 SZŠ vlastní 4 budovy – školu v Procházkově ulici a 3 DM ve Fibichově, Bulharské  
a Palackého ulici s 84 ubytovanými žákyněmi, o které pečuje 7 vychovatelek (6,5). Ve školní 
jídelně v DM Bulharská se stravuje 141 osob. K rozšiřování učeben došlo půdní vestavbou 
školy. 
 

                 
 
 Personální zajištění chodu školy provádí 72 zaměstnanců, z toho 19 pedag. pracovníků 
na plný úvazek, 11 na částečný. Ředitel RNDr. Javůrek. 
 K přijímacím zkouškám se přihlásilo na obor všeobecná sestra – denní čtyřleté 
studium 118 žákyň, přijato 83. Na dálkové pětileté studium přihlášeno 30, přijato 30. Na obor 
ošetřovatelka (denní dvouleté studium) přihlášeno 19, přijato 12, na dálkové tříleté studium 
přihlášeno 10, přijato 10. 
 Výsledky vzdělávání žáků oboru VS, denní, 4leté studium: Ze 124 žáků  
8 vyznamenání a 22 propadajících. Dva opakují. Průměrný prospěch 2,49. 
 Obor VS – denní, PKS: Z 38 žáků 2 s vyznamenáním, ostatní prospěli. Průměrný 
prospěch 2,11. 
 Obor VS – dálkové 5leté studium: Ze 27 žáků 2 s vyznamenáním, 4 propadli. 
Průměrný prospěch 2,80. 
 Absolventské zkoušky oboru diplomovaný fyzioterapeut (ve šk. roce 1997/98 
probíhalo absolutorium na škole již podruhé) konalo 27 žáků, z nich 14 s vyznamenáním. 
Průměrný prospěch 1,39. 
 Celkový přehled výsledků školy: Ze 189 žáků 27 s vyznamenáním, 24 propadlo,  
2 opakují. Průměrný prospěch 2,38. Neomluvených hodin 57. Druhý stupeň z chování 2, třetí 
stupeň 2 žáci. 
 Výsledky maturitních zkoušek: Z 68 žáků 13 s vyznamenáním, neprospěli 3. 
 Z mimoškolních aktivit: Výměnný pobyt trutnovských a francouzských žáků z lyceí 
ve Phalsbourgu. Akce pro charitativní organizaci Diakonie. Činnost v ČČK. Soutěž v PPP  
pro žáky ZŠ okresu. Pečovatelská služba. 
 
 



SOU a U Volanovská 
 
 Střední odborné učiliště a Učiliště Trutnov mělo na tříletém učebním oboru kuchař – 
číšník 126 žáků ve 3 třídách, na oboru truhlář 76 žáků ve 2 třídách, na oboru zedník 16 žáků 
ve 2 třídách, na oboru tesař 8, na oboru pekař 8, na oboru cukrář 37 ve 2 třídách, na oboru 
manipulant poštovního provozu a přepravy 22. Celkem 269 žáků. 
 Na studijním oboru (dvouleté denní nástavbové studium) dřevařská a nábytkářská 
výroba 15, na oboru společné stravování (dvouleté nást. st.) 15, na oboru poštovní manipulant 
(čtyřleté studium s maturitou) 53 žáků ve 2 třídách, na oboru pošt. provoz (dvouleté denní 
nást. st.) 19, na oboru podnikání v oborech (tříleté dálkové nástavbové studium) 49 žáků. 
Celkem 151. 
 Ředitelem školy je ing. Jan Coufal, vedoucí odloučeného pošt. pracoviště Irena 
Bénová.  Na škole působí 7 učitelů odb. předmětů, 7 učitelů všeob. vzd. předmětů a 19 mistrů 
odborné výchovy. Vychovatelek 5. 
 Pro denní nástavbové studium se přihlásilo 34 zájemců, přijato 23. 
 
 Výsledky závěrečných zkoušek podle učebních oborů: truhlář 35 žáků, tesař 8, zedník 
6, kuchař – číšník 40, cukrář 21, pekař 6. Celkem 116 – z nich 6 prospělo s vyznamenáním, 
106 prospělo, 4 neprospěli. 
 Výsledky maturitních zkoušek stud. oboru poštovní provoz (denní dvouleté 
nástavbové studium): S vyznamenáním 5, prospělo 14 žáků. Na studijním oboru podnikání 
v oborech (tříleté dálkové studium) prospěli s vyzn. 3, prospělo 13, neprospělo 9. 
 Úspěšně si vedli ve šk. roce 1997/98 žáci SOU a U na různých soutěžích,  
na kulturních a sportovních akcích. Plné sportovní a kulturní vyžití mají žáci ubytovaní v DM. 
 
Centrum odborné přípravy 
 
 Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Centra odborné přípravy (COP) vycházejí 
z dlouholetých potřeb průmyslových podniků a podnikatelů z regionu Trutnova. COP 
poskytuje vzdělání v oblastech strojírenství, elektrotechniky, automatizace a v těchto 
zaměřeních také navazujícího ekonomického vzdělání. COP vlastní budovy pro teoretickou 
výuku v Trutnově, Horská (v letech 1991/92 rekonstruovány nákladem 3,5 mil. Kč) a budovu 
pro praktické vyučování v Mladých Bukách, který byl v letech 1993-97 rekonstruován 
nákladem více než 10 milionů. Výuka je kompletně zajišťována v prostorách ve vlastnictví 
COP. Jen tělesná výchova probíhá v pronajatých objektech. 
 K 31.12. měla škola 43 zaměstnanců. Počet pedagogických pracovníků činil 24. 
 Na počátku šk. roku 1997/98 mělo COP na oboru elektrikář pro silnoproud 41, 
elektrikář pro obor slaboproud 23, management strojírenství 93, mechanik měřicí, regulační  
a automatické techniky 49, nástrojař 15, podnikání v oborech strojírenství 16, podnikání 
v oborech elektrotechniky a telekomunikací 16 – celkem 253 žáků. 
 COP Trutnov jako jedna z 5 středních škol splnilo všechny optimalizační parametry 
MŠMT ČR. Ředitelem školy je ing. Vladislav Sauer.  
 
 Výsledky maturitní zkoušky ve škol. roce 1997/98.  Ve 4.F třídy oboru management 
strojírenství z 28 žáků jich prospělo 23, s vyznamenáním 5. Průmět známek 2,36. 
 Výsledky závěrečných zkoušek třídy 3.C a 4.B oboru elektrikář: prospělo 12, 
s vyznamenáním 1, neprospěli 4. Průměr známek 3,08. Na oboru mechanik měřicí reg.  
a automat. techniky prospělo 19, s vyzn. 3, neprospěli 4. Průměr známek 2,74. 
 Výsledky vzdělávání třídy 1.A oboru nástrojař: prospělo (P) 6, s vyznamenáním (V) 2, 
neprospělo (N), průměr známek 2,63. 



Třída 1.B oboru elektrikář pro slaboproud: P 19, V -, N 3. Průměr známek 2,55. 
Třída1.C oboru elektrikář pro silnoproud: P 7, N 3. Průměr známek 2,75. 
Třída 1.E oboru management strojírenství: P 13, N 5. Průměr známek 2,38. 
Třída 1.F oboru management strojírenství: P 15, N 4. Průměr známek 2,54. 
Třída 1.P oboru podnik. v elektrotech. a stroj.: P 17, V 2, N 1. Průměr známek 2,45. 
Třída 3.B mech. měř., reg. a aut. techniky: P 14, N 3. Průměr známek 2,35. 
Třída 3.C oboru elektrikář pro slaboproud, silnoproud: P 23, N 7. Průměr známek 2,93. 
Třída 3.F oboru management strojírenství: P 18, V 1, N 4. Průměr známek 2,60. 
Třída 4.B oboru mech. měř. reg. a aut. techniky: P 26, V 3, N 3. Průměr známek 2,16. 
 
 Výsledky přijímacího řízení: obor management strojírenství 41 uchazečů, přijato 23, 
obor mechanik elektronik pro aut. t. 32, 21. Obor mechanik strojů a zařízení 18, 10. Obor 
nástrojař 23, 17. Obor elektrikář slaboproud 43, 23. Obor elektrikář silnoproud 27, 19. 
 
 COP spolupracuje s podniky regionu při přípravě žáků na povolání s cílem přizpůsobit 
výuku požadavkům těchto podniků. Jsou to např. Siemens, Elektropřístroje. ZPA CZ. Ekvita. 
Elektrokov. Tonava. WEST Elektro. Elektrocentrum Krkonoše. 
 Nedílnou součástí aktivit školy byla i v roce 1997/98 oblast zahraničních partnerských 
kontaktů se vzdělávacími institucemi ve SRN, Polsku a Holandsku. 
 V rámci optimalizace škol dojde patrně od školního roku 1998/99, určitě od šk. roku 
1999/2000 ke sloučení se Střední průmyslovou školou v Trutnově ve Školní ulici. 
 
Soukromá jazyková škola Labyrint 
 
 V září 1997 nastoupilo v soukromé jazykové škole Labyrint ke studiu angličtiny  
a němčiny 152 studentů. V průběhu prvních týdnů školního roku se stav ještě měnil – koncem 
měsíce září se stabilizoval. Studenti byli rozděleni do 6 skupin: Angličtina pro začátečníky. 
Angličtina pro mírně pokročilé. Angličtina pro středně pokročilé. Angličtina pro pokročilé. 
Němčina pro mírně pokročilé. Němčina pro pokročilé. 
 K základní státní zkoušce se přihlásilo 47 studentů anglického jazyka a 25 studentů 
jazyka německého. Celková úspěšnost dosáhla v obou jazycích 70 %. 
 Od září šk. roku 1997/98 byl prvním rokem v provozu internát, který si škola pronajala 
v Mladých Bukách. Tím byla zvýšena možnost studia v Labyrintu i pro mládež ze vzdálených 
míst. 
 Vedení školy se snaží zajistit úvěr pro případné odkoupení školního objektu  
ve Vítězné ulici s cílem školu stabilizovat. 
 Dalším významným krokem vedení jazykové školy byl vstup do Sdružení soukromých 
škol, což umožňuje podílet se na ovlivňování státní politiky v oblasti školství. (Ředitelem 
Labyrintu je Josef Kobík.)  
 
Základní umělecká škola 
 
 Základní umělecká škola, jejíž hlavní budova se nachází na Krakonošově náměstí  
a vedlejší ve Školní ulici, měla ve školním roce 1997/98 24 interních učitelů včetně ředitele 
(tím byl do 16.3.1998 Mgr. Jan Vídeňský, kterého vystřídala po konkurzu Drahomíra 
Šafaříková) a 8 externích učitelů. 
 Pokud jde o interní učitele, kvalifikovaných na celý úvazek bylo 10, kvalifikovaných 
na částečný úvazek 3, nekvalifikovaných na celý úvazek 5 a nekvalifikovaných na část. 
úvazek 6.  Kvalifikovaných učitelů celkem 13, nekvalifikovaných 11. ZUŠ využívá  
40 učeben. 



 Ve školním roce 1997/98 (podle zahajovacího výkazu k 15.10.1997) měla ZUŠ  
808 žáků, z toho 596 dívek. Rozděleni byli v následujících oborech – v tanečním 157 (149 
dívek), v oboru výtvarném 169 (117 dívek), v oboru literárně – dramatickém 97 (68 dívek), 
v hudebním oboru s individuální výukou 385 (dívky 262). 
 Žáci základního studia – I. stupeň byli rozmístěni následovně – v přípravném ročníku 
168 (126 dívek), v 1. r. 111 (70), v 2.r. 134 (94), ve 3.r. 83 (54), ve 4.r. 83 (63), v 5.r. 62 (49), 
v 6.r. 41 (31), v 7.r. 20 (18). Celkem 702 (505 dívek). Absolventů za minulý školní rok bylo 
27, z toho 22 dívek. 
 Žáci základního studia – II. stupeň bylo rozmístěni: v 1.r. 31 (25 dívek), v 2.r. 30 (26), 
ve 3.r. 26 (21), ve 4.r. 19 (19). Celkem 106 (91 dívek). Absolventi za minulý školní rok  
10 (8). 
 
 Z úspěchů ZUŠ, jejích pedagogů a žáků: 1. přijetí na některou z uměleckých škol: 
Holomíčková 2 žáci, Donátová 1 žák, Halaxa 1 žák. 2. Úspěchy v soutěžích měli svěřenci 
učitelů Donátové, Matysky R., Kábrtové a Dewata.  
 Letos se poprvé uskutečnilo předávání absolventských vysvědčení v sále B. Martinů. 
 
 Pokud jde o vybavení školy, převažuje staré, mnohdy nefunkční. Ředitelka Šafaříková 
to dokládá posudky soudního znalce pro hudební nástroje. 
 Vybavení učeben nábytkem působí také podobně – je zastaralé. Prostory obou budov 
ZUŠ vyžadují nutné opravy. 
 
 Budova na Krakonošově náměstí je zařazena mezi kulturní památky. Mnoho prostor je 
však poničeno, oprava těžko. Zachovaly se částečně pouze prostory chodeb a část druhého 
podlaží. Opravy budou hodně náročné – nátěry, výmalby, tapety, podlahy, osvětlení aj. 
 
 V budově ZUŠ ve Školní ulici jsou soustředěny nehudební obory (kolektivní 
předměty). Hygienické podmínky a vybavení jsou nedostatečné – jedna sprcha pro dvě třídy 
tanečníků a tanečnic. Místo tanečního sálu se speciálním povrchem mají žáci k dispozici 
tělocvičnu s poškozeným podlahovým povrchem – následky časté oděrky, potrhané oblečení  
a poškozené baletní obutí. Chybí šatny – děti se musí převlékat v prostorách chodby. Situaci 
komplikuje společné užívání této tělocvičny žáky ZUŠ (baletky) a ZŠ (sportovci).  
Od 1.9.1999 by měl tento stav skončit a budova by měla sloužit pouze pro výuku žáků ZUŠ. 
Nutnou úpravou tělocvičny na baletní sál. 
 
 Hlavní budova ZUŠ na Krakonošově náměstí vyžaduje opravu osvětlení prostorů 
chodeb včetně elektrorozvodů, opravu skleněné střechy (nad základní střechou se původně 
nacházela prosklená zimní zahrada) – rozbitá skla, špatná izolace, instalace zábran proti 
holubům na římsy budovy, vyčištění a dezinfekce půdních prostor, očista fasád. Oprava 
historických částí budovy, opravy schodiště aj. (Vše je časově i finančně náročný úkol.) 
 V květnu 1999 se má na trutnovské základní umělecké škole uskutečnit Ústřední kolo 
soutěže žáků ZUŠ. To si nutně vyžaduje úpravy a vybavení koncertního sálku a učeben. A je 
to zase problémy časový i finanční. Pracovat v budově památkově chráněné je krásné, ale 
problematické a nákladné, poznamenává ředitelka ZUŠ. 
 
 7. května 1998 schválilo MZ na doporučení MR novou zřizovací listinu a statut 
příspěvkové organizace ZUŠ. Od 1.7. je ZUŠ samostatný právní subjekt. (Časové pozdržení 
bylo ovlivněno, že ředitel ZUŠ Mgr. Vídeňský požádal o uvolnění ze své funkce. Přednostně 
muselo být řešeno obsazení místa ředitele a až následně právní subjektivita ZUŠ.) 



 Konkurz na ředitele ZUŠ se konal 26.2.1998. Přihlášeni byli dva uchazeči. Pan 
Matyska nesplnil kvalifikační předpoklady (měl by nižší vzdělání než učitelé ZUŠ).  
Pro jmenování Drahomíry Šafaříkové bylo 5 ze 6 členů konkurzní komise. 
 
Český Junák, středisko Hraničář 
 
 Z činnosti dětské organizace Junák – středisko Hraničář Trutnov v roce 1998. Počet 
členů: 94 dětí a 23 dospělých – celkem 117 členů. Pracovaly 2 oddíly dívčí, 2 oddíly 
chlapecké a 1 oddíl Old skautů. V roce 1998 byl založen další oddíl nejmladších skautů  
ve věku od 6 do 11 let – vlčat, má 16 chlapců. 
 Akce roku 1998: V dubnu se zúčastnily 2 smíšené hlídky roverských závodů ve Dvoře 
Králové. V květnu 2 šestičlenné hlídky okresního přeboru vlčat ve Vrchlabí (mezi 13 
hlídkami se umístily na 4. a 6. místě). Ve dnech 22.-24.5. se konal IX. Valný sněm Junáka 
v Plzni za účasti T. Bučila a Bl. Radiměřské. 
 Ve dnech 10.-26.7. tábořily v Janovicích 3 chlapecké a 1 dívčí oddíl (28 dětí), od 18.7. 
do 8.8. 2 chlapecké oddíly (26 dětí) ve Studenci, od 25.7. do 1.8. v Hájence 2 dívčí oddíly  
(12 dětí) a od 8.8. do 18.8. koedukovaný oddíl v Bernarticích. 
 Na střediskovém sněmu 14.2.1998 byl zvolen novým vedoucím střediska Tomáš 
Bučil. Pro nadaci Most k životu byl postaven stanový tábor na Špince v srpnu. V roce 1998 
získalo trutnovské středisko podporu 5 000 Kč od MěÚ, 2 000 Kč od EPO a 5 000 Kč  
od firmy Siemens. 
 
Pedagogicko – psychologická poradna 
 
 Ve školním roce 1997/98 bylo v Pedagogicko – psychologické poradně v Trutnově 
(vede ji PhDr. Lenka Hőblová) individuálně vyšetřeno 2 064 dětí a mládeže. Skupinově bylo 
v péči 154 klientů. Složení klientely PPP tvoří 19 % dětí v předškolním věku, 38 % dětí ze ZŠ 
1. stupně, 30 % dětí ze ZŠ 2. stupně, 2,7 % dětí ze zvláštních a pomocných škol, 2,6 % dětí  
ze speciálních škol pro děti s poruchami učení a chování, 1,4 % mládeže z gymnázií, 2,5 %  
ze SŠ a 3,8 % ze SOU. 
 Mimo individuálních a skupinových vyšetření bylo uskutečněno 254 metodických 
konzultací se školami, 12 seminářů pro učitelky, dyslektické asistentky a učitele z 2. st. ZŠ  
a SŠ. V rámci prevence negativních jevů (peeraktivity) se konalo 7 víkendových setkání 
s dětmi. Speciální pedagogové participovali na individuálních vzdělávacích plánech ve 12 
případech. Ve 1 420 případech byly poskytnuty odborné podklady pro vzdělávací opatření 
škol. V PPP pracovalo 2,5 pedagogů, 3 spec. Pedagogové, 2 soc. pracovnice, 2 pedagogové  
na úvazek 0,4. Čtyři pracovnice PPP jsou na mateřské dovolené (2 speciální pedagožky, 1 
psycholožka, a 1 sociální pracovnice). Na tak malém zařízení (PPP) se v období 1997/98 
narodily čtyři „poradenské“ děti. 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  



10. Zdravotnictví 
 
Speciální MŠ a ZŠ při nemocnici 
 
 Zřizovatelem Speciální základní a mateřské školy, která poskytuje výuku dětem 
hospitalizovaným na dětském oddělení, dětské chirurgii, ORL, ortopedii a očním oddělení, je 
Školský úřad v Trutnově. 
 MŠ zajišťuje výchovnou péči především dětem předškolního věku. Všechny učitelky 
se starají také o zájmovou činnost hospitalizovaných dětí. Provoz školy je zajištěn  
3 učitelkami v době od 7.00 do 16.15 hodin. Výuka i ostatní pedagogické aktivity probíhají 
v herně nebo na jednotlivých pokojích oddělení nebo v jídelně. 
 Škola vyučuje pouze 3 základní předměty – češtinu, matematiku a anglický jazyk.  
V 1. a 2. třídě je zařazena do výuky i výtvarná výchova jako psychorelaxační složka.  
U dlouhodobých pacientů bylo zajištěno pedagogické vedení při výuce ostatních předmětů. 
 Ve školním roce 1997/98 bylo umístěno v MŠ 921 dětí, v ZŠ 549 žáků. Ředitelkou 
školy je Mgr. Taťána Chaloupská s dvacetiletou speciální pedagogickou praxí. Všechny 
učitelky školy jsou plně aprobované. 
 Materiální zabezpečení speciální výchovy a vzdělání by vyžadovalo finanční zajištění 
(problém celého současného zdravotnictví). Chybí kopírka pro usnadnění vyučovacího 
procesu. Rodičům umožňuje škola pravidelný kontakt i formou společné hospitalizace. 
Inspekce hodnotí práci školy kladně. 
 Mimoškolní činnost je zaměřena na výtvarnou a pracovní výchovu. Vyrobené věci si 
děti odnášejí po hospitalizaci domů nebo jsou využívány na výzdobu nemocničního prostředí. 
Dětské práce jsou celoročně vystavovány ve výloze polikliniky. Hodně je využívána školní 
knihovna. Žákům před přijímacími pohovory je věnována zvláštní péče. 
 Speciální MŠ a ZŠ, která vznikla v roce 1957, velmi úzce spolupracuje s lékaři  
a přispívá činností k uzdravování dětských pacientů. 
 
Kojenecký ústav 
 
 Přesto, že pracovníci Kojeneckého ústavu (21 sester s MUDr. Jaromírem Rösslerem) 
pečují maximálně o zdravé i nemocné děti v tomto zařízení, rodinné prostředí normálně 
fungující jim nahradit nemohou. Ve většině případů je však jejich pomoc velmi potřebná  
a nenahraditelná. 
 V KÚ jsou tři kategorie dětí. Pro zdravé děti, o které rodiče neprojevují zájem,  
se hledají adopcí vhodní rodiče – ta je vhodná co nejdříve po půl roce věku dítěte. 
 Do druhé kategorie připadají děti, které z nejrůznějších důvodů nikdo nechce (většinou 
romské a mírně poškozené). Ty přemísťuje asi po jednom roce KÚ do Dětského domova  
ve Dvoře Králové. 
 Třetí skupinu tvoří silně poškozené děti, které vyžadují nejen stálý lékařský dohled, 
ale i průběžnou specializovanou péči, kterou jim rodina někdy z finančních, někdy pracovních 
důvodů zajistit nemůže. Ty bývají v KÚ delší dobu – po překročení dětského věku jsou 
překládány do ústavů sociální péče. 
 
 V roce 1998 bylo v trutnovském KÚ na Žižkově ulici 40 míst (lůžek) s 35 dětmi. 
Pokud jde o jejich věkové složení, 14 jich bylo do jednoho roku, 21 starších. 
 Přijato bylo v tomto roce 26 dětí – 1 z důvodů zdravotních, 1 z důvodu sociálně 
zdravotních, 24 z důvodů sociálních. 
 Propuštěno bylo 24 dětí – 5 do vlastní rodiny, 10 do adopce a 9 do dětského domova. 
V ústavu zemřelo jedno dítě. 



 Adoptování dětí je vzhledem k novému zákonu komplikované – matka musí vyslovit 
svůj souhlas po 6 týdnech od porodu (dříve hned na porodnici). Odklad 6 týdnů by v zásadě 
nebyl takovým problémem jako skutečnost, že řada matek se po propuštění z porodnice 
obtížně shání a adopce se pak protahuje, různě odkládá. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Okresní pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny v Trutnově vykazuje v roce 1998 
85 605 pojištěnců (70,1 %) z celkového počtu obyvatel okresu, který má 122 101 osob (v tom 
1 113 cizinců). Druhá největší pojišťovna Česká národní zdravotní pojišťovna má 11 500 
pojištěnců, třetí Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 8 681, čtvrtá Zdravotní 
pojišťovna škodováků 8 553, pátá Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 4 689, šestá Oborová 
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 2 392, sedmá Stavební zdravotní 
pojišťovna 783 pojištěnců. 
 Na celý úvazek zaměstnává VZP tři revizní lékaře (Dr. Pilar, Dr. Wiesnerová  
a Dr. Pěčková) Ti mj. schvalují návrhy na lázeňskou péči, sledují její opodstatněnost, 
správnou volbu lázeňského zařízení). 
 Až na Gyncentrum v Trutnově a Stomatologii ve Vrchlabí má VZP uzavřeny smlouvy 
s lékaři – na 250 smluv (v tom 5 nemocnic a 6 ozdravoven, Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Hostinném, Janské Lázně). Kapitační paušál byl zvýšen na 27 Kč. 
 Platební kázeň podniků se zlepšila – vymohlo se desetinásobně pohledávek  
(12 mil. Kč ) oproti roku 1997. Celkový nedovýběr v roce 1998 činil asi 60 mil. Kč. Celkové 
náklady v roce 1998 stouply o 15 milionů (na 198 mil. korun).  
 Pokud jde o proplácení ze strany VZP, činí skluz dva až tři týdny. V termínu se 
poskytuje záloha, doplatek po dvou až třech týdnech. Ze 68 milionů nákladů na zdravotní péči 
se na léky vynakládá měsíčně průměrně asi 17 milionů korun. (Ředitelem VZP v Trutnově, 
která zaměstnává 51 pracovníků, je MUDr. Václav Linka.) 
 
Dopravní zdravotní služba 
 
 Soukromá Dopravní zdravotní služba (vznikla 1.1.1994 a jejím majitelem je Oldřich 
Rozsívka) měla v roce 1998 16 zaměstnanců. Disponovala 14 sanitními vozy a jedním vozem 
služebním. 
 Sanitky (14 Š 1203) odkoupila DZS Trutnov od Všeobecné Masarykovy nemocnice  
a v současné době je provozuje spolu s jednou sanitou VW. Průměrné stáří sanitních vozů je 
hrozivé – 15,5 roku. Udržovat je v provozuschopném stavu vyžaduje veliké úsilí a je spojeno 
s mnoha problémy. 
 Zdravotní pojišťovny (podle vyjádření majitele) vzhledem k nedostatku financí  
ve zdravotnictví platí za převozy pacientů ceny, které neodpovídají růstu nákladů  
a nepokrývají ani každoroční inflaci. Těžko se pak vytváří nějaká rezerva na nákup nových 
sanitek. 
 Z finančních důvodů i stáří sanit přešla DZS v polovině roku 1998 na alternativní 
pohon – propan butanem (jeho cena je oproti benzínu poloviční). I když byla přestavba 
sanitek na propan butan nákladná, je naděje, že by se mohlo tímto opatřením dojít 
k potřebnému cíli zakoupit v roce 1999 dva až tři nové sanitní vozy na leasing a postupně 
alespoň částečně renovovat vozový park. (V roce 1998 se podařilo realizovat gener. opravu 
dvou sanitek v Žacléři.) 
 DZS Trutnov zajišťuje svoz i odvoz pacientů především z celé oblasti Trutnova a 
Žacléře. Dále zajišťuje lékařskou pohotovostní službu v Trutnově a v Žacléři – přistavováním 
sanit. Podle požadavků lékařů a nemocnice zajišťuje převozy pacientů po celé ČR  



i do zahraničí. V roce 1998 najela DZS 522 557 km s pacienty. (Přístavové kilometry  
a prázdné jízdy sanit zpět po přeložení pacienta nejsou v uvedeném počtu km započítány – 
pojišťovny je také neplatí. 
 V roce 1998 převezla DZS 23 469 pacientů. S jedním pacientem se ujelo průměrně 
22,3 km. DZS využil v uplynulém roce prakticky každý druhý obyvatel spádové oblasti této 
služby. 
 
Městské jesle 
 
 V roce 1998 bylo do zařízení městských jeslí na Horské ulici přijato 46 dětí. Jesle 
zaměstnávaly 15 pracovníků (8 dětských sester včetně ředitelky Andělové, 6 pomocných 
pracovníků a domovník). 
 I v tomto roce se jesle snažily maximálně vyjít vstříc potřebám rodičů dětí tohoto 
nízkého věku – ve třech odděleních jeslí je 10 kojenců, 14 mladších batolat a 19 starších 
batolat. Věková horní hranice dětí byla zvýšena – od 6 měsíců do 4 let. Počet zapsaných dětí 
se trvale pohybuje kolem 40. Děti se přibírají průběžně dle potřeb rodičů po celý rok. Značné 
věkové rozdíly mezi přijatými dětmi v jeslích kladou na pracovnice jeslí náročné úkoly. 
 Novinkou v jeselské péči bylo přijímání dětí např. na dobu tří dnů v měsíci (zákon to 
dovoluje). O tuto službu je značný zájem hlavně mezi studujícími matkami. 
 Poslední dva roky už v jeslích nepraktikují studentky trutnovské střední zdravotnické 
školy – je to ke škodě dětí i studentek. 
 Ošetřovné a stravné za děti umístěné v jeslích je poměrně nízké – 23 Kč denně. 
 
Středisko zdravotnické záchranné služby (Trutnov) 
 
 Středisko zdravotnické záchranné služby Trutnov vyjelo v roce 1998 k 1 492 
případům (primárních zásahů z toho 1 089, sekundárních 403). K úrazům 390 x, k nehodám 
147 x, k resuscitacím 38 x, k ostatním 48 x. 
 Na trutnovském středisku v Náchodské ulici pracují 4 zdravotní sestry, vrchní sestra,  
4 řidiči, 4 dispečerky, 2 stálí lékaři (8 na výpomoc) a vedoucí střediska MUDr. Tichý. 
 Pracovníci Okresního střediska zdravotnické záchranné služby (zahrnuje Trutnov, 
Vrchlabí a Dvůr Králové), které vede MUDr. Hadač, vyjelo v roce 1998 ke 3 554 případům, 
(Trutnov 1 492, Vrchlabí 968, Dvůr Králové 1 094). 
 
Všeobecná Masarykova nemocnice 
 
 V trutnovské Všeobecné Masarykově nemocnici bylo v roce 1998 ošetřeno 11 212 
pacientů při průměrné ošetřovací době 7,6 dne. Využití lůžkového fondu bylo 
sedmdesátiprocentní, ošetřovacích dnů 85 188. 
 Oproti roku 1997 došlo k dalšímu snížení průměrné ošetřovací doby – přitom počet 
pacientů byl o 2 000 vyšší. Počet zaměstnanců se výrazně nezměnil – v nemocnici jich 
pracovalo 626 (lékařů 76, středních zdravotnických pracovníků 336). 
 
 Celkový hospodářský výsledek byl při nákladech a výnosech cca 250 mil. korun 
ziskový (800 000 Kč). Z fondu reprodukce bylo čerpáno včetně státní dotace 101 mil. Kč. 
Z toho činily strojové investice 30 mil. Kč, stavební včetně projektové dokumentace 71 mil. 
Kč. Stavební investice ve výši 66 milionů a strojní investice ve výši 16 milionů byla pokryta 
účelovou státní dotací – 18 milionů investovala nemocnice z vlastních zdrojů. Šlo např.  
o analyzátor OKB, dodávkové auto, monitorovací systém + ARO, scia pracoviště RTG, 
přístroje ORL, mammograf, angiograf. 



 Z vlastních zdrojů provedla VMN přestavbu pro angiograf, přestavbu  
pro sciapracoviště, přestavbu oddělení neurologie, úpravy kotelny. Dále projekt dostavby 
VMN. 
 
K otevření OLMI 
 
 V průběhu roku 1998 byla dostavěna a předána do užívání nová budova oddělení 
lékařské mikrobiologie a imunologie. 
 Vývoj oboru lékařské mikrobiologie v uplynulých desetiletích směřoval stále víc  
od hygienicko – epidemiologické problematiky ke klinické problematice v nemocnicích  
i v ambulantní péči. Proto se po roce 1989 většina laboratoří lékař. mikrobiologie hygienické 
služby delimitovala pod správu nemocnic. 
 Mikrobiologický odbor OHS v Trutnově se delimitoval do VMN jako oddělení 
lékařské mikrobiologie a imunologie ve formě samostatného primariátu. Tato organizační 
změna přinesla značná pozitiva pro spolupráci s odděleními nemocnic. Zlepšil se kontakt 
s lékaři i vedením, prosadily se užitečné organizační změny. Problémem zůstávalo umístění 
OLMI mimo areál nemocnice (v Úpické ulici). Nemocnice platila za pronájem prostor OHS  
a vzdálenost pracoviště snižovala dostupnost služeb laboratoře pro nemocniční provoz. 
 Optimálním řešením byla výstavba nového pavilonu OLMI v areálu nemocnice. I když 
od roku 1990 bylo staré pracoviště na Úpické vybaveno novými přístroji a zavedeny desítky 
nových metod zkvalitňujících diagnostiku mikrobiálních onemocnění, prostory v objektu 
OHS nevyhovovaly z hlediska provozního i hygienických norem. Základní vybavení 
zastaralo. To vše vyřešila výstavba nového pavilonu. 
 
 Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie provádí bakteriologická, urologická, 
imunologická, mykologická a parazitologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Trutnov  
a pro některá mimookresní zařízení. 
 Součástí OLMI je Antibiotické středisko pro spádovou oblast okresu Trutnov, jehož 
hlavní pracovní náplní je zjišťování rezistence mikrobů na antibiotika a doporučování účelné 
a ekonomické léčby. 
 Národní referenční laboratoř pro patogenní aktinomycety byla zřízena v roce 1968 
MUDr. Josefem Scharfenem, sen. Je ústředním pracovištěm v ČR. Uchovává unikátní sbírku 
mikroorganizmů, sloužící pro vlastní studijní účely i jiných pracovišť. V této práci pokračuje 
MUDr. Josef Scharfen, jun. 
 
Stavba OLMI 
 
 Nový objekt mikrobiologie je třípodlažní budova, navazující na stávající objekt 
klinické biochemie jednopodlažní přístavbou. Vlatní třípodlažní objekt je stavba o rozměru 
33,1 x 18,6 m, jednopodlažní přístavba o rozměrech 6,75 x 18 m. 
 Přístavba řeší oddělené vstupy pro odběry krve mikrobiologie a klinické biochemie. 
Na stupy navazují čekárny se sociálním zázemím a místnosti pro odběry. 
 Na 1. podlaží jsou šatny zaměstnanců, skladovací prostory přístupné z komunikace, 
místnosti pro čištění, umývání, sterilizaci a destilaci. Na 2. podlaží jsou veškeré laboratoře  
a nutné provozovací místnosti. Je zde rovněž řídící složka – pracovny. Obě podlaží jsou 
propojena schodišti i výtahy. 
 Ve 3. podlaží je (od března 1999) provoz ředitelství nemocnice se samostatným 
venkovním vstupem. Strojovny slouží pro technologické vybavení objektu. V půdním 
prostoru je vyčleněn prostor pro kondenzační jednotky. 
 



Stavební akce 
 
 V roce 1998 bylo přestavěno a vybaveno novou technologií RTG pracoviště. Koncem 
roku bylo uvedeno do provozu nové přestavěné neurologické oddělení na 3. podlaží budovy 
z roku 1984. V roce 1998 byly nadále opraveny střechy na jednotlivých budovách nemocnice 
a postupně opravováno sociální zařízení na odděleních. 
 
 V roce 1998 obdržela VMN 82,900.000 Kč jako státní dotaci na akci „Nemocnice 
Trutnov – dostavba.“ Celá částka byla vyčerpána. Z toho bylo použito na investiční vybavení 
16,254.000 Kč a 66,646.000 Kč bylo prostavěno. V prosinci byl uveden do provozu nový 
pavilon OLMI. 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 K 1. lednu 1999 se Všeobecná Masarykova nemocnice přetransformovala na Státní 
oblastní nemocnici v Trutnově s účastí státu. 
 Označení Všeobecná Masarykova nemocnice nesla trutnovská nemocnice od roku 
1992. Od 1. ledna 1999 změnila zřizovatele a stala se zcela novou organizací se státní účastí  
a novým identifikačním číslem. Nynější název Státní oblastní nemocnice Trutnov 
koresponduje s novými trendy, kdy název určuje postavení nemocnice v našem regionu a byl 
vybrán podle ankety, pořádané v nemocnici, a po dohodě s OkÚ a MÚ v Trutnově. 
„M asarykova nemocnice, ač si pana prezidenta vážíme, tak neodpovídala tradici, která tady 
v tomhle regionu názvu nemocnice byla,“ zdůraznil ředitel nemocnice MUDr. Martin 
Limburský. 
 
 V rámci generelu trutnovské nemocnice, který je připraven do roku 2002, by měla být 
realizována přístavba chirurgických operačních sálů (ve dvoře nemocnice), výstavba 
anatomicko – patologického oddělení, rekonstrukce jednotky intenzivní péče na interním 
oddělení, rekonstrukce oddělení klinické biochemie a rekonstrukce inženýrských sítí. Celý 
areál nemocnice by měl být propojen nadzemními chodbami. 
 Realizací uvedených akcí se zařadí Státní oblastní nemocnice Trutnov mezi přední 
zdravotnická zařízení v České republice. 
 
 K 110. výročí založení trutnovské nemocnice na Kryblici v roce 1888 je připravena 
v rukopise publikace Ant. Justa, která zachytí složitý vývoj nemocnice, především po roce 
1945. 
 
 Jaké bylo využití lůžkového fondu jednotlivých oddělení nemocnice v roce 1998? 
Interna 2 544 pacientů, 76,38 %. Plicní 350 pacientů, 76,77 %. Neurologie 838 pacientů, 
82,79 %. Dětské 1 238 pac., 44,48 %. Gynekologie 1 386 pac., 55,23 %. Porodnice 318 
rodiček, 48,79 %. Chirurgie 2 279 pac., 70,48 %. ARO 99 pac., 55,23 %. Ortopedie 541 pac., 
68,82 %. ORL 394 pac., 63,20 %. Oční 309 pac., 68,04 %. Onkologie 916 pac., 81,42 %. 
Interna 11 212 pac., 68,79 %. 
 
 Lůžková kapacita jednotlivých oddělení v roce 1998: Interna 83 akutních lůžek,  
6 na JIP a 6 ostatních. Dialýza -  -  6. Plicní 20  -  -. Neurologické 31 (od 1.10. navýšení z 23)  
-  -. Dětské 31, 2, -. Ženské 45, -  -. Porodnice 15, -   -.Novorozenci 15, -  -. Chirurgie  
62, 3, -. ARO -  5  -. Ortopedie 22 -  -. ORL 10  -  -. Oční 10 -  -. Radioterapie 28  - -. Celkem 
372 lůžek akutních, 16 na jednotce intenzivní péče, 6 ostatních. 



 Náklady na jednoho hospitalizovaného pacienta činily 9 157 Kč. Počet ošetření v roce 
1998 na OKB 736 426. RTG 46 606. Nukleární medicina 48 404. OLMI 266 505. Dialýza 
4 021. 
 Největší nákladovou položkou nemocnice jsou osobní náklady, které jsou ve výši  
45 % celkových nákladů. Dále je to speciální zdravotnický materiál ve výši 16 % celkových 
nákladů (v roce 1998 došlo k výrazným úsporám. Dominantní podíl v tržbách činí tržby  
za vlastní výkony od zdravotnických pojišťoven, a to ve výši 90 %. 
 
 Průměrný přepočtený počet pracovníků nemocnice: lékaři 76,2 – farmaceuti 1,2 – jiní 
odb. prac. VŠ 4 – jiní odb. prac. SŠ 9,6 – SZP 336,7 – NZP 3,06 – PZP 19,7 – THP 38 – děl. 
a prov. pracovníci 138,4. Celkem 626,9. 
 Položka na léky činila 12,224.000 Kč. Náklady celkem 242,845.000 Kč. Tržby celkem 
243,674.000 Kč. Hospod. výsledek 828.000 Kč. 
 
Alice – OS ČČK (bývalá Humanitární stanice ČČK) 
 
 Humanitární stanice ČČK byla dána do provozu od 1. března 1993. Vznikla po zrušení 
geriatrických sester v terénu – rozšířena byla o rehabilitaci v domácím prostředí. Jejím sídlem 
je Dům s pečovatelskou službou na Kryblici, její vedoucí Růžena Ševcová. Od roku 1996 
dostala nové označení po paní Masarykové – Alice – OS ČČK, středisko domácí a 
ošetřovatelské péče. 
 
 Z její činnosti v roce 1998: Domácí péče evidovala 1 497 pacientů, u kterých bylo 
provedeno 10 974 návštěv a 14 359 zdravotnických výkonů. Pracovníci Alice (4,5 úvazku  
a 1 vrchní sestra) odpracovali v této oblasti 6 152 hodin. Koncem roku 1998 přestoupili čtyři 
zaměstnanci Charity, čímž se zvýšil i počet pacientů a vynutil si rozšíření pečovatelské 
služby. Ve středisku pracoval i jeden ošetřovatel a dva vojáci vykonávající civilní vojenskou 
službu. Alice zajišťuje i ošetřování pro vozíčkáře a noční službu v DPS Kryblice. 
 Rehabilitační péče se skládá z ambulantní složky (ZTV, elektroléčba, reflexní masáže) 
a ošetřování v domácím prostředí (nácvik chůze, masáže, příprava a využití pomůcek. 
Provedeno bylo celkem 13 439 výkonů za 10 968 hodin. Ve středisku pracují i dvě 
rehabilitační sestry. 
 V roce 1999 se rozšíří ošetřovatelské služby Alice – OS ČČK asi o 1/3.  
 
Oblastní spolek ČČK  
 
 Oblastní spolek ČČK Trutnov – Semily (ředitelem Úřadu OS Trutnov – Semily je  
ing. Ivo Trpkovič, předsedou OS Trutnov – Semily MUDr. Rostislav Čevela) uspořádal 
v roce 1998 jednak řadu osvědčených už tradičních akcí, jednak se pokusil realizovat i nové 
aktivity. 
 Tradičně proběhly soutěže dětí v první pomoci hlídek mladých zdravotníků ZŠ 
v Trutnově a Semilech. Uskutečnila se i soutěž v první pomoci tříčlenných hlídek  
ze zvláštních škol z obou uvedených okresů v Úpici. Soutěž dospělých v první pomoci 
proběhla v Chrudimi. Na tuto soutěž vyslal OS dva zástupce. 
 V květnu zorganizoval OS ČČK slavnostní ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve  
za 20 a 40 odběrů. 
 V červnu zajistil OS ČČK čtrnáctidenní letní rekondiční tábor pro alergiky v Itálii 
(Lignano – 40 dětí). Na tuto akci navazovala rekreace pro rodiče s dětmi ve dvou pobytech. 
Pobyt u moře byl připraven i pro mentálně postižené děti ze stacionáře z Trutnova. 
 V červenci odjelo na letní tábor do Meziříčka u Jihlavy na 180 dětí s alergickými  



a ortopedickými potížemi (14 denní pobyt). 
 Okresní studijní střediska pro žáky ZŠ pracovala v srpnu a v září. Koncem prázdnin  
se uskutečnily dva týdenní tábory na chatě U maminky v Babí. 
 Plánovaný zájezd do vinného sklípku na Moravu se pro velký náklad (cena autobusu)  
i pro menší zájem neuskutečnil a byl nahrazen dovozem vína (burčáku) na chatu Babí.  
Ze stejného důvodu odpadl i zájezd do divadla v Liberci na podzim. V říjnu proběhlo 
víkendové setkání z LRT v Bernarticích u Trutnova. 
 

                 
 
 Předání zlatých a stříbrných medailí prof. MUDr. Janského pro bezpříspěvkové dárce 
krve se uskutečnilo 17. listopadu od 15.30 hodin v malém sále MÚ. Při obou vyznamenání 
BDK (v květnu a listopadu) bylo z trutnovské organizace ČČK odměněno 104 dárců 
bronzovou (za 10 odběrů), 100 dárců stříbrnou (za 20 odběrů) a 61 dárců zlatou medailí  
(za 40 odběrů). 
 
 Nová akce ČČK proběhla pod vánočním stromem na Krakonošově náměstí s možností 
ochutnání čočkové polévky – spojené s prodejem losů ČČK ve prospěch humanitární činnosti. 
(Za 44 000 Kč byla nakoupena balená voda pro povodní postižené Rychnovsko). 1. prosince 
zpívá mládež ČČK na Krakonošově náměstí koledy. 

1. prosinec je již několik let věnován celosvětovému boji proti AIDS. Zapojila se  
do něj i mládež ČČK (M ČČK sdružuje mladé lidi od 16 do 25 let a má v Trutnově 120 
členů). Nejen veřejnou prosincovou akcí na Krakonošově náměstí a v přilehlých ulicích, ale  
i průběžnými besedami na školách i mimo školu. 

Z dalších významných aktivit ČČK si připomeňme kromě poskytované domácí péče 
střediska Alice každoroční uspořádání hodnotných vzdělávacích přednášek Akademie třetího 
věku v sále Národního domu (v roce 1998 celkem 16 s průměrnou účastí 90 osob). Kromě 
přednášek uspořádala ATV pro své členy (je jich přes sto) řadu zdařilých zájezdů,  
např. do Krkonošského muzea ve Vrchlabí – spojeno s besedou se spisovatelkou Marií 
Kubátovou. (Duší činnosti ATV jsou V. Hájková a L. Vávrová). 

Svátkem v činnosti trutnovského ČČK v roce 1998 byl 11. listopad, kdy byly 73 
studentkám a 4 studentům Střední zdravotnické školy v Trutnově slavnostně předány průkazy 
mládežnické organizace ČČK. Předání proběhlo za přítomnosti představitelů okresní 
mládežnické organizace, zdravotnické školy a OS ČČK. 

Ředitel SZŠ RNDr. Karel Javůrek vyzvedl ve svém úvodním projevu důležitost 
zapojení do práce v ČČK pro výchovu budoucích zdravotních sester. Na závěr slavnosti, 
kterou podpořily kulturním vystoupením studentky SZŠ, seznámil předseda MO ČČK nové 
členy s okruhem činností, do kterých by se měli aktivně zapojit. 

 
Záslužnou práci vykonávalo i v roce 1998 středisko ošacovací – sběrové akce  

pro potřebné spoluobčany u nás i za hranicemi. 
 



 Celkově lze hodnotit rok 1998 z hlediska činnosti OS a aktivit místních skupin jako 
úspěšný a záslužný. 
 
Poliklinika 
 
 Budova polikliniky při zakončení ulice Na Struze u Špitálského mostu (nemovitý 
majetek v hodnotě 10 449 733 Kč, movitý majetek 984 022 Kč) je od 1.12.1998 součástí 
Státní oblastní nemocnice v Trutnově. Po celý rok sídlilo v budově ředitelství nemocnice  
a ekonomický úsek. Také tu byly soustředěny ordinace praktických i odborných lékařů. 
 Objekt je výhodně umístěn nepříliš vzdálen od zastávky MHD a poskytovaly se tu 
obyvatelstvu zdravotnické služby v širokém rozsahu. Objekt je ve velmi špatném, technickém 
stavu a jeho budoucnost je nejistá. Rekonstrukce by byla velmi nákladná. Také OHS má 
k dalšímu provozu tohoto zařízení výhrady – řada lékařů si už vyhledává jiné prostory. 
 
Gynekologicko – porodnické oddělení na Pražské 
 
 Gynekologicko – porodnické oddělení stále ještě zůstává ve starých nevyhovujících 
prostorách na Pražské ulici. Rozestavěný pavilón v areálu Státní oblastní nemocnice bude 
dostavěn v roce 1999 (dřívější plánované otevření nového objektu znemožnila úsporná 
opatření vlády, která postihla i zdravotnictví). 
 O dalším využití stávajících objektů (nemovitý majetek ve výši 7 247 587 Kč a movitý 
majetek 8 727 688 Kč) není jasno. Oddělení je součástí Státní oblastní nemocnice Trutnov. 
 
Gyncentrum 
 
 V lednu 1998 nedoporučila komise Ministerstva zdravotnictví pojišťovnám uzavřít 
další smlouvu s Gyncentrem, s.r.o., Trutnov – pouze smlouvu na dobu nezbytně nutnou 
k ukončení činnosti (do konce roku 1998). Došlo k tomu přes nesouhlas OkÚ a samozřejmě  
i pracovníků tohoto zdravotnického zařízení. 
 Činnost Gyncentra je zaměřena hlavně na plánované operační výkony v oboru 
gynekologie a chirurgie. Na operativě se podílejí lékaři MUDr. Bílek a MUDr. Vambera 
z Trutnova a MUDr. Havel ze Dvora Králové v oboru gynekologie, MUDr. David,  
MUDr. Brát a MUDr. Hadač z Trutnova, MUDr. Pospíšil z Vrchlabí, MUDr. Šťovíček  
ze Dvora Králové a MUDr. Fiala, CSc. z Pardubic v oboru chirurgie. Anesteziologickou péči 
zajišťuje MUDr. Petřík. 
 Od poloviny roku 1994 do konce roku 1997 bylo v Gyncentru provedeno 1 410 
velkých operačních výkonů většinou chirurgických, 527 přerušení těhotenství a 512 kyretáží  
a ostatních malých gynekologických výkonů. Za rok 1997 bylo provedeno i 139 operací 
křečových žil, 99 operací kýly, 47 operací slepého střeva, 5 operací žlučníku, 9 operací prsů 
pro zhoubný nádor, 81 operací gynekologických. Za prvních deset týdnů roku 1998 bylo 
provedeno podle sdělení MUDr. Davida 107 velkých operací, 30 přerušení těhotenství  
a 29 kyretáží. 
 
 I když zmíněné výběrové řízení na akutní lůžka neproběhlo příznivě, vedení sanatoria 
Gyncentrum se nevzdalo. V dalším výběrovém řízení – na lůžka následné péče bylo uhájeno 
20 lůžek. Také byl vypracován projekt na provozování tzv. jednodenní chirurgie, který byl 
schválen MZd. V chirurgii zůstává spektrum výkonů hrazených pojišťovnou prakticky stejné. 
V gynekologii dojde ke zredukování počtu úkonů placených pojišťovnou – pacientka si může 
peněžní rozdíl doplatit. 



 Po jednodenní chirurgii je možné pacienta buď propustit nebo zařadit na lůžko akutní 
popřípadě následné péče. (Finančně by se ho to mělo dotknout jen minimálně.) 
 Pacientů v kartotéce Gyncentra přibývá a provozovatelé se stále zabývají myšlenkou 
zřízením porodnice. (Ředitelkou sanatoria Gyncentrum je Zuzana Bílková.) 
 
Přístrojové vybavení nemocnice 
 
 Masarykova všeobecná nemocnice nutně potřebuje podle vyjádření jejíhoř̈editele 
MUDr. Limburského v lednu 1998 zmodernizovat přístrojové vybavení na některých 
odděleních. Dosavadní je plně využíváno, např. CT počítačový tomograf na RTG oddělení  
a ultrazvukové přístroje. Velmi kvalitní dánský ultrazvuk je až přetížen – využívají ho  
i pediatři, internisté, kardiologové. Čekací doby vzhledem k velké spádovosti obvodu jsou 
poměrně dlouhé, zvláště na centrálním ultrazvuku. 
 RTG oddělení může dále zkvalitnit péči o pacienty nákupem angiografu – zařízení 
přijde skoro na 3 mil. korun (milionem přispěla EPO). Návratnost pořizovacích nákladů je 
spočítána na rok. Jde o repasované desetileté zařízení z Kalifornie, které nabídla firma 
Candle. Jde o první přístroj, který se tímto způsobem doveze do ČR – v Trutnově by pak mělo 
vzniknout referenční pracoviště. 
 Nemocnice potřebuje dále biochemický analyzátor, vybavení 2 lůžek ARO, 
monitorovací techniku na JIP interního oddělení. Vyjádřeno finančně asi 10 mil. korun. 
 Zkušební provoz na angiografickém pracovišti se opožďuje, ačkoliv nemocnice 
dokončila všechny nutné stavební práce. Podle vyjádření primáře rtg. oddělení  
MUDr. Kochana nebyly ještě provedeny revizní zkoušky záření v odb. st. ústavu.  (Poslední 
vyšetření na starém angiografu bylo provedeno v březnu 1997 – od této doby jezdí nemocní, 
asi 250 ročně, do Hradce Králové.) Měření bylo slíbeno v březnu, ale … 
 Letos má dodat firma Philips i nové snímkovací přístroje chirurgické a ortopedické 
v hodnotě 5 mil. korun. Připravuje se i výběrové řízení na dodavatele nového mammografu. 
(Sponzorsky přispělo 500 000 Kč město Trutnov.) 
 Do zkušebního provozu byl uveden angiograf v polovině května. 
 
 Začátkem července se mohli představitelé města a okresu blíže seznámit s nově 
vybaveným rtg. pracovištěm primáře MUDr. Kochana. Přišla na 13 mil. korun – sponzorsky 
přispěl i ZPA, Komerční banka a řada obcí okresu. 
 Nový mammograf zahájí provoz 1. srpna. Jeho diagnostická spolehlivost je 
devadesátiprocentní – nesrovnatelně vyšší než u starého. Diagnostikovány by měly být 
všechny ženy od 40 let. 
 Přínos nového přístrojového vybavení na skiagrafickém pracovišti je pro pacienty 
významný, nejen z odborného lékařského hlediska, ale i proto, že umožňují nemocným  
i určitý komfort. Například lůžka rentgenů jsou lehce ovladatelná a dají se různě nastavovat 
tak, aby se na ně pacienti bez obtíží dostali. 
 Trutnovská nemocnice se díky modernímu přístrojovému vybavení stává 
zdravotnickým zařízením moderního typu. 
 
Hemodialyzační oddělení 
 
 Začátkem října 1998 si připomnělo hemodialyzační oddělení, které vede od jeho 
zřízení MUDr. Miroslav Nývlt, deset let svého trvání. 
 V roce 1988 se podařilo (hodně iniciativním přičiněním primářky interního oddělení 
Dr. Dlouhé) prosadit jeho vznik. Trutnov se tak stal třetím místem ve východních Čechách, 
kde bylo možné poskytovat zdravotnickou péči spojenou s dialýzou. Pacienti trpící 



onemocněním ledvin nebo cukrovkou ho dovedou ocenit. Mnozí z nich jsou nuceni při čekání 
na transplantaci jezdit pro výměnu krve i třikrát týdne třebas i po dobu několika let. 
 „Naším transplantačním centrem,“ uvedl Dr. Nývlt, je královéhradecké, které je velmi 
aktivní. Je to tak trochu otázka náhody, zda se pro konkrétního pacienta podaří najít vhodného 
dárce. Navíc je všeobecně dárců po celém světě nedostatek. V ČR se provádějí transplantace 
ledvin ze zemřelých dárců – transplantací v rámci příbuzenských vztahů je stále velmi málo.“ 
A tak jsou někteří nemocní, zvláště ti věkově starší, závislí životně na dialýze napořád. I když 
se přístrojová technika zdokonaluje stejně jako metody (a také ošetřující personál nabývá 
zkušeností), je to pro postižené komplikovaný způsob života. 
 
 Hemodialyzační středisko nemocnice pro 36 pacientů na někdejším (do roku 1984) 
interním oddělení staré budovy sloužilo v počátcích svého otevření v jedno a dvousměnném 
provozu, od roku 1989 už v třísměnném nepřetržitém provozu. Za deset let svého trvání 
provedlo středisko, které vlastní deset dialyzačních přístrojů – šest jich je v provozu a čtyři 
slouží jako rezerva, na 45 000 dialyzačních výkonů (prošlo tady na 430 chronických  
i akutních pacientů). A to nejen u pacientů trutnovského regionu, ale i u našich a zahraničních 
návštěvníků Krkonoš, kteří tuto léčbu pravidelně potřebují. 
 
Okresní hygienická stanice 
 
 Okresní hygienická stanice (jejím ředitelem je MUDr. Vladimír Dolejší) vykázala  
za rok 1998 v oblasti obecné a komunální hygieny 2 918 šetření (z toho 1 715 týkajících se 
pitné vody, 53 zdrav. zařízení, 798 rekreace, 129 provozoven služeb, 31 hluku – závazných 
protiepidemiolog. pokynů vydáno 41). 
 V oblasti hygieny výživy bylo provedeno 1 299 šetření (111 při výrobě potravin,  
228 u prodeje potravin, 834 ve spol. stravování, 126 jiné – závazných pokynů vydáno 56. 
 V oblasti hygieny dětí a dorostu bylo provedeno 586 šetření (79 v předškolním 
dětském zařízení, 60 ve školském zařízení, 182 ve škol. stravování, 250 v zotavovacích 
akcích, 15 ostatních – závazných protiepidem. pokynů vydáno 9. 
 V oblasti hygieny práce bylo provedeno 616 šetření (z nich 411 na rizikových 
pracovištích). Závazných protiepidem. pokynů bylo vydáno 40. 
  
 K epidemiologické situaci na okrese Trutnov v roce 1998: Břišní tyf a paratyf žádné 
onemocnění. Salmonellosis 649 případů. Meningokokové nákazy 4 případy. Lymská 
borreliosa 18 případů (loni 46) – pův. klíště. Pokousání nebo poranění zvířetem hlášeno  
o 55 % více než loni. Je to však jen malá část skutečného výskytu (ne všichni lékaři to hlásí 
nemluvě ani od postižených). Během října až prosince proběhlo opět očkování zdravotně 
stigmatizovaných osob proti chřipce třemi druhy očkovací látky. Celkem bylo očkováno  
na 1 600 osob – více jak z 50 % pracovníky protiepidemického oddělení OHS Trutnov  
(283 dětí do 15 let, 652 dospělých do 60 a 665 nad 60 let věku). 
 Počet infekčních onemocnění v roce 1998 činil 2 617 – v roce 1989 3 173. 
 Ke zranění psem došlo ve 40 případech, z toho v 31 případech psem známým,  
v 9 případech neznámým. Jiným savcem evidováno 16 případů poranění (z toho 14 
neznámým zvířetem). Šlo o kočku domácí v 6, krysou v 1, potkanem v 1, srnčí zvěří v 5, 
lasičkou v 1, kunou v 1 a neznámým zvířetem v 1 případě. 
 
 Horkovzdušných sterilizátorů evidovala OHS 302, parních sterilizátorů 37, parních 
přetlakových vařičů 9, formaldehydových sterilizátorů 2. 

V souvislosti s infekčním onemocněním zemřely v roce 1998 na okrese čtyři osoby,  
z toho tři důchodkyně. 



11. Tělovýchova, sport, rekreace 
 
Z tělovýchovných a sportovních akcí v roce 1998: 
 
Ski Kasper 
  

Začátkem ledna se dařilo v nominačním závodě pro mistrovství světa juniorů v běhu 
na lyžích lyžařům Ski Kasper Trutnov. V závodě na 10 km první Bíman. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Nejvyšší soutěž basketbalistek, v níž náš region reprezentuje úspěšně BK Loko 
Texlen, se přehoupla do své druhé poloviny. Buriánová v 17 zápasech 369 bodů. Ze 122 
trestných hodů 102 úspěšných. 
 
FK Trutnov 
 
 Ve Východočeské zimní lize fotbalistů startují i divizní hráči FK Trutnov. 
 
HC Trutnov 
 
 V regionální soutěži si vedou trutnovští hokejisté úspěšně – jsou čtvrtí. Také oni 
v lednu vstoupili do druhé poloviny mistrovských bojů (RS II mužů). 
 
Dřevoodbyt (BK) 
 
 Neporanitelnost si drží třetiligoví basketbalisté Dřevoodbytu. Doma bez prohry. 
V tabulce 7. místo. Novým trenérem Aleš Stojan z Hradce Králové. 
 
Fotbal 
 
 V rámci zimní přípravy porazili dorostenci FK Trutnov druholigovou Chrudim. 
 
Tenis 
 
 V tenisové hale Na Nivách se konal 17. a 18.1. dorostenecký turnaj TC Hrudík. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalový turnaj mladších žáků v Hradci Králové vyhrál FK Trutnov. 
 
Šachy 
 
 O záchranu bojují v šachové divizi hráči Trutnova. V tabulce poslední. 
 
Basketbal 
 
 V I. lize žen je BK Loko Trutnov po porážce od Kralup (90:54) na 4. místě. 



Fotbal žen 
 
 Začátkem února se zúčastnily fotbalistky Trutnova halového turnaje v Hradci Králové. 
Byla to (přes poslední místo) dobrá příprava na fotbalové jaro. 
 
Basketbal 
 
 Mladším dorosteneckým basketbalistkám TJ Loko se daří. Porazily Žďár 62:30. 
V Nové Pace zvítězily ženy TJ Loko 80:58. 
 V polovině února přišli o svou neporanitelnost doma třetiligoví basketbalisté 
Dřevoodbytu. Podlehli Chrudimi 79:75. 
 
Hokej 
 
 Po vítězství nad Dvorem Králové postoupili trutnovští hokejisté na 3. místo. 
 
Fotbal 
 
 Ve Východočeské zimní lize je divizní FK Trutnov na 3. místě tabulky. 
 
Kuželkáři 
 
 Kuželkáři TJ Loko A podlehli Kutné Hoře (třetí liga). Prohráli i s Děčínem. 
 
Hokej 
 
 V 26. kole II. regionální soutěže porazili hokejisté TJ Loko Choceň 4:3. V posledním 
zápase zvítězili trutnovští hokejisté nad Třebechovicemi 3:1. 
 Koncem února se jevil už skoro jistý sestup hokejových juniorů TJ Loko do II. RS. 
 
Basketbal 
 
 28.2. se rozhodlo o postupujících do semifinále ligy basketbalistek. V trutnovské 
sportovní hale se radovaly hráčky Lachemy Brno – porazily Trutnov 82:68. Nyní třeba 
vybojovat alespoň 5. příčku žebříčku. 
 
Hokej 
 
 Na 3. místě skončil oddíl LH TJ Loko v regionální soutěži V. třídy. Vybojoval si tak 
postup do příštího ročníku první regionální ligy. Oddíl LH přešel od 1.3. od TJ Loko a ponese 
název HC Trutnov. Návštěvnost na hokejová utkání je vysoká – na utkání s Vrchlabím 1 350 
diváků. Průměr 967 diváků. 
 
Kuželky 
 
 Poříčtí kuželkáři bojují úspěšně o postup do nejvyšší republikové soutěže.  
 

Na základě usnesení MZ z 5.3.1998 byly uděleny sportovní ceny za rok 1997. (Více  
o tom v 1. kapitole kroniky). Vyhodnocené přijme v dubnu starosta města. 



Fotbal 
 
 Jarní fotbalovou sezónu zahájili divizní hráči FK Trutnov na 6. místě 
 
Tenis 
 
 Na dorosteneckém turnaji v hale TK Hrudík si vedl dobře domácí Martin Hrudík.  
Na turnaji v Praze si dobře vedla hráčka TJ Loko Petra Hynková. 
 
Volejbal 
 
 V oblastním přeboru volejbalistů jsou muži na 6. a ženy na 8. místě. Mnohem lépe si 
vedou trutnovské dorostenky – získaly první příčku a titul. (Liga). 
 
Hokej 
 
 30.3. se sešli trutnovští hokejisté (na 50 včetně manželek) k „poslednímu buly“ 
v restauraci Palmovky. Sezónu zhodnotil Jiří Hradecký, který připomenul další cíle HC 
(právní subjektivitu, dostavbu haly, získání jejího pronájmu). 
 
Basketbal 
 
 Zatím co ligovým dorostenkám se daří, koncem března přivezly ze dvou utkání  
na Moravě plný počet bodů, prvoligovým ženám BK Loko se už dařilo méně (střídavé 
úspěchy), nejhůře však minižákyním. 
 V boji o 5. místo hráčky BK Loko Texlen proti Karlovým Varům neuspěly. 
 
Tenis 
 
 Hráči oddílu tenisu Loko Trutnov se připravují intenzivně na letní sezónu. Sestry 
Lucie a Petra Hynkovy v kategorii žákyň budou reprezentovat oddíl na mistrovství ČR. 
V sezóně 1998 bude mít oddíl v soutěžích pět závodních družstev. „A“ družstvo dospělých by 
rádo postoupilo do II. ligy. Cílem dorostu (Smíšené družstvo) je postup do nejvyšší krajské 
soutěže. „A“ družstvo žáků hraje žákovskou ligu. Mistrovská utkání začínají 1.5. a hrát se 
bude do konce června. Tenisová škola oddílu je zaměřena na mládež 8-11 let (poplatek jen 
200 Kč). 
 
Plavání 
 
 O největší úspěch na plaveckém šampionátu v Plzni se zasloužil (roč. 86) Jiří Kroužek 
– získal stříbrnou medaili na tříkilometrové trati. 
 
Fotbal 
 
 Začátkem dubna už byl v proudu oblastní přebor mladších žáků v kopané. Trutnov je 
na 1. místě tabulky o 3 body před SK Hradec Králové B. 
 
 
 



Basketbal 
 
 Po vítězství v Jičíně (začátkem dubna) jsou třetiligoví muži na 5. místě. 
 
Fotbal 
 
 V dorostenecké fotbalové divizi jsou úspěšnější mladší dorostenci oproti starším. 
Mladší vyhráli již podesáté. 
 
Basketbal 
 
 V druhé polovině dubna zbývá dorosteneckým celkům chlapců a dívek dohrát 
poslední dvoukolo na zakončení sezóny. 
 
Fotbal 
 
 V okresním přeboru si dobře vedou fotbalisté HSM. 
 
Judo 
 
 Na mistrovství ČR dorostu v judo v Jičíně se umístil na 3. místě do 60 kg Rudolf 
Bradler z oddílu Judo Loko Trutnov. 
 
Stolní tenis (mentálně postižení) 
 
 Turnaj mentálně postižených ve stolním tenise se konal na Denním stacionáři 
v Palackého ulici za účasti 10 hráčů, z toho 6 hostujících. 
 
Fotbal 
 
 V polovině dubna se drží divizní fotbalisté s 29 body ve středu tabulky. 
 
Posilovny 
 
 Po celý týden nabízí možnost pro upevnění zdraví VH Fitness – posilovna  
ve sportovním areálu Na Nivách, posilovna Studio Uno v budově 1. ZŠ a Fitness Centrum 21 
v ulici Za Cihelnou. 
 
Fotbal 
 
 Starší fotbaloví žáci jsou v polovině dubna na 8. místě oblastního přeboru, mladší  
na místě prvním. 
 
Kanoistika 
 
 Na mistrovství ČR družstev ve sjezdu na divoké vodě se umístili 25.4. závodníci 
oddílu kanoistiky TJ Loko v Renštejně na Otavě na velmi pěkném 2. místě. 
 



Basketbal 
 
 Koncem dubna necelých čtrnáct dnů po skončení náročné loňské sezóny 1997/98 
začaly s přípravou na nový ročník prvoligové basketbalistky utkáními v Jelenie Goře (jedno 
vítězství, dvě porážky). 
 
Kuželky (v nově rekonstr. kuželně na Polské) 
 
 Již 37. ročník neregistrovaných hráčů v kuželkách. V průběhu 3 měsíců bylo sehráno 
135 v kvalifikaci, 16 ve čtvrtfinále, 8 v semifinále, 4 ve finále mužské i ženské části. (Další 
ročník proběhne od září do listopadu.) 
 
Sportovní ceny města Trutnova 
 
 V rámci přátelského mezinárodního střetnutí basketbalistek BK Loko Texlen 
s polským AZS Wroclaw 2.5. (skončilo 76:76) došlo v hale gymnázia  předání sport. cen 
města Trutnova za rok 1997, které provedl starosta Ing. G. Hillebrand. Slavnostní akt pěkně 
zarámovalo vystoupení mažoretek z Extra – mixu W. Elscheka, latinsko – americké tance  
a vystoupení taneční skupiny Ice Protection. (O vyznamenaných v 1. kap.) 
 
Fotbal 
 
 Sestupem z I. B třídy jsou ohroženi fotbalisté Poříčí. 
 
Basketbal 
 
 Vítězstvím v Olomouci 67:56 se zachránil BK 3. ZŠ Drak v dorostenecké lize. 
 
Fotbal 
 
 Sestupového strašíka, který ohrožoval divizní fotbalisty, se podařilo zapudit 10.5. 
výhrou v Hradci Králové. 
 
ŽFK 
 
 V druholigovém utkání porazily na hřišti v Libči hráčky ŽFK Trutnov fotbalistky 
Teplic. Jsou na 5. místě devítičlenné tabulky. Po vítězství 2:1, zvítězily 10. května i nad DFC 
Janov 6:0. 
 
Fotbal 
 
 Výhrou v Č. Lípě (v polovině května) 2:1 se přiblížili starší dorostenci k postupovému 
místu. 
 
Basketbal 
 
 V příštím ročníku třetí ligy basketbalistů chtějí zaútočit hráči Dřevoodbytu a pokusit 
se tak o návrat do 2. ligy. Jedná se o posily. 
 



Fotbal 
 
 V polovině května zaujímali fotbalisté Trutnov B ještě 2. místo v tabulce. V Kopidlně 
zvítězili 1:0. 
 
Duatlon 
 
 Dobře si vede v duatlonu Petr Holub z klubu VW Vella Trutnov. V Teplicích n. M. 
byl první mezi muži do 39 let. 
 
Kanoistika 
 
 Ve dnech 1.-3.5. probíhal na divoké vodě Úpy Trutnovský slalom. Trutnovský 
reprezentant Radek Machek skončil na 8. místě. 
 
Maratón v aerobiku 
 
 V. ročník Maratónu v aerobiku se konal 23.5. na účasti 30 soutěžících – 23 jich 
vydrželo do konce. Startovné činilo 150 Kč. Soutěžící odcvičili osm až devět hodin čistého 
času. Perfektní práci odvedly cvičitelky z Trutnova – Hana Šulcová, Markéta Slavíková, 
Kateřina Mikšovská. 
 
Fotbal 
 
 Koncem května jsou divizní fotbalisté Trutnova pátí se 47 body. Porazili Kutnou Horu 
3:1. 
 
Softbal 
 
 Děvčata SK HSM jsou blízko svému letošnímu výkonnostnímu cíli, postupu  
do I. softbalové ligy. V 8.-11. kole porazila všechny své soupeřky. Tabulku vedou s 22 body. 
Z týmu jsou 3 vybrány do juniorského týmu ČR. 
 
ŽFK 
 
 Koncem května čeká fotbalistky ŽFK Trutnov poslední mistrovský zápas II. ligy 
v Libči. 
 
Turnaj ve Francii 
 
 Mladí fotbaloví reprezentanti okresu Trutnov odjíždějí koncem května už pošesté  
do Francie. Několik hráčů do družstva okresu dává i okresní město. Mezinárodní turnaj 
proběhne v Pont Ste Maxence. 
 
Tenis 
 
 Na tenisovém oblastním přeboru dorostu v Rakovníku si vedl velmi dobře trutnovský 
Vladimír Hrudík. Svým vítězstvím postoupil na mistrovství ČR v Pardubicích. 
 



Bridž 
 

                 
 
 15. ročník Turnaje Sněžka v soutěžním bridži se uskutečnil v gymnáziu za účasti  
25 párů z celé ČR. Turnaj řídil dobře trutnovský B. Picmaus. 
 
ŽFK 
 
 Koncem května zakončil tým ŽFK jarní část druholigové fotbalové sezóny ziskem  
20 bodů (6. místo). Na jaře našel pouze jednoho přemožitele. 
 
Šachy 
 
 Šachové družstvo žáků Loko DDM Trutnov se na celostátních přeborech umístilo  
na 25. místě. 
 
Fotbal 
 

Po 24. kole (31.5.) jsou fotbalisté Trutnov B se 47 body na 3. místě tabulky 
 
Kuželky 
 
 Ve dnech 11.-31.5. uspořádal oddíl kuželek TJ Loko turnaj dvojic za účasti 11 kuželk. 
oddílů Východočeského regionu (81 dvojic) a 11 kolektivů neregistrovaných hráčů  
(36 dvojic). Tímto turnajem uctili účastníci památku své bývalé spoluhráčky Aleny Frintové. 
 
Bridžové družstvo 
 
 V 1. ročníku Českého poháru družstev v soutěžním bridži bojuje (začátkem června)  
o postup do semifinále. Sestava Trutnova: Hvozda, Horáček, Zachařová, Picmausová a 
Picmaus. 
 
Kulturistika 
 
 Třetí místo na mistrovství ČR vybojoval trutnovský kulturista Míra Záruba 
v Karlových Varech. 
 
 
 



Fotbal 
 
 Šňůra pěti zápasů bez porážky, která vrátila trutnovským divizním fotbalistům 
sebevědomí, skončila v Kolíně porážkou 1:4 7.června. 
 
Basketbal 
 
 Začátkem června začali s přípravou a posíleným kádrem pro novou sezónu třetí ligy 
basketbalisté BK Loko Dřevoodbyt. 
 
Softbal 
 
 Na sraz juniorského národního týmu odjedou 12.6. do americké Atlanty trutnovské 
nadhazovačky Hana Kodenková a Jitka Hanáková, dále polařka Markéta Tučková. 
 
Triatlon a duatlon 
 
 Vítězem Memoriálu Míly Holmana v triatlonu a duatlonu se stal Petr Holub z klubu 
VW Vella Trutnov. Závodilo se v Batňovicích. 
 
Basketbal 
 
 S novou trenérkou Romanou Ptáčkovou (působila předtím v Hradci Králové) zahájily 
přípravu na novou sezónu prvoligové trutnovské basketbalistky. R. Ptáčková vystřídala Jana 
Jahelku, který vedl trutnovské ženy osm let a přivedl je z oblastního přeboru až do nejvyšší 
soutěže. Nyní přechází na místo asistenta. 
 
Fotbal 
 
 Sestup z okresního přeboru hrozí (v polovině června) mužstvu Bohuslavic a Volanova. 
V okresní soutěži 4. třídy se umístilo HSM B na 1. postupovém místě. Trutnovští mladší žáci 
se stali přeborníky oblasti. 
 Do druhé nejvyšší soutěže dokázali postoupit trutnovští dorostenci. V 26 zápasech 
divizní skupiny nasbírali 48 bodů – prohráli jen šestkrát. Jejich trenérem (zároveň i předsedou 
FK Trutnov) je ing. Vladimír Jůzl. (Postupová radost se projevila zeleně nabarvenými vlasy). 
 
Plavání 
 
 Koncem června plavalo osmičlenné družstvo závodníků Lokomotivy 
dvanáctihodinovou štafetu. Podařilo se jim překonat o 2,5 km hranici 55 km. 
 
Judo 
 
 V polském Strzegonu si vedli velmi dobře na mezinárodním turnaji judistů trutnovští 
dorostenci, starší žáci a žákyně. 
 
 
 



Baseball 
 
 Na poslední chvíli odvrátilo hrozbu sestupu v České národní lize baseballu družstvo 
DTJ Trutnov. 
 
Fotbal 
 
 Mladší žáci FK Trutnov ziskem 66 bodů vyhráli letošní ročník oblastního přeboru. 
Trénuje je Zbyněk Finger. Oslavili to „posledním výkopem“ (opékání selat, souboj dvou 
generací – starší žáci na otce a trenéry nestačili). 
 
Vodáci 
 
 Ve Vysokém Mýtě se dařilo začátkem července trutnovským vodákům. Jízdy hlídek 
vyhrála trojka Suchý a bratři Horynové. 
 
SK Rýchory 
 
 O výchovu mladých sjezdařů Sportovního klubu Rýchory se stará ing. Martin Vokatý. 
Po zimní sezóně 97/98 obsadil jeho oddíl 3. místo v soutěži družstev – Alpské váze – 
v konkurenci 42 oddílů. Ing. Vokatý, který byl deset let členem reprezentačního družstva 
mužů ve sjezdovém lyžování, byl zasvěceným televizním komentátorem Zimních 
olympijských her v Naganu. 
 
Kanoistika 
 
 Finále světového poháru ve sjezdu na divoké vodě řeky Saalach v Rakousku  
se zúčastnil v červenci v reprezentaci ČR trutnovský Aleš Marek. 
 
Mezinárodní fotbal 
 
 V 6. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje starších žáků se umístili reprezentanti 
okresu OFS Trutnov na 2. místě z 6 účastníků. 
 
Fotbal 
 
 Také mladší dorostenci FK Trutnov, kteří obsadili v dorostenecké divizi čtvrté místo, 
si zajistili v příští sezóně druhou ligu (umístěním do páté příčky divize). Zásluhu na tom má  
i dvojice trenérů – Pavel Kisý a Pavel Matějka. 
 
Plavání 
 
 Plavecká škola TJ Loko nabízí od září několik zajímavých plaveckých kurzů. 
 
Softbal 
 
 Před podzimními deseti zápasy vedou děvčata tabulku 2. softbalové ligy. Postup by 
jim neměl uniknout. 
 



Fotbal 
 
 Po sestupu z ČFL byl zařazen trutnovský celek do divizní skupiny C. V uplynulém 
ročníku obsadil po podzimní 5. příčce 8. místo se ziskem 43 bodů při skóre 52:39, přestože 
dali nejvíce branek a nejméně jich dostali. Odejít z mužstva se chystá brankář Šindelář, 
Gábrle a Sapár.  
 
Skateboarding 
 
 Nově utvořený skateboardingový oddíl TJ Loko připravuje na 25.7. na fotbalovém 
stadionu oblastní závody ve free stylu jednotlivců. 
 
ŽFK 
 
 Už šestým rokem se v Trutnově hraje druhá fotbalová liga žen. V tabulce zaujímají  
6. příčku (z 9). Příprava na novou sezónu je v plném proudu. 
 
Fotbal 
 
 Mimořádného úspěchu dosáhl fotbalista FK Trutnov Vladimír Görner (mladší žák). 
V České Lípě byl koncem července vyhlášen vítězem v celoroční anketě ČT o nejhezčí gól 
roku s odměnou 75 000 Kč. Za svůj fotbalový um vděčí, jak uvedl, svým trenérům –  
ing. P. Kamitzovi, Zb. Fingerovi, ing. P. Kozákovi a St. Záplatovi.  
 V předkole Poháru ČMFS trutnovští divizní fotbalisté snadno porazili účastníka I.A 
třídy Robousy 4:2. Horší to už bude s dalším soupeřem v Trutnově, kam přijede druholigová 
Česká Lípa. 
 
KČT 
 
 Ve dnech 30.7. až 2.8. uspořádal odbor KČT TJ Loko čtyřdenní pochod. Na každý den 
je připravena delší a kratší trasa. 
 Kromě tohoto etapového pochodu uskutečnili č lenové KČT za 1. pololetí  
8 jednodenních pěších a 2 autobusové výlety. 
 
Fotbal 
 
 Ziskem pouhých 13 bodů se muselo s I.B třídou rozloučit mužstvo FK Poříčí. Přitom 
bylo v silách hráčů sestup odvrátit. 
 Začátkem srpna dospěly tenisové soutěže východočeské oblasti do svého závěru. 
V divizi dospělých Loko Trutnov 5., v soutěži dosp. 2. třídy Trutnov B.1, v ČSOB Kadet 
Tour st. žactva 3. místo a v soutěži st. žactva 6. místo. 
V nové fotbalové sezóně se radovali trutnovští hráči až na potřetí – vítězstvím nad Chocní 
2:1. Ligoví dorostenci jsou po 23.8. pátí (starší) a osmí (mladší). 
 
Softbal 
 
 O získání stříbrné medaile na Mistrovství Evropy softbalu juniorek se zasloužily  
ve dnech 10.-16.8. i tři hráčky druholigového týmu žen SK HSM – Kodenková, Hanáková  
a Tučková.  



Basketbal 
 
 Herní přípravu na novou sezónu nejvyšší basketbalové soutěže zahájily hráčky BK 
Loko Texlen na turnaji „O pohár města Trutnova“ – třetím místem. 
 
Fotbal 
 
 Koncem srpna přinesl trutnovským divizním fotbalistům vítězství nad Říčany 2:0.  
Po vítězství nad Rozkovem 5. září jsou fotbalisté Trutnov B na 1. místě tabulky. 
 
Basketbal 
 
 Pravidlo vítězných startů do nejvyšší soutěže porušily ženy v Přerově. 
 
Plavecká škola 
 
 Velký výběr plaveckých kurzů nabízí od září plavecká škola TJ Loko – pro rodiče 
s dětmi 2-5 let, minipřípravku pro 5 až 7 leté děti, přípravku pro 1. a 2. třídu, kurz 
zdokonalování pro 3. až 5. třídu, přípravu k přijímacím zkouškám, aquagymnastiku, výuku 
neplavců, plaveckou výuku v exkluzivních podmínkách, plavání kojenců a batolat. 
 
Jóga 
 
 Od 14.9. zahájila své cvičení pro začátečníky a pokročilé Jóga Trutnov ve sport. areálu 
TJ Lokomotivy Na Nivách a v 2. ZŠ. Za 39 lekcí 400 Kč. 
 
Softbalová reprezentace kadetek 
 
 Na softbalovém turnaji v Chocni hrála v družstvu ČR proti Italkám i děvčata 
z Trutnova. 
 
Basketbal 
 
 Poprvé v nové sezóně uvítaly 19.9. hráčky BK Loko Texlen na domácí půdě Kaučuk 
Kralupy. Početné publikum rozčileno výsledkem 59:62, o který se hodně zasloužili rozhodčí. 
Doslova „ukradené vítězství.“ 
 
Fotbal 
 
 Po vítězství nad FK Pardubice 20.9. jsou divizní fotbalisté na 6. místě. 
 Po remize s HSM je Trutnov B na 4. místě tabulky I.B třídy. 27.9. odjeli z Trutnova 
s porážkou 2:4 i fotbalisté Semil. 
 
Basketbal 
 
 Proti dvojici silných soupeřů nastoupily 26. a 27.9. v prvoligové soutěži basketbalistky 
Loko Texlen Trutnov. Desetibodová porážka od Lachemy Brno mrzí, nedělní  
od favorizovaných Žabovřesk už méně. 
 



Krkonošská sedmdesátka horských kol 
 
 Nultý ročník Krkonošské sedmdesátky horských kol připravila koncem září trutnovská 
Lokomotiva ve Špindlerově Mlýně – Svatém Petru. Závodem tříčlenných družstev chtějí 
pořadatelé navázat na populární závod lyžařských hlídek. Přihlášeno je 99 družstev mužů,  
13 družstev žen a 4 družstva veteránů. Zvítězil Vella team. 
 
Duatlon 
 

                  
 

1. ročník duatlonového závodu o putovní cenu Bret CZ připravila 27.9. TJ Loko, oddíl 
triatlonu SK VW Vella. Atraktivní tratě jsou vyměřeny přímo v centru města. 
 
Kuželky 
 
 V nejvyšší kuželkářské soutěži porazilo družstvo TJ Poříčí Olomouc 12:4 
(5201:5067). Nejlepší výkon z domácích podal Frinta (919). 
 
Curling 
 
 Prvními zápasy začátkem října zahajují curlingové soutěže. Zúčastní se jich „A“ týmy 
mužů a žen 1. Krkonošského curlingového klubu Trutnov. 
 
Basketbal 
 
 Ženy BK Loko Texlen konečně vyhrály. Porazily v Praze 56:48 USK Praha. 
 
Softbal 
 
 Vyvrcholením letošní sezóny bylo vítězné tažení softbalových kadetek Trutnovska  
na turnaji v Praze. Barvy regionu hájil i SK Trutnov – HSM. 
 Úspěšně odehráli začátkem října své první dva mistrovské zápasy minižáci BK Loko 
Trutnov v boji se Sokolem Hradec Králové. 
 
Fotbal 
 
 Starší ligoví dorostenci jsou na 13. místě s 9 body, mladší na 10. místě. 
 Úspěšně vstoupili do divizní soutěže fotbalisté Trutnova. Tři vítězství za sebou je 
posunula na 3. příčku tabulky s jednobodovou ztrátou na vedoucí libereckou rezervu. Zatím 
patří do okruhu kandidátů na postup do české fotbalové ligy. Vede je trenér Ladislav Šafář. 



Škola bruslení 
 
 První lekce školy bruslení HC Trutnov začne 10. a 11. října a bude pokračovat vždy  
o sobotách a nedělích. Poplatek 120 Kč, za sourozence 100. 
 
Baseball 
 
 Mistrovství ČR baseballových kadetů v Ostravě 11.10. bylo pro DTJ Trutnov 
dosaženým čtvrtým místem velmi úspěšné. O vítězství nad Krčí (10:7), rozdrtili i Jablonec 
19:4. 
 
Basketbal (87:66) 
 

                 
 
 Basketbalisté BK Loko Dřevoodbyt (III. liga) vyřadili 11.10. ve 2. kole Českého 
poháru účastníka druhé nejvyšší soutěže Teslu Pardubice a dočkali se tak atraktivního soupeře 
– pražské Sparty 27.10. 
 
Šipkaři 
 
 Ve Svitavách prokázal v soutěži šipkařů vynikající formu Kousal Twist Trutnov 
Kuric. Je na 2. místě celostátního žebříčku Zlatovar. 
 
Basketbal 
 
 Ligové basketbalistky konečně potěšily své publikum vítězstvím 67:62 nad Karlovými 
Vary. Rozhodující výkon předvedla Erika Buriánová. 
 Družstvo basketbalistů Dřevoodbytu chce zaútočit na postup do druhé ligy. Úvodní 
zápasy v polovině října to naznačily – vítězství nad Svitavami 94:50 a nad Sokolem Pražské 
Předměstí Hradec Králové. 
 
Fotbal 
 
 Trutnov B se propadl po několika porážkách až na 9. místo I.B třídy.  
 
Volejbal 
 

Na stejném místě jsou v přeboru mužů i volejbalisté Trutnova, ženy osmé. 
 

 



Hokej 
 
Bohatý mezinárodní hokejový turnaj byl zahájen 23.10. střetnutím pořadatelského 

oddílu HC Trutnov se svým už tradičním rivalem HC Vrchlabí doplněným o hráče Dvora 
Králové (2:4). 

 
Basketbal 

 
Čtvrté vítězství za sebou si připsaly 24.10. basketbalistky BK Loko Texlen  

nad Libochovicemi 86:59. I na tomto vítězství mají podíl fanoušci. 
 
Curling 
 
 V druhém kole mistrovských bojů v curlingu porazili hráči 1. KCK Trutnov v Praze 
celek Savona 3. Ženám se však nedaří. Trenérem klubu je A. Vaníček. 
 
Karate 
 
 Na start prvního kola Vč. poháru  poslal trutnovský oddíl SK Karate celou dvacítku 
závodníků. Nejlépe z nich si vedl ve všech svých váhových kategoriích Tomáš Stehlík, který 
byl vyhlášen nejtechničtějším sportovcem celého utkání. (Jde o dorostence SKK Trutnov.) 
 
Hokej 
 
 Ve středu (hrací den) 28.10. bude zahájen nový ročník regionálních hokejových 
soutěží. Trutnov poprvé v nově vytvořené první regionální lize. Náročnou soutěží budou 
muset projít Trutnovští většinou s okolními odchovanci. Přitom letní přípravu mnozí z hráčů 
podcenili. 
 
Triatlon 
 
 Trutnovský triatlonista Petr Holub zvítězil 27.10. v 7. ročníku horského krosu  
ve Špindlerově Mlýně na šestnáctikilometrové trase. 
 
Basketbal 
 
 Vítězstvím nad Přerovem (66:59) a nad Žďárem n.S. protáhly basketbalistky BK Loko 
Texlen vítěznou sérii již na šest utkání. (Prezidentem BK je Mgr. Tomáš Hendrych, zástupce 
starosty Trutnova.) 
 
Fotbal 
 
 V dorostenecké lize se potácejí starší i mladší fotbaloví dorostenci v nebezpečném 
sestupovém pásu. 
 
Basketbal 
 
 BK Loko Dřevoodbyt nedovedl začátkem listopadu navázat na dosavadní výsledky.  
Po špatném výkonu podlehli v Pelhřimově (78:82) a Benešově. 



 Na vítězství v Kralupech čekaly trutnovské basketbalistky plné 2 roky – z dosavadních 
10 utkání zvítězily teprve podruhé (65:62). 
 
Fotbal 
 
 Po delší době získali divizní fotbalisté 8.11. tři body v Čáslavi (1:0). 
 
Curling 
 
 Dvě premiérové výhry dosáhly trutnovské ženy v Praze – 5:4 s Letícími kameny  
a s Brnem. 
 
Basketbal 
 
 Vítězstvím v Kralupech se dostaly ligové basketbalistky mezi elitu – jsou na 3. místě. 
 
Fotbal 
 
 Na výkonu Liberce (4:0) s Trutnovem se projevila účast ligových hráčů „A“ mužstva. 
(Ligové oddíly by měly mít pro svá „béčka“ svou soutěž.) 
 
Volejbal 
 
 Muži i ženy ve volejbalovém oblastním přeboru jsou na konci tabulky. 
 
Fotbal 
 
 Po posledním divizním utkání 15.11. v Pardubicích (1:2) je Trutnov na 8. místě. 
 
Hokej 
 
 Před utkáním s Vrchlabím je HC Trutnov s 1 bodem na konci tabulky. Na 2 000 
diváků konečně vidělo vítězství Trutnova. Postup na 10. místo. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovskou šňůru 7 vítězství tvrdě přetrhl celek Žabovřesk (97:49). 
 
Plavání  
 
 V listopadu startovali mladí plavci TJ Lokomotiva  ve Svitavách, Chrudimi, Jilemnici 
a Vysokém Mýtě a bojovali o tituly oblastních přeborníků. Vedli si úspěšně a vybojovali 66 
medailových umístění, z toho 15 titulů, 28 druhých a 23 třetích míst. K nejúspěšnějším patří 
Jiří Kroužek, Tomáš Vaněk, Klára Vaňková. 
 
Šachy 
 
 Regionální přebor osmičlenných šachových družstev vede DDM – L Trutnov B. 



Kuželky 
 
 V oblastním přeboru I. třídy je TJ Loko na 6. místě tabulky. 
 
Hokej 
 
 V 9. kole I. regionální ligy získali Trutnovští v boji s Hlinskem tolik potřebné body 
(3:1). 
 
Basketbal 
 
 Děvčata BK Loko mají možnost (po úspěšné kvalifikaci) okusit nejvyšší soutěž své 
kvalifikace – Žákovskou ligu. 
 28. a 29.11. pokračovaly ligové basketbalistky ve výborných výkonech – porazily 
Strakonice (70:67) a USK Prahu (69:62). Další výrazný krok ke splnění letošního smělého 
cíle – umístění mezi 4 nejlepšími týmy základní části. 
 
Aerobik 
 
 Oddíl aerobiku TJ Loko zve do Sokolovny na různé formy aerobiku a kondičního 
cvičení. 
 
Gymnastika 
 
 3.12. proběhly v tělocvičně ZŠ V Domcích Vánoční závody v gymnastickém dvojboji 
nejmladších cvičenek. 
 
Basketbal 
 
 Ligovým basketbalistkám stačilo porazit Libochovice (začátkem prosince), aby se 
dostaly mezi elitu (71:84). Trutnov působí v nejvyšší soutěži čtvrtou sezónu a pokaždé se mu 
povedlo postoupit do skupiny A. 
 
Sportovní gymnastika 
 
 Na celostátním přeboru ve sport. gymnastice v Přerově 6.12. zvítězila v kategorii 
dorostenek trutnovská Šárka Kosinová. 
 
Hokej 
 
 V boji s posledním celkem (Třebechovice) HC Trutnov (dospělí) remizoval (3:3). 
 
Judo 
 
 Oddíl judo TJ Loko uspořádal 10.12. Vánoční turnaj mladších žáků a žákyň.  
Na prvních místech ze 139 závodníků z 11 družstev ČR a 1 polského se umístili na prvních 
místech trutnovští Jan Goetz, R. Pich a L. Žižka. 
 Na mistrovství ČR mladších žákyň v Dubí zvítězila Erika Jindřichová z Trutnova. 
 



Fotbal 
 
 Po skončení podzimní sezóny je v okr. přeboru Poříčí 3. a Volanov 11. V okresní 
soutěži 4. třídy St. Rokytník 2. V okr. soutěži mladších žáků jsou na 1. místě FK Trutnov B  
a HSM B, Poříčí na 9. místě. 
 
Billiard 
 
 Na turnaji v Billiard klubu Moby Dicku 12.12. kralovali Trutnovští. 
 
Hokej 
 
 V 1. polovině prosince dosáhli hokejisté HC Trutnov dvou důležitých vítězství  
nad Articolor Pardubice (10:1) a HC Chrudim (3:2). V tabulce sedmí. 
 
Šipky 
 
 Zájezd do Španělska získala legenda trutnovských šipek Petr Vořechovský z Kousal 
Twist. 
 
Plavání 
 
 Na mistrovství ČR v plavání žactva se prosadili ziskem bronzu Klára Vaňková v Praze 
a Jiří Kroužek v Chomutově. 
 
Basketbal 
 
 Hráčky BK Loko Texlen skončily základní část I. ligy na 3. místě. Třetí nejlepší 
střelkyně letošní sezóny pivotmanka Erika Buriánová zůstává v Trutnově (odmítla nabídku 
z Brazílie) – má smlouvu do 31.7.1999. 
 
Hokej 
 
 V okresním derby byli v souboji s Vrchlabím lepší hokejisté Trutnova (3:2). 
 
Karate 
 
 Na oblastním přeboru mládeže v Hradci Králové se oddíl SK Karate Trutnov umístil 
jako třetí nejúspěšnější v regionu. 
 
Společnost Dolce Vita 
 
 Rok 1998 se stal podle vyjádření prokuristy společnosti Dolce Vita rokem přelomu 
v hospodaření. Přes určitá omezení provozu z důvodů odbahňování vodní nádrže se podařilo 
dosáhnout kladného hospod. výsledku především díky lepší cílené práci v propagaci zařízení, 
hlubším rozborem všech činností ovlivňujících hospod. výsledek, lepší organizací práce, 
úsporou nákladů, např. i ukončením prodělečných aktivit. 



 V polovině roku došlo k předání hotelu Bohemia (rozhodnutím majitele, města 
Trutnova) po výběrovém řízení do rukou soukromé firmy hotelu Adam. Získané zdroje 
převodem hotelu a jeho vybavení byly použity na úhradu dluhu společnosti vůči městu  
(jeho snížení o 2,3 mil. korun). 
 Letní měsíce přinesly další zlom v činnosti areálu kempu, v jeho obsazování. 
Průměrný počet holandských návštěvníků se v minulých letech pohyboval mezi 250 až  
350 ročně. V roce 1998 jich už sem přijelo 836, což přineslo i patřičný nárůst tržeb. Došlo  
i k jejich jinému rozložení vzhledem k náročnosti hostů, pro které bylo třeba realizovat řadu 
investičních akcí v kempu – přístupové zpevněné trasy, místa k stání, přípojky na vodu,  
na odpad, potřebné množství hygienických zařízení v areálu se zajištěním teplé vody aj. 
 
Rekreační oblast Dolce 
 
 Nejen cizí návštěvníci však projevují rostoucí zájem o rekreační areál Dolce. Účast  
na různých výstavách propagujících cestovní ruch se kladně promítla do zájmu o zařízení 
v Dolcích ze strany různých cest. kanceláří. 
 Cílem společnosti je ovšem hledat partnery nejen pro letní sezónu, ale pro celoroční 
spolupráci. Postupně se i to daří. Průměrná doba pobytu hosta se zvýšila oproti roku 1997  
ze 4,2 dnů na 5,4 dnů. 
 
 Vyřešení dlouhodobého problému v zásobování pitnou vodou z místního zdroje 
(studánka) nebo z vodovodu ukončilo spory s místní chatovou osadou (soužití se zlepšilo). 
Řadu zlepšených opatření zahrne nový provozní řád této rekreační oblasti. Připravuje se  
i zlepšení dopravní situace (jednosměrný provoz v oblasti Dolců, častější interval jízd MHD, 
lepší dopravní značení aj.). 
 
 Situací v Dolcích se několikrát v roce 1998 zabývala MR (9.2. hlavním molem nádrže 
č. 2, 23.3. postupnou prací na stavbě „Odbahnění nádrže č. 2“, stavebními úpravami nutnými 
k uvedení objektu restaurace Dolce Vita do souladu s požárními předpisy 9.11. a 14.12.). 
Společnosti Dolce Vita vypracovala pro valnou hromadu analýzu fin. plánu s hodnocením 
roku 1998 s předpoklady na rok 1999. 
 
Krytý plavecký bazén 
 
 Správu a údržbu krytého plaveckého bazénu zajišťovaly i v roce 1998 na základě 
smlouvy s městem Technické služby. Roční odměna za to mohla být čerpána částkou 4,2 mil. 
korun na základě faktur měsíčními částkami. 
 TS byly zavázány zabezpečit provoz bazénu pro školy, sportovní jednoty, organizace  
a veřejnost po 10 měsíců v roce (mimo období určeného pro celkovou revizi a údržbu), službu 
plavčíka, provoz šaten a sociálních zařízení, vybírání vstupného podle ceníku schváleného 
městem. 
 Jaká byla v roce 1998 návštěvnost krytého plaveckého bazénu (v závorce rok 1997)? 
 Děti 55 765 (42 845), dospělí 26 336 (21 720), předplatné vstupné 6 031 (8 725), 
permanentky mládež 10 h 501 (364), permanentky dospělí 196 (287). Celkem 88 829 
(73 941). 
 Jaké bylo využití bazénu? (V hodinách) 
 Plavání veřejnosti 2 108,5 (1 680), hygienické hodiny 843 (889), nevyužité hodiny 0, 
plavecké školy (Loko a E. Janatové) 686 (549), TJ Lokomotiva Trutnov 464 (336), TJ Dvůr 
Králové 76 (79), organizace 308,5 (389). Celkem 4 486 hodin (3 971). Produktivní hodiny 
3 643 (3 083), náklady na jednu hodinu 1 989 Kč (1 744 Kč). 



 Využití sauny: mládež 2 838 (5 026), dospělí 4 856 (9 446), předplatné vstupenky 10 h 
91 (113). Celkem 7 821 (14 585). 
 
 Na zvýšení počtu návštěvníků na krytém plaveckém bazénu má vliv nepříznivé počasí 
v lednu až březnu a skutečnost, že bazén byl otevřen od 1.8.1998. Opačný trend je u sauny, 
kde pokles návštěvníků je způsoben jednak výší ceny a také tím, že prostředí sauny nedoznalo 
žádných kvalitativních změn (stísněnost). 
 Sportovní činnost se ve spolupráci s uživateli rovněž rozšiřuje od plavání batolat, 
plavání v předškolním věku, zdokonalovací plavání až po potápěčské kurzy. V plaveckých 
školách se vystřídalo v kurzech 6 098 dětí, v plaveckém oddílu TJ Loko trénuje 350 dětí. 
 Využití bazénu zůstává na stejné úrovni, kvalita vody je po rekonstrukci technologie 
na vyšší úrovni (potvrzují to pravidelné rozbory vody OHS). 
 V roce 1998 zřídily TS centrální pokladnu vybavenou přístrojovým zařízením  
na prodej vstupenek. Dále byla zakoupena a instalována nová skákací prkna. 
 Bazén vyžaduje provedení generální rekonstrukce vzduchotechniky, která je v provozu 
bez podstatných oprav a inovací od roku 1981. Její současná výkonnost je podle odborného 
měření místy jen padesátiprocentní. 
 
 Od 1.11.1998 (až do 31.3.1999) byly rozšířeny provozní hodiny pro plavání veřejnosti 
v sobotu o 2 hodiny do 18.00 hod. a ve středu do 22.00 hod. Pro velký zájem o společnou 
saunu byly rozšířeny provozní hodiny kromě čtvrtka i na pondělí v čase 14 – 21 hod. s tím, že 
v pondělí probíhá společná sauna s dětmi od 16 – 18 hodin. 
 A ceník? Dospělí za 1 hodinu v bazénu 18 Kč, v sauně 30 Kč. Děti za jednu hodinu  
10 Kč a 25 Kč. Dospělí za 2 hodiny 30 Kč a 45 Kč. Děti za 2 hodiny 15 a 35 Kč. 
 Permanentky na 10 hodin dospělí 170 Kč, děti 85 Kč, měsíční – dospělí 250 Kč  
a měsíční – děti 180 Kč. 
 
Fotbalový stadion 
 
 Na základě tíživé finanční situace FK Trutnov byl proveden po schválení MZ převod 
Stadionu Osvobození od 1.9.1998 pod správu TS Trutnov. FK Trutnov nemá dostatek 
finančních prostředků, aby mohl nadále zajišťovat provoz areálu sportovního stadionu. Jde  
o vstřícný krok ze strany města a zajištění provozu stadionu do konce roku 1998. Výhledově 
se připravuje nový systém fungování tělovýchovných a sportovních zařízení v roce 1999. 
 
 V roce 1998 provedly TS na fotbalovém stadionu rekonstrukci ústředního topení 
v hodnotě 260 000 Kč, odstranění plísní a obnovu nátěrů všech provozních místností, opravu 
a revizi elektrických zařízení. 
 
Dokončení stavby zimního stadionu (31.7.) 
 
 Dokončenou stavbu zimního stadionu (1. etapy), kterou realizoval Průmstav, s.r.o. 
Trutnov (v termínu a dobré kvalitě) si přišli prohlédnout představitelé města 31.7.  
ing. Hillebrand, Mgr. Hendrych a pozvaní hosté. Jde o dostavbu západní tribuny a 
spojovacího ochozu včetně opláštění a uzavření objektu a dvou únikových schodišť. S těmito 
pracemi začal Průmstav v květnu loňského roku. Náklady činily 20 mil. korun. Nová tribuna 
má kapacitu 460 míst k sezení a 140 k stání. Celková kapacita ZS je 1 270 diváků. 
V prostorách západní tribuny vznikly čtyři šatny pro hokejisty a rozhodčí, relaxační místnosti 
včetně bazénu, vířivých van, masážních a relaxačních stolů. Nechybí šatna a ohřívárna  



pro bruslící veřejnost, sociální zařízení, bufet a nové prostory řídící a zvukové režie. V závěru 
prohlídky ZS předal ředitel Průmstavu Václav Plšek Hokejovému klubu Trutnov sponzorský 
dar 50 000 Kč. 
 Stadion (přestřižení symbolické pásky u vchodu provedl po uvítacím projevu 
místostarosta Mgr. Hendrych) nemá sloužit jen pro bruslení – zvažuje se jeho celoroční 
využití – různé výstavy, koncerty, soustředění aj. 
 Účastníky provedl s vysvětlením po celém ZS předseda HC Trutnov Jiří Hradecký, 
který ocenil dostavbu – za ojedinělý regionální i celostátní počin. Zároveň uvedl, že  
od 1.8.1998 přebírá HC Trutnov od TS celý zimní stadion a poděkoval městu, že bylo HC 
umožněno starat se o toto zařízení a stát se jeho nájemcem. Ledová plocha se má začít mrazit 
1. října. Po ukončení sezóny (v březnu) bude ledová plocha modernizována – z funkčního a 
ekologického hlediska nevyhovuje. Dojde k položení 24 km nových trubek, které budou zality 
jednolitým betonem. 
 
Převzetí ZS od Technických služeb 
 
 Z provozu ZS v roce 1998: 15.1. požádal HC Trutnov město o pronájem ZS, který MR 
29.6. schválila s platností od 1.8. na dobu neurčitou za symbolickou částku 50 Kč ročně.  
Do uvedeného data byly provozovatelem ZS Technické služby. 
 V období přebírání ZS vznikla řada problémů. Za rok 1998 stanovilo město dotaci  
na provoz ve výši 2 150 000 Kč – z ní TS vyčerpaly na provoz v lednu a únoru 1,04 mil. Kč. 
Novému provozovateli tak zbylo na provoz v říjnu, listopadu a prosinci jen 1,105 mil. Kč. 
Situaci ztěžovalo i to, že HC musel odkoupit od TS řadu věcí nutných k provozu (DKP), 
některé obstarat i jinde (hasicí přístroje, dýchací přístroj, svářečku, nářadí). 
 K 1.8. převzal HC starou část ZS v dezolátním stavu – rozbité podlahy, nesvítící 
světla, chyběly sprchy, poškozená WC, dveře, chybějící hasicí přístroje, nefunkční hydrant, 
vadná elektroinstalace, nenatřená zábradlí. Rolba byla nefunkční, hrací plocha nevyspravená, 
mantinely neopravené. Chyběla solanka (únik z chladicího systému). 
 Uvedený dezolátní stav se podařilo velkým úsilím HC dát do 1.10. do stavu schopného 
provozu – šlo o vodo- a elektroinstalaci, o nátěry staré tribuny i zábradlí. HC se podařilo 
brigádnicky zajistit řadu nutných oprav a sponzorsky získat potřebné provozní vybavení 
v celkové hodnotě 235 000 Kč. 
 
Z činnosti HC Trutnov 
 
 Vlastní provoz ZS byl zahájen HC Trutnov (ředitelem ZS se stal Jiří Hradecký, 
předseda HC Trutnov) 1. října. Po technické, bezpečnostní a provozní stránce byl celý objekt 
schopný provozu, jak to potvrdila předchozí kolaudace. 
 V zájmu maximálního využití ZS především dětmi a mládeží byla navázána 
spolupráce s Okresním školským úřadem a školami – ty využívaly ledovou plochu 
v dopoledních hodinách. Pro školy bylo od 10.10. do 31.12.1998 vyhrazeno 56 dnů (od 6.00 
do 14.00 hodin). V této době se na lední ploše vystřídalo 4 850 dětí (průměr na 1 dopoledne 
bylo 87 dětí). Tržby za bruslení činily 19 254 Kč. (Jedné ZŠ byla zajištěna výuka bruslení 
zdarma). 
 Pro bruslení veřejnosti bylo vyhrazeno 47 dvouhodinových bloků, v nichž se 
vystřídalo 10 400 osob (průměr 221 osob). Tržby za bruslení veřejnosti činily 127 478 Kč. 
Celkově při bruslení škol a veřejnosti využilo lední plochu ZS od října do konce roku  
15 250 osob. 
 ZS přirozeně využívali hokejisté. Kromě 7 mužstev HC Trutnov (z toho  



6 mládežnických) využívali ZS i hokejisté z Vrchlabí, Dvora Králové, Jičína, Nové Paky, 
Hronova, Jaroměře a Petříkovic (k tréninkům i utkáním). Trénovali zde i hráči curlingu, dále 
 i 7 mužstev tzv. neregistrovaných (hráli tu i své soutěže). Pro lední hokej byla vyhrazena 
doba od 16.00 do 24.00 hodin. 
 HC Trutnov zorganizoval i další akce: školení a seminář trenérů a rozhodčích VČ 
regionu (10 dnů 80 osob), mezinárodní turnaj (Francie, NSR, ČR), utkání bývalých 
reprezentantů ČR, diskotéku na ledě, školu bruslení pro děti 1.-4. třídy (120). 
 Vedení HC a ZS uskutečnilo i řadu prospěšných jednání s osobnostmi českého a 
mezinárodního hokeje (ing. Šubrt, místopředseda LIGH, Karel Gut, předseda ČSLH a další). 
 Finanční hospodaření za rok 1998 proběhlo dobře – s plusovým výsledkem 5 023 Kč. 
 
Stavba „Městské koupaliště“ 
 

                  
 
 Městské letní koupaliště (už několikrát pro dezolátní stav mimo provoz) by mělo být 
v průběhu dvou roků znovu zpřístupněno veřejnosti. Už 12. ledna 1998 schválila MR soutěžní 
podmínky pro veřejnou obchodní soutěž na realizaci této akce v rozsahu realizačního projektu 
zpracovaného sdružením architektů Turek, Vavřín, Tomek.  
 Termín zahájení stavby byl stanoven na druhé čtvrtletí 1998 s termínem dokončení  
do 30.6.1999. Půjde o sezónní zařízení s bytem pro správce koupaliště. Návštěvníkům 
plovárny bude k dispozici klasický plavecký bazén (pro kondiční plavání), dále bazén 
rekreační s řadou atrakcí. Chybět by neměly skluzavky, tobogán a další (závislé na rozpočtu). 
Výsledky vyzývacího řízení na dodavatele této stavby schválila MR 2.5. Vítězem se stala 
fi rma Vodohospodářské stavby, a.s., Hradec Králové, s níž byla uzavřena smlouva o dílo. 
Nabídka na realizaci nákladem 84 mil. korun byla jednáním snížena na 57,5 mil. korun – 
vypuštěna realizace objektů dětský bazén (ponecháno brouzdaliště) a skokanský bazén, 
oddálena realizace objektů nebo jejich částí podle finančních možností investora (sluneční 
kolektory, slunolamy, minigolf, vodní atrakce). Realizovat jeden tobogán v délce 106 m  
a jednu skluzavku. 
 O plnění harmonogramu na stavbě „M ěstské koupaliště“ byla MR informována 26.10. 
Od zahájení v červenci provedena příprava území, demolice provozního objektu (byla terčem 
vandalů), stávajících bazénů, hrubé terénní úpravy a zemní práce. (Jejich provádění 
ovlivňovalo intenzivní dešťové počasí). Do poloviny prosince by měly být ukončeny 
betonové konstrukce bazénů, akumulačních nádrží, kolektoru, suterénu provozního objektu. 
 K 19.10. je provedena vodovodní přípojka a objekt zařízení staveniště, betonové 
konstrukce dna suterénu, akumulačních nádrží, kolektoru, včetně hydroizolací, betonová 
konstrukce dna rekreačního bazénu. V porovnání s časovým harmonogramem je ve skluzu 
s výstavbou plaveckého bazénu. Zhotovitel učinil taková opatření, aby veškeré betonové 
konstrukce byly letos ukončeny (pracuje se od počátku září po 7 dnů v týdnu). 
 Pokud nenastanou v zimě 98/99 mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, bude 
termín dokončení – veřejností netrpělivě  očekávaný – splněn (do července 1999). 



Sportovní ceny města Trutnova (2.5.) 
 
 Prvními nositeli Sportovní ceny města Trutnova za rok 1997 podle usnesení MZ 
5.3.1998 se stali: 
 Otto Schweller, který je jedním ze zakládajících členů lyžařského oddílu v Trutnově. 
Od roku 1946 byl trenérem mládeže, později funkcionářem v oddíle a rozhodčím I. třídy. 
Svou aktivní činnost ukončil v roce 1996 pro úraz. Svazem lyžování byl oceněn v roce 1964 
jako vzorný trenér, v roce 1966 odměněn za obětavou práci pro rozvoj lyžování. Sportovní 
cena města Trutnova mu byla udělena za celoživotní práci pro oddíl lyžování a pro sport 
vůbec. 
 Družstvo žen BK Loko Texlen Trutnov skončilo v roce 1997 na 6. místě  
v I. basketbalové lize ČR. V polovině sezóny 1997-98 skončilo v základní části I. ligy  
na 4. místě. Žádný jiný sport. kolektiv v Trutnově není v nejvyšší celostátní soutěži a jiný 
kolektiv z VČ kraje se neumístil lépe než družstvo trutnovských žen. 
 Ocenění pro nejlepšího sportovce města Trutnova získala Jana Kirschová, mistryně 
ČR v kategorii juniorek do 60 kg v disciplině kumite v roce 1997. Svým výkonem se 
kvalifikovala na Mistrovství Evropy v Athénách. Ocenění se jí dostalo za velmi dobrou 
reprezentaci i v zahraničí. 
 Jako nejlepší sportovní kolektiv za rok 1997 bylo vyhodnoceno družstvo volejbalu 
starších dorostenek, které postoupilo do dorostenecké ligy. V polovině ligové soutěže je  
na 2. místě. Družstvo velmi dobře reprezentuje Trutnov na celostátních turnajích. 
 Nejlepším trenérem města Trutnova byl oceněn Jan Jahelka z oddílu basketbalu. 
Trénoval dlouhá léta mládež a své trenérské zkušenosti zúročil u družstva žen, které se 
propracovalo do I. ligy zásluhou trenéra, který dokázal celý kolektiv ideálně stmelit. 
 
TJ Lokomotiva 
 
 Největší trutnovská tělovýchovná jednota sdružuje sportovce v těchto druzích sportu: 
Aerobic – 39 členů. ASPV (Asociace sportu pro všechny) – 190. Atletika – 62.  
Basketbal – 123. Box – 10. Cyklistika – 4. Sportovní gymnastika – 66. Horolezectví – 74. 
Judo/aikido – 118. Kanoistika – 14. Karate – 28. Kulturistika – 12. Kuželky – 38. Lyžování 
sjezdové – 50. Orientační běh – 28. Plavání – 320. Skateboarding – 17. Stolní tenis – 38. 
Šachy – 24. Plavání – 320. Tenis – 220. Triatlon – 6. Turistika – 100. Volejbal – 96.  
Zápas – 9 členů. 
 
 Nové sporty – box a skateboarding zahájily svou činnost už v minulém roce. Box, 
jehož návštěvnost vzrůstá, trénuje v Sokolovně. 
 Skateboarding – jízda na prkýnkách s kolečky, využívá areál sportovního stadionu.  
Je to sport pro hodně mladé a jeho vedení usiluje o větší spolupráci s protidrogovým centrem. 
 
Oddíl plavání 
 
 Velmi aktivní je oddíl plavání. Plavci Lokomotivy v roce 1998 získali na Mistrovství 
ČR jednou 2. místo, třikrát 3. místo, devatenáctkrát bodované umístění (4.-10. místo).  
Na pohárových závodech osmnáctkrát první místo, v zahraničí 8 medailí – 2 zlaté, 2 stříbrné  
a 4 bronzové. 
 Plně jsou zapojeni do Plavecké školy TJ Loko (podrobněji o tom na jiném místě 
kroniky). Mrzí je však, že lednem 1999 je pro základní školy zdražen bazén lázní, kde probíhá 



výcvik, skoro o 90 %. Rozhodnutí MZ, kterému nerozumí, protože dopoledne „nebýt 
plavecké školy, by bazén využit nebyl nebo jen velmi málo.“ 
 
 Novou a velice úspěšnou akcí, kterou TJ letos poprvé realizovala, je závod hlídek  
na horských kolech „Krkonošská sedmdesátka – MTB.“ Její nultý ročník proběhl v září. 
(Závod by měl navázat na zimní „Krkonošskou sedmdesátku“ - její 44. ročník se připravuje 
na březen 1999. Už dnes je přihlášeno na 1 200 účastníků.) 
 Činnost oddílů a odborů TJ zvláště v péči o mládež je opravdu záslužná – spousty 
dobrovolných hodin zdarma i o sobotách a nedělích. 
 
Oddíl tenisu 
 

Také oddíl tenisu patří k nejpočetnějším (přes 200 členů) i k nejaktivnějším. V roce 
1998 přibylo 80 nových členů. Pro soutěže je připraveno rekordních osm družstev – od žáků 
až po dospělé. Velký úspěch zaznamenala tenisová škola, které se zúčastnilo 140 dětí –  
75 z nich bylo vybráno pro závodní činnost. 
 Potřebné finance získává oddíl příspěvky členů (jsou odstupňovány), pronájmem kurtů 
a dary sponzorů. 
 
Ricochet 
 
 V areálu TJ Loko Na Nivách nalezl své zázemí i nový raketový sport – ricochet (lehké 
rakety vhodné i pro děti a ženy, míčky golfové, kurt 8x5,5 m  výšky 2,7 m, 2-4 hráči). Míček 
se může odrážet od stěn a stropu, musí se však dotknout čelní stěny a jen jednou podlahy. 
 
Kanoistika 
 
 Kanoistický oddíl je odkázaný na stav vody v Úpě (frekvence tréninků). Kanoistika  
na divoké vodě má dvě základní discipliny – sjezd a slalom. Oddíl má své dva členy 
v reprezentaci ČR (2 v juniorské kategorii), jednoho reprezentanta v seniorské kategorii. 
Jedním nejúspěšnějším z nich je junior Radek Machek.  
 
Klub českých turistů 
 
 K nejaktivnějším oddílům TJ Loko je Klub českých turistů s 97 členy – 83 dospělých 
a 14 dětí. Z 19 vlastních akcí bylo v roce 1998 12 jednodenních výletů, 3 veřejné pochody, 
týdenní putování v západních Lužických horách, 3 autobusové výlety (z nich jeden  
do Polska), Tajný výlet na konci roku směřoval do Hronova k hrobu Al. Jiráska. Účast  
na jednodenních akcích se pohybuje od 10 – 33 členů. 
 Z jednotlivců, kteří šlapou 50 a více kilometrů, je nejaktivnější J. Šlosar, který jako 
první splnil podmínky pro získání zlatého výkonnostního odznaku za 10 000 km. Podílí se  
i na výzdobě propagační skříňky u OkÚ – reportáže z pochodů a výletů. Kol. Vrabcová bude 
zakrátko první z žen, která získá stříbrný výkonnostní odznak. 
 Podmínky pro základní turistiku se však zhoršují – vlakové a autobusové spojení je  
o sobotách a nedělích omezené, rostou ceny jízdného i za stravování. Oddíl dětí „Orlíci“ 
musel opustit klubovnu Na Nivách – nová se zřizuje v ZŠ R. Frimla. Oddílu chybí značkaři 
(dva poslední odešli pro stáří). Finančně si oddíl nestěžuje – na vlastní provoz má dost. 
 
 



Softbalistky SK HSM v první lize 
 
 Kromě ligových basketbalistek BK Loko Texlen má Trutnov zastoupení v nejvyšší 
soutěži softbalu. Zasloužily se o to hráčky SK Horní Staré Město, které suverénně postoupily 
z druhé české národní ligy do nejvyšší republikové soutěže. Od podzimu je v Trutnově další 
první liga. Trenéry úspěšného týmu jsou Petr Borovec a Zdeněk Kydlíček.  
 Loňská sezóna (po 15 výhrách za sebou a přes několik zakolísání) vyzněla velmi 
dobře. Zvlášť byli trenéři spokojeni s výkony Hany Kodenkové, Jitky Hanákové a Markéty 
Tučkové, které byly oporami juniorské reprezentace na pražském MEJ 98 (2. místo). Nyní 
jsou i ve výběrovém kádru na MSJ na Tchaiwanu.  
 Po náročném tréninku čeká od 24. dubna mistrovská sezóna. (Jsou i potíže – 
zaměstnanost i nemocnost hráček, doplnění družstva). Do ní vstoupí oddíl posílen juniorskou 
reprezentantkou Petrou Tauchmanovou ze Dvora Králové a Michaelou Veverkovou z Prahy 
(hostování). Počítá se však také s vlastními odchovankyněmi. Cílem je především udržet 
první ligu. A finance? Kromě dotace od města a klubových příspěvků sponzoři. 
 
Sportovní létání (letiště Volanov) 
 
 Oživit tradici sportovního létání usiluje skupina trutnovských nadšenců v čele s Mir. 
Drahošem, K. Horákem, V. Malcem a J. Semerádem, kteří chtějí založit klub pilotů 
ultralehkých letadel. Pro vybudování letiště požádali o pomoc město – nejraději formou 
dlouhodobého bezplatného pronájmu pozemku v lokalitě Pod prachárnou (v rozloze  
2 138 m2). 
 4. května MR vyhověla této žádosti – pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců – 50 Kč/rok. 
 
Podpora sportu a rekreace městem 
 
 Pro sport a rekreaci vynaložilo i v roce 1998 město nemalé prostředky. Připomeňme si 
některé akce: Odbahnění rekreačního rybníka v Dolcích. Dokončení nového hřiště a 
tělocvičny 4. ZŠ. Dokončení zimního stadionu. Opravy staré kuželny. Výstavba letního 
koupaliště. Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení u tělocvičen ZŠ Komenského. 
 V roce 1998 vynaloží město podle sdělení místostarosty Mgr. Hendrycha a vedoucího 
ORM Ing. Podlipného na uvedené akce 54 mil. korun (10,7 % rozpočtu). Město dotuje  
mj. ovšem i provoz zimního stadionu a krytého bazénu 6,6 mil. Kč, přispívá na činnost sport. 
oddílům 2,4 mil. Kč. Celkově v roce 1998 vynaloží na podpory tělovýchovy, sportu a 
rekreace 63 mil. Kč, což představuje 1/8 rozpočtu města. 
 
Sázkové kanceláře 
 
Z činnosti trutnovských sázkových kanceláří: 
 V roce 1998 přijala trutnovská pobočka kanceláře Fortuna sázky ve výši  
8 399 890 Kč. Na výhrách vyplatila 6 099 462 Kč, což je 72 %. Po zdanění hrubého zisku je 
věnována část čistého zisku na veřejně prospěšnou činnost. 
 Sběrna Sazky TJ Lokomotiva Trutnov měla v uplynulém roce tržbu ve výši 
10 439 649 Kč. Na výhrách vyplatila 3 525 699 Kč. Nejvyšší dosažená výhra činila  
128 000 Kč. (Osm procent z tržby ve prospěch TJ).  
 Sázková kancelář TIPSPORT na Horské ulici je součástí rozsáhlé firmy  



se 180 pobočkami. Obrat trutnovské činil v roce 1998 5 800 000 Kč – vyplacené výhry 
4 900 000 Kč. Tiketů bylo podáno 75 000. Nejvyšší výhra byla 48 000 Kč, nejvyšší sázka 
20 000 Kč. 
 
TJ / SK Trutnova 
 
Počty členů v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech Trutnova: 
 
Název TJ/SK Celkem ve svazech 
Jiskra Libeč 76 
Sokol Staré Buky 41 
Sokol Starý Rokytník 43 
Lokomotiva Trutnov 1 700 
Krakonoš Trutnov 43 
SK Trutnov - HSM 426 
TJ Poříčí 79 
FK Sokol Vrapo Volanov 115 
Jiskra Bohuslavice 63 
SK Karate Trutnov 108 
ŽFK Trutnov 27 
FK Trutnov 192 
TK Úpa Trutnov 50 
FK Poříčí 113 
CS Grand Prix Trutnov 19 
SKI Sněžka Trutnov 136 
Lyžař. klub HSM 22 
1. KCK Trutnov 18 
HC Trutnov 268 
 
 Na trutnovském okrese je celkem 103 tělovýchovných jednot a sportovních klubů 
s celkovým počtem členů ve svazech 13 740. 
 
SK Aligátor (chata v Peci p. Sn.) 
 
 I v roce 1998 přispívalo město finančně na rozvíjení sportovních a tělovýchovných 
aktivit. 
 Tak 23.2. projednala MR a doporučila MZ schválit půjčku pro sportovní klub Aligátor 
ve výši 690 000 Kč na postupnou rekonstrukci chaty Velká paseka v Peci pod Sněžkou  
za předpokladu, že poskytnutí půjčky bude provedeno na základě smlouvy o půjčce mezi 
městem a SK Aligátor. 
 Uvedený objekt se vynasnaží SK Aligátor při 3. ZŠ Komenského dát do takového 
stavu, aby sloužil nejen pro vlastní aktivity, ale aby ho mohly využívat i ostatní školy  
a organizace v Trutnově především pro účely lyžařských výcviků všech ZŠ, škol v přírodě, 
výletů a soustředění. V letních měsících by byla chata nabídnuta i jiným školám a sportovním 
organizacím v ČR. Projektovou dokumentaci k rekonstrukci chaty má SK připravenou. Jde  
o hygienické zařízení, zateplení a obložení místností, zařízení a vybavení kuchyně, dílny  
a o dopravní prostředek. Půjčka by byla splácena od roku 1999. Při předpokladu plného 
kapacitního využití chaty s 20 místy půl roku s poplatkem 50 Kč/den by čistý zisk činil asi 
100 000 Kč – z něho by 50 % činila splátka městu. 



 (Tato investice je určena do vlastního městského majetku, který by měl zůstat 
městským. Tuto akci Školský úřad podporuje stejně jako jiné aktivity klubu, např. projekt 
Sportem proti drogám.) 
 Smlouva o půjčce byla schválena MZ 5.3.1998. Předsedou klubu je Mgr. Jiří Paták. 
 
Finanční příspěvky tělovýchově 
 
 23. února 1998 se zabývala MR finančními příspěvky pro sport, které projednala 
tělovýchovná komise 29. ledna a 5. února. MR schválila příspěvky na mimořádné akce  
do 5 000 Kč a paušály do 5 000 Kč dle návrhu tělovýchovné komise, doporučila MZ schválit 
příspěvky na mimořádné akce nad 5 000 Kč a paušály nad 5 000 Kč dle návrhu tělovýchovné 
komise, dále schválit základní příspěvky jednotlivým TJ a sportovním oddílům  
dle navrženého propočtu. 
 
Jednorázové finanční příspěvky 
 
 Mimořádné jednorázové příspěvky na akce do 5 000 Kč dostaly BK Drak (turnaj 
minižáků). SK HSM – softbal (výročí založení). SK Aligátor (hokejový turnaj). 1. KCK 
(curlingový turnaj). HA-TIA-HU Poříčí (letní dětský tábor). Zvláštní škola HSM (okresní 
přebor ve vybíjené). ZŠ kpt. Jaroše (turnaj v kopané). 
 Příspěvek nad 5 000 Kč obdržely TJ Lokomotiva 100 000 Kč (k přerozdělení oddílům 
na akce). TJ Lokomotiva 10 000 Kč (Krkonošská sedmdesátka). SK HSM – softbal 
(zakoupení dresů pro žákyně 15 000 Kč). Klub turistů Bohuslavice 9 000 Kč (na čtyři akce). 
SKI Kasper 20 000 Kč (na čtyři akce), 10 000 Kč (na úpravu tratí), 30 000 Kč  
(na mezinárodní soutěže). SK Aligátor 20 000 Kč (nákup raftového člunu). ŠSK gymnázia 
(republikové finále ve volejbale) 10 000 Kč a Hokejový klub Trutnov 25 000 Kč (pět akcí). 
 Mimořádné finanční příspěvky na uvedené akce pro rok 1998 činily 282 000 Kč. 
 
Paušál pro TJ a oddíly 
 
Paušál pro TJ a sportovní oddíly na rok 1998: 
I.kategorie (A, B podle náročnosti) 
A  75 000 Kč TJ Lokomotiva Trutnov 
B  50 000 Kč FK Trutnov, 50 000 Kč Hokejový klub Trutnov 
 
II .kategorie 
A  SK Karate. FK Vrapo Volanov. SK HSM. FC Petra. Basketbalový klub Drak. SKI Kasper. 
(Každý paušál 10 000 Kč). 
B  TJ Jiskra Libeč. TJ Poříčí. TJ Sokol Starý Rokytník. FK Poříčí. ŽFK Trutnov. TJ Jiskra 
Bohuslavice. 1. KCK (curlingový oddíl) po 5 000 Kč. 
 Na paušální příspěvky připadlo celkem 270 000 Kč. 
 
 Ostatní rozdělení na základní příspěvky bylo provedeno stejně jako v roce 1997,  
tj. podle počtu členů jednotlivých TJ a oddílů podle vzorce: 25 % na členskou základnu 
celkem a 75 % na členskou základnu do 18 let. 
 
 Počet čl. Počet čl. 25% na 75% na 
TJ, sport. klub celkem do 18 let čl. celkem čl. celkem 
TJ Lokomotiva 1 758 700 123 100 313 600 



TJ Jiskra Libeč 73 19 5 200 8 600 
TJ Poříčí 82 14 5 800 6 300 
TJ Sokol St.Rokytník 45 - 3 200 - 
TJ Jiskra Bohuslavice 60 30 4 200 13 500 
SK HSM 368 235 25 800 105 300 
Dělnická TJ 243 158 17 000 70 800 
FK Trutnov 183 97 12 800 43 500 
FK Poříčí 81 25 5 700 11 200 
FK Vrapo Volanov 100 57 7 000 25 500 
ŽFK Trutnov 31 8 2 300 3 700 
FC Petra 45 45 3 200 20 300 
HC Trutnov 165 130 11 600 58 200 
Basket.klub Drak 82 82 5 800 36 700 
SKI Kasper (při 3.ZŠ) 150 112 10 500 50 200 
SK Aligátor při 3.ZŠ 104 100 7 300 44 800 
1.KCK-curling.odd. 18 - 1 300 - 
Šachový klub HSM 12 - 1 000 - 
SK Policie 112 - 8 000 - 
Turist.kroužek Úpa 232 26 16 300 11 700 
SK Karate 105 66 7 400 29 600 
Celkem 4 049 1 904 284 500 853 500 
 
 
TJ, sport. klub Součet Paušál Zákl přísp. 
   celkem 
TJ Lokomotiva 436 000 75 000 511 700 
TJ Jiskra Libeč 13 800 5 000 18 000 
TJ Poříčí 12 100 5 000 17 100 
TJ Sokol St.Rokytník 3 200 5 000 8 200 
TJ Jiskra Bohuslavice 17 700 5 000  22 700 
SK HSM 131 100 10 000 141 100 
Dělnická TJ 87 800 - 87 800 
FK Trutnov 56 300 50 000 106 300 
FK Poříčí 16 900 5 000 21 900 
FK Vrapo Volanov 32 500  10 000 42 500 
ŽFK Trutnov 6 000 5 000 11 000 
FC Petra 23 500 10 000 33 500 
HC Trutnov 69 800 50 000 119 800 
Basket.klub Drak 42 500 10 000 52 500 
SKI Kasper (při 3.ZŠ) 60 700 10 000 70 700 
SK Aligátor při 3.ZŠ 52 100 - 52 100 
1.KCK-curling.odd. 1 300 5 000 6 300 
Šachový klub HSM 1 000 - 1 000 
SK Policie 8 000 - 8 000 
Turist.kroužek Úpa 28 000 - 28 000 
SK Karate 37 000 10 000 47 000 
Celkem 1 138 000 270 000 1 408 000 
 
(Mimoř. příspěvky 282 000, celkem 1 690 000 Kč). 



Statistika ČSTV – TJ/SJ 
 
 Statistické údaje trutnovských tělovýchovných a sportovních jednot k 31. prosinci 
1998: 
Jiskra Libeč 76 členů (43 mužů, 5 žen – celkem 48 dospělých, 3 dorostenci, 19 žáků, 6 žákyň 
– celkem mládeže 28). 
Sokol Starý Rokytník 43 členů (43 mužů). 
Lokomotiva Trutnov 1 624 členů (494 mužů, 317 žen – celkem 811 dospělých, 50 dorostenců, 
35 dorostenek, 348 žáků, 380 žákyň – celkem 813 mládeže). 
Krakonoš Trutnov 43 členů (13 mužů, 18 žen – celkem 31 dospělých, 2 dorostenci,  
1 dorostenka, 1 žák, 8 žákyň – celkem 12 mladých). 
SK HSM 426 členů (141 mužů, 39 žen – celkem 180 dospělých, 45 dorostenců, 5 dorostenek, 
137 žáků, 59 žaček – celkem 246 mladých). 
TJ Poříčí 78 členů (51 mužů, 7 žen, 58 dospělých celkem, 10 dorostenců, 2 dorostenky,  
8 žáků – celkem 20 mladých). 
FK Sokol Vrapo Volanov 115 členů (64 mužů, 18 dorostenců, 32 žáků, 1 žákyně – celkem  
51 mladých). 
Jiskra Bohuslavice 63 členů (42 mužů, 1 dorostenec, 20 žáků – celkem 21 mladých). 
SK Karate Trutnov 108 členů (29 mužů, 5 žen – celkem 34 dospělých, 5 dorostenců,  
2 dorostenky, 59 žáků – celkem 74 mladých). 
ŽFK Trutnov 27 členů (1 muž, 8 dorostenek, 18 žákyň – celkem 26 mladých). 
FK Trutnov 192 členů (98 mužů, 2 ženy – celkem 100 dospělých, 22 dorostenců, 70 žáků – 
celkem 92 mladých). 
TK Úpa Trutnov 50 členů (20 mužů, 28 žen – celkem 48 dospělých, 2 žáci). 
FK Poříčí 113 členů (68 mužů, 9 dorostenců, 36 žáků – celkem 45 mladých). 
CS Grand Prix Trutnov 19 členů, 17 mužů, 2 ženy – celkem 19 dospělých. 
SKI Sněžka Trutnov 136 členů (22 mužů, 12 žen – celkem 34 dospělých, 6 dorostenců,  
5 dorostenek, 59 žáků, 32 žákyň – celkem 112 mladých). 
I. KCK Trutnov 18 členů (10 mužů, 7 žen – celkem 17 dospělých, 1 dorostenka). 
HC Trutnov 268 členů (113 mužů, 26 žen – celkem 139 dospělých, 20 dorostenců, 109 žáků – 
celkem 129 mladých). 
Celkem v okrese 12 890 členů (5 580 mužů, 2 156 žen – celkem 7 736 dospělých,  
836 dorostenců, 309 dorostenek, 2 651 žáků, 1 358 žákyň – celkem 5 154 mladých. 
 
Sportovní svazy 
 
 V rámci okresu vykázala k 31.12.1998 atletika 220 členů (z toho 106 dospělých), 
badminton 21 členů (z nich 19 dospělých), basketbal 263 (115), box 18 (14), cyklistika  
86 (63), fotbal 3 646 (2 100), házená 165 (43), horolezectví 102 (96), jezdectví 77 (56), judo 
122 (63), kanoistika 138 (109), krasobruslení 35 (10), kulturistika 44 (44), kuželky 193 (159), 
lední hokej 701 (448), lyžování 1 241 (698), nohejbal 42 (39), orientační běh 112 (63), 
plavecké sporty 320 (58), sportovní gymnastika 66 (21), stolní tenis 505 (305), šachy  
110 (86), tenis 737 (431), turistika 565 (380), volejbal 416 (351), zápas 8, ČASPV  
2 584 (1 601), softbal 154 (58), mariáš 17 (15), triatlon 11, rekreační sport 267 (119), psí 
spřežení 25 (24), curling 18 (17), billiard 21 (19), golf 3, baseball 111 (53), silový trojboj  
15 (10), ÚZPS – mentálně postižení 12 mladých. Tělesně postižení 102 (78), ČUBU – tradiční 
karate 38 (17), ČUBU – Český svaz karate 248 (81), šipky moderní i klasické 46 (40), aerobic 
39, ostatní 76 (70). 
 V uvedených svazech celkem 13 740 členů (z toho 8 140 dospělých). Nejvíce je 
oddílů fotbalu 42, ČSAPV 38, lyžování 20, stolního tenisu 16, volejbalu 15, tenisu 11. 



Plavecké školy 
 
 Plavecká škola Evy Janatové vykázala ve šk. roce 1997/98 v plavecké výuce  
3 077 dětí (1. třída 669, 2. třída 801, 3. třída 671, 4. třída 565, 5. třída 341). 
Počáteční a koncové výkony: 
 
 Neplavec Splývající 10m 25m 50m 
Poč. výkon 744 1 020 413 240 164 
Kon. výkon 134 781 437 272 239 
 
 75m 100m 125m 150m 175m 200m 
Poč. výkon 25 76 11 18 3 363 
Kon. výkon 62 102 25 36 2 987 
 
 Z Trutnova prošlo plaveckou výukou 1 263 dětí. 
 
 V plavecké škole TJ Lokomotiva (vede ji Tomáš Břeň) absolvovalo v roce 1998 
výuku 3 100 žáků (dojíždějící až z Jičína, Hořic, Nové Paky). Staraly se o ně 4 učitelky 
plavání, 1 vedoucí a 2 externisté. Po výcviku dokázalo 80-90 % dětí uplavat více než 200 m. 
 Od září 1998 nabízela Plavecká škola, plavecký oddíl TJ Loko tyto kurzy a přípravky: 
Plavání rodičů s dětmi 2-5 let (1 rodič a 1 dítě 400 Kč). Minipřípravka pro 5-6 leté děti  
(250 Kč). Přípravka pro 1. třídu (500 Kč), pro 2. třídu (600 Kč). Kurz zdokonalovacího 
plavání pro 3.-5. třídu (600 Kč). Aquagymnastika (za 10 lekcí 300 Kč). Výuka dospělých 
neplavců (400 Kč). Uvedené ceny do konce roku 19987. V ceně kurzů je zahrnuto vstupné  
do bazénu, zapůjčení pomůcek, cvičitel a pojištění. 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



12. Život obyvatelstva 
 
Trutnovské požáry 
 
Trutnovské požáry v roce 1998: 
14.1. v 9.30 h. – Národní ulice čp. 205 – komínové těleso – uchrán. hodnota 100 000 Kč. 
17.1. v 18.12 h.- Komenského čp. 821-Siemens, výrobní prostor, sváření – uchrán. hodnota 
200 000 Kč. 
24.1. v 21.45 h. – Bohuslavice – hašení velkokapacitního kontejneru. 
3.2. v 15.35 h. – Polská čp. 92 – hašení Kuka vozu – přímá škoda 10 000, uchrán. hodnota 
300 000 Kč. 
10.2. v 10.05 h. – Nové Dvory – hořící auto Dacia – škoda 25 000 Kč. 
17.2. v 13.05 h. – Volanovská, křižovatka – pneumatiky podvalníku, škoda 12 000,  
u.h. 60 000 Kč. 
17.2. ve 22.30 h. – Horská čp. 46 – zažehnutí sazí v komíně – u.h. 150 000 Kč. 
19.2. ve 23.35 h. – Poříčí, sklad Benziny – autogenní souprava, škoda 10 000, u.h.  
900 000 Kč. 
20.2. v 0.05 h. – Poříčí, čerpací stanice – pachatel zjištěn – škoda 6 000, u.h. 900 000 Kč. 
9.3. ve 4.13 h. – Poříčí, Paja, s.r.o. – výbuch text. Prachu – přímá škoda 289,5 mil., následná 
90 mil., u.h. 100 mil. 
25.3. ve 3.20 h. – nádvoří EPO – nákl. auto, př. škoda 21 000, u.h. 150 900 Kč. 
26.3. ve 23.30 h. – Trutnov vnitřní město – stav. buňka BAK – přímá škoda 33 000, následná 
12 000, u.h. 100 000 Kč. 
29.3. v 17.30 h. – Novodvorská – os. auto- přímá škoda 30 000, u.h. 15 000 Kč. 
30.3. v 15.01 h. – Bohuslavice – suchá tráva. 
30.3. v 16.20 h. – Voletiny 142 – suchá tráva. 
7.4. ve 13.15 h. – Texlen HSM – techn. závada vochlovacího stroje – u.h. 90 000 Kč. 
7.4. ve 14.10 h. – HSM – staveništní objekt BAK – příčina děti – u.h. 100 000 Kč. 
18.4. v 7.45 h. – HSM, Tichá 525 – os. auto Š 120 – přímá škoda 3 000, u.h. 30 000 Kč. 
18.4. ve 14.30 h. – Kryblice – les, příčina děti – přímá škoda 25 000, u.h. 600 000 Kč. 
21.4. v 15.30 h. – Nové Dvory nad jezem – lesní hrabanka, u.h. 100 000 Kč. 
23.4. ve 20.25 h. – suchá tráva na Krkonošské ulici – uhašeno občany. 
25.4. v 10.25 h. – Kryblice les – příčina děti – přímá škoda 55 000, následná 27 000,  
u.h. 600 000 Kč.25.4. v 21.00 h. – suchá tráva na Krkonošské – majitel Farmers. 
27.4. ve 20.00 h. – Krkonošská, suchá tráva. 
15.5. v 8.00 h. – Starý Rokytník, les – přímá škoda 50 000, u.h. 300 000 Kč. 
18.5. v 8.10 h. – HSM 396 – dřevěná kůlna, příčina děti – přímá škoda 1 500, u.h. 1 mil. Kč. 
24.5. ve 12.30 h. – Lhota – velkokapacitní kontejner s odpadem. 
25.5. ve 12.05 h. – P. Holého – garáž. vrata, příčina děti – u.h. 100 000 Kč. 
7.6. v 11.25 h. – Bohuslavice, les – přímá škoda 61 000, u.h. 1 milion Kč. 
15.6. ve 22.45 h. – Volanov, os. auto – př. škoda 10 000, u.h. 15 000 Kč. 
19.6. ve 21.45 h. – Bojiště, os. auto – úmyslné zapálení, pachatel nezjištěn 
4.7. v 10.25 h. – DSM, Lesy a parky města Trutnova – uhašeno občany, u.h. 80 000 Kč. 
6.7. v 9.05 h. – Mánesova 435 – nákl. auto, př. škoda 30 000, u.h. 80 000 Kč. 
14.7. ve 12.50 h. – DSM 52 – obytný dům – př. škoda 540 000, u.h. 1,6 mil. Kč. 
8.8. ve 3.10 h. – Zvonková – nákl. auto, úmysl. zapálení, pachatel nezjištěn, př. škoda 20 000, 
u.h. 600 000 Kč. 
8.8. ve 3.15 h. – DSM, Bratrství 432 – byt. dům, úmysl. zapálení , pachatel nezjištěn,  
př. škoda 10 000, u.h. 100 000 Kč. 
21.8. v 18.45 h. – Bojiště (před restaurací) – suché listí 



26.8. ve 3.00 h. – Národní, požár domovního odpadu v kontejneru. 
1.9. ve 14.20 h. – HSM, Horská 52 – objekt Texlenu, skací stroj, př. škoda 15 000, u.h. 1 mil.  
19.9. v 17.58 h. – Úpická, os. auto, př. škoda 1 000, u.h. 10 000 Kč. 
28.10. v 8.48 h. – Papírenská, os.- auto – př. škoda 55 000, u.h. 100 000 Kč. 
8.11. v 11.10 h. – Trutnov, Dlážděná – ekolog. WC, úmyslné zapálení, pachatel nezjištěn,  
př. škoda 14 000 Kč. 
23.11. ve 20.00 h. Horská 253 – os. auto, př. škoda 30 000, u.h. 50 000 Kč. 
24.11. v 17.02 h. – R. Frimla, 4. ZŠ – nápoj. automat, úmyslné zapálení, pachatel neznám,  
př. škoda 60 000, u.h. 140 000 Kč. 
3.12. v 19.00 h. – Slévárenská 608 – byt. dům, př. škoda 8 000, u.h. 20 000 Kč. 
5.12. ve 23.30 h. – Roty Nazdar – stavební buňka, př. škoda 10 000, u.h. 300 000 Kč. 
14.12. ve 22.30 h. – Horská 329, byxt – komín. těleso, př. škoda 10 000, u.h. 80 000 Kč. 
16.12. ve 12.10 h. – Voletinská 469, příč. kouření, u.h. 150 000 Kč. 
28.12. v 11.26 h. – Starý Rokytník – os. auto, př. škoda 10 000, u.h. 12 000 Kč. 
 
Souhrnně škody, místo, měsíc, události 
 

V roce 1998 v Trutnově celkem 53 požárů – z nich 28 se škodou menší než 10 000 Kč,  
23 se škodou 10 000 – 250 000 Kč, 1 se škodou 250 000 – 1 000 000 Kč a 1 se škodou  
nad 1 000 000 Kč. 
 Při požárech zraněno byl zraněno 11 osob (10 ve věku 15-60 let). Dále 1 hasič SDH. 
Přímá škoda činila 290 764 000 Kč, následná 90 039 000 Kč, uchráněná hodnota  
111 140 000 Kč. 
 Podle místních částí města: Bohuslavice 3x, Lhota 1x, Starý Rokytník 2x,  
H. Předměstí 6x, Stř. Předměstí 11x, Dol. Předměstí 1x, Kryblice 3x, Volanov 1x, DSM 5x, 
HSM 8x, Poříčí 6x, Bojiště 2x, Oblanov 1x, Voletiny 1x, Vnitřní Město 2x. 
 V lednu byly 3, v únoru 6, v březnu 7, v dubnu 9, v květnu 4, v červnu 3, v červenci 3, 
v srpnu 6, v září 2, v říjnu 1, v listopadu 3, v prosinci 6. Celkem 53 požárů. Počet událostí: 
s účastí jednotky PO 47, bez účasti jednotky PO 6, dopravní nehody 42, práce na vodě 0, 
čerpání vody 2, olejové havárie 7, úniky látek 2, technologické pomoci 6, technické pomoci 
77, plané poplachy 13. Celkem 202. 
 
Požáry na okrese 
 
 Na trutnovském okrese vzniklo v roce 1998 celkem 223 požárů – se škodou  
do 10 000 Kč 151, se škodou 10 000 – 250 000 58, se škodou 250 000 – 1 000 000 Kč 10,  
se škodou nad 1 000 000 Kč 4. Počet usmrcených 2 (ve věku 15 – 60 let), zraněných 26 (také 
4 hasiči SDH). Přímá škoda činila 405 100 000 Kč, následná škoda 91 784 000 Kč  
a uchráněná hodnota 695 670 000 Kč. 
 
Městská policie 
 
 Statistika událostí Městské policie Trutnov (17 strážníků + zástupce velitele a velitel 
K. Povr) vykázala v roce 1998 8 121 událostí (měsíčně průměrně 676, na strážníka 477). 
Asistence, doprovod 94 (1,1 %), doručenka 307 (3,7 %), dopravní přestupky 3 898 (47,9 %), 
jiný správní delikt 15 (0,1 %), odchyt psa 54 (0,6 %), otevření byt. prostoru 5, oznámení 
občana 1 144 (14 %), pult centrální ochrany 608 (7,4 %), pečetění byt. prostoru 23 (0,2 %), 
první pomoc 8 (0,1 %), pátračka 200 (2,4 %), přestupek 787 (9,6 %), spolupráce s Policií ČR 
103 (1,2 %), trestný čin 47 (0,5 %), závada 323 (3,9 %). 
 



 Co mj. řeší MP? Narušování nočního klidu, který by se měl s výjimkou např. Silvestra, 
dodržovat od 22.00 h. do 6.00 h. nejen venku, ale i v bytech. Poměrně dost je případů 
zakládání skládek a ukládání odpadů mimo vyhrazená místa – za první 4 měsíce roku  
34 případů (v 15 byl zjištěn původce nebo odpovědná osoba). V tomto období bylo zjištěno 
12 případů, kdy se provinily konkrétní osoby při znečišťování veř. prostranství. MP se zabývá 
i agendou ztrát a nálezů, stará se o 5 parkovacích automatů, chrání nakupující občany.  
Za necelé tři měsíce řešili strážníci MP v supermarketech Delvita 21 krádeží zboží aj. 
 Pro řádné zabezpečování místních záležitostí vč. pořádku, zejména ochraně osob  
a majetku (včetně zajišťování výjezdů na pultu centrální ochrany), odhalování přestupků  
a jejich řešení aj. odsouhlasila 20.7. MR nákup vozidla pro služební účely MP. Na základě 
výběrového řízení je jeho dodavatelem firma Autostyl – jde o policejní verzi vozidla  
se speciálními úpravami pro MP. 
 Prevenci kriminality na komunální úrovni napomůže připravovaná instalace 
kamerového monitorovacího systému – umístění kamer ve vybraných lokalitách města.  
„S pomocí kamer budeme moci mnohem účinněji zasahovat proti kapsářům, zlodějům aut  
či sprejerům, kteří svými výtvory ničí fasády budov,“ očekává nový velitel městské policie 
Karel Povr, bývalý příslušník Policie ČR. Realizace monitorovacího zařízení (jde o nákladnou 
záležitost jdoucí do milionů) se uskuteční v roce 1999. 
 
Z činnosti přestupkové komise 
 
 Komise pro projednávání přestupků při MěÚ řešila v roce 1998 427 případů (o 120 
více než v roce 1997). Z celkového počtu přestupků bylo uloženo 31 napomenutí a 152 
přestupků řešeno pokutou (na nich bylo uloženo 122 800 Kč – oproti roku 1997 o 4 800 Kč 
více). Z uložených pokut nebylo 77 zaplaceno a výše dluhu za rok 1998 činí 292 735 Kč (loni 
to bylo 33 091 Kč). Vymáhání dluhu je však stále větším problémem. Mnoho dlužníků je  
bez pracovního poměru a proto nelze pokutu srazit ze mzdy. Soudní vymáhání je zdlouhavé  
a mnoho dlužníků také nemá majetek k zabavení. (Letos se musí přistoupit k odpisu dluhu  
za rok 1994 – po uplynutí pětileté zákonné lhůty k jeho vymáhání.) 
 Pokud jde o přestupky na různých úsecích, potom na úseku veřejného pořádku jich 
bylo řešeno 23 (z toho 7 u mladistvých), přestupků proti občanskému soužití bylo řešeno 78 
(z toho 9 u mladistvých). V 9 případech urážky na cti se podařilo ve 2 případech docílit smíru. 
Přestupků proti majetku bylo řešeno 76 (z toho 14 u mladistvých). V poslední době stoupá 
počet krádeží v obchodech, a to právě u mladistvých a nezletilých. Přestupků proti pořádku 
v územní samosprávě (porušování vyhlášek) bylo řešeno 19. Další přestupky se týkaly oblasti 
zemědělství, myslivosti a rybářství (pytlačení), dále na úseku ochrany před alkoholismem  
a jinými toxikomaniemi (případy prodání nebo podávání alkoholu osobám mladším 18 let). 
 191 přestupků bylo v roce 1998 postoupeno na jiné úřady, které jsou věcně i místně 
příslušné ve věci rozhodnout. 
 Počet řízení, která byla zastavena z důvodů neprůkaznosti, případně nedostavení se 
navrhovatele, bylo 20. 
 
Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost v okrese stoupla oproti konci roku 1997 ze 4,3 % na 5,8 %. Jedním 
z největších problémů (i z hlediska morálního – na práci je třeba si zvyknout od mládí) 
zůstává zaměstnávání absolventů škol a učilišť. Podle statistických údajů Úřadu práce činil 
počet ekonomicky aktivních obyvatel ucházejících se o zaměstnání na konci roku 5,35 % - 
3 502 osob, z toho v oblasti Trutnova 2 330 (66,5 %). 



 Největší je nedostatek dělnických profesí – 1 894 míst, dále ostatní a THP 985, 
absolventi škol 334, vyučenci 237 a mladiství 52. Pro občany se změněnou pracovní 
schopností chybí 619 příležitostí. 
 Za celý loňský rok se nově ucházelo o práci 6 210 občanů, do zaměstnání nastoupilo 
4 112, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 417, z ostatních důvodů 765. Počet 
evidovaných uchazečů o zaměstnání se zvýšil proti stavu na konci roku 1997 o 916 (35,4 %). 
Míra nezaměstnanosti stoupla o 1,4 %. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 868 osobám (53 % celkového počtu).  
Od počátku roku vyplatil stát v okrese na podporách téměř 39 milionů korun. 
 Vyhrotila se situace v oborech peněžnictví, pojišťovnictví a školství. Pro nižší tržby 
citelně klesl zájem o absolventy ve službách a obchodě. Firmě ochotné zaměstnat čerstvého 
absolventa vyplácí Úřad práce po dobu jednoho roku až 4 000 Kč, pokud jde o středoškoláka, 
a 4 600 Kč, pokud jde o vysokoškoláka. 
 V mikroregionu Trutnovska (tvoří ho obce Chotěvice, Ml. Buky, Pilníkov, St. Buky, 
Trutnov, Vlčice a Zlatá Olešnice) bylo k 31.12.1998 1 279 uchazečů o zaměstnání (z toho  
681 žen), 20 179 počet ekon. aktivních obyvatel a míra nezaměstnanosti 6,34 %. V Trutnově 
samém bylo 1 100 uchazečů o zaměstnání (z toho 568 žen) a počet ekon. aktivních obyvatel 
17 530. Míra nezaměstnanosti činila 6,27 %. 
 Během 1. čtvrtletí 1999 lze očekávat další růst nezaměstnanosti. 
 
Klub seniorů 
 
 Rokem 1998 končí již 8. rok činnosti Klubu seniorů vedeného Mir. Šafaříkem. V roce 
1998 se sešli jeho členové desetkrát přesto, že zranění předsedy (sražen autem) si vynutilo 
čtyřměsíční přestávku. Účast členů (včetně hostů) kolem padesáti. 
 Z činnosti KS v uplynulém roce: Besedy se starostou (2x). Beseda s ředitelem MBP 
Václavem Strnadem a ředitelem TS ing. Lumírem Labíkem. Další jednání proběhla se 
zástupci Policie ČR mjr. Faitlem a npor. Koňákem, s ředitelkou Stacionáře na Kryblici 
Renatou Bezděkovou, se zastupujícím velitelem Městské policie p. Sokolem, s úspěšným 
podnikatelem ing. Grundem z Ml. Buků, s obch. ředitelem dopravní firmy OSNADO  
ing. Bělovským, s ředitelem Městské galerie Karlem Shrbeným. 
 Všechna setkání byla prospěšná a široce informující, někdy ovšem bez praktického 
výsledku. Nedařilo se kontrolovat plnění připomínek, např. v problematice MP. Jednalo se 
především o parkování v nedovolených místech patřičně označených, ježdění po nábřeží  
od kina k OA a od polikliniky k zimním lázním, nedodržování stanovené rychlosti v ulici 
Polské a Na Struze. KS chce být tvrdší a obracet se v případě potřeby na krajského ředitele  
P ČR (již jednou v Trutnově byl mezi seniory). Také vůči Městskému bytovému podniku 
vyžaduje KS tvrdší postup (domovníci většinou neplní své povinnosti, vyřizování stížností  
na MBP málo vstřícné). Nová MR by si měla představitele těchto svých organizací zvát 
k odpovědnosti. 
 Exkurze do Mladých Buků by měla proběhnout začátkem roku 1999. Sjednaná 
návštěva v Galerii města Trutnova se uskutečnila. 
 Významné jednání se konalo u příležitosti neblahého srpnového výročí, kterého  
se zúčastnili četní aktéři tehdejších událostí (vedení skupiny Svobodný Trutnov, barikádníci, 
někteří členové rady ONV, zástupci Sdružení předsedů ZV města Trutnova). KS byl jednou 
z mála organizací a institucí, které dokázaly veřejně těmto lidem poděkovat za jejich 
vlastenecké postoje. Z politických stran se našla jedna (ODS), která KS za tuto akci 
poděkovala. 
 Pokud jde o účast veřejných představitelů na schůzích KS, 3x přišel starosta  
ing. Hillebrand, 2x místostarosta Mgr. Hendrych – vůbec ne další dva místostarostové  



ing. Vojáček a MUDr. Čevela, tajemník MěÚ ing. Jůzl 1x. Z městského zastupitelstva 
přicházeli nejčastěji ing. Kolman (8x), p. Prorok (8x), p. Holubec (6x), z novinářů 
šéfredaktorka KN pí Mudrová 4x, za noviny Trutnovsko pí Dufková (2x). Pravidelně 
docházeli na jednání KS kronikáři Trutnova A. Just a K. Hybner. (Zprávu o činnosti přednesl 
předseda KS na schůzi 30. prosince.) 
 Dodatečné údaje z jednání KS (hotel Adam, Bohemia, Dolce, řešení nepřihlášených 
psů aj.) byly podány v lednu. 
 

                  
 
 Prosincové závěrečné schůze KS se zúčastnil i nový starosta Mgr. Ivan Adamec, který 
přislíbil účast i na dalších jednáních KS. 
 
Klub důchodců 
 
 Klub důchodců vykazoval koncem roku 1998 120 členů – jejich počet v podstatě 
zůstává přirozenou obměnou. Činnost KD řídila pětičlenná samospráva – její činnost byla 
počátkem roku podvázána neobsazenou funkcí pokladníka. Předsedou samosprávy byl 
Jaroslav Středa, organiz. referentem pí Rejlová, zapisovatelem p. Hejzlar, pokladní  
pí Hradilová, místopředsedou p. Bouška, kterému pomáhal při kult. akcích p. Unger.  
 Společensky aktivních je z počtu členů asi jen 25 % (vzhledem k vyššímu věku). 
Pravidelné schůzky se konaly v úterý a ve čtvrtek s kávou a čajem (za režijní cenu) – 
v podzimních a zimních měsících s muzikou harmonikáře p. Jehličky. Dva zájezdy směřovaly 
do Broumova, Náchoda a Nového Města, do Pardubic a Bohdanče. Třetí plánovaný zájezd  
do Poděbrad se pro malý zájem nekonal. Cestopisné přednášky prof. Fialy byly navštěvovány 
poměrně malým počtem členů, i když byly kvalitní. Větší účast byla na deseti tanečních 
zábavách – průměrně 70. Tradičně se oslavoval Svátek matek a předvánoční čas  
(s občerstvením). Poslední setkání v prosinci bylo spojeno s výroční členskou schůzí. 
Kulečník během celého roku nezahálel. 
 Pravidelnou akcí KD je malá oslava u příležitosti životních jubileí členů. Také ale  
i účast při smutečních obřadech. 
 Na svou činnost vynaložil KD v roce 1998 23 360 Kč. Zdrojem byly vlastní příjmy 
(členské příspěvky, vstupné na tanečních zábavách) a příspěvek města (5 000 Kč). 
 
Společnost česko – německého porozumění 
 
 Z činnosti Společnosti česko – německého porozumění v Trutnově, která usiluje už pět 
let o obnovení zpřetrhaných vazeb mezi Čechy a Němci (těžce je narušilo období fašismu  
a válečné doby): Pro členy i nečleny je od úterý do pátku otevřená kancelář střediska  
ve 3. podlaží MÚ. Po celý rok probíhaly kurzy němčiny (3). Pro všechny je přístupna 
knihovna střediska. Dětské letní pobytové tábory umožňovaly bližší poznání Bavorska a 



Durynska. Seminářů na hradě Hohenberg se na jaře a na podzim zúčastnilo 17 členů. 
Praktický ohlas mají burzy ošacení, obuvi a knih (nízké ceny). Využívají toho i nečlenové. 
Setkání trutnovských rodáků v Geműndenu se zúčastnilo 44 členů. Předvánoční finanční 
podpora byla poskytnuta 104 členům. Na kulturním vystoupení Shromáždění Němců v Praze 
reprezentovali trutnovskou organizaci čtyři členové zpěvem, hrou na hudební nástroje a 
přednesem básní v krkonošském nářečí. S činností střediska Společnosti česko – německého 
porozumění (vedou ho ing. Gűnter Fiedler a paní Věra Černá), které má na osm set členů,  
se v září seznámili přímo v Trutnově dva zástupci velvyslanectví NSR v Praze. 
 
Výročí trutnovských občanů 
 
 V měsíci lednu oslavil životní jubileum 98 let Jirsa Otokar, 95 Bartošová Barbora,  
94 let Bečková Marie, Duška Josef, Křepinská Anna, 91 let Jindrová Růžena, Kykalová Anna, 
Wicková Marie, 90 let Elsnerová Marta, Martinec Adolf, Šebková Růžena, 95 let Pěchočová 
Marta, Bártová Lidmila, Jaroš Zdeněk, Havlová Zdeňka, 80 let Perůtková Irena, Řeháková 
Božena, Horák Jan, Bobková Růžena, Payerová Edita. 
 V únoru oslavil 94 let Tylš Josef, 85 let Madeřová Milada, Raisová Marie, Tykalská 
Marie, Bischofová Milada, 80 let Švábová Jindřiška, Zajíček Jaroslav, Homolková Růžena, 
Ježková Bohuslava. 
 V březnu oslavila 92 let Říhová Josefa, 91 let Matějka Josef, 90 let Šafářová Bedřiška, 
Andrle František, Pavlišová Olga, 85 let Suchardová Anna, Černá Jana, Vítek František, 
Přibylová Růžena, Kinclová Františka, Týfová Josefa, Kopřiva Josef, Holubec Ladislav, 
Mazač Jaroslav, Špaček Jaroslav, 80 let Ortová Jiřina, Ježek Oldřich, Tulková Ludmila,  
Poláková Berta, Nejezchleba Josef, Šantrochová Jenovéfa,. Zlatou svatbu oslavili Arnošt a 
Helena Žákovi, Vladimír a Olga Glajchovi. 
 V dubnu oslavila 94 let Vávrová Julie, 92 let Meisnerová Eliška, Kábrt Jan, Šrejtrová 
Anna, 90 let Hofman Jaroslav, Vávrová Marie, Jindrová Františka, 85 let Brožová Anna, 
Šneiderová Kristina, Orlická Emilie, Florián Oldřich, Boháček Jaroslav, Bischof Stanislav,  
80 let Melicharová Zdeňka, Slanina Bohumil, Voženílková Růžena, Sűč Desider, Šrámková 
Marie, Prskavcová Růžena, Vacková Pavlína. 
 V květnu oslavila 98 let Kmentová Berta, 94 let Vonková Marta, Macková Anna, 
Klimešová Františka, Blechová Dagmar, 85 let Tichý Jiří, Standová Vlastimila, Lánová Anna, 
Hesová Marie, 80 let Pasová Ludmila, Černý Ladislav, Poláček Stanislav, Stenberová 
Božena, Lokvencová Cecilie, Pavlík Václav. 
 V červnu oslavil 90 let Mašek Alois, 85 let Kuželková Božena, Mokoš Petr. 
 V červenci oslavila 94 let Malá Hermína, 90 let Petrová Hedvika, Beránková Aloisie, 
Koníčková Ludmila, 85 let Gramerová Marie, Melicharová Božena, Kyral Václav, Soukal 
František, Marcičuková Anna, Bártová Anna, 80 let Hofmanová Ludmila, Kabrhel Jaroslav. 
 6.6. oslavili zlatou svatbu Václav a Jarmila Jiránkovi. 
 V srpnu oslavila 92 let malinová Božena, 90 let Okrouhlická Marie, Kűhn Karel,  
85 let Poláková Božena Hejduková Emilie, Čížková Marie, Dušánková Olga, Baslová Olga, 
80 let Petráčková Bohuslava, Hubka František, Baláži Bernardina, Sladomelová Božena. 
 V září oslavil 93 let Uhlíř Stanislav, 92 let Jeníčková Ludmila, 91 let Žďárková Jiřina, 
Burešová Marie, 80 let Hůlková Emilie, Malý Václav, Langnerová Františka. 
 V říjnu oslavila 101 let Nováková Marie (její poslední narozeniny), 92 let Červená 
Marie, 91 let Pavlík Štefan, Rousková Růžena, Lauerová Marie, Trnková Anna, 85 let Ouská 
Zdeňka, Ovšonková Alžběta, Gondeková Marie, Jandová Alžběta, Kasák František, 
Svatoňová Anežka, Indrová Vlasta, Langrová Božena, 80 let Tommová Růžena, Portl 
Stanislav, Čápová Anna, Udatná Jiřina. 



 V prosinci oslavila 97 let Stránská Evžena, 95 let Hořínková Marie, 91 let Perschilová 
Berta, 85 let Hrnčíř Josef, Šerák Bohuslav, Janeček Josef, Smola Josef, 80 let Šormová 
Zdeňka, Moškola Ondřej, Zima František, Němec Jaroslav, Krivská Anna, Kefertová Evženie, 
Čech Jan, Jiránek Karel, Lábr Miroslav, Dzurko Štefan. 
  

                  
 

Zlatou svatbu oslavil v roce 1998 (10. ledna) i kronikář A. Just s chotí Antonií. 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
 
 Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov evidovala k 31.12.1998: Počet malých 
organizací 2 405. Počet zaměstnanců malých organizací 10 039. Počet velkých organizací 
366. Počet osob samostatně výdělečně činných 10 304. Počet důchodců 30 251. Průměrná 
výše důchodů 5 517 Kč. 
 Počet pracovních neschopností za rok 1998 54 419. Oproti roku 1997 se snížil počet 
PN o 4 226. Počet rozhodnutí ve věci nemocenského pojištění 281. Počet porušení léčebného 
režimu 98. Počet prodloužení jednoroční podpůrčí doby 24. Pracovní neschopnost způsobená 
vlivem alkoholu, zavinění účastí na rvačce 15 případů. 
 Malé organizace (1 412) dlužily na pojistném a penále 209 023 000 Kč. 2 596 osob 
samostatně výdělečně činných dlužilo 35 530 000 Kč. 
 Dlužné pojistné bylo vymáháno výkony rozhodnutí. Celkem bylo zahájeno 1 955 
správních výkonů rozhodnutí a 1 052 soudních výkonů rozhodnutí. (Ředitelkou OSSZ je 
JUDr. Jana Štefanová.) 
 
Akademie J. A. Komenského 
 
 Akademie J. A. Komenského, oblast Trutnov, kterou vede ředitelka Dr. Novotná, 
uspořádala v roce 1998 celkem 69 seminářů a 3 kurzy. Průměrná účast na seminářích byla 
kolem 50 posluchačů. Kurzy se týkaly: Elektrikářské 50, semináře především problematiky 
mzdových a finančních účetních a personalistů, stavebního zákona a jeho vyhlášky  
pro projektanty, úřady, obce. 
 Tématika semináře je zaměřena převážně na pracovní právo, bezpečnost práce, DPH, 
daň z příjmu ze závislé činnosti, daňová přiznání, investiční majetek, zákon o odpadech, 
požární ochranu, převody bytů do vlastnictví, silniční daň aj. 
 Nejvíce byla navštěvována témata: důchodové, nemocenské, zdravotní pojištění, 
cvičení ve mzdovém účetnictví, daňová přiznání. 
 Měsíčně jsou v Radničních listech zveřejňovány nabídky seminářů, kurzů a přednášek. 
Jejich kvalitu zajišťují vybraní odborníci z celé ČR. 
 
 



Kriminalita 1998 
 
 Vývoj kriminality, stav veřejného pořádku v teritoriu okresu Trutnov v roce 1998. 
 V teritoriu OŘP Trutnov napadlo celkem 3 531 trestných činů. Objasnit se jich 
podařilo 2 215 (62,73 %). Oproti loňsku se nápad zvýšil o 144 tr. činů. Objasněno bylo  
o 138 tr. činů více. 
 Nejrozšířenějším druhem trestné činnosti zůstává majetková kriminalita –  
2 245 skutků (63,6 %), přičemž tento podíl se částečně snížil (-5,7 %). Objasnit se podařilo 
967 věcí (-112). Největší podíl na majetkové trestné činnosti mají krádeže vloupáním, i když 
došlo k poklesu o 151 skutků (u vloupání do chat - 45, restaurací -33, kiosků -15  
a obchodů -14. Nárůst ale u ubytovacích objektů (+10). 
 U krádeží prostých nárůst (+22). Z celkového počtu 1 166 skutků 242 tvoří krádeže 
věcí z aut (jejich počet se o 18 zvýšil). K snížení došlo u krádeží jízdních kol (-45) a aut  
na 93 (-16). Počet hospodářských tr. č. vykazuje nárůst (+217). U podvodů +14,  
u zpronevěr -13. Zvyšující tendenci vykazuje i násilná kriminalita – 260 tr. č. (o 38 více než 
v roce 1997). Jeden tr. čin byl spáchán policistou. 
 
Stav kriminality a veř. pořádku 
 
 Recidivisté spáchali 1 031 tr. činů (29,1 % z celkového nápadu). Ti tvoří jednu 
z nejvýznamnějších skupin pachatelů. Cizinci se podíleli na nápadu tr. činnosti 1,9 % (oproti 
roku 1997 o 15 tr. č. méně). Největší podíl na tom mají občané Slovenska a Polska, dále 
Ukrajiny, Bulharska, SNR a Kazachstánu.  Trestná činnost se týká především loupeží  
a vydírání. 
 Problematika migrace je spjata na okrese s malým pohraničním stykem s Polskem  
a rostoucím počtem zahraničních dělníků z býv. SSSR a SR. Jejich pobyt ovlivňuje snaha  
o výdělek pro rodiny, které zůstaly doma. Mnohdy paří tito lidé k obětem nekorektních 
obchodních zájmů podnikatelské sféry. Řeší se zákazem pobytu (179) a postihem těch, kteří 
tuto nelegální migraci zastřešují a provozují. 
 Další cizinci, kteří se dopouštějí u nás trestných činů, mají většinou nelegální pobyt. 
Pocházejí zejména ze zemí býv. SSSR. 
 Pokud jde o rasové konflikty, bylo zaznamenáno 8 případů tr. činu násilí proti skupině 
obyvatelů a proti jednotlivci a 6 případů tr. činu hanobení národa, rasy a přesvědčení.  
Ve třech případech šlo o podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod 
občanů. 
 Majetková kriminalita je z velké části tvořena trestnou činností na úseku motor. 
vozidel. V oblasti Krkonoš velká koncentrace turistů, převážně zahraničních. 
 Hospodářská trestná činnost se posouvá do oblasti finančních machinací, daňových 
úniků a zneužívání bezhotovostních platebních instrumentů. V roce 1998 bylo 523 
hospodářských tr. činů. Jsou to hlavně podvody 328 (nárůst +119), zpronevěry 64 (+20)  
a poškozování věřitele 48 (+41). 
 U násilných tr. činů došlo k mírnému zvýšení (6 vražd – 1 s motivem sexuálním,  
2 osobním, 1 vražda novorozence matkou). Zvýšil se počet loupeží (+5), úmyslného ublížení 
na zdraví (+9) a znásilnění (+3). 
 Okresní protidrogová komise (jsou v ní zástupci orgánů činných v trestním řízení, 
orgány sociální a zdravotní péče) řeší drogovou problematiku. 
 Ohrožení veř. pořádku není ve větší míře (pokles tr. činů výtržnictví o 12). 
 K stabilizaci stavu veř. pořádku přispívá hlídková služba v okresním městě a 
prohlubování preventivních aktivit, dále dobrá spolupráce s obecní a městskou policií. 



 Pokud jde o přestupky, napadlo jich 17 775 (o 749 méně než loni). Blokovou pokutou 
(4 153 800 Kč) jich bylo řešeno 10 747. Přestupků proti majetku bylo 1 336 (o 289 méně). 
144 jich řešeno blokově (77 150 Kč). Na úseku veř. pořádku zjištěno 978 přestupků (-564), 
z nichž 444 řešeno blokově částkou 153 550 Kč. Pokles zaznamenán u přestupků pod vlivem 
alkoholu (-131) – těch bylo 397. Z nich 79 řešeno blokově (37 650), 214 postoupeno 
správnímu orgánu. Přestupků s příhraniční problematikou bylo 789 (všechny řešeny blokově 
částkou 959 000 Kč). 
 
 Závěrem: Ze 6 vražd objasněny všechny, z 260 násilných činů 241 (92,69 %), z 26 
mravnostních činů 25 (96,15 %), ze 797 krádeží vloupáním 324 (40,65 %), z 1 166 prostých 
krádeží 435 (37,31 %), z 2 245 majetkových činů 967 (43,07 %), ze 178 ost. kriminálních 
činů 173 (97,19 %), z 287 zbývající kriminality 281 (97,91 %), z 523 hospodářských tr. činů 
516 (98,66 %). 
 
 Podle ředitele OŘP ČR majora Ivana Bílka si Trutnov, pokud jde o objasněnost 
trestných činů, vede jako třetí největší město východních Čech po Hradci Králové a Pardubic 
nejlépe. Policii zde podle průzkumu důvěřuje 71 % občanů. Situace zejména o majetkové  
tr. činnosti vyžaduje masivní nasazení policistů, kteří pak chybějí na ulici. Situace se řeší  
i odbouráváním zbytečné administrativy. Podařilo se doplnit stavy policistů zařazených ve 
skupině dozoru nad silničním provozem. Několik přístrojů na měření rychlosti je umístěno  
na vozidlech, označených jako běžné policejní vozy. Bohužel stoupá brutalita a tr. činy 
mládeže. 
 
Dopravní nehodovost v okrese 
 
 Vyhodnocení dopravní nehodovosti v okrese za rok 1998: 
2 078 dopravních nehod převyšuje o 104 předcházející rok. Usmrceno bylo 10 osob (-7), 
těžce zraněno 93 (-16), lehce 212 (-32), způsobená škoda 5 922 448 (75 179) –  
ve stokorunách. 1 928 nehod zavinili řidiči motorových, 32 řidiči nemotorových vozidel. 
 Hlavní příčinou dopravních nehod byl způsob jízdy 836 (-116), rychlost 520 (175), 
nedání přednosti 287 (45), nedodržení bezp. vzdálenosti 232 (4), alkohol 126 (-10), 
předjíždění 83, techn. závada 10 (1), jiná příčina 109 (-4). 
 Účastníky dopravních nehod byli řidiči autobusu 19 (-10), nákl. aut 237 (22), os. aut 
1 551 (94), motocyklů 41 (-4), traktorů 14 (-1), chodců 28 (-7), cyklisté 40 (-13), zvířata  
47 (5), vozovka 15 (-4), jiný účastník 14 (8). Nezjištěno (řidič ujel) v 75 případech (1). 
 Podle věku měli největší podíl na nehodách řidiči ve věku 20 až 24 let 316 a ve věku 
25 – 29 let 248. Řidičky ve věku 20-29 let 50 a ve věku 30-34 let 45. Děti do 8 let postihlo 9, 
nad 8 let 19 nehod. Dopr. nehod v obcích bylo 1 568 (29), mimo obec 507 (76). Nejčastěji 
docházelo k nehodám v pátek 384 a v sobotu 313. 
 
Obvod Trutnova 
 
 V obvodu Trutnova došlo v roce 1998 k 649 dopravním nehodám, při nichž byly 
usmrceny 2 osoby, 24 osob bylo zraněno těžce a 56 lehce. Způsobená hmotná škoda dosáhla 
16 323 800 Kč. 
 
 Na úseku BESIP bylo v okrese zjištěno 14 624 přestupků a v blokovém řízení jich 
bylo řešeno 9 884 částkou 3 432 950 Kč. Průměr jedné pokuty činil 235 Kč. Ke snížení 
nehodovosti přispělo vysílání hlídek do míst se zvýšeným nápadem dopravní nehodovosti. 
Kladně se projevila dopravně bezpečnostní opatření s cílem zvýšení kázně řidičů. V létě 



probíhaly akce preventivního charakteru, zaměřené na výbavu vozidel a na vybavení jízdních 
kol. 
 
Bytový referát MÚ 
 
 K 31.12. bylo na bytovém referátu MÚ evidováno 1 575 žádostí o byt. V roce 1998 
jich bylo přiděleno 118 (41 na pořadník, 33 mimo pořadník na základě usnesení MR,  
10 na základě rozhodnutí soudu, 5 bytů náhradních, 12 bytů mimo pořadník s tím, že byl 
vrácen původně užívaný byt a 12 bytů v DPS). 
 V roce 1998 vzrostl počet podaných žádostí k soudu jak pro dluhy na nájemném, tak 
neoprávněném pronajímání bytu. V 17 případech byla podána žaloba k soudu na výkon 
rozhodnutí, v 6 případech na neoprávněné pronajímání bytu a v 5 případech za neoprávněné 
užívání bytu. Na základě rozsudků došlo v roce 1998 k přestěhování 7 rodin z důvodů 
neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu – z bytů I. a II, kategorie do IV., 
případně III. kategorie. 
 Žádosti o byt jsou zařazovány do pořadníku podle bodového hodnocení (v zájmu 
žadatele je třeba změněné údaje doplňovat). Žádosti, které přesahují pravomoc majetkového 
odboru, projednává byt. komise a konečně rozhoduje MR. 
 V roce 1998 bylo podáno 66 žádostí výměny – byt. komise odsouhlasila 48 případů 
(odvolání možné k MR). V roce 1998 došlo k přestěhování 5 rodin z objektu Na Dvorkách  
čp. 244 do náhradních bytů – objekt se přestavuje na ubytovnu pro neplatiče nájemného. 
(Holobyty.) 
 
Bytová komise 
 
 Bytová komise měla 11 členů a jednala za účasti vedoucího majetkového odboru  
ing. Houdka. V 5 případech se jejího jednání na vlastní žádost zúčastnilo 5 žadatelů. BK 
projednala mj. 201 žádostí o přidělení bytu mimo pořadník – ve 32 případech žádost MR 
doporučila, 66 žádostí o výměnu bytu, 3 o náhradní ubytování a 11 dalších. (BK vede 
Jindřiška Greňová). Z nepřidělovaných volných bytů vyžadují 4 opravu, 1 je v objektu, který 
je v prodeji, 7 v objektu rekonstruovaném na holobyty. 
 
Denní stacionář v Palackého ulici 
 
 Denní stacionář pro děti fyzicky i psychicky poškozené v Palackého ulici v prostorách 
někdejšího Masarykova domu navštěvovalo v roce 1998 čtrnáct chovanců – deset děvčat a 
čtyři chlapci ve věku 18 až 26 let. Přicházejí sem denně kromě sobot a nedělí v době od 7.00 
do 14.30 hodin. Stacionář je součástí Ústavu sociální péče v hajnici (dříve pod ÚSP 
v Markoušovicích). Po léta tady obětavě pracují dva vychovatelé – Jaroslav Petera a Naďa 
Cenigová.  
 Stravování umožňuje dětem ZŠ Komenského, svačiny si nosí z domova. Za pobyt  
ve stacionáři rodiče neplatí nic. Pokud mohou (jsou-li v nějakém postavení, které to 
umožňuje), snaží se stacionáři sponzorsky přispět. Velmi dobrou spolupráci má stacionář 
s některými firmami, např. Varia v D. St. Městě a trutnovskou ABB, které zadávají dětem 
práci – sestavování součástek z malých dílků. (Tím i nějakou korunu navíc.) Pomáhá i ZPA. 
 Stacionář, nově vymalovaný, se snaží děti účelně zaměstnat – pobavit i přijatelně 
poučit. (Společenská místnost s televizorem, videem, počítačem, dílna se základním 
vybavením.) 



 Vychovatelé organizují svým chovancům i zájezdovou činnost, výlety, pobyt 
v přírodě, sportovní vyžití (kuželkárna, krytý bazén). Stranou nezůstávají v akcích Mikuláš, 
Vánoce, Velikonoce. 
 Shrnuto: záslužná činnost těch, kteří se snaží, byť za potíží (o mnoha opatřeních, žel, 
rozhodují zdraví, kteří se nedovedou dost vžít do postavení těch potřebných), dávat dětem 
smysl života narušeného ne jejich vinou. 
 
Odvodní a přezkumné řízení 
 
 Jako každoročně i v roce 1998 proběhlo v Trutnově odvodní a přezkumné řízení. Jaké 
byly jeho výsledky? 
 Odvodní řízení proběhlo ve dvou zákonem stanovených termínech. Dodatečné 
odvodní řízení od 1.4. do 30.4. a hlavní odvodní řízení od 1.10. do 5.11. 
 K odvodnímu řízení bylo pozváno 1 407 branců ročníku narození 1980 a starších. 
Z důvodu dalšího došetření nebyl odvod ukončen s 21 branci. 78 branců se k odvodu 
nedostavilo. Odvedeno bylo 797 branců, dočasně neschopno uznáno 333 a trvale neschopno 
183. 
 K přezkumnému řízení bylo pozváno 237 osob, z důvodu dalších došetření nebylo 
přezkumné řízení ukončeno se 2 osobami. 12 osob se k přezkumnému řízení nedostavilo. 
Výsledky přezkumného řízení: schopno 47, dočasně neschopno 79 a trvale neschopno 97. 
 
Propouštění z vojska 
 
 Slavnostní propuštění ročníku 1937 z vojska proběhlo v Trutnově 28.4.1998  
ve velkém sále Národního domu. Z pozvaných 153 vojáků v záloze se zúčastnilo 145.  
Za službu armádě jim poděkoval náčelník OVS pplk. Vladimír Vízek. Za pozvané hosty 
promluvil přednosta OkÚ v Trutnově ing. Klímko. (Další akty propouštění z vojska proběhly 
ve Dvoře Králové a Vrchlabí). 
 
Civilní služba 
 
 Civilní služba (občan je povinen ji vykonat, jestliže z důvodu svědomí nebo 
náboženského vyznání odmítá vykonávat vojenskou zákl. službu a vojenská cvičení) se 
vykonává formou pomocných činností v organizacích ve zdravotnictví, v sociálních službách, 
při ochraně životního prostředí, při likvidaci následků živelných pohrom či v jiných obecně 
prospěšných činnostech. Civilní služba je pro odvedence o polovinu delší než vojenská 
základní služba (pro vojáky v záloze o polovinu delší než nevykonaná vojenská cvičení). 
 K 31.12.1998 bylo v evidenci OkÚ 426 občanů (loni 317), z nichž civilní službu 
vykonávalo 172 (123). V průběhu roku 1998 podalo žádost o tuto službu u OVS 192 (113) 
mladých mužů. Koncem roku ji vykonávalo 172 (123) – ve zdravotnictví 26 (18), v sociální 
oblasti 38 (26), při ochraně životního prostředí 41 (35), v ostatních organizacích 67 (44).  
Do jiného okresu se vystěhovalo 8 (9), přistěhovalo 8 (5) žadatelů o CS. Ukončilo ji 77 (42). 
K výkonu CS bylo povoláno 136 (126) osob. Přerušena byla 6 (6) osobám. Ze zdravotních 
důvodů bylo zproštěno CS 8 (8) občanů. 
 V CS jsou hrazeny tyto náklady: kapesné 380 Kč, příspěvek na ošatné 150 Kč, 
zajištění stravy (do 30.6. na den 68 Kč), od 1.7. 73 Kč. Při CS je zajištěno i ubytování, 
případně jízdné, nárok na dovolenou (42 dní za 18 měsíců služby). 
 K 31.12.1998 vykonávalo CS 172 občanů v 89 organizacích, z nichž 17 bylo mimo 
okres Trutnov. Přímo v Trutnově pracovali 4 v nemocnici a 7 v TSMT. 
 



Domov důchodců 
 
 V domově důchodců v Trutnově (ústavní zařízení sociální péče o staré občany) 
v Dělnické ulici jsou umísťováni staří občané, kteří mají trvalé bydliště na území města. 
Kapacita tohoto zařízení umožňuje umístění 36 starých občanů, kterým je poskytováno 
celoroční ubytování, celodenní stravování a další potřebné služby. 
 Všestrannou ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál, který byl rozšířen  
o rehabilitační pracovnici. Ta dokázala zajímavě zpestřit život obyvatel domova důchodců – 
ranní rozcvičky zakončené zpěvem, nácvik sebeobsluhy, masáže, chůze s oporou, ergoterapie 
patří k oblíbeným a vyhledávaným činnostem. 
 Věkový průměr obyvatel DD je 84 let. V roce 1998 do trutnovského zařízení umístěno 
11 obyvatel. Celkový počet žadatelů, kteří jsou vedeni na pořadníku čekatelů, činil koncem 
roku 1998 49. Většina z nich už byla vyzvána k možnému nástupu do domova, ale zatím 
odmítli s odložením na pozdější dobu (z domova, kde vyrůstali a žili, se jim, pokud to není 
nutné, nechce). V pořadníku čekatelů zůstávají. 
 Materiální vybavení DD je vyhovující. V roce 1998 byla provedena oprava střechy. 
 
Městský bytový podnik 
 
 Městský bytový podnik Trutnov – přehled činnosti za rok 1998: K 31.12.1998 měl 
MBP ve správě 719 domů s 5 329 byty a 368 nebytovými prostory. Průměrné nájemné 
v obecních bytech činilo 742 Kč. Příjmy z nájmů vzrostly na 51 231 000 Kč za byty a 
18 322 000 Kč n¨za nebytové prostory. 
 Penále zaplacené nájemníky za pozdní platby činilo 1 229 000 Kč. Na dlužné částky 
v celkové výši 1 800 000 Kč bylo podáno v roce 1998 celkem 158 žalob. 
 80 žalob bylo podáno na přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu. 30 návrhů bylo  
na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a srážkami ze mzdy. 
 V 17 případech byl podán návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytů. Městu bylo 
předáno 118 uvolněných bytů. 
 Stav zaměstnanců Městského bytového podniku se stabilizoval na 24. 
 Pokud jde o velké opravy, generální opravy střech byly provedeny na 29 domech 
nákladem 4 259 306 Kč. Fasády byly obnoveny u 20 domů nákladem 5 335 716 Kč.  
U 7 domů byla vyměněna okna nákladem 996 731 Kč. 
 Na drobnou údržbu a výměnu zařizovacích předmětů bylo vynaloženo 20 545 014 Kč. 
(Ředitelem MBP je Václav Strnad.) 
 
Stacionář Kryblice 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti na Kryblici je v provozu  
od 1. ledna 1996. 
 V roce 1998 navštěvovalo stacionář 60 dětí, rozdělených do tří tříd, kde se o ně starají 
vždy dvě sestry a učitelka mateřské školy. O zdravý tělesný růst dětí pečuje rehabilitační 
sestra. O čistotu zařízení pečují 3 uklízečky, v kuchyni jsou 2 kuchařky a hospodářská 
pracovnice. 
 K zdravotním problémům dětí většinou alergie (prach, pyl, chlad, bakterie, potraviny), 
astma, ekzémy. Dvě děti trpí epilepsií, dvě jsou léčení hydrocefalové, jedno dítě má protézu 
pravého předloktí (vrozená vada), jedno je s rozštěpem páteře (nutnost pleny). 
 O děti se pečuje osvědčenými způsoby – rehabilitační cvičení, jóga, reflexní masáže, 
dechová cvičení, hipporehabilitace, sauna, plavání, sprchování. 



 V roce 1998 se pokračovalo ve zlepšování materiálního vybavení zařízení. Byla 
rozšířena travnatá plocha (větší možnosti pohybu, her), ve třídách, v hernách, v kuchyni 
výměna osvětlení, zakoupen velký robot do kuchyně, obstarány vyšší stoly a židle pro děti 
vyššího vzrůstu, aby si nekřivily záda, vybavení dvou tříd kuchyňskými a kadeřnickými 
koutky. Byly obstarány i rehabilitační žebříky. 
 Řada uvedených zlepšení by nebyla možná bez sponzorských darů firem ABB, 
Siemens a ZPA. Výtěžek svého jednoho koncertu věnovala Krakonoška. (Ředitelkou 
stacionáře je Renata Bezděková.) 
 
Smíšené organizace zdravotně postižených 
 
 Činnost smíšené organizace (SO) zdravotně postižených v Trutnově byla i v roce 1998 
zaměřena na všestrannou pomoc pro zdravotně postižené spoluobčany – na poradenskou 
činnost a rehabilitační pobyty spojené s rekondicí. Sdružení mělo celoročně zajištěné 
rekondiční plavání v městských lázních – vždy ve středu jednu hodinu. 
 V rámci rekondičních pobytů v roce 1998 probíhal týdenní rehabilitační pobyt 
v žacléřské nemocnici za účasti 11 členů organizace. Pro tělesně postižené byl zajištěn 
týdenní pobyt na Seči od 28. června, pro vnitřně postižené (Diabetes) týdenní pobyt v Bělči 
od 12. září. V červnu byl realizován zájezd do Orlických hor za účasti 40 členů organizace. 
 
 K 31.12.1998 čítala členská základna organizace 282 členů. Nových členů bylo přijato 
25, 19 členů zemřelo nebo zrušilo členství. 
 
Svaz nuceně nasazených 
 
 Svaz nuceně nasazených registruje na trutnovském okrese na 280 (v Trutnově samém 
asi 100) těch, kteří byli za války transportováni na nucené práce v německém válečném 
průmyslu. Totální nasazení postihlo ročníky 1921, 1922, 1923 a 1924. Na všech profilovaly 
firmy, které tak získaly levnou pracovní sílu (a jejich hubených platů srážely přirozeně  
i sociální dávky). SNN pokládá proto za spravedlivé, aby se i českým občanům totálně 
nasazeným (řada z nich se toho už nedočká) poskytl ze strany Německa jednorázový 
příspěvek na zdravotní a sociální péči, určité odškodnění. 
 Koncem roku 1998 se snad už ledy pohnuly a zdá se, že v roce 1999 k nějaké formě 
odškodnění dojde. To si vymohla už většina států, jejichž příslušníci v Německu nuceně 
pracovali a kterým je už více než 73 let. I když ukradené mládí žádné marky vrátit nebo 
nahradit nemohou. 
 
Obvodní oddělení P ČR 
 
 O stavu veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti na území Obvodního oddělení 
Policie ČR Trutnov za rok 1998 vypovídá zpráva vedoucího tohoto oddělení mjr. Jiřího 
Valáška. 
 Celé teritorium základního útvaru je od 1.1.1998 rozděleno do 15 služebních obvodů, 
v nichž vykonávají svou činnost určení policejní inspektoři. V působnosti M¨´U v Trutnově je 
13 obvodů (se všemi spádovými obcemi). 14. obvod tvoří Obecní úřad v Pilníkově,  
ve Starých Bukách a Vlčicích. 15. obvodem je území Českých drah, který prochází celým 
teritoriem. 
 Počet policejních inspektorů, zařazených do služebních obvodů je dán závažností 
daného obvodu. Nejvíce jich je činno v centru města – náměstí, pěší zóna, městská tržnice  



a přilehlé ulice. Tito pak nejvíce spolupracují se strážníky městské policie. Více policistů je 
také soustředěno v úseku od sídliště Šestidomí až po největší sídliště v HSM. Tento obvod 
pokračuje k hranicím s OO P ČR Svoboda n.Ú. a zahrnuje i spádovou obec Babí. Posledním 
úsekem s největším soustředěním policejních inspektorů jsou dva služební obvody, které 
zahrnují celou Polskou ulici, část Úpského nábřeží, ulici Náchodskou (sídliště), celý  
Trutnov 3, osady Libeč, Voletiny, Sedmidomí, Lhotu, Bohuslavice a Adamov. 
 Přerozdělením systému služeb došlo k zvýšení obchůzek ve služebních obvodech. Tím 
patří OO k nejlépe hodnoceným útvarům v rámci celého kraje.  
 
 V působnosti MÚ v Trutnově vykonává služební činnost ještě oddělení hlídkové 
služby, které má sídlo v budově bývalé autoškoly na Horské. Tento útvar slouží k výkonu 
hlídkové služby. Činnost tohoto útvaru (jedna tetina příslušníků je v nástupních školách MV) 
byla omezena na nejzákladnější plnění služebních úkolů. Oddělení hlídkové služby plní úkoly 
k ochraně osob, jejich majetku, veřejného pořádku, dohledu na bezpečnost a plynulost 
silničního provozu a na úkoly plynoucí ze zřízení pultu centralizované ochrany. 
 
Kriminalita 
 
 Vývoj kriminality ve služebním obvodu lze v roce 1998 ve srovnání s rokem 1997 
hodnotit jako stabilizují s mírným nárůstem nápadu trestných činů. K 31.12.1998 1 220  
tr. činů (nárůst o 93). Objasnit se podařilo 823 skutků (o 111 tr. činů víc) – objasněnost  
67,46 % (o 4,28 % víc). 
 V roce 1998 došlo v jednom případě k vážnému narušení veřejného pořádku – 
poškození židovských památek v místech bývalé synagogy, památníku v místech bývalého 
židovského hřbitova a zničení 41 náhrobků židovských dívek na centrálním hřbitově. Bylo to 
největší narušení veř. pořádku od roku 1989, Vyšetření tohoto vandalského a rasistického 
projevu (došlo k němu v listopadovém výročí tzv. Křišťálové noci) si vyžádalo velké úsilí 
speciálního týmu policistů. Pachatelé jsou ve vazbě. 
 V roce 1998 bylo spácháno 130 násilných trestných činů (+52), objasnit se jich 
podařilo 123 (+54), tj. objasněnost 94,6 % (+ 6,14 %). Pachatelé dvou pokusů vraždy byli 
zadrženi. Nejvíce těžkostí je v oblasti loupeží, kde je objasněnost 65 %. 
 Mravnostních trestných činů bylo spácháno 8 (-6). Objasněnost činila 88 % (o 12 % 
méně oproti roku 1997). 
 Majetkové tr. činy patří k nejtíživějším problémům. V roce 1998 636 (-55), 
objasněnost 39,94 % (254 tr. č., o 37 méně než loni). 217 tr. činů (-39) bylo spácháno 
vloupáním (obchody, výkladní skříně, restaurace, byty, chaty apod.). Krádeží prostých bylo 
327 (-22) – týkají se vozidel, kol, zvířectva, kapesní krádeže. Zbytek tr. činů tvoří podvody, 
zpronevěry – celkem 90 skutků s objasněností 83 %. 
 Ostatních kriminálních činů (výtržnictví, šíření toxikomanie, maření úředního 
rozhodnutí aj.) napadlo 59 (-26). Objasněno 57 tr. činů (96,61 %). 
 Ve zbývající kriminalitě napadlo 95 tr. činů (+2). Objasněno 93 tr. činů (+2). 
Objasněnost 97,89 %. (Sem patří např. neplacení výživného, dopravní nehody, opilství, týrání 
zvířat.) 
 Nemalou část celkového nápadu v obvodu tvoří hospodářské trestné činy – bylo jich 
287 (nárůst o 130). Objasněno jich bylo 284 (98,95 %). Jde o podvody, zpronevěry, krácení 
daně aj. 
 
 
 
 



Stav veřejného pořádku a nápadu tr. činnosti v teritoriu OO 
 
 V roce 1998 zpracovali polic. Inspektoři OO a oddělení hlídkové služby 4 123 
přestupků. Z nich bylo 605 oznámeno správnímu orgánu dopravního inspektorátu při OŘ 
PČR případně dalším institucím. 167 přestupků bylo odloženo (v zákonné lhůtě se nepodařilo 
zjistit pachatele. Ostatní přestupky (3 351) byly vyřízeny v blokovém řízení (1 075 000 Kč). 
Na OO předvedeno 338 osob, zajištěno 181 osob. Policisty bylo zkontrolováno více než 
12 000 osob a vozidel. Bylo zadrženo 183 řidičských průkazů (většinou alkohol), pro špatný 
technický stav zadrženo 461 techn. průkazů. Zpracováno bylo 6 800 obyčejných čísel 
jednacích (zjišťování pobytů, zaměstnání, předvedení, doručování písemností).  
OO zpracovalo 1 083 čísel jednacích, která byla přidělena na dokumentování tr. činů. 
 
 Při plnění úkolů spolupracuje P ČR úzce s městskou policií. Zástupce policie a velitel 
MP se pravidelně zúčastňují schůzek u starosty při vyhodnocení bezpečnostní situace 
v okresním městě. K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti nedochází však v oblasti 
obecné kriminality – zde naopak pokles, ale v oblasti hospod. trestné činnosti. Opětovně 
zvýšená objasněnost nápadu tr. činnosti svědčí o určité stabilitě policistů na OO. 
 Po úplném vyřešení personální otázky u oddělení hlídkové služby se zlepší i činnost 
tohoto oddělení. 
 
Český svaz bojovníků za svobodu 
 
 Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Trutnov měla v roce 1998 
86 členů (okresní 279 členů). Koncem roku 1997 81 členů (278), nově přijato 8 (16), zemřeli 
3 (13). Z toho bylo 50 mužů (152 na okrese) a 36 žen (127). 
 V ZO Trutnov bylo 44 členů evidováno jako odbojář držitel § 255/46 Sb., 9 jako 
pozůstalé vdovy § 255/46 Sb., 9 jako odbojář bez § 255/46 Sb. a 24 jako pozůstalí  
bez § 255/46 Sb. 
 Příslušníků čs. jednotek – východ bylo 14, příslušníků čs. jednotek – západ 4, polit. 
vězňů 19, účastníků domácího polit. odboje 1939-45 12, účastníků Pražského povstání 1, SNP 
3, pozůstalých 33. 
 Z 86 členů je 73 české, 10 slovenské, 2 ukrajinské a 1 rusínské národnosti. Do 60 let 
věku jsou 4 členové, do 70 let 11, do 80 let 49 a nad 80 let 22. 
 
 27. října předal na plenárním zasedání zástupce OVS mjr. Ing. Hercík deseti členům 
Pamětní listy armády České republiky u příležitosti 60. výročí všeob. mobilizace Čs. armády 
– z Trutnova ing. Františku Čermákovi a Antonínu Baudyšovi.  
 Na slavnostním zasedání OV ČSBS předal náčelník OVS ing. pplk. Vízek povýšení 
br. Janu Uherkovi na plukovníka a br. Martinu Jackovi na poručíka ze ZO Trutnov a dalším 
deseti z okresu. 
 Ve spolupráci s MÚ, OkÚ a OVS Trutnov byla uspořádána oslava 8. května i 28. října. 
(Tajemníkem OV ČSBS je Zdeněk Novák.) 
 
Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb 
 
 I v roce 1998 naplňovalo krizové centrum RIAPS v Náchodské ulici pod vedením  
Dr. Kozákové původní koncepci péče o rodinu jako celek v plném rozsahu. Pracovala 
pedopsychiatrická ordinace, psychologická, etopedická, lopedická a manželská poradna, dále 
rehabilitace a arteterapie. Scházelo se celkem 7 skupin pro děti a dospívající, z toho 3 v rámci 
dlouhodobě probíhajícího programu, realizovaného ve spolupráci se sociálním referátem OkÚ 



v Trutnově. V omezeném rozsahu zajišťovala centrum problematiku řešení akutních 
krizových situací klientů. Pokračováno bylo ve spolupráci s ostatními organizacemi, 
zabývajícími se podobnou problematikou. 
 Zvýšen byl rozsah služeb pro osoby mající problémy s drogou, a to jak v zařízení 
RIAPS, tak i v terénu (poradna pro osoby mající problémy s drogou a jejich blízké, 
ambulantní terapie, poradenská telefonní linka, osvětová činnost, zajišťování kontaktu  
na spec. pracovišti, krizové intervence v terénu, výměnný program, klubové aktivity, 
vydávání časopisu). 
 
 Větší pozornost byla věnována i zajištění informovanosti obyvatelstva, což se 
projevilo nárůstem osob, obracejících se na RIAPS. Realizována byla nadále školicí činnost, 
respektive umožňování stáží studentům vyšších a vysokých škol a individuální konzultace  
pro pedagogy. Přednášková činnost pokračovala v omezeném rozsahu stejně jako besedy 
s dětmi. Ve spolupráci s novináři byli čtenáři na stránkách Krkonošské pravdy informováni  
o drogách a dalších tématech s tím souvisejících. Tato spolupráce pokračuje i s novinami 
Trutnovsko. 
 V roce 1998 bylo uspořádáno několik zdařilých akcí, např. aktivní účast na rockovém 
festivalu. 
 Riaps se specializuje především na dětské pacienty – problematika dětí s lehkou 
mozkovou dysfunkcí, s poruchou chování. V Riapsu se provádějí všechny druhy terapie, které 
se konají ve středu od 15 do 17 hodin přímo v zařízení nebo v úterý a čtvrtek mezi 17.  
a 18. hodinou v ordinaci u vlakového nádraží. Jedná se o terapie individuální, párové, 
skupinové nebo rodinné. 
 Od roku 1997 je Riaps také kontaktním místem pro osoby, které mají problémy 
s drogou. Zařízení má spolupracovníky, kteří vyhledávají drogově závislé. Provádí se i 
výměnný program (výměna injekčních stříkaček, informace o testování HIV, o volných prac. 
místech aj.). 
 I v Trutnově má poměrně dost lidí zkušenosti s marihuanou, i hašišem, pervitinem, 
halucinogeny, LSD, toluenem – nejvíce ve věkové skupině 15 – 19 let. Sehnat si drogu 
nebývá těžké – na diskotékách, v partě. 
 Pro rok 1999 plánuje Riaps společný program se státní zástupkyní pro osoby mající 
problém s drogou (mladistvé), které se dopustily trestné činnosti. Také pořádání dalších 
kurzů. 
 
Sbor dobrovolných hasičů v H. St. Městě 
 
 Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v HSM v roce 1998: Obhájení putovního 
poháru ve Zlaté Olešnici (požární sport). K uspořádání VII. ročníku hasičské výstavy v HSM 
ve dnech 21.-23. srpna. Osvětlení kostela při půlnoční mši. Účast mladých hasičů ve hře 
Plamen. Při údržbě výzbroje a výstroje odpracováno 310 hodin. Kulturní a společenské akce 
byly uspořádány čtyři. Při propagaci pož. ochrany bylo vynaloženo 100 hodin. K požárům 
vyjela jednotka celkem osmkrát, jednou k čerpání vody v Babí. Při požáru v textilní továrně 
Pája v Poříčí spoluúčast (9.3.). 
 
Most k životu, o.p.s. 
 
 Most k životu, rekvalifikační centrum pro ženy (především pro ty, které se dostaly  
do obtížných životních situací), vznikl v roce 1992 podporu organizace Franen in der Einen 
Welt, Regenbogen Bayern a Buntstift Göttigen. 



 I v roce 1998 vykázala tato nezisková organizace Ekumenické rady církví ČR bohatou 
činnost. Zahrnovala mj.: Večerní kurzy účetnictví (32 žen). Sociálně právní poradenství 
(využilo 37 žen). Kurz psaní na stroji (7 účastnic). Kurzy němčiny (20 žen). Kurz angličtiny 
(40). Kurz šití (8). Klub seniorek (měsíční schůzky). Klub osamělých matek organizuje 
hlídání dětí, právní a psychologickou poradnu, společenské akce matek (má 102 členek,  
146 dětí, 4 ženy na hlídání, počet hlídacích hodin 526 (v 2. pololetí).) 
 Most k životu soustavně spolupracuje s MÚ, OkÚ a řadou organizací. Od podzimu 
1998 probíhá jednání o transformaci střediska na obecně prospěšnou společnost, kde je město 
spoluzakladatelem. 14.9. vzala MR na vědomí zakládací listinu společnosti Most k životu, 
kterou schválilo MZ 1.10. Most k životu, o.p.s., bude i nadále nabízet a poskytovat obecně 
prospěšné služby převážně v pronajatých prostorách domu čp. 300 v Náchodské ulici. Dále 
bylo schváleno i využití dosavadního objektu včetně přízemí, které se uprázdnilo zemřením 
Dr. Smažinky. 
 V rekonstruovaném domě se uvažuje o zřízení ubytovacích prostor pro přechodné 
ubytování účastníků školení (matky s dětmi). Celková ubytovací kapacita 16 osob. Odbor 
sociálních věcí, zdravotnictví a školství žádá středisko o zřízení utajovaných bytů pro týrané 
ženy. Spoluzakladatelem o.p.s. (obecně prospěšné společnosti) by se mělo stát město – došlo 
k tomu 1.1.1999. Prostory pro činnost jsou o.p.s. Most k životu poskytnuty za symbolické 
nájemné. 
 
Městská policie 
 
 Do prosince 1998 sídlila Městská policie v nevyhovujících prostorách na Krakonošově 
náměstí. 13.12. byla služebna přestěhována do objektu MÚ na Slovanském náměstí čp. 165. 
 V průběhu roku 1998 odešli od MP dva strážníci, přijato bylo 6 pracovníků. Mezi nimi 
byl i nový velitel Městské policie Trutnov Karel Povr, jmenovaný do této funkce MR.  
Do konce roku 1998 byl stav MP 20 strážníků včetně velitele a jeho zástupce, dále má MP 
dvě administrativní pracovnice. 
 Městská policie zajišťovala i v roce 1998 obsluhu pultu centralizované ochrany  
88 objektů (10 z nich jich přibylo v roce 1998). 
 
Pečovatelská služba (Farní charita, DPS) 
 
 Koncem roku 1998 ukončilo město smluvní vztah s Farní charitou. Co tomu 
předcházelo? Od počátku byly ve FCh – DPS Kryblická problémy s obsazením vedoucích 
funkcí. Řešení měl navrhnout odborný tým pracovníků pod vedením místostarostů  
ing. Vojáčka a MUDr. Čevely. Závěr byl převést činnosti DPS v Dělnické a Kryblické ulici 
do jednoho subjektu Městský ústav sociálních služeb. 
 25.6. vzalo MZ na vědomí výsledek jednání o termínech ukončení smluvního vztahu 
s Farní charitou, podle něhož platnost mandátní smlouvy skončí k 30.11.1998. (Jednání, které 
proběhlo 28.5. mezi zástupci města a Farní charitou mělo pracovní ráz, směřující k praktické 
realizaci takového postupu předání a převzetí objektu DPS a s ním spojeného poskytování 
služeb, který by nevyvolal nepříznivé důsledky na pečované osoby jak po stránce psychické, 
tak zdravotní. 
 Chod DPS Kryblická je i po 1. prosinci zajištěn tím, že jsou řešeny i otázky 
personálního obsazení, materiálního zajištění a další organizační opatření pro zajištění 
bezproblémového provozu. Zároveň bylo doporučeno včlenění tohoto domova jako 
mezistupně DPS Dělnická, jehož ředitelkou je Jana Chlápková. 
 Jedním z podnětů uvedeného rozhodnutí byly i stížnosti obyvatel DPS Kryblická. 
Městu jde o klidný a spokojený život obyvatel tohoto domu. K ř¨přijatému závěru řešení se 



došlo po několikanásobném prošetření skutečnosti. Přes řadu jednání s ředitelem FCh Jiřím 
Špeldou se zjistilo, že jde o déle trvající problémy, který se nepodařilo vyřešit ani zmírnit. 
Dozrál proto k zmíněnému vyřešení: ukončení práce FCh Trutnov v DPS Kryblická. 
 K zvýšení úhrad za úkony pečovatelské služby došlo schválením MR 17.8. s platností 
od 1.9.1998. O které úkony např. jde? Běžné úkony osobní hygieny – navrhovaná úprava  
7 Kč (dosud 3 Kč). Jednoduché ošetřovací úkony 6 Kč (3 Kč). Donáška nebo dovoz oběda  
5 Kč v DPS (3 Kč), v terénu 7 Kč (4 Kč). Donáška otopu za 15 kg 15 (7). Nákupy a nutné 
pochůzky 20 Kč týdně (12 Kč). Úklid domácnosti 15 – 50 Kč (10 – 30 Kč). Praní a žehlení 
prádla 15 Kč bez prášku, nyní 22 Kč. Velký úklid, mytí oken 40 Kč/hod. (30 Kč/hod.). 
Pedikura 60 Kč (30 Kč). Doprovod na vyšetření 30 Kč (15 Kč). 
 
 Pečovatelská služba (za úhradu) je poskytována především starým a zdravotně těžce 
postiženým občanům, kteří si nejsou schopni sami či za pomoci rodiny obstarat nutné práce 
v domácnosti. Služby v rozsahu – základní hygienická péče, péče o domácnost a péče  
o stravování – jsou poskytovány občanům v jejich domácnostech nebo v domech 
s pečovatelskou službou (DPS). 
 Pečovatelská služba provozovaná městem od 1.1.1994 v DPS Dělnická a Tichá byla 
po zániku mandátní smlouvy s Farní charitou rozšířena od 1.12.1998 o DPS Kryblická. 
 V domech s pečovatelskou službou je celkem 211 bytů: Dělnická ul. čp. 161, 154, 
153, ulice Tichá 529 94 bytů, ulice Kryblická čp. 450 64 bytů. 
 Počet zájemců o přidělení bytu v DPS neustále stoupá. V roce 1998 bylo uspokojeno 
celkem 16 žadatelů. K 31.12.1998 bylo evidováno 233 nevyřízených žádostí. 
 V průběhu roku 1998 byla pečovatelská služba poskytnuta 358 klientům, jejichž 
průměrný věk činil 79 let ( nejstarší ubytované v DPS bylo 101 let). Stav pečovaných 
k 31.12.1998 byl 339 osob (z toho 148 osob převzatých od FCh), a to 148 v DPS, ostatní 
v terénu. 
 Stejně jako v předchozích letech byl ze strany občanů největší zájem o dovážku obědů, 
zvláště v zimním období – nejednou se stalo, že z technických důvodů nebylo možné všechny 
zájemce uspokojit. V roce 1998 bylo rozvezeno celkem 27 356 obědů – z jídelny  
pro důchodce Na Nivách 24 962 a z nemocnice 2 395. 
 Počet pracovníků DPS činil k 31.12.1998 22, výdaje na provoz 1 847 490 Kč. Příjmy 
za služby 195 000 Kč. (V uvedených údajích je DPS Kryblická uváděna jen za prosinec 
1998.) 
 
Sociální dávky MÚ 
 
 Sociální oddělení MÚ vyplatilo i v roce 1998 dávky sociální péče do hranice životního 
minima. Poskytují se rodinám s nezaopatřenými dětmi, svobodným matkám, těhotným 
ženám, nezaměstnaným a důchodcům. Při výpočtu dávek jsou zvýhodněni občané, kteří mají 
finančně náročnou dietu, jsou držiteli průkazu ZTP/P nebo mají odůvodněné vyšší náklady  
na domácnost. 
 Opakované sociální dávky byly vypláceny 86 důchodcům ve výši ve výši 485 000 Kč. 
Sociálně potřebným důchodcům byly vypláceny i jednorázové sociální dávky (většinou jsou 
to příspěvky na uhlí a dříví, ložního prádla, malování, náklady se stěhováním do DPS, větší 
opravy elektrospotřebičů. 301 soc. potřebným občanům (důchodcům) bylo na jednorázových 
dávkách vyplaceno 314 000 Kč. Jedenácti žadatelům bylo vyplaceno na věcných dávkách 
31 000 Kč. 
 Sociální oddělení poskytovalo i opakované příspěvky při péči o blízkou osobu. Hlavní 
podmínkou je tady společná domácnost nemocného důchodce a pečujícího občana. Musí jít 
také o celodenní řádnou péči druhé osoby. Péči vyžadující důchodce musí být převážně 



bezmocný nebo starší 80 let, případně starší 80 let s doporučením ošetřujícího lékaře. V roce 
1998 bylo takovým 73 žadatelům vyplaceno na této dávce 2 108 000 Kč. 
 Rodinám s dětmi bylo na opakovaných dávkách sociální péče za rok 1998 vyplaceno 
466 žadatelům 6 280 000 Kč. 113 žadatelům byly vyplaceny věcné dávky (potraviny, uhlí, 
ošacení) ve výši 1 360 000 Kč. 79 žadatelům byl vyplacen jednorázový peněžitý příspěvek  
ve výši 188 000 Kč. 
 Občanům, kteří pobírají příspěvek od OkÚ na provoz motor. vozidla pro těžce 
zdravotně postižené dítě, je poskytován jednorázový příspěvek na zakoupení dálniční známky 
– v roce 1998 vyplaceno 16 žadatelům 12 800 Kč. 
 Příspěvek při péči o dítě se vyplácí matkám, které celodenně pečují o zdravotně 
postižené dítě. Je přiznán na základě posouzení zdravotního stavu dítěte posudkovou komisí 
při OSSZ. V roce 1998bylo vyplaceno 46 matkám 1 032 000 Kč. 
 157 zdravotně postiženým občanům odkázaným na používání různých pomůcek (tím 
se zvyšují jejich životní náklady) bylo vyplaceno celkem 283 000 Kč. 
 Příspěvky zdravotně postiženým občanům na individuální dopravu (jejich stav 
posuzuje komise OSSZ) činily pro 16 žadatelů 85 000 Kč. Dvěma občanům byl vyplacen 
příspěvek na garáž ve výši 5 000 Kč. 
 491 nezaměstnaným občanům byla vyplacena opakovaná sociální dávka ve výši 
4 670 000 Kč, 113 žadatelům poskytnut jednorázový příspěvek ve výši 161 000 Kč.  
78 žadatelům byla poskytnuta věcná pomoc ve výši 322 000 Kč. 
 V roce 1998 byly vyplaceny i jednorázové náhrady ke zmírnění křivd způsobených 
komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. Deseti občanům bylo 
vyplaceno 244 735 Kč. 
 
 V roce 1998 kromě vyřizování žádostí a kontrol vyplácených dávek sociální péče 
došlo několikrát k přepočtu dávek s ohledem na změnu hranice životního minima, 
poskytování dávek státní sociální podpory a zvýšení důchodů. (Údaje na odboru SVŠZ 
zpracovala Jana Špetlová.) 
 
Referát sociálních věcí OkÚ 
 
 Na okrese Trutnov vykázal koncem roku 1998 referát sociálních věcí OkÚ 39 dětí 
s průkazkou TP, 42 s průkazkou ZTP a 183 s průkazkou ZTP/P. Na provoz motor. vozidla 
bylo vyplaceno 15 459 705 Kč. Příspěvek na zakoupení motor. vozidla činil pro 78 dospělých 
6 844 000 Kč a pro 31 dětí 3 037 450 Kč. Na generální opravu motor. vozidla bylo třem 
dospělým vyplaceno 47 063 Kč, na ruční ovládání motor. vozidla 454 215 Kč pro 15 
dospělých. Na úpravu bytu vyplaceno pro 50 dospělých 1 173 000 Kč, pro 6 dětí 191 221 Kč. 
Na kompenzační pomůcky byly vyplaceny 3 133 000 Kč pro 85 dospělých a 248 664 Kč  
pro 12 dětí. 
 Podle evidence OkÚ se 148 návrhů na rozvod týkal rodin s nezletilými dětmi, trestná 
činnost dětí a mladistvých 132 případů. V ústavní výchově bylo umístěno 19 dětí. Počet 
fyzicky týraných dětí činil 4, psychicky 1, sexuální zneužívání 3. (Skutečnost ale jistě vyšší 
počty.) Kolizním opatrovníkem byl stanoven OkÚ u 430 dětí. 
 
Romský poradce 
 
 Od 1. dubna 1998 pracuje při OkÚ romský poradce Jaroslav Herák. Jaká je jeho 
pracovní náplň? Stanovování způsobu řešení celkových specifických vztahů a komunikace 
mezi romskými komunitami a orgány správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi 
(vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, vládní a nevládní občanská sdružení apod.)  



a odstraňování překážek včleňování romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí 
v daném regionu včetně provádění poradenské a konzultativní činnosti pro zástupce 
příslušných orgánů a organizací. 
 
 Podle zprávy uvedeného romského poradce Heráka se mu podařilo prosadit  
na Zvláštní škole v HSM romskou asistentkou, která se romským dětem věnuje o něco víc a je 
samozřejmě v kontaktu i s jejich rodiči a napomáhá tak v komunikaci mezi školou  
a romskými rodiči. 
 Romský poradce zajišťoval vydávání Okresních informačních novin, ve kterých 
informoval Romy o důležitých společenských akcích, o adresách a telefonních číslech 
důležitých institucí apod. 
 Jeho práce je (podle jeho vyjádření) především zaměřena na řešení sociálních 
problémů romských klientů (řešení bytových otázek, sociálních dávek, žádostí o půjčky, 
hledání zaměstnání aj.). 
 Největším úkolem současnosti je realizace projektu Integrace Rómů na trh práce, který 
je zaměřen především na využití romského obyvatelstva evidovaného na Úřadu práce 
k veřejně prospěšným pracím a respektování romských firem, které jsou jediné ochotné Romy 
zaměstnat. 
 Počet Romů v Trutnově i okrese těžko stanovit, protože k romské národnosti  
se přihlásilo jen velmi málo Romů. Více méně jen odhadem J. Herák udává kolem  
2 000 dospělých Romů. 
 
Stavební bytové družstvo 
 
 Stavební družstvo Trutnov (Bulharská 13) mělo v roce 1998 ve své správě 3 791 
bytových jednotek. O přidělení družstevního bytu žádalo 184 členů. Družstevní byty jsou 
umístěny ve všech částech Trutnova (družstevní domy jsou ovšem i mimo Trutnov). Tím, že 
SBD vlastní a spravuje bytový fond prakticky po celém okrese, je dána složitost vedení 
záležitostí družstevníků. 
 V roce 1998 se podařilo zajistit především běžnou údržbu na jednotlivých objektech, 
která byla přímo odvislá od výše prostředků jednotlivých samospráv na fondu oprav. Jednalo 
se o malířské a natěračské práce, opravy komínů, jejich čištění, revize hasicích přístrojů, 
pokládání žlabů, práce na střechách, sklenářské práce, instalatérské práce, svoz odpadu, 
revize, výměnu čerpadel, regulace topení, výměnu čerpadel, výměnu a ověřování vodoměrů, 
pokrývačské a klempířské práce, opravy STA a balkonů, opravy hydroizolace aj. 
 Provedení oprav, rekonstrukcí a modernizací v celkové hodnotě 12,5 mil. korun 
přispělo významně ke zkvalitnění bytového fondu. 
 SBD vcelku hospodaří úspěšně – rozpočet má vyvážený. V roce 1998 však vcelku 
tlumilo své stavební aktivity z důvodu malého zájmu o jakékoliv byty, a to i o startovací, 
protože bez státních dotací se stávají byty neprodejné. V dlouholetém výhledu však SBD 
s výstavbou počítá, a to nejen bytových domů, ale i garáží. 
 O dlouholetém velmi dobrém výsledku hospodaření svědčí i příspěvek na správu, 
který se už šest let neměnil a je pod republikovým průměrem. Na úhradu svých nákladů si 
získává správa SBD finanční prostředky zejména vymáháním poplatků z prodlení  
od neplatičů – jejich výše za rok 1998 představuje více než jeden milion korun. Dalšími 
příjmy jsou poplatky za administrativní úkony a úroky z krátkodobých a dlouhodobých 
úložek. 
 Situace ve vymáhání dlužných částek za úhrady nájemného a vyúčtování topných 
sezón je řešena systematicky. Osvědčilo se vést důkladnou evidenci každého bytu a 



pravidelné zasílání upomínek. Podařilo se snížit počet dlužníků i dlužných částek. Vymáhání 
soudní cestou používá vedení jako krajní řešení. 
 
 Jako nejdůležitější úkol doby je narovnání právních vztahů mezi družstvem a 
družstevníky. Podle zákona 72/1994 Sb. a právních norem se postupně vytváří právní rámec 
pro předání bytů do vlastnictví. Jako podstatné a rozhodující je považován zájem o převod 
bytu do vlastnictví v zákonem stanovené lhůtě, následně zpracování prohlášení vlastníka  
a spolu s nabývacími tituly vložení do katastru nemovitostí. 
 Vedení SBD v této souvislosti zdůrazňuje, že právní předpoklady pro převod bytů  
do vlastnictví jsou nutné a postačující pro převod samotný, ale vyžadují si jednání s majiteli 
pozemků – obce, OkÚ, Pozemkového úřadu a dalšími činiteli. Musí se dohledat i nabývací 
tituly až ze 60. let, což způsobuje různé komplikace (doplácí se při tom mnohdy na nepořádky 
předcházejících období). Vcelku se však dá říci, že jsou vytvořeny organizační a právní 
předpoklady pro zahájení vydávání bytů do vlastnictví v souladu s příslušnými právními 
normami v 2. pololetí 1999. 
 
 Nové vedení SBD (od roku 1999) má spolu s představenstvem velké plány. Kromě 
vnitřních reorganizací, stanovení vyšších kompetencí, vyšší samostatnosti s využitím 
zkušeností z jiných SBD (některé jsou ve strategických otázkách dále) chce dosáhnout větší 
průhlednosti a otevřenosti při průchodu informací všemi směry. To považuje vedení SBD  
za rozhodující a podstatné při nelehké práci s družstevníky. (Vyžaduje to permanentní 
informační kampaň.) 
 
 V nejbližším období v souvislosti s převodem bytů do vlastnictví vzniknou 
v některých domech vztahy mezi člen družstva – družstevníky, vlastníky – družstevníky, 
vlastníky nedružstevníky, vlastníky – družstevníky v jiném bytovém družstvu a dlužníky. 
Jenom výčtem těchto variant si lze těžko představit spolupráci představitelů jednotlivých 
právních vztahů v jednom domě bez jasných a průhledných pravidel, přesného stanovení práv 
a povinností. 
 Přes řadu problémů, které zákonitě vyvolaly i obměnu dvou ze tří hlavních 
funkcionářů, přes řadu nedostatků, které se napravují, se ředitel SBD Trutnov ing. Jiří Pospíšil 
domnívá, že SBD Trutnov, které patří mezi středně velká družstva, že přes řadu výhrad  
ze strany družstevníků, že začínají tito opět věřit v budoucnost družstva a že ho považují  
po delší době opět za své. 
 
Farní charita 
 
 Z činnosti Farní charity Trutnova v roce 1998 (ředitel Jiří Špelda, vedoucí sestra  
Bc. Zuzana Kostandinovská):  
 Ošetřovatelskou (odbornou zdravotní) službu FCh zajišťovalo 14 zdravotních sester, 
které se staraly o 364 klientů. Ve věku do 19 let to byli 2, ve věku 20 – 64 let 57, ve věku 65 
let a starších 305. Počet vykonaných návštěv činil 4 868. Nově byla zavedena péče u 177 
klientů, skončena byla u 3 klientů. 
 Snahou FCh bylo pomoci ulehčit život nemocných a starších občanů, kteří dávají 
přednost domovu, domácímu prostředí před nemocnicí. Činnost FCh probíhala ve dvou 
oblastech péče – v ošetřovatelské a pečovatelské službě. 
 Kvalifikované ošetřovatelky a zdravotní sestry charitní ošetřovatelské služby 
poskytovaly v bytech pacientů odborné ošetřovatelské výkony, hrazené zdravotní 
pojišťovnou. Byly to např. aplikace inzulinu, injekcí, učení aplikace inzulinu, odběry krve  



a moči do DIA – poradny, příprava a podání (zařizování) léků, kontrola zdravotního stavu, 
výtěry, aplikace klyzmatu, péče o kolostomie, péče o lehčí stavy: ranní hygiena, podávání 
léků, nakrmení snídaní, obědem, pohybová léčba, převazy bércových vředů, převazy ran např. 
po amputaci, osvit biolampou aj. 
 
 Pečovatelskou službu FCh zařizuje jako vedoucí Mgr. Eva Zahradníčková 
s kolektivem 20 pečovatelů. Pečovatelská služba byla poskytována 287 klientům. V domě 
pečovatelské služby Kryblická jich bylo 71 (přijato 6, propuštěni 2, zemřelí 4, klienti  
65 – 85 let 60, klienti nad 85 let 11). 
 Činnost pečovatelek v DPS i v terénu zahrnovala: běžný úklid, mytí podlahy, nádobí, 
donáška potravin a různé pochůzky, mytí oken, jednoduché ošetřovatelské úkony (prevence 
proleženin), doprovod na vyšetření, jednání, celkovou koupel (včetně mytí vlasů a ošetření 
nohou), dovoz oběda, pomoc při jídle, běžné úkony osobní hygieny, dohled nad zdravotně 
postiženou osobou, pedikura, kadeřnickou úpravu vlasů, kulturní odpolední program  
(pro obyvatele DPS). 
 K 1. prosinci 1998 došlo k zásadní organizační změně – Dům pečovatelské služby 
Kryblická byl předán do péče Městské pečovatelské služby. (Farní charita funguje dál, ale  
na jiném místě v Říční ulici v objektu areálu Českých drah.) 
 
Okresní protidrogová komise 
 
 Pokud jde o drogovou problematiku, patří okres Trutnov mezi průměrně zasažené. 
Podle údajů Okresní protidrogové komise Trutnov (výsledky dotazníkového průzkumu, 
zásahy policie, údaje z krizového centra, AT poradny…) je zde poměrně velká nabídka 
tvrdých drog, především v Trutnově. Nejužívanější drogou je marihuana a produkty konopí, 
z tvrdých drog pervitin. LSD a heroin se objevují v menší míře. 
 Početnou část uživatelů drog tvoří v okrese (i v Trutnově) turistická klientela – hodně 
mladých i z Prahy a SRN. Na okrese bylo zlikvidováno již několik „paříren“ pervitinu  
a několik občanů okresu tráví výkon trestu za hranicemi (Thajsko, Německo, Švýcarsko). 
 Negativním trendem je rostoucí počet osob, které si aplikují drogy nitrožilně 
(informace z krizového centra Riaps a lékáren). Velké množství uživatelů drog se  
do Trutnova sjíždí každoročně v době konání Open Air Music Festivalu rockové hudby. 
Návštěvníci i ze zahraničí. 
 
 Drogovou problematikou se intenzivně zabývá pracovník sociálního odboru OkÚ 
Jaroslav Šmíd, Dr. Holub z AT poradny, Dr. Mraček z oddělení klinické biochemie, krizové 
centrum RIAPS, PaedDr. Knotek z OkÚ, Dr. Landsperský z OHS, ředitel ŠU Bolehovský, 
velitel MP Povr, Dr. Hűblová z pg. psych. poradny, Bc. Panny z MÚ Trutnov a řada dalších. 
 
Protidrogová aktivita 
 
 Realizované protidrogové aktivity jsou zvláště od roku 1994, kdy se stal 
protidrogovým koordinátorem Jaroslav Šmíd, početné a mnohotvárné. Jsou v nich zapojeny 
jednotlivci i kolektivy z řad mládeže i dospělých i řada institucí v nejrůznějších formách 
působení – besedy, tisk, televize, rozhlas, školy aj. 
 Od šk. roku 1996/97 pracuje na každé škole drogový preventista, pedag. psych. 
poradna provádí individuální poradenskou a psychoterapeutickou činnost s klienty a jejich 
rodinami, dále skupinovou činnost (Peer programy), krizové centrum RIAPS působí jako 
nízkoprahové – cílovou skupinou jsou zejména lidé závislí na nealkoholových drogách a 
rodiče uživatelů drog. Zapojena je OHS (sběr dat o drogově problematických osobách), OkÚ 



– referát zdravotnictví (zabezpečení evidence a dokumentace návykových látek), AT poradna, 
SONT (Státní oblastní nemocnice Trutnov) a další instituce. Všechny spojuje jedno: 
podporovat a provádět takové aktivity, které povedou ke snížení rozsahu užívání drog 
především u dětí a dospívající mládeže. 
 
Demografické údaje 
 
 Na závěr několik základních demografických údajů: V roce 1998 se narodilo 
v Trutnově 326 dětí (189 chlapců a 137 děvčat), z toho trutnovských 164 (95 a 69), jinde 
narozených dětí 111 (62 a 49). Do života přivítáno slavnostním aktem 202 dětí. K 1.1.1999 
měl Trutnov 32 397 obyvatel (15 702 mužů, 16 695 žen). Do města se přistěhovalo 401, 
vystěhovalo 444 osob. 
 Sňatků bylo uzavřeno 252, z toho 145 trutnovských mužů a 163 trutnovských žen. 
Z celkového počtu sňatků bylo 7 římskokatolických. 
 Úmrtí celkem 382, z toho trutnovští občané 224 (124 mužů a 100 žen). K 31.12.1998 
žilo v trutnovském okrese 121 726 obyvatel (53 435 mužů a 62 291 žen). 
 
Kronika města za rok 1998 byla dokončena 15. května 1999. 
 
         Antonín Just 
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