
2. Městské zastupitelstvo, městská rada 
 
 V roce 1999 řídily město orgány MZ a MR, jak je ustavilo po volbách zasedání MZ 
26.11. a 6.12.1998. 
 Členy MZ jsou: MUDr. Jiří Vambera, Mgr. Ivan Adamec, MUDr. Jozef Kochan, 
Michal Šubrt, Jindřiška Greňová, Jaroslav Chvoj (ODS), MUDr. Rostislav Čevela,  
PhDr. Josef Hűbl, MUDr. Pavel Trpák, JUDr. Petr Jiránek, MUDr. Eduard Lukáš,  
MUDr. Drahoslava Lukášová (ČSSD), MUDr. Jiří David, MUDr. Jiří Blecha, CSc.,  
MUDr. Martin Limburský (Unie svobody), Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. arch. Pavel Tomek, 
Ing. Petr Přívratský (Volba pro město), Mgr. Jiří Paták (DEU), Ing. Vlastimil Prouza,  
Ing. Miroslav Kolman, Jitka Vostrovská, Miroslav Petira (KSČM), Ing. Hana Horynová,  
Ing. Martin Vokatý, Ing. Alois Grundmann (SNK), Zdeněk Krčmář (ŽS), Věra Šiková 
(Nezávislí), Mgr. Zdeněk Géc, Radomír Matyska (KDU-ČSL), Vladimír Holubec (SZ),  
Doc. PhDr. Vladimír Wolf, RNDr. Josef Štych (DŽJ, OS, SNK). 
 Členové MR: Mgr. Ivan Adamec – starosta, Mgr. Tomáš Hendrych a Ing. Hana 
Horynová – zástupci starosty, MUDr. Jiří Vambera, Ing. Martin Vokatý, MUDr. Jozef 
Kochan, MUDr. Jiří David, MUDr. Jiří Blecha, CSc., Jindřiška Greňová, Zdeněk Krčmář, 
Mgr. Zdeněk Géc. 
 
Organizační struktura MěÚ 
 
 Organizační struktura MěÚ: Tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Nýdrle, Kancelář MěÚ – 
vedoucí Mgr. Luboš Rathouský (Matrika a evidence obyvatel. PaM. Výpočetní technika. 
Správa budov MěÚ. Sekretariát vedení MěÚ. Propagace a kultura. Archiv). Finanční odbor – 
vedoucí Ing. Josef Gereg (Účtárna. Daně a poplatky. Rozpočet města. Pokladna). Odbor soc. 
věcí, zdravotnictví a školství –vedoucí Ing. Vladimír Haken (Referát školství a zdravotnictví. 
Referát sociální). Odbor rozvoje města – vedoucí Ing. Jindřich Podlipný (Investice. Územní 
plán. Ekonomika). Živnostenský úřad – vedoucí Jana Všetečková (Kontrola. Registrace). 
Majetkový odbor – vedoucí Ing. Richard Houdek (Evidence. Finance. Objekty. Pozemky. 
Nebytové prostory. Bytové prostory). 
Odbor výstavby a životního prostředí – zast. ved. Jana Doubravová (Stavební úřad. Životní 
prostředí. Doprava. Administrativa. Archiv). Kancelář starosty – vedoucí Ing. Jan Karpíšek 
(Právní oddělení. Stížnosti a přestupky. Příspěvkové organizace a kontrola). Stav k 1.5.1999. 
 Velitelem městské policie je Karel Povr. 
 
Komise městské rady 
 
 Komise MR: Finanční komise (předseda Mgr. Ivan Adamec). Kontrolní komise 
(předseda Vladimír Holubec). Poradní sbor pro otázky školství (předseda Mgr. Zdeněk Géc). 
Komise pro výstavbu a rozvoj města (předseda Ing. Martin Vokatý). Kulturní komise 
(předseda Zdeněk Krčmář). Komise pro integrované obce (předseda MUDr. Jozef Kochan). 
Komise pro přidělování bytů, pro umísťování žadatelů do DD a do domu s pečovatelskou 
službou (předseda Jindřiška Greňová). Komise pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu 
(předseda Mgr. Tomáš Hendrych). Přestupková komise (předsedové Jana Serbousková  
a Mgr. Jiří Ratajík). Inventarizační komise (předseda Bc. Zdeněk Nýdrle). Likvidační komise 
(předseda Bc. Zdeněk Nýdrle). Povodňová komise (předseda Mgr. Ivan Adamec). Komise  
pro občanské záležitosti (předseda Milena Tylšová). Stav k 1.5.1999. 
 
 



1. MR 7.1. 
 
 První zasedání MR se konalo 7.1. ve 14 hodin. Na programu (stejně i na dalších 
městských radách) byla kontrola plnění usnesení, majetkové záležitosti, bytové a finanční 
záležitosti. MR mj. zrušila všechny stávající komise MR, zřídila 14 uvedených komisí, 
stanovila maximální počet jejich členů s hlasovacím právem (11), jmenovala jejich předsedy, 
tajemníky a členy, uložila předsedům komisí zajistit zpracování Statutu a Jednacího řádu. 
Zabývala se i bytovým domem 01 a 03 v HSM a návrhem rekonstrukce ulice Na Struze. Dále 
schválila převod nedočerpaných prostředků z roku 1998 a 1999. (Součástí každého jednání 
MR i zprávy starosty.) 
 
2. MR 21.1. 
 
 2. jednání MR 21.1. se zabývalo mj. hotelem Varšava (zatím žádný zájemce o prodej), 
schválením finančního plánu roku 1999 MBP, proplacením zálohové platby HC Trutnov 
500.000 Kč v souladu se smlouvou, schválením firmy Průmstav zhotovitelem akce „Stavební 
úpravy restaurace Dolce Vita“ a akce „Dokončení stavby II - bytový dům 03 v HSM. Dále 
dalším provozováním areálu Dolce.  Převod kostela sv. Petra a Pavla Římskokatolické 
farnosti nebyl schválen. MR vyslovila poděkování všem komisím, jejichž členové pracovali 
v uplynulém volebním období. 
 
3. MR 4.2. 
 
 3. zasedání MR 4.2. schválilo komisi pro posouzení návrhů na pamětní desku  
na Národním domě, doporučilo MZ schválit návrh vyhlášky o městských tržnicích, schválilo 
komisi pro VŘ „Komunikace ke koupališti,“ zabývalo se rozestavěným domem 03 v HSM, 
odpisem nedobytných pohledávek. (Jednání předcházela prohlídka areálu Dolce.) 
 
4. MR 17.2. 
 
 4. zasedání MR 17.2. mj. na programu: Příspěvky na bytovou výstavbu. Zásady  
pro prodej domů, bytů a nebyt. prostor (změna). Regulace kapilár Dolníků a potoka Voletiny. 
Koupaliště – vícepráce. Bytový dům 03. Podnikání v oblasti komunálního odpadu (firma 
Transport). Změna rozpočtu za rok 1998. Zprávy starosty. 
 
1. MZ 23.2. 
 
 1. zasedání MZ 23.2. schválilo prodej navržených domů, změny rozpočtu města roku 
21998, jednání o čerpání úvěru v roce 1999 do výše 30 mil. Kč, vzalo na vědomí informaci  
o čerpání prostředků na investiční akce a opravy 1998, schválilo městskou vyhlášku  
o provozu na městských tržnicích, vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu na dokončení 
domu 03 v HSM. 
 
5. MR 4.3. 
 
 Na programu 5. zasedání MR 4.3. byly kromě kontroly plnění usnesení, majetkových  
a bytových záležitosti: Povodňový plán města. Návrh dlouhodobého parkování. Komunikace 
– koupaliště. Pamětní deska na Národním domě. Rekonstrukce MŠ V Domcích. Návrh 



rozpočtu města na rok 1999. Rekonstrukce interiéru ZUŠ. Sportovní cena a Sportovní ocenění 
za 1998. Open Air Music festival aj. Kulturní cena města Trutnova. 
 
Mimořádní MR 9.3. 
 
 2. mimořádné zasedání MR 9.3. vzalo na vědomí rezignaci člena MZ  
MUDr. J. Somboty – náhradníkem Jaroslav Chvoj (oba ODS), schválilo výsledky výběrového 
řízení na tajemníka MěÚ – 1. v pořadí Bc. Zdeněk Nýdrle, doporučilo MZ udělit Kulturní 
cenu Milanu Lipovskému. 
 
2. MZ 16.3. 
 
 2. zasedání MZ 16.3. mělo na programu: Návrh rozpočtu města na rok 1999 
(schválen). Finanční příspěvky pro rok 1999 – sport, kultura, ostatní. Udělení Kulturní  
a Sportovní ceny města Trutnova. 
 
6. MR 18.3. 
 
 6. zasedání MR 18.3. projednávalo mj. tyto body: VŘ „Rekonstrukce ledové plochy 
ZS.“ Rekonstrukce ulice Palackého. Úprava režimu dopravy v lokalitě Kryblice. VŘ „Havárie 
opěrné zdi Lipová ulice.“ Pamětní deska na DK. Koupaliště – zvýšení vybavení. VŘ „3. ZŠ – 
vzduchotechnika.“ Jmenování Bc. Zd. Nýdrleho tajemníkem MěÚ od 18.3. Vyhlášení   
Ing. Josefa Gerega vítězem VŘ na místo vedoucího FO. 
 
7. MR 1.4. 
 
 7. jednání MR 1.4. mělo na programu: Přístavba objektu Autoškola Macejko. VŘ 
stavby „ZŠ Komenského – tělocvična,“ VŘ „ZUŠ – úprava tělocvičny.“ Urbanistická studie – 
Kryblice. Dohoda s Městským kult. střediskem Č. Kostelec. VŘ „Nákup serveru pro potřeby 
MěÚ.“ 
 
8. MR 15.4. 
 
 Program 8. zasedání MR 15.4.: VŘ „Oprava poruch atiky MŠ Horská,“ VŘ 
„Rekonstrukce MŠ V Domcích.“ VŘ „Demolice čp. 201 Gorkého ulice.“ VŘ „Údržba a 
čistota v lokalitě Kryblice.“ Hospodaření města v roce 1998. Rozpočet na rok 1999 – změny. 
MP – jednání s ředitelstvím muzea o opravě vstupních dveří a označení muzea. 
 
3. MZ 27.4. 
 
 Z programu 3. MZ 27.4.: Hospodaření města v roce 1998. Rozpočet na rok 1999 – 
změny. Obecně závazná vyhláška po postupu při pronájmu obecních bytů. Schválení prodeje 
akcií VČP, a.s. a VČE a.s., humanitární pomoci Kosovu ve výši 100.000 Kč a 5 940 Kč 
z veřejné sbírky. 
 
9. MR 29.4. 
 
 Na svém 9. jednání 29.4. měla MR na programu mj.: Ocenění zasloužilých dárců krve. 
VŘ „Likvidace nepovolených skládek odpadů.“ Opravy komunikací po zimním období. 



 
10. MR 13.5. 
 
 10. jednání MR 13.5. projednávalo: Úprava rozpočtu na rok 1999. Schválení firmy 
Průmstav – Havárie opěrné zdi Lipová ul., firma Strabag – Rekonstrukce Palackého ul. 
Provozní dobu a ceník na městském koupališti. Komunikace 98 – oprava křižovatky Horská  
a Čs. armády. Jmenování Ing. Josefa Gerega ved. FO (po odvolání Ing. Pavla Tomeše) a  
Mgr. Luboše Rathouského ved. odboru kanceláře MěÚ (oba od 1.5.) 
 
11. MR 26.5. 
 
 11. jednání MR 26.5. mělo mj. na programu: Rozpočet správy a údržby domů 
obhospodařovaných MBP na rok 1999. Schválilo Milana Kouta vítězem VŘ na pamětní desku 
ND. Zajištění dokončovacích prací na objektu Na Dvorkách (pro neplatiče nájemného). 
Uspořádání výstavy v Janské kapli. Dolce Vita, s.r.o. – zrušení. Souhlas s jmenováním  
Mgr. Jiřího Patáka ředitelem 1. ZŠ. VŘ „Veřejné osvětlení dopravní signalizace.“ 
 
4. MZ 25.5.  
 
4. zasedání MZ 25.5. schválilo změny rozpočtu města na rok 1999, uložilo Mgr. I. Adamcovi 
zajistit soupis domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln, městské radě předložit MZ 
zprávu o počtu prodaných bytů. 
 
12. MR 10.6. 
 
 12. jednání MR 10.6. schválilo způsob zajištění realizace vyhlášky č. 2/1999  
o pronájmu bytů a doporučilo schválit vyhlášku č. 5/1999 – pronájem půdních prostor  
za účelem budování půdních vestaveb. Schválilo finanční zabezpečení pečovatelky  
pro trojčata rodiny Rypanových.  Doporučilo MZ nesouhlasit s bezúplatným převodem 
polikliniky Na Struze na město. 
 
5. MZ 22.6. 
 
 Z programu 5. zasedání MZ 22.6.: Rozpočet na rok 1999 – změny. Pravidla  
pro pronájmy půdních prostor za účelem vybudování půdních vestaveb (vyhl. č.5/99). 
Nesouhlas s bezúplatným převodem polikliniky. Vymáhání dluhů za odprodej nemovitostí a 
nájmů pozemků, byt. a nebyt. prostor. Statistika prodeje domů v I. a II. vlně. 
 
13. MR 24.6. 
 
 13. zasedání MR 24.6. mělo bohatý program: Rekonstrukce ul. Na Struze. VŘ 
„Rekonstrukce ul. Vodní a VO ul. Spojenecká a Veleslavínova.“ ÚP Nové Dvory. Koupaliště 
– návštěvní řád. VŘ „Nástavby Kryblice.“ „Regenerace stávajících porostů,“ „Opravy 
vodních nádrží Dolce,“ „MŠ Komenského – oprava střechy.“ Oprava kruhového objezdu. 
Změna zřizovacích listin MŠ, ZŠ, organizačního řádu MP. 
 
 
 



14. MR 30.6. 
 
 14. jednání MR 30.6. projednávalo mj. uzavření nájemní smlouvy s 1. ZŠ na bývalý 
skleník na Kryblické ul., záměr města s odprodejem pozemků pod garážemi. 
 
15. MR 5.8. 
 
 Na programu 15. zasedání MR byly mj. tyto body: Rekonstrukce ledové plochy ZS. 
VŘ „Rekonstrukce opěrné zdi Kryblická.“ VŘ „Oprava a restaurování fasády ND.“ VŘ 
„Koupaliště – dovybavení.“ VŘ „Urbanistická studie dopravní obslužnosti města.“ VŘ 
„Kamerový dohledový systém.“ 
 
16. MR 2.9. 
 
16. zasedání MR projednávalo: Příspěvkové organizace. VŘ „Rekonstrukce opěrné zdi v ul. 
Kryblická. Zásobování v MPZ. Dovybavení parkovacích automatů. VŘ „TI HSM – II. etapa, 
3. část – rozšíření zakázky. Zadání regulačního plánu Nové Dvory. VŘ „ZŠ Mládežnická – 
rozšíření zakázky.“ Domovní řád Městského bytového podniku. Vítězem výběrového řízení 
na výrobu Radničních listů se stala firma Headline. 
 
17. MR 16.9. 
 
 Na programu 17. zasedání MR 16.9. mj. bylo: Pojmenování ulic v nové zástavbě. VŘ 
„Zajištění údržby a čistoty v lokalitě Kryblice.“ Domovní řád MBP. Rozpočet města na rok 
1999 – změny. Vypsání výběrového řízení na místo ředitele MBP. Inzerce a reklama  
na internetových stránkách města. VŘ „Oprava fasády ND.“ Soupis domů, které se prozatím 
nebudou zařazovat do prodejních vln. 
 
Mimořádná MR 21.9. 
 
 3. mimořádné jednání MR 21.9. se zabývalo návrhem smlouvy mezi městem a spol. 
s r.o. Aust CT o pronájmu rekreačního střediska Dolce. 
 
6. MZ 21.9. 
 
 6. zasedání MZ 21.9. se zabývalo (jako vždy) majetkem města, zadáním regulačního 
plánu Nové Dvory, plněním investičních akcí (průběžně), stavem dluhů, schválením 
příspěvku Turecku postiženému zemětřesením (50.000 Kč), vstupem města do regionální 
podsekce „Královská věnná města.“ 
 
18. MR 30.9. 
 
 18. zasedání MR projednávalo: Komunikace Kryblice. VŘ „Inž. sítě a rekonstrukce 
komunikace Bohuslavická,“ VŘ „Slavnostní osvětlení a světelná dopravní signalizace.“ 
Rekonstrukce ulic mezi Vodní a Revoluční. Názvoslovná komise. Program obnovy vesnic – 
návrh akcí. Městské symboly. VŘ „Vánoční trhy.“ Provoz letního koupaliště 99. 
 
 



19. MR 14.10. 
 
 Na 19. jednání 14.10. se MR usnesla schválit firmu Průmstav zhotovitelem akce 
„Oprava a restaurování fasády ND,“ zrušit výběr. Řízení na zhotovitele projektu „Turistické 
informační centrum,“ schválit příspěvek 50.000 Kč organizátorům Adventních varhanních 
koncertů. MR vzala na vědomí záměr města pronajmout sport. Zařízení kromě ZS TJ Loko 
Trutnov. Souhlasí se záměrem OSZS na úpravu garáží v České ulici. 
 
Mimořádná MR 26.10. 
 
 Na 4. mimořádné zasedání MR byl vzat na vědomí dopravně provozní řád OSNADA. 
 
20. MR 25.10. 
 
 Zasedání MR 25.10. mělo na programu kromě majetkových záležitostí plán zimní 
údržby, průběh realizace rekonstrukce Vodní ulice, inž. sítě a rekonstrukci komunikace v ulici 
Bohuslavická (VŘ), vánoční osvětlení města, schválení Ing. Jana Karpíška ředitelem MBP, 
ustavení názvoslovné komise. 
 
7. MZ 26.10. 
 
 7. zasedání MZ 26.10. projednávalo mj. rozpočet města na rok 1999 – změny včetně 
dodatku (dotace MHD 377.000 Kč, půjčku 400.000 Kč BK Loko Texlen, příspěvek  
50.000 Kč na pořádání Adventního varhanního festivalu). Schválilo také vstup města  
do Sdružení pro výstavbu dálnice D 11 A 3 a soupis domů, které nebudou zatím zařazovány 
do prodejních vln. 
 
21. MR 11.11. 
 
 21.MR 11.11. měla na programu mj. tyto body: Rekonstrukce Vodní ulice. Městské 
koupaliště. Přidělování finančních prostředků v roce 2000. Vánoční trhy 1999. Kamerový 
dohledový systém. Optimalizace MěÚ. 
 
22. MR 25.11. 
 
 22. MR 25.11. projednávala: Sociálně-zdravotní služby ve městě. Kulturně-
společenský kalendář na rok 2000. Sponzorské dary pro hudbu Krakonoška. Rozpočet města 
na rok 1999 – úpravy. Statut pro udělování čestného občanství města Trutnova. Navýšení 
zaměstnanců Městské policie Trutnov z 26 na 30. 
 
8. MZ 30.11. 
 
 8. zasedání MZ proběhlo 30.11. Schválilo úpravy rozpočtu města pro rok 1999, převod 
prostředků na investiční akce a opravy nedočerpané v roce 1999 do roku 2000, sponzorské 
dary pro Krakonošku, Statut pro udělování čestného občanství města Trutnova, návrh 
zřizovacích listin nově vznikajících příspěvkových organizací (Stacionář, Městské jesle, DD  
a Pečovatelská služba). 
 
 



23. MR 9.12. 
 
 23. jednání MR 9.12. mělo mj na programu: Návrh rozpočtu na rok 2000. Akce 
Millenium 2000. Sociálně zdravotní služby ve městě. VŘ „Družina mládeže ZŠ Trutnov 3.“ 
VŘ „Dopravní obslužnost města.“ Organizační řád MěÚ a MP. Udělení čestného občanství 
Trutnova Ing. G. Hillebrandovi. Projekt „Městská informační síť.“ VŘ „Informační systém 
města.“ 
 
9. MZ 14.12. 
 
 9. zasedání MZ se konalo 14.12. Schválilo rozpočet na rok 2000, sociálně zdravotní 
služby ve městě (OS ČČK Trutnov – Semily), Millenium 2000, udělení čestného občanství 
Ing. G. Hillebrandovi. Poslancům předložen materiál „Informační strategie města Trutnova.“ 
 
24. MR 21.12. 
 
 24. zasedání MR 21.12. projednávalo mj. záležitost hotelu Varšava, pronájem 
nemovitého majetku včetně nebytových prostor v k.ú. Trutnov TJ Lokomotiva Trutnova  
na dobu určitou do 31.12.2014 – nájemné 50 Kč/rok. Přidělení 46 byt. j. v HSM. Schválilo 
firmu Štěpánský&Fišer vítězem VŘ „Zabezpečení VO, slavnostního osvětlení a dopravní 
signalizace.“ 
 
Zefektivnění jednání MZ a MR 
 
 Za nového starosty zefektivnilo řízení jednotlivých zasedání MZ, které se schází 
častěji, zpravidla každý měsíc. Dříve se zasedání táhla hluboko do nočních hodin. Jednání MZ 
jsou jednodušší, rychlejší i méně stranické. Sporné záležitosti předem projednává starosta 
v politických klubech. Dobře funguje i MR – ve vedení města jsou lidé, kteří mají v zásadních 
otázkách podobné názory. Přínosem jsou i tiskové konference, které informují novináře  
o chodu města. Jeho vedení zodpovídá na všechny dotazy (probíhají vždy 1. pátek v měsíci). 
Informace lze však získat průběžně i v jiné dny. 
 
Informační strategie města 
 
 Pro jednání MZ 14.12.1999 předložil starosta Mgr. Ivan Adamec materiál Informační 
strategie města Trutnova. Obsahuje popsání současného stavu k 30.11.: Hardware (PC –  
pro potřeby MěÚ je 111 počítačů, 23 jehličkových, 27 inkoustových a 15 laserových tiskáren, 
9 kopírek a ostatní zařízení). Software (finanční – aplikace Gordic, evidenční – aplikace 
Haida, nyní už Gordic, mzdy – Vema Brno, právní software – Aspi a další). 
 V roce 1999 bylo vynaloženo nejvíce na repare starých PC (43, ks) – více než  
1 mil. Kč, na nákup 20 nových PC 700.000 Kč, 7 ks notebooků 430.000, 1 ks serveru 
550.000, 10 ks UPS 60.000, 2 ks skenerů 17.000, 10 ks tiskáren 90.000, 2 ks CD RW 
mechanika 20.000, 2 ks digitálních fotoaparátů 45.000, dovybavení notebooků 40.000 Kč – 
celkem 3,012.000 Kč. Na operační systém Novell Netvare 5 237.000 Kč, Internet 200.000, 
udržovací poplatky 120.000, nákup materiálu 500.000 Kč. 
 Předpokládané náklady roku 2000 (repare starých PC, nákup nových PC, skenerů, 
tiskáren, rozšíření serveru aj.) 1,100.000 Kč. Informační systém 800.000, Microsoft Office 
2000 200.000 Kč, udržovací poplatky (stávající software) 100.000 – celkem 1,100.000 Kč. 



 Předložený materiál dále zahrnuje základní informační strategii města, její komplexní 
vybudování s cílem zpřístupnění všech potřebných informací na všech stupních řízení. 
 Návrh struktury městského informačního systému: 2.1. Podsystém obyvatelstva.  
2.2. Majetkový podsystém. 2.4. Grafický podsystém. (Všechny podsystémy využívají 
společnou datovou základnu a umožňují oboustrannou vazbu mezi popisnými a grafickými 
daty.) 2.5. Poplatkové agendy. 2.6. Doplňkové agendy. 
 Materiál Informační strategie města Trutnova zahrnuje dále Harmonogram realizace 
vybraných úkolů státní informační politiky v roce 1999-2001 s uvedením priorit – Informační 
gramotnost. Informatizovaná demokracie. Rozvoj informačních systémů veřejné správy. 
Komunikační infrastruktura. Důvěryhodnost a bezpečnost informačních systémů a ochrana 
osobních dat. Elektronický obchod. Transparentní ekonomické prostředí. Informační 
společnost: stabilní a bezpečná. 
 MěÚ při jakémkoliv nákupu výpočetní techniky a všeho co s ním souvisí postupuje 
maximálně hospodárně a při stejné kvalitě dostane přednost vždy levnější dodavatel. Mezi 
osvědčené dodavatele patří i fa SKIP (PC síť, nákup serveru). Spolupráce s ní je výhodná 
nejen vzhledem k cenám a kvalitě jejího zboží a služeb, ale i proto, že sídlí v budově MěÚ 
(dosažitelnost). 
 
Rozpočet 1999 
 
 Návrh rozpočtu města Trutnov na rok 1999 byl 16.3.1999 po doporučení finanční 
komise a MR schválen MZ. Počítal s příjmy 390 121 000 Kč, s výdaji 354 827 500 Kč. Jeho 
úpravy byly schváleny MZ 27.4., 25.5., 21.9., 30.11. Příjmy činily celkem 406 393 900 Kč, 
výdaje celkem 382 380 700 Kč. Saldo (příjmy – výdaje 24 013 200 Kč). 
 
Rozpočet 2000 
  
 14.12.1999 schválili zastupitelé jednomyslně rozpočet na rok 2000. Počítá s třemi 
základními směry: kromě investic do komunikací, chodníků, osvětlení, zeleně, škol  
a sportovišť (rekonstrukce ulice Na Struze, nový most přes Úpu u ZS) to bude i digitalizace  
a propagace města. Rozpočet byl předem prodiskutován v poslaneckých klubech. Rozpočet 
počítá i s generálním řešením dopravy na Kryblici. V rozpočtu výdaje (327 636 000 Kč) 
mírně převyšují příjmy (314 875 000). Chybějících 13 milionů pokryje přebytek letošního 
rozpočtu. Rozpočet počítá i s výdaji na vypracování strategického plánu rozvoje města –  
na zpracování tohoto dokumentu, kterým by Trutnov získal ve všech oblastech konkrétní 
představu dalšího rozvoje, bude město usilovat i o finanční dotaci. 
 
 Základní koncepcí návrhu rozpočtu je předpokládané dodržení naplnění plánovaných 
příjmů upraveného rozpočtu roku 1999 jak v oblasti daňové výtěžnosti, tak, a to zejména 
v oblasti kapitálových příjmů – prodejů majetku. Dalším velmi důležitým faktorem 
financování potřeb rozpočtu roku 2000 z hlediska použití disponibilních zdrojů bylo 
rozhodnutí valné hromady VČE a.s. o prodeji akcií měst (Trutnov vlastní 21 826 ks těchto 
akcií) a obcí švédské společnosti Vattenfall, jejichž zálohové platby se promítly v příjmech 
rozpočtu již v roce 1999. 
 Obsahová stránka rozpočtu akceptuje změny související s novým organizačním 
uspořádáním městského úřadu. 
 Rozpočet na rok 2000 počítá např. s příjmy komunálního odboru (6,4 mil.), městské 
policie (2,9 mil.), místní správy (3,3), majetkového odboru (74,9), odboru výstavby (3,3), 
finančního odboru (222,9 mil. Kč). S výdaji odboru rozvoje (TS, doprava, kultura, 
tělovýchova, bydlení aj.) 146,1 mil. komunálního odboru (MŠ, ZŠ) 70,7 mil., kultury  



12,2 mil., městské policie 11,1 mil., místní správy 48 mil., DPS Dělnická a Kryblická  
5,1 mil., DD 4,1 mil., majetkového odboru 12,9 mil., odboru výstavby 3,6 mil., finančního 
odboru 9,5 mil. 
 
Chod MěÚ 
 
 V roce 1999 se sešla MR 28krát včetně mimoř. jednání s nejmenší účastí 82 %  
a nejvyšší 100 %, MZ 9krát s nejnižší účastí 82 %, s nejvyšší 97 %. 
 V roce 199 byly provedeny přesuny částí úřadu s cílem racionalizovat chod a usnadnit 
styk s veřejností. V 2. podlaží budovy je umístěn komunální odbor (školství, zdravotnictví), 
správa budov, informatika a městská policie. Ve 3. podlaží kanceláře starosty, jeho zástupců  
a tajemníka, odbor vnitřních věcí, propagace, Radniční listy, finanční odbor, živnostenský 
odbor a ochrana spotřebitele. Ve 4. podlaží odbor rozvoje města a územního plánování, odbor 
výstavby a životního prostředí, majetkový odbor, sociální oddělení, matrika, evidence 
obyvatel. 
 Občané nejsou vázáni jen úředními dny (Po, Stř od 8 do 17 hodin), v naléhavých 
záležitostech mohou přijít kdykoliv. Dveře podatelny (jedna pracovnice) jsou opatřeny 
otvorem – písemnosti možno vhodit do schránky na vnitřní straně dveří. Poradit i pomoci 
mohou i pracovníci recepce. Od počátku roku probíhají i pravidelné tiskové konference  
pro novináře s vedením města. 
 
Koncepce prodeje bytů (21.9.) 
 
 21. září byl předložen MZ soupis domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln. 
Jde o domy v městské památkové zóně, o domy s nebytovými prostory, o domy 
s pečovatelskou službou a některé bytové domy v Křižíkově ulici z důvodu předpokládané 
finančně nákladné údržby. Obsáhlý seznam uvádí přesnou adresu objektu, počet a velikost 
bytových jednotek aj. údaje.  
 Na druhé straně usiluje město o prodej domů, u nichž byl ze strany nájemníků 
projeven zájem. „Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že město vlastně domy neprodává, ale 
privatizuje bytový fond a že už nikdy tak levné byty nebudou. Právě teď je ideální příležitost 
pro občany.“ Starosta Mgr. Adamec zdůrazňuje dále, že „stále přitom platí, že první kolo  
ve vlně je určené nájemníkům, druhé pro všechny a ve třetím již prodej na základě podmínek 
zajistí realitní kancelář.“ (Zásady pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku 
města Trutnova byly v únoru 1999 částečně změněny nebo doplněny, např. 20 % výnosu 
z prodeje bytových domů je po odečtení nezbytných nákladů spojených s prodejem, příjmem 
Fondu rozvoje bydlení na území města Trutnov – revitalizace). 
 
Prodej bytových domů 
 
 V roce 1999 vykázal majetkový odbor města Trutnova prodej 45 bytových domů 
v celkové hodnotě 37,113.980 Kč většinou v druhé prodejní vlně. Z uvedené částky činil 
příjem z třetí a dalších vln 11,649.204 Kč. Příděl do revitalizace byt. fondu činil 1,747.381 
Kč. (Upravený rozpočet počítal s příjmem 39,151.000 Kč. Vypadly příjmy z prodejů tří 
objektů z důvodů na straně kupujících – nedokázali zajistit prostředky k úhradě.) 
 
 
 
 



Prodej budov 
 
 Z prodeje 4 budov činil k 14.12. příjem města 1,470.050 Kč (plánovaný předpoklad 
byl 6,342.000 Kč). V této kategorii vypadly příjmy z prodeje domů 156 Vítězná pro Labyrint, 
s.r.o., 201 Palackého pro Družst. záložnu Moravské Budějovice, bývalý hotel Varšava 
v celkové výši 4,871.935 Kč, což je přesný rozdíl proti plánovanému předpokladu příjmů. 
 
Bytový dům S 03 HSM 
 
 Bytový dům S 03 Horní Staré Město prodej bytů a nebytových prostor (jednotky domu 
čp. 572 Dlouhá). 21 kupujících zaplatilo 7,792.794 Kč. V této kategorii vypadly příjmy 
z prodejů jednotek: byt 572/20 1,117.315 Kč (pan Šrubař), na výzvu nereagovali manželé 
Dufkovi 1,119.791 Kč. Výpadek celkem 2,237.106 Kč. (Pokud by tyto příjmy neodpadly, byl 
by výsledek lepší, než stanovil rozpočet – 9,837.000 Kč.) 
 Polovina ze 42 eurobytů má konečně (historie výstavby byt. domu 03 byla hodně 
spletitá), má svého majitele. Prodejní ceny se pohybují od půl mil. korun za byt 1+1  
do půldruhého milionu za luxusní byt 3+1 s mezonetovým podkrovím. (Zájem o koupi bytů 
jistě v roce 2000 stoupne.) 
 
Bytový dům 03 
 
 Výstavbu byt. domu 03 převzalo město po krachu firmy Eurobyt T, s.r.o., které 
poskytlo záruku na třicetimilionový úvěr – městu nezbylo než pohledávku u banky uhradit  
a dům vlastním nákladem dostavět. Během dostavby majitelé stavební společnosti Stavos, 
personálně propojené s Eurobytem T, prodali své firemní podíly a nový majitel od smlouvy 
s městem odstoupil. Po ročním prodlení v květnu dostavbu provedla firma Průmstav.  
(S firmou Stavos, která poškodila i řadu subdodavatelů, vede město soudní spor.) Část 
ztracených peněz snad město utrží z prodeje či pronájmu eurobytů a nebytových prostor. 
V uvedeném objektu je 41 byt. j., 8 garáží a 5 provozních jednotek. 
 26.10. schválilo MZ možnost pronájmu volných bytů čp. 572 Dlouhá podnikům a 
organizacím na dobu 3 let za předpokladu, že podniky uhradí nájemné v trojnásobné výši 
vždy na rok dopředu (zájem projevil Siemens, SONT). 
 
Bytový dům 01 
 
 Nové nájemníky dostává v prosinci 1999 bytový dům 01 v HSM, který postavilo 
město za pomoci státní dotace. Jedná se o 46 byt. jednotek (12 bytů o velikosti 1+0, 33 bytů 
1+1 a 1 byt 1+2. Z celkového počtu jsou dva byty bezbariérové o velikosti 1+0 a 1+1.  
Při přidělování (žadatelů bylo 121) se vychází z nájemného max. možného za 1 m2/měsíc 
podlahové plochy – v bytě I. kategorie 45,84 Kč, což je trojnásobek zákl. nájemného  
(15,28 Kč) platný od 1.7.1999. Pro výpočet nájemného je koupelna, WC a komora 
započítávána polovinou podlahové plochy. Nájemné se povyšuje o nájemné za sklep, lodžii  
a zařizovací předměty. (Výše nájemného se pohybuje od 1 660 do 3 734 Kč.) 
 
Zvýšení pronájmu pozemků pod garážemi – možnost pozemek odkoupit 
 
 V září zvýšila radnice majitelům garáží na pozemcích města za symbolických 3 Kč  
na 100 Kč/m2 roční nájemné. Poplatek za běžnou garáž přijde asi na 2 000 Kč ročně. Majitelé 
garáží mají však možnost pozemek pod garáží zakoupit za 600 Kč/m2 – přišlo by je to  



na 12.000 Kč. Město tím chce změnit stav, kdy lidem patří garáže a pozemky městu. 
 
Příspěvkové organizace 
 
 K příspěvkovým organizacím Trutnova v roce 1999: 
Lesy a parky města Trutnova – výkony celkem 19 752 000 Kč (loni 15 740 000 Kč). Vlastní 
příjmy 16 076 000 Kč, dotace Mze 3 676 000 Kč. Index příjmů 1999/1998 125,41 %. Vlastní 
příjmy jsou vyšší fakturací – celková těžba za rok 1999 činí 10 821,12 m3 (loni 9 595). Za rok 
1995 vytvořený zisk ve výši 372 000 Kč bude použit k úhradě ztráty z minulých let. 
 
Městský bytový podnik – zisk z hospodářské činnosti 66 000 Kč. Výkony za správu MBP 
7 921 000 Kč (plán 7 861 000 Kč). Půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši 730 000 Kč byla 
použita na úhradu prací na vnější údržbě domů města Trutnova. 
 
Technické služby – výkony celkem 42 887 349 Kč (loni 31 955 310 Kč). Zisk za rok 1999 
80 000 Kč. Ztráta nad 100.000 Kč vykazují střediska veř. zeleň, komunikace, doprava, správa 
budov, truhlárna, sklady. Zisk nad 100 000 Kč zahrada, čištění města, svoz košů, krytý bazén, 
tržnice a koupaliště. 
 
Oblast školství (ZŠ Gorkého, Komenského, R. Frimla, V Domcích, Mládežnická, Náchodská, 
ZUŠ). Vlastní příjmy vzrostly o 2 375 000 Kč při indexu 117,37 % (částečně zkresleno 
vlastními příjmy ZUŠ, která se stala PO až od 1.7.1998). 
 
Dům kultury – zisk ve výši 52 359 Kč. Ztrátu zaznamenala např. kina, kde v porovnání 
s rokem 1998 odehráno o 33 představení méně, celková návštěvnost se oproti roku 1998 
snížila o 11 408 diváků. 
 
Městská knihovna s regionálními funkcemi – vlastní příjmy překročeny o 404 000 Kč 
(zvýšený zájem čtenářů o knihovní služby, internet, zvýšením poplatků). Značné jsou výdaje 
za poštovné (odesílání a dodávání knih). 
 
Galerie města Trutnova – plán vlastních výkonů 45 000 Kč, skutečnost 120 000 Kč (plnění  
na 266,66 %). Z rozpočtu města dostala GMT 348 000 Kč na nákup sbírkových předmětů. 
GMT dosáhla zlepšeného hospod. výsledku (12 000 Kč). 
 
Integrované obce 
 
 O stavu vymáhání dluhů za odprodej nemovitostí, nájmů pozemků, bytových  
a nebytových prostor nad 50 000 Kč bylo MZ informováno 14.12.1999: 
Odprodej nemovitostí (VSV v.o.s. Trutnov neuhrazené úroky z prodlení 77.216,80 Kč, Dali, 
s.r.o. 350.000 Kč, Teso, s.r.o. – prodej Stavebního a Dopravně mechanizačního podniku 
Trutnov 27 000 000 Kč.) 
 Prodej pozemků (Dědkovi – Autosalon 3 000 000 Kč), pronájem pozemků (dluhy 
celkem 1 729 907 Kč). 
 Celkové dluhy k 10/1999 (vůči MBP): dlužníci byty 7 953 568 Kč, dlužníci nebyty 
661 014 Kč, celkem 8 614 582 Kč. 
 
 O okolní obce, které jsou součástí Trutnova, se stará komise pro rozvoj integrovaných 
obcí, které předsedá MUDr. Jozef Kochan a tajemníkem je Marek Hlíza z odboru rozvoje 
města a územního plánování. Jde o obce Voletiny, Libeč, Střítěž, Nový a Starý Rokytník, 



Volanov, Bohuslavice, Adamov, Lhota, Bezděkov, Babí a Studenec. I když se v uvedených 
obcích už leccos udělalo, zbývá toho udělat pro zlepšení života jejich obyvatel hodně, jak 
uvedla v RL z října ing. Hana Horynová, zástupkyně starosty - Voletiny opravené 
komunikace, rekonstruovaná škola a kostel, dětské hřiště, Lhota dětské hřiště, nová zastávka 
MHD, Oblanov nová zastávka, další dvě na Babí, kde byla rekonstruována kaple sv. Tekly. 
Na rok 21999 zbývá ještě oprava zděných zastávek autobusové dopravy ve Střítěži a Babí, 
vyčištění potoka ve Volanově, odstranění divoké skládky a zpevnění komunikace provedeno. 
V Libči byla vyčištěna kanalizace. Realizovat je třeba stavbu vodovodu ve Starém Rokytníku 
a ve Lhotě, plynofikaci Babí. Připomínky obyvatel některých integrovaných obcí jsou 
k poskytování služeb, k obchodu, což však město zajistit nemůže. K vylepšení vzhledu 
okolních obcí může přispět dotace z ministerstva pro místní rozvoj, o kterou Trutnov požádal. 
 Jde např. o obnovu památníku obětem 1. světové války v Babí, o regeneraci parku 
v Bohuslavicích, o úpravu hřiště u hřbitova ve Lhotě, O výmalbu kostela v Libči,  
o rekonstrukci kapličky v Oblanově, ve Střítěži, Studenci, Volanově, hasičské zbrojnice  
ve Studenci aj. 
 
Regionální podsekce „Královská věnná města“ 
 
 V roce 1999 se několikrát sešli zástupci Trutnova na jednání královských věnných 
měst, aby se dohodli na konkrétních formách spolupráce v oblasti podpory turistiky, výměny 
informačních materiálů, možnosti prezentace na Sněmu muzeí ČR v Třebíči, zřízení vlastní 
stránky www na Internetu, výměně informací v oblasti kultury a sportu. 
 Regionální podsekce „Královská věnná města“ zahrnuje Dvůr Králové, Hradec 
Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku, Trutnov a Vysoké Mýto. 
 
Hospodaření města za rok 1999 
 
Jaký byl výsledek hospodaření města Trutnova za rok 1999: 
Poslední verze rozpočtu na rok 1999 počítala s tímto výsledkem: Příjmy 411,087.000 Kč, 
Výdaje 387,200.000 Kč. Rozdíl 23,887.000 Kč. Splátky přijatých půjček 18,069.000 Kč. 
Rozdíl (přebytek) 5,818.000 Kč. Výchozí stav finančních prostředků k 1.1.1999  
51,969.000 Kč. Plánovaný stav finančních rezerv k 31.12.1999 57,787.000 Kč. 
 Skutečný výsledek roku 1999 byl následující: Příjmy 409,953.000 Kč. Výdaje 
368,155.000 Kč. Rozdíl 41,798.000 Kč. Splátky přijatých půjček 18,075.000 Kč. Zdroje krytí 
celkem 23,723.000 Kč (převod přebytku vlast. zdrojů do roku 2000). Výchozí stav finančních 
prostředků k 1.1.1999 51,969.000 Kč. Skutečný stav finančních rezerv k 31.12.1999 
75,692.000 Kč. 
 Skutečné příjmy nebyly splněny o 1,134.000 Kč. Úspora skutečných výdajů činila 
19,045.000 Kč, a to zejména v důsledku nečerpaných výdajů na akcích odboru rozvoje  
a nečerpaných výdajů majetkového odboru v oblasti nákladů na prodeje majetku z důvodu 
nižšího plnění příjmů z prodeje majetku. 
 Celková úspora rozpočtu tedy činila 17,911.000 Kč. Přebytek finančních zdrojů  
ve výši 23,723.000 Kč byl převeden do výchozího stavu finančních prostředků rozpočtu roku 
2000. 
 Skutečný stav fin. prostředků k 31.12.1999 po finančním vypořádání 75,350.000 Kč. 
Takže disponibilní zdroje po fin. vypořádání a po odečtu zůstatku FRB a sociálního fondu 
tedy činí 73,275.000 Kč. 
 
 



Rozpočet města, výsledek hospodaření 
 
 Rozpočet města – výsledek hospodaření k 12.99 (údaje v tis. na 2 deset. místa).  
 
Příjmy Rozpočet  Plnění % 
 schválený upravený Skutečnost  
Odbor rozvoje celkem 200.000 120.000 672.06 560.05 
Odbor SVZŠ celkem 6543.00 6811.00 6974.46 102.40 
Vnitř. správa celkem 6292.00 6340.00 5678.89 89.57 
Stacionář celkem 280.00 280.00 367.90 131.39 
DPS Dělnická a Kryblická c. 480.00 480.00 503.75 104.95 
Domov důchodců Dělnická c. 1650.00 1650.00 1822.66 110.46 
Jídelna pro důchodce c. 1460.00 1460.00 1613.12 110.49 
Majetkový odbor celkem 95033.00 79452.70 76158.49 95.85 
Odbor výstavby celkem 4260.00 3390.00 3706.36 109.33 
Finanční odbor celkem 204998.80 310253.50 311666.09 100.46 
Příjmy celkem 322046.80 411098.20 409952.76 99.72 
 
 
 
Výdaje Rozpočet  Plnění % 
 schválený upravený Skutečnost  
Odbor rozvoje     
TST-provoz a údržba celkem 23300.00 24470.00 24435.19 99.86 
TST-účel. prostředky celkem 3163.00 2333.00 2317.96 99.36 
TST celkem 26463.00 26803.00 26753.15 99.81 
Zemědělství a lesní hosp. c. 0.00 600.00 578.51 96.42 
Obchod a služby celkem 51.00 51.00 43.66 85.61 
Doprava celkem 37643.50 35725.70 304.21 85.15 
Komunikace z úvěru - ORM 17663.00 18185.00 16706.03 91.87 
Struha 10000.00 5446.00 2533.20 46.51 
Komunikace z úvěru-TST 1219.00 5251.00 4745.82 90.38 
Vod. hospodářství celkem 2090.00 1647.00 1068.75 64.89 
Vzdělávání celkem 20211.00 20279.00 19969.39 98.47 
Kultura celkem 3591.00 3665.50 3197.36 87.23 
Tělových. a zájm. činnost c. 49915.00 56693.00 55361.55 97.65 
Dokončení ZS – záp. tribuna 133.00 133.00 20.64 15.52 
Koupaliště - realizace 42148.00 48619.00 48359.40 99.47 
Koupaliště - vybavení 0.00 251.00 250.39 99.76 
Bydl., kom. služby a úz.rozvoj 49479.00 51991.00 47559.26 91.48 
Bytový dům 01-HSM 27424.00 30924.00 29415.74 95.12 
Dokonč. byt. domu (41 b.j.) 8523.00 8523.00 8118.79 95.26 
Ochrana živ. prostředí celkem 2521.00 2532.00 1721.79 68.00 
Soc. péče a domovy důch. c. 300.00 0.00 0.00 0.00 
Odbor rozvoje celkem 192264.50 199987.20 186679.62 93.35 
 
 
 



 Rozpočet  Plnění % 
 schválený upravený skutečnost  
Odbor SVZŠ     
Mateřské školy celkem 8131.00 8191.00 7582.05 92.57 
Šk.jídelny+ŠJ 2.ZŠ c. 5215.00 5241.00 4712.62 89.92 
ZŠ a ost. školství c. 2810.00 2820.00 2677.94 94.96 
Přísp. org. celkem 23830.00 23991.00 24454.49 101.93 
Odbor SVZŠ celkem 61375.00 69536.00 68349.49 98.29 
  
Vnitřní správa  
Kultura a zájm.č. celkem 12321.00 12330.00 12086.90 98.03 
  
Městská policie celkem 7954.00 7354.00 7132.82 96.99 
Dobrovol.hasič.sbory c. 451.20 478.30 471.12 98.50 
Členové MZ celkem 2405.00 2405.00 2193.18 91.19 
Městský úřad celkem 36659.00 39824.00 39781.61 99.89 
Odbor vnitř.správy c. 59790.20 62391.30 61665.64 98.84 
  
Stacionář celkem 3328.00 3328.00 3306.65 99.36 
DPS Dělnická a Krybl. c. 4331.00 4284.50 4072.30 95.15 
Domov důch. Dělnická c. 5563.00 5581.00 5448.95 97.63 
Jídelna pro důchodce c. 2743.00 2750.00 2753.84 100.14 
  
Majetkový odbor celkem 12259.00 11528.00 9555.92 82.89 
  
Odbor výstavby celkem 3687.00 3486.00 3361.57 96.43 
Finanční odbor celkem 10451.80 24327.50 22960.63 94.38 
Výdaje celkem 356792.50 387200.00 368154.61 95.08 
  
Rekapitulace  
Příjmy celkem 322046.80 411087.20 409952.76 99.72 
Výdaje celkem 356792.50 387200.00 368154.61 95.08 
Saldo (P minus V) -34745.70 23887.20 41798.16  
 
Financování výsledku hospodaření 34745.70  -23887.20  41798.16 
 
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu města:  příjmy k použití 374258000 Kč, 
      výdaje celkem 374258000 Kč. 
 
 Po projednání „Výsledku hospodaření města Trutnova za rok 1999“ doporučila 
městská rada jeho schválení městskému zastupitelstvu (28.3.) 
       
Odbor rozvoje města 
 
 V roce 1999 byla dokončena řada velkých staveb, zahájených v předchozím roce, 
zejména letní koupaliště, bytový dům 01 v Horním Starém Městě včetně dobudování 
technické infrastruktury v této lokalitě, pokračovala rekonstrukce komunikací. Celkový objem 
prostředků, vynaložených na údržbu a rozvoj města činil 86,679.000 Kč. 
 



Technické služby: Zajišťovaly provoz a údržbu městských komunikací, zeleně, 
veřejného osvětlení, tržnice, sportovních zařízení a dalších veřejných prostor a zařízení  
ve správě města. Celkové vynaložené náklady činily 24,435.000 Kč. 
 Zemědělství a lesní hospodářství: Byla zahájena několik let připravovaná regenerace 
porostů v majetku města, na kterou bylo v tomto roce vynaloženo 579.000 Kč. Akce bude 
trvat až do roku 2002 a je na ni poskytnuta státní dotace. 
 Doprava: Město Trutnov zajišťuje provoz MHD dotací ve výši 1,937.000 Kč. Dotace 
byla použita mimo příspěvku na vlastní provoz i na zavedení pásmového jízdného a nových 
odbavovacích strojků v autobusech. Pokračovaly rekonstrukce komunikací – Palackého ulice, 
zahájena byla rekonstrukce ulice Vodní a důležitá akce pro základní komunikační systém 
v Trutnově – zahájení rekonstrukce ulice Na Struze, Pražská a Volanovská, při níž město 
financuje chodníky, veřejné osvětlení a zeleň a ŘSD financuje rekonstrukci vlastní 
komunikace. Dokončeny byly rekonstrukce komunikací, zahájené v předchozím roce v rámci 
rekonstrukce financování z úvěru u Volksbank. Celkový objem vynaložený na rekonstrukce 
komunikací činil 28,484.000 Kč. 
 Vodní hospodářství: V této oblasti byly prováděny pouze akce menšího rozsahu 
v celkovém objemu 1,069.000 Kč. 
 Školství: Celkový objem vynaložených prostředků činil 19,970.000 Kč. 
Nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce šaten a oprava stávajících tělocvičen na škole 
v Komenského ulici v hodnotě 9,690.000 Kč. Dále bylo na této škole vybudováno nové 
větrání školní kuchyně v hodnotě 850.000 Kč. Významnou akcí bylo vybudování baletního 
sálu pro ZUŠ v hodnotě 910.000 Kč. Byla provedena celá řada naléhavých oprav budov 
základních škol a mateřských školek v celkové hodnotě 3,445.000 Kč. Kompletně byla 
rekonstruována budova mateřské školky V Domcích nákladem 4,799.000 Kč. 
 Kultura: V rámci programu regenerace městské památkové zóny byly provedeny  
za přispění státní dotace oprava domů čp. 15 a 23 na Krakonošově náměstí a domu čp. 55 
v Bulharské ulici, opravena část interiéru Haasova paláce (ZUŠ) a opravena fasáda a střechy 
hrobek stranou kaple sv. Kříže na městském hřbitově. Celkové náklady činily 2,553.000 Kč. 
Mimo to byly prováděny drobné opravy a údržba kulturních objektů a zajištěn provoz, 
přístupnost kulturních památek. Celkové prostředky vynaložené v této oblasti 3,198.000 Kč. 
 Tělovýchova a zájmová činnost: Celkové prostředky vynaložené v této oblasti dosáhly 
53,561.000 Kč. Nejvýznamnější akcí bylo dokončení městského koupaliště, kde bylo v roce 
1999 vynaloženo 48,891.000 Kč a na provoz koupaliště se přispělo částkou 477.000 Kč. Další 
významnou akcí byla rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, financovaná společně  
se státní dotací pro HC Trutnov – město se na této akci podílelo částkou 2,737.000 Kč. Touto 
akcí byla dobudována sportovní část zimního stadionu. Na provoz zimního stadionu přispělo 
město provozovateli HC Trutnov 2,285.000 Kč. 
 Bydlení a územní rozvoj: Celkově bylo na tuto oblast vynaloženo 47,559.000 Kč. 
Nejvýznamnějšími akcemi bylo dokončení bytových domů v horním Starém Městě na Zelené 
Louce celkovým nákladem 37,535.000 Kč. Byla vybudována ubytovna pro dlužníky, 
neplatiče nájemného v Horním Starém Městě Na Dvorkách nákladem 1,962.000 Kč. Dále 
byly provedeny rekonstrukce výměníkových stanic v hodnotě 3,785.000 Kč. 
 Ochrana životního prostředí: Celkově bylo v této oblasti vynaloženo 1,722.000 Kč. 
Bylo pokračováno v sanaci zeminy v prostoru u autobusového nádraží a nákladem  
1,007.000 Kč byl dokončen útulek pro psy – zařízení, které Trutnovu citelně chybělo. 
 Odbor rozvoje města (údaje z jeho činnosti poskytl vedoucí ORM ing. Jindřich 
Podlipný) splnil v roce 1999 upravený rozpočet 199,987.200 Kč na 93,35 %. 
 
 
 



Příprava investičních akcí pro rok 2000 
 
 S nutným projekčním i organizačním předstihem připravovalo město už v roce 1999 
investiční akce pro rok 2000. 
 Jde mj. o rekonstrukci ulice Na Lukách (od zimního stadionu k letnímu koupališti),  
o předláždění chodníků v ulici kpt. Jaroše, o opravu ulice Zahradní Město, o druhou část 
Vodní ulice, o Spojeneckou ulici, o další etapu rekonstrukce ulice Na Struze (provoz tu bude 
pokračovat po zúžené vozovce při omezené třicetikilometrové rychlosti) – město převezme 
úpravu chodníků, veřejné osvětlení a zeleň, o dokončení komunikace Voletiny, o doplnění 
zastávek především v integrovaných obcích, o rekonstrukci opěrné zdi k uličce Na Vrchu,  
o opravu povrchu komunikace Volanov – Oblanov. 
 V plánu je i projekční a organizační příprava stavby nového mostu, který by měl 
zlepšit dopravní spojení z Lomní ulice na Kryblici. Po dokončení této akce bude možné 
provést generální rekonstrukci Gorkého ulice a zlepšit dopravní systém v celé kryblické 
lokalitě. Přednostně bude na Kryblici provedena oprava chodníků tak, aby jejich kvalita 
vydržela až do generální rekonstrukce. 
 Rekonstruován bude i Národní dům, především jeho exteriér (v roce 2000 oslaví  
sto let svého trvání). K řešení se připravuje problém chybějícího divadla. Pokračovat bude 
program regenerace městské památkové zóny. Rekonstrukce se dočká i kaple P. Marie 
Pomocné v Poříčí a sv. Tekly v Babí. 
 Investiční akce se připravují i v tělovýchově – zatravnění koupaliště, vybudování 
dětského hřiště na koupališti, rekonstrukce vzduchotechniky v ZL, oprava správního objektu 
tenisových kurtů, úprava sport. stadionu v Poříčí, vybudování sprch a WC na pláži v Dolcích. 
Také do školství zasáhnou investiční akce – přibližně za 18 milionů korun.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



3. Ochrana ovzduší 
 
 Na úseku ochrany ovzduší nedošlo v roce 1999 k žádným výrazným změnám oproti 
létům předešlým.  Stav znečištění ovzduší v Trutnově vykazuje trvale nízké hodnoty 
znečištění SO2, které se často pohybuje na samé hranici měřitelnosti. U NOx se hodnoty 
pohybují především díky automobilové dopravě v jedné třetině až polovině povolených 
imisních limitů. 
 Trvale je v provozu automatický imisní monitoring, kdy je stav znečištění ovzduší 
měřen na třech stanicích města. V rámci zlepšení informovanosti veřejnosti jsou údaje  
o znečištění ovzduší v Trutnově denně zveřejňovány z těchto tří stanicx nejen na světelném 
panelu ve vestibulu MěÚ, ale i na internetových stránkách města Trutnova.  
(xOHS, ZŠ HSM, MŠ Poříčí). 
 
Ochrana přírody 
 
 V oblasti ochrany přírody nedošlo v roce 1999 k žádným závažným, ani k zásadním 
zásahům. Pokračovalo se v běžné údržbě křovin a káceny byly pouze stromy nemocné, 
poškozené či dožívající – například topolová alej v Horním Starém Městě v ulici K Úpě. 
Naopak, bylo vysázeno na 120 nových stromů, když byl po dokončení výstavby ozeleněn 
areál Siemens ve Volanově a okolí nového supermarketu Kaufland v horním Starém Městě. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
 
 Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 1999 vydávány pouze 
dílčí maloplošné souhlasy v odnětí půdy ze ZPF, neboť po schválení územního plánu města 
Trutnova byl ministerstvem životního prostředí vydán souhlas k odnětí půdy pro celou 
lokalitu Červeného kopce. 
 Celkově bylo na území města Trutnova odňato 8 100 m2 zemědělské půdy – z toho asi 
jedna třetina, spíše polovina pro bydlení a rekreaci, zbytek pak pro komunikace, průmyslové  
a obchodní objekty. 
 
Deratizace 
 
 Celoplošná deratizace byla provedena od 1. do 31.3. na území města na základě 
obecně závazné vyhlášky o povinném hubení potkanů a myší, kterou schválilo MZ 25.6.1998. 
Deratizaci, kterou provádí specializovaná firma Havex Eko, je prováděna tzv. pulzní metodou 
(opakovaným pokládáním návnad po 14 dnech). Místa umístění těchto návnad jsou vždy 
označena výstražnou tabulkou. 
 Plošná deratizace byla nutná vzhledem k přemnožení těchto hlodavců zvláště  
na sídlištích – objevují se i přes den a běhají dokonce po domech. 
 
Čistota 
 
 K zlepšení čistoty města rozhodlo vedení města navrhnout v rozpočtu zakoupení 
stovky odpadkových košů na nejpalčivější místa. Někteří občané. Bohužel, odhodí cigarety, 
papírky a spíše vedle těchto košů než do nich. Značným ekologickým problémem jsou psi, 
spíše jejich majitelé, kteří je nechávají znečišťovat veřejná prostranství. Nabídnuté (městem) 
sběrné sáčky ignorují. A není ani v silách městské policie patřičná kontrola a masovější 
finanční postih. Moc záleží na samotných občanech … 



 10.6. vyhlásila MR vyzývací řízení na zajištění údržby a čistoty v lokalitě Kryblice. 
Týká se i dětských hřišť, autobus. zastávek, odpadkových  košů a kontejnerů, laviček apod. 
v uvedené lokalitě. Dále i údržby ploch veř. zeleně a čištění včetně generálního jarního  
a podzimního úklidu. 
 
Regenerace porostů 
 
 V roce 1999 zahájilo město ve spolupráci s firmou R.S.U. Trutnov Ing. M. Kotrbanec  
práce na obnově zdevastované zeleně. Jde o regeneraci porostů v lokalitách Horní a Dolní 
Promenáda, alej navazující na městské sady u SLŠ, centrální hřbitov na Královédvorské, 
Janský vrch a Šibeník, svahy nad nemocnicí. 
 Akce zahrnuje kompletní odborné ošetření stávajících porostů, obnovu chybějících  
a náhradu těch, u nichž už ošetření není možné. Prováděcí projektovou dokumentaci 
vypracovala Ing. Jarmila Műllerová, která se osvědčila už při úpravě Svatojanského náměstí, 
parku u DPS na Kryblici aj. Finanční prostředky k realizaci rozsáhlého díla se podařilo městu 
opatřit i dotací Státního fondu životního prostředí ČR (pokrývá 80 % z celkových nákladů). 
Hodnota prací provedených v roce 1999 byla 580.000 Kč. 
 Realizace uvedené akce je rozvržena do čtyř let s celkovým nákladem 2,5 mil. korun. 
V roce 1999 se počítá s ošetřením stromů na Dolní Promenádě, Šibeníku, Janském vrchu. 
V roce 2000 s prostorem Horní Promenády, svahem nad nemocnicí, s novou výsadbou  
na městském hřbitově. V roce 2001 s Horní Promenádou, městskými sady, v roce 2002 
s dokončením akce. 
 
Veřejná zeleň 
  
 O veřejnou zeleň se dobře staraly TS. Trávníky se sekaly 4x v roce, i 5x. V hodnocení 
nejlépe vyšly trávníky sídliště Stadion II a u Družby. Horší to už bylo u objektů právnických 
či fyzických osob (neplnění vyhlášky 9/96). 
 
Nepovolené skládky 
 
 Ekologickým problémem města byly i v roce 1999 nepovolené skládky. Na jejich 
likvidaci vynaložilo město jeden milion korun – zlikvidováno bylo 25 těchto skládek. Celá 
čtvrtina uvedené částky byla použita na likvidaci skládky v Mánesově ulici, ve Svažité ulici  
a Na Lukách u ZS, dále skládky na cestě z ulice Bohuslavické do Starého Rokytníku. O jejich 
odstranění se přičinila firma Transport Trutnov. 
 K likvidaci dalších nepovolených skládek byla vybrána firma Macejko (Poříčské 
náměstí), firma Ekotechnik z Hořic (tři skládky na konci Bohuslavické ulice), firma Baláž 
(skládka ve Volanově a ve Spodní ulici). Několik nepovolených skládek zlikvidovaly TS. 
Dvanáct menších nepovolených skládek na soukromých pozemcích se podařilo ve smyslu 
právních předpisů o odpadovém hospodářství správním řízením odstranit. 
 
Transport, s.r.o. 
 
 V únoru 1999 vyslovila MR souhlas k podnikání v oblasti nakládáním s komunálním 
odpadem na území města Trutnova společnosti Transport Trutnov (jde o prodloužení 
souhlasu). Mezi Transportem Trutnov, s.r.o. a Městským úřadem Trutnov je dobrá spolupráce 
už skoro pět let. 
 Z činnosti firmy Transport v roce 1999: Provoz firmy byl soustředěn především  



na svoz komunálního odpadu, kde se podařilo získat nové zákazníky z řad obcí a právnických 
firem. V současné době Transport, s.r.o. Trutnov zajišťuje svoz komunálního odpadu 
v Trutnově, v Peci p. Sn., v Janských Lázních, Svobodě n. Ú., v Žacléři, Malé Úpě, Horním 
Maršově, v Ml. Bukách, Starých Bukách, v Pilníkově, ve Vlčicích, v Havlovicích, 
Radvanicích, Jívce, Chvalči, Zlaté Olešnici, v Bernarticích, Lamperticích a Královci – celkem 
asi pro 50 000 obyvatel. Z popelnic a kontejnerů svezeno na skládku 4 004 tun. 
 Vedle svozu komunálního odpadu zaměřuje firma své aktivity na svoz průmyslových 
odpadů včetně svozu odpadů nebezpečných, zejména zdravotnického odpadu. 
 Svoz tříděného odpadu (papír, sklo, plast) se v Trutnově rozšiřuje o další nádoby. 
Sběrný dvůr odpadu je plně vytížen a v průběhu roku ho navštíví na 4 000 obyvatel – čtyřikrát 
více než v roce 1996. 
 Výsledky hospodaření společnosti za rok 1999 jsou dobré a korespondují výši 
dosažených zisků uplynulých let. Společný podnik města Trutnova a firmy Marius Pedersen, 
a.s., vytvořil stabilní a prosperující firmu působící v oblasti nakládání s odpady, což dokazuje 
i rostoucí základní jmění společnosti. 
 V současné době dochází k legislativním změnám souvisejícím s úhradou za svoz 
komunálního odpadu u fyzických osob. Dá se tedy očekávat (od roku 2001) zrušení 
stávajícího způsobu platby za svoz komunálního odpadu (známkový systém) a zavedení 
nového způsobu plateb podle nové legislativy, tj. paušální poplatek na každého občana. Tento 
systém platby se dotkne hlavně těch občanů, kteří doposud za svoz odpadu neplatili a svůj 
odpad likvidovali na černých skládkách (nebo ho rozváželi do cizích kontejnerů – 
v sídlištích), za jejichž likvidaci platí pak město odborným firmám nemalé peníze. 
 Společnost Transport se snaží vyvíjet ekologickou osvětu v oblasti nakládání s odpady 
mezi občany. Za tímto účelem pracovníci firmy ve spolupráci se zástupci města Trutnova 
provádějí na základních školách odborné besedy se žáky spojené s návštěvou provozoven 
firmy Transport Trutnov a SHL. 
 
Sběrný dvůr, likvidace nebezpečného odpadu 
 
 Sběrný dvůr odpadu v areálu MBP Trutnov umožňuje občanům města (ne však 
podnikatelům a organizacím) likvidaci takových druhů domovních odpadů, které nelze 
likvidovat ukládáním do popelnic a kontejnerů z důvodu nadměrného objemu (kamna, pračky, 
nábytek, matrace apod.) a nebezpečných vlastností (televizory, autobaterie, monočlánky, 
zbytky barev, staré léky, zářivky). 
 Provozní doba ve sběrném dvoře je v Po a Pá od 13 – 17 hodin, ve Stř 7 – 11 hodin  
a v So 8 – 12. 
 Od poloviny roku zajišťuje odvoz nebezpečného odpadu pojízdná sběrna fy Transport 
každou sobotu podle časového harmonogramu s uvedením místa – zveřejněno v Radničních 
listech v červnu 1999. (Jde o HSM, Poříčí, Libeč, Voletiny, Bohuslavice, Lhota, Střítěž, 
Studenec, Starý Rokytník, Volanov a Babí). V roce 1999 ve sběrném dvoře např. 11,23 t 
televizorů, 352 ks zářivek, 5,88 t barev, 7,005 akumulátorů. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAK, a.s. 
 

     
 
 Hospodaření a.s. Vodovody a kanalizace Trutnov bylo v roce 1999 úspěšné. Zahájena 
byla modernizace a automatizace úpravny vody v Horním Maršově (pokračování v roce 
2000), rekonstruována budova ředitelství včetně demolice objektu ve Vodní ulici (8.3.), 
dovybavování jednotlivých provozů novou výpočetní technikou. Zásobování pitnou vodou 
bylo plynulé. V průběhu roku probíhala příprava na sjednocení ceny vodného a stočného  
pro obyvatelstvo a ostatní odběratele pro rok 2000. Dosažený zisk svědčí o zkonsolidované 
situaci v provozu vodohospodářských zařízení. 
 Provoz vodovodů se zaměřil na snižování ztrát v trubní síti a zpřesňování měření. 
Pokračovala i výměna manipulačních uzlů a přípojek v části města Trutnova, kde byly 
prováděny rekonstrukce povrchů ulic. 
 Výroba vody v roce 1999: k realizaci 3 819 000 m3, fakturováno 2 399 000 m3, ztráty 
979 000 m3. Odstraňování poruch bylo okamžité, aby ztráty vody byly co nejnižší – 
v Trutnově 158 poruch (68 na přípojkách, 82 na řadech do DN 200 mm, 8 na řadech nad DN 
200 mm). 
 V roce 1999 bylo provedeno v Trutnově 919 výměn vodoměrů. Pracovníci VaK  
se stále více podílejí na rekonstrukcích vodohospodářských zařízení (umožňuje to i technická 
vybavenost). 
 Kvalitu vyrobené a dodávané vody zajišťuje podniková laboratoř se sídlem na ČOV 
(čistička odpadních vod) Bohuslavice. Kromě skupinového vodovodu spadají do její kontrolní 
činnosti další malé vodovody v Babí, Voletinách, Libči a Studenci. Pro chemický rozbor bylo 
v roce 1999 odebráno 275 vzorků a pro mikrobiologický rozbor 351 vzorků – z nich 
nevyhovovaly 3 v první a 21 v druhé oblasti. Dále bylo provedeno 12 kompletních rozborů  
na zdrojích (ve spolupráci s OHS Trutnov). 
 V oboru odpadních vod zjišťuje laboratoř kontrolu významných zdrojů napojených  
na kanalizaci, kontrolu funkce čistíren a technologických procesů čištění. V roce 1999 bylo 
zpracováno 1 505 vzorků odpadních vod. Pro cizí zákazníky bylo provedeno 589 rozborů. 
 Na financování investiční výstavby v roce 1999 použila společnost z vlastních zdrojů 
24 414 000 Kč. V Trutnově to byly garáže ve Vodní ulici (1,838 000 Kč), ČOV – rozšíření 
(614 000 Kč), ČOV – rekonstrukce pojezdů (292 000), rekonstrukce man. Uzlů a přípojek 
(1 290 000 Kč), rekonstrukce budovy ředitelství (8 808 000 Kč). Další akce byly realizovány 
ve Svobodě, Janských Lázních, Mladých Bukách a v Horním Maršově. Na strojové vybavení, 
zejména pro laboratoř, bylo uvolněno 620 000 Kč. 
 VaK, a.s., mají, žel i své dlužníky – mezi největší patří Kara (přes 500 000 Kč). 
 Akciová společnost měla k 31.12.1999 ve stálém zaměstnaneckém poměru  
80 pracovníků. Jejich kvalifikační růst zajišťovaly různé kurzy a školení – prošlo jich jimi 83. 



 V roce 1999 došlo k nárůstu ceny vodného a stočného pro domácnosti z dosavadních 
18,62 Kč (12,47 Kč vodné, 6,15 Kč sočné) m3 na 21,54 Kč (vodné 14,13 Kč, stočné 7,41 Kč), 
u ostatních odběratelů z 24,25 Kč (14,59 Kč vodné, 9,66 Kč stočné) na 24,46 Kč (15,21 Kč 
vodné, 9,25 Kč stočné) – ceny bez DPH (5 %). Průměrná spotřeba na osobu a den je 115 l. 
Placení vodného a stočného lze provádět poslední pondělí a středu v měsíci v budově 
ředitelství. 
 
VČP, služebna Trutnov 
 
 Východočeské plynárny, služebna Trutnov, vykazovala v roce 1999 7 767 odběratelů 
(obyvatelstva) a 286 organizací (podnikatelé). Odběr plynu za rok 1999 činil 6 802 039 m3. 
Služebna Trutnov obhospodařovala k 31.12. 4 247 m plynovodů a 12 907 m přípojek.  
Ve městě je zabudováno 369 domovních regulátorů. 
 Úbytky plynovodů a přípojek oproti roku 1998 jsou přeložky plynovodů a 
rekonstrukce stávajících plynovodních přípojek ve městě. (Rekonstrukce přípojek se provádí 
jen na hranici pozemku vlastníka nemovitosti a proti dřívějšímu natažení přípojek až  
do sklepů). Bylo zrušeno 6 ks NTL přípojek. 
 Výstavba marketu Prima v Žižkově ulici si vynutila mnoho změn na plynovodech a 
přípojkách. V prostoru Za Tratí byla postavena nová moderní regulační stanice (původní byla 
z roku 1951 – několikrát spravovaná). Byl zrušen VTL plynovod a část převedena na STL 
plynovod, provedena i řada dalších rekonstrukcí. K úpravám došlo i v prostoru Šestidobí 
(zrušení regulační stanice). V současné době jsou ve městě 4 regulační stanice. 
 V roce 1999 byl dodržen bezporuchový provoz – k žádné mimořádné události nedošlo. 
Od 1. ledna byl zdražen zemní plyn o 15 %. Pokud jde i neplatiče, zůstává jich v Trutnově 
mnoho, jak z řad občanů i podnikatelů. 
 
Elektrárna Poříčí II 
 
 Elektrárna Poříčí II byla i v roce 1999 jedním ze tří provozů organizační jednotky 
ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, které v sobě zahrnují i Teplárnu Dvůr Králové a Teplárnu 
Náchod. 
 Uvedené tři provozovny vyrábějí v kombinovaném teplárenském cyklu jak elektřinu, 
tak i teplo. Elektřinu dodávají do elektrizační soustavy České republiky, teplo distribuují 
samy prostřednictvím svých teplofikačních sítí. (Parní síť EPO 2 měří 30 km, horkovodní síť 
35 km, parní síť Teplárny DK 23 km, parní síť Teplárny Náchod dosahuje délky 27 km). 
 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla vyžaduje až o 30 % méně paliva, než 
v klasických elektrárnách a teplárnách. Oproti lokálnímu topení je znatelně nižší i znečištění 
životního prostředí. 
 Ochrana životního prostředí a ohleduplný vztah k němu se stává jedním ze základních 
pilířů životního stylu průmyslově vyspělých států – Česká republika k nim patří. 
 
 Po roce 1998, ve kterém byl ukončen tzv. Ekologizační program Elektrárny Poříčí 
(nový fluidní kotel K8 byl po úspěšných zkouškách předán provozovateli – Elektrárně Poříčí 
30.11.1998, bylo vybudováno zcela nové hospodářství na ekologické stáčení a skladování 
lehkých topných olejů, rekonstruován zauhlovací most pro přísun paliva ze skládky  
do kotelny – minimální prašnost, instalace monitoringu emisí z kotle K4, opravy komínů č. 1) 
byl rok 1999 pro Elektrárnu Poříčí 2 rokem stabilizace provozu. 
 V tomto roce již neprobíhala v poříčské elektrárně žádná významnější investiční 
výstavba. V průběhu roku 1999 byl upraven nákladem 25 milionů korun fluidní kotel K7  
na spalování hnědého paliva. Tato úprava zefektivňuje výrobu elektřiny a tepla v EPO 2. 



 
 V roce 1999 bylo v Elektrárně Poříčí II vyrobeno 4 730 388 MWh elektrické energie  
a 2 005 603 GJ tepla – méně ve srovnání s rokem 1998, kdy bylo vyrobeno 4 667 380 GJ 
tepla MWh elektrické energie a 2 072 824 GJ tepla. Nižší výroba elektřiny jde na vrub nižšího 
využívání EPO II hlavním dispečerem z titulu nižší poptávky po elektřině v České republice, 
nižší dodávka tepla je odvozena od klesajícího trendu spotřeby tepla u nebytových odběratelů. 
 V roce 1999 měla Elektrárna Poříčí II v přepočteném průměru 165 pracovníků (v roce 
1998 211 pracovníků). Celá organizační jednotka Elektrárny Poříčí čítala 546 pracovníků  
(v roce 1998 583 pracovníků). 
 Svými sponzorskými aktivitami se Elektrárna Poříčí II podílela i v roce 1999 výraznou 
měrou na pomoci celému regionu. Byl to např. dar ve výši 220.000 Kč na zakoupení 
centrifugy pro Státní oblastní nemocnici Trutnov, dar ve výši 150.000 Kč Okresní hygienické 
stanici v Trutnově na nákup plynového chromatografu, dar 80.000 Kč TJ Lokomotiva 
Trutnova na činnost mládežnických oddílů, dar 80.000 Kč Nadaci na pomoc České policii 
v Trutnově. Další částky byly darovány do oblasti sociální péče, školství a kultury. 
 
 Jaká jsou pravidla pro vytápění a přípravu, dodávku teplé užitkové vody (TUV)? 
 Otopné období začíná 1.9. a končí 31.5. následujícího roku. S vytápěním se započne 
v otopném období, jestliže průmětná denní teplota vzduchu poklesne pod 130C ve dvou dnech 
po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení denní teploty venkovního 
vzduchu pro následující den, pokud se dodavatel tepla s odběratelem nedohodnou jinak. 
Průměrná teplota venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených  
v 7, 14 a 21 hodin, přičemž naměřená v 21 hodin se počítá dvakrát. Teplota se měří ve stínu 
s vyloučením vlivu sálání z okolních stěn. 
 Pokud v otopném období, kdy průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí 
nad 130C a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles průměrné denní teploty venkovního 
vzduchu pro následující den, vytápění se přeruší nebo omezí. 
 Vytápění se ukončí v měsíci květnu, jestliže průměrná denní teplota vzduchu vystoupí 
nad 130C ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles 
průměrné teploty venkovního vzduchu pro následující den, pokud se dodavatel tepla 
nedohodne s odběratelem jinak. 
 Dodavatel a odběratel se mohou dohodnout na vytápění mimo topné období, vyžadují-
li to podmínky, a to při dodržení zásad hospodárnosti při spotřebě tepla, a připouštějí-li to 
technické a zásobovací podmínky. 
 Obytné a jiné prostory musí být v průběhu topného období vytápěny tak, aby byla 
v době jejich provozu zajištěna teplota stanovená v technické normě (pro byty teplota 200C, 
měřená kulovým teploměrem ve středu místnosti 1 m nad podlahou s vyloučením vlivu 
oslunění). 
 Doba provozu vytápěných místností se rozumí: u bytů doba od 6 do 22 hodin,  
u ostatních prostor doba stanovená provozovatelem s ohledem na daný účel. 
 
 Doporučené teploty ve vytápěných místnostech: 
Obytné budovy (trvale užívané) – koupelna 240C, obývací místnosti 200C, předsíně, chodby 
150C, schodiště 100C. 
Administrativní budovy – kanceláře 200C. 
Školní budovy – kabinety, laboratoře, jídelny, šatny 200C, učební dílny 180C, tělocvičny, 
chodby, schodiště 150C. 
Zdravotnická zařízení – operační sály 250C, ordinace 240C, lůžkové pokoje 220C, čekárny 
200C. 



Obchody – prodejní místnosti všeobecně 240C, prodej trvanlivých potravin 18, prodej masa, 
mléčných výrobků, ovoce 150C. 
Hotely a restaurace – pokoje pro hosty, hotelové haly, jídelny, sály 200C. 
Ubytovny – pokoje, společenské místnosti 200C. 
Kulturní zařízení – šatny pro účinkující 22-240C, hlediště, sály 200C, výstavní sálky, depozitář 
150C. 
Sportovní budovy – bazénové haly 28-300C, šatny 220C, tělocvičny 150C. 
Nádraží – čekárny 200C, nádražní haly 150C. 
 
Český svaz ochránců přírody 
 
 Z činnosti ČSOP při SLŠ Trutnov v roce 1999: Při zalesňování nových a erodovaných 
ploch vysázeno 32 000 sazenic lesních dřevin. Na úpravách intravilánu města (park, hřbitov, 
řeka, náměstí) odpracováno 114 hodin. V rámci poradenské služby pro obyvatelstvo 23 hodin. 
Trvale zajišťována zájmová činnost pro mládež základních škol – besedy, výstavky, 
průvodcovská činnost parkem a sbírkami školy. Dále trvalá účast na vlastních ochranářských 
projektech (monitoring výskytu káně, Formica). V akci na podporu druhové diverzity naší 
fauny bylo vyrobeno a zavěšeno 38 ptačích budek. Tříčlenná skupina se zabývala revizí 
druhové skladby včetně nových výsadek. V rámci mezinárodní spolupráce se podílí ZO  
na projektu Agendy 2000 v oblasti horských lesů (Toulouse, Francie) a na akci Mezinárodní 
den Země (22.4. Scattle, USA). Byla vytištěna dárková publikace ing. Krále „Ve znamení 
brontosaura“ – ekologicky zaměřený cestopis, 194 stran, 32 fotografií s předmluvou 
z kanceláře prezidenta ČR. Zpracovány i dvě odb. práce sledující diverzitu bylinného patra 
v lokalitách KNP (Jakub Šubrt a Jan Beránek). Poradenská služba pro MěÚ. 
 ZO ČSOP při SLŠ má 50 členů – dva z nich jsou profesoři této školy – Ing. Kotas,  
Dr. Ing. Král, CSc. 
 
 
 
  



4. Stavebnictví, komunikace 
 
Zimní údržba místních komunikací 
 
 Zimní údržbu místních komunikací zajišťují Technické služby Trutnov. Jak probíhala 
v období 1998-1999? 
 Hodně ji přirozeně ovlivňovalo počasí. K prvnímu výjezdu mechanismů z důvodu 
sněžení a vytváření námrazy na vozovkách došlo 17.11.1998. K většímu spadu sněhu (30 cm) 
došlo v období od 12. do 18. ledna. Dešťové přeháňky se sněžením vytvářely na vozovkách  
a chodnících náledí. Únor se vyznačoval mimořádným spadem sněhu (až 60 cm). Silný vítr 
vytvářel vysoké závěje – kalamitní stav. Celkem bylo zimní období 98/99 nepříznivé. Spad 
mrznoucích srážek v prosinci způsobil abnormální nároky na posypové materiály  
i na mechanizmy zimní údržby. Stejně tomu bylo i v lednu. Měsíc únor provázel s vydatným 
sněžením silný vítr až vichřice, který vytvářel na vozovkách obrovské závěje především 
v okrajových částech města a v integrovaných obcích. Na odstraňování sněhu bylo nutné 
objednat na pomoc sněhovou frézu. Koncem února a začátkem března bylo nutné na odklizení 
velkého množství sněhu nasadit stavební stroje. 
 Z mimořádně dlouhého trvání zimního období a nepříznivého průběhu počasí 
vyplynuly zvýšené nároky na pohonné hmoty a mzdové náklady (přesčasy). Na opravy 
poškozených mechanizmů v zimním období vynaloženo 149 376 Kč. Přesčasových hodin 
odpracováno 2 817. 
 Na zimní údržbu měly TS na skladě 223 tun posypové soli a 300 tun posypové drti. 
Spotřeba od listopadu do března činila 547 t soli, 881 t drti a 29 720 l solanky (během zimy 
bylo nutno zajistit chybějící posypový materiál). Mechanizmy byly využity skoro 
stoprocentně – celkem 107 dnů. Náklady na zimní údržbu 1998-1999 činily 3 683 577 Kč. 
 
Plán zimní údržby 1999/2000 
  
 Plán údržby místních komunikací v zimě 1999/2000 byl schválen MR 25. října. 
Obsahoval rozdělení místních komunikací podle pořadí důležitosti a dopravní omezení, lhůty 
pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, spolupráci mezi správcem 
komunikací a ost. orgány, způsob a technologii provádění zimní údržby, kalamitní situace, 
dokumentaci o zimní údržbě, výspravy vozovek, náhrady škod, kontroly. 
 Město bylo rozděleno do 13 pracovních okruhů, vybavených technicky i personálně. 
Vedoucím zimní údržby je ing. Zdeněk Jaďuď. Dispečeři zimní údržby jsou 4, pracovníků 
zimní údržby je 25. 
 Městská vyhláška určuje povinnosti majitelů, správců nebo uživatelů nemovitostí, 
které sousedí s chodníkem – odstraňovat závady ve schůdnosti chodníků znečištěním, 
sněhem, náledím. 
 
 Počátek zimní údržby je plánován od 1.11.1999, konec 31.3.2000. TS budou 
zabezpečovat 511 km silnic, chodníků a cest. Na udržování komunikací jsou připravena  
2 nákl. auta vybavená sypači a radlicemi. Pro udržování chodníků 4 lehká nákl. auta se sypači 
a radlicemi, 1 vozidlo pro střed města se sněhovým koštětem. Pro ruční dočišťování jsou  
2 osádky. 
 Posypovou sůl a drť v 5 až 15 kg balení možno zakoupitx v TS. Při provádění zimní 
údržby je nutné, aby majitelé aut dodržovali při parkování průjezdní pruh na komunikaci –  
4,5 m.  
(x posypová sůl 5 kg 30 Kč, 10 kg 50 Kč, posypová drť 20 kg 37 Kč, volně ložená sůl  
1 kg 3 Kč). 



 
Parkování 
 
 Návrh na řešení dlouhodobého parkování na parkovacích plochách u pivovaru,  
na Malém náměstí a u polikliniky, předložený odborem rozvoje města, MR schválila  
4. března. Kapacita uvedených ploch je 60, 45 a 30 stání – dosud s parkovacími automaty.  
Je nutno řešit pomocí chrpových karet s předplaceným parkováním bez vyhrazování 
parkovacího místa. 
 Pokud jde o zásobování v městské památkové zóně MR odsouhlasila 2.9. návrh 
časového omezení – po projednání s podnikateli a v komisi pro cestovní ruch (s realizací  
na jaře 2000). Doba k zásobování 18.00 – 21.00, 05.00 – 09.00 hodin (návrh). 
 
Dálnice D 11 
 
 Návrh vlády z 21.7., aby z Jaroměře přes Trutnov na státní hranici s Polskem 
nepokračovala dálnice, ale jen rychlostní silnice R 11, vyvolal nesouhlas OkÚ i MR 
v Trutnově. Nadále chtějí prosazovat navrženou dálnici D 11. Z hlediska potřeb EU je taková 
varianta krátkozraká. Intenzivně se angažuje v této záležitosti trutnovský starosta Mgr. Ivan 
Adamec, který se v listopadu zúčastnil ve Štětíně konference o dopravním koridoru v povodí 
Odry, který by v Čechách navazoval na projekt dálnice D 11, založenému představiteli měst  
a obcí v Podkrkonoší. Jednoznačně se pro dálnici vyslovili kromě našich poslanců i poslanci 
polského Sejmu na jednání v Trutnově. V prosinci se jednání v záležitosti dálnice D 11 
zúčastnili i představitelé samosprávy Kamenné Góry a Dolního Slezska. Cílem všeho snažení 
je dosáhnout revokace vládního usnesení k výstavbě dálnice. Vybudování dálnice se už stalo 
otázkou ekonomického přežití regionu severovýchodních Čech. 
 
Místní komunikace 
Silniční správní úřad pro místní komunikace (OVŽP) 
 
 Přehled staveb většího rozsahu, na které vydal OVŽP v roce 1999 rozhodnutí: 
 Rekonstrukce místní komunikace v ulici Úpská v HSM – kolaudace 13.1. 
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Rýchorská v HSM – kolaudace 14.1. Stavba nové 
obslužné místní komunikace v ulici Na Besedě v DSM – kol. rozhodnutí 18.1. Rekonstrukce 
silnice I/16 v ulici Volanovská, Pražská a Na Struze včetně chodníků, veř. osvětlení a 
přeložek inž. sítí – lhůta pro dokončení stavby je stanovena do 31.12.2000. Nová obslužná 
komunikace na Horním Předměstí zajišťující příjezd do prostoru novostavby Supermarketu 
Prima – kol. rozhodnutí 26.11. Rekonstrukce části místních komunikací v ulicích Úpské 
nábřeží, Novodvorská, Procházkova, R.A.Dvorského a R. Frimla na Středním Předměstí – 
kolaud. rozhodnutí 11.8. Autosalon DAEWOO, komunikační část – příjezdová komunikace 
do areálu, parkoviště – kol. rozhodnutí 3.11. Útulek pro zatoulané psy – příjezdová 
komunikace – kol. rozhodnutí 11.8. Zkapacitnění parkoviště u okresního soudu na 2 203 m2 – 
lhůta dokončení do 31.5.2000. Rekonstrukce místní komunikace v ulici Horské  
(od křižovatky s ulicí Čs. armády až k poště v HSM v délce 3 130 m) – kol. rozhodnutí 5.11. 
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Palackého (od Žižkovy ulice po Horní náměstí) – 
kolaud. rozhodnutí 10.9. Rekonstrukce příjezdové a přístupové komunikace ke koupališti  
Na Lukách (od Svažité ulice po konec oplocení areálu koupaliště v délce 639 m) – lhůta 
k dokončení do 31.12.2000. 
 
 K zvláštnímu užívání místních komunikací včetně uzavírek bylo vydáno 425 
rozhodnutí, povolení o připojení nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu nebo 



nájezdu včetně vzájemného připojení komunikací 30, povolení zvláštního užívání veřejných 
prostranství 72. 
 
Povolené a zkolaudované stavby 1999 (SP, ZK) 
 

     
 

     
 
 Povolené a zkolaudované stavby v roce 1999: 
Radiomobil a.s. „Výstavba stanoviště pro mobilní telef. síť na budově interny. Stavební 
povolení vydáno 9.2.1999. zkolaudováno 15/99. 
Město Trutnov (ORM) „Stavební úpravy tělocvičny ZUŠ Trutnov na baletní sál“ v čp. 151 
Školní ulice. SP vydáno 16.8.1999, ZK 12/99. 
Martincovi „Stavební úpravy objektu čp. 70 (lékárna) na Krakonošově náměstí.“  
SP 16.7.1999. 
Město Trutnov (ORM) „Útulek pro opuštěné zatoulané psy“ (od I/99 předčasné užívání 
stavby, 7/99 vydáno kolaudační rozhodnutí). 
Město Trutnov (ORM) „Městské koupaliště.“ Od 07/99 povolen zkušební provoz. 
SONT „Objekt mikrobiologie.“ Po zkušebním provozu ZK 10/99. 
VČP a.s. HK, závod Dvůr Králové „STL plynovod Zahradní Město, Kryblice.“ SP 4.11.1999. 
SONT „Dokončení stavby nemocnice – 2. etapa.“ Pavilon centrálních oper. sálů, vakuová  
a kompresorová stanice, centrální zdroj mediplynů a přípojky, příprava území, přípojky  
pro COS. SP 8.12.99. 
Město Trutnov „Stavební úpravy vzduchotechniky 3. ZŠ. SP 5.1.1999 a ZK. 
Město Trutnov „Stavební úpravy MŠ čp. 106 V Domcích.“ SP 1.2.1999 a ZK. 
Hold Czech Republic a.s. Brno „Supermarket Prima.“ SP 9.6.1999 a ZK. 
Karel Štípek „Autoservis – autolak s byt. jednotkou – Bojiště.“ SP 6.9.1999. 
Ročeň, s.r.o. Praha „Dům keramiky Ročeň – 1. etapa – areál bývalých kasáren.“ SP 
20.10.1999. 



Hipet, s.r.o. Trutnov „Nástavba administrativního objektu firmy Hipet, Sluneční stráň.“ SP 
vydáno 16.11.99. 
MF ČR – Generální ředit. cel Praha „Přestavba celního úřadu čp. 10, Lužická.“ SP 6.12.1999. 
Macejko, s.r.o. Trutnov „Přístavba provozního objektu Autoškoly Macejko čp. 506, Lipová 
ulice.“ SP 8.12.1999. 
SET, s.r.o. Trutnov „Nový výrobní areál firmy SET v ulici Volanovská.“ 
ČEZ a.s. EPO Trutnov 3 „Přechod K7 pro spalování hnědého uhlí“ (úprava fluidního kotle 
pro spalování hnědého uhlí). SP 6.5.1999. 
ČEZ a.s., EPO Tr 3 „Minimalizace odpadních vod – I. etapa.“ SP 19.7.99. 
VAK a.s. Trutnov „Stavební úpravy administrativní budovy“ vedle kina. SP 23.7.99. 
Eurotel Praha „Základová stanice veř. radiotelefonní sítě“ (věž zákl. stanice Poříčí). SP 
vydáno 23.7.1999. 
SBD Trutnov „Řadové garáže ul. Polská.“ Výstavba 40 řad. garáží v prostoru býv. uhelných 
skladů. SP vydáno 25.10.1999. 
Benzina Praha „Rekonstrukce ČS PAM – Benzina, Polská.“ Stavební úpravy na ochranu 
životního prostředí a ovzduší. SP vydáno 29.9.1999. 
Komerční banka Trutnov „Výměna obvodového pláště – zateplení.“ SP i ZK. 
I. nákupní středisko s.r.o. Trutnov „Víceúčelové nákupní středisko Trutnov.“ SP vydáno. 
Eurotel s.r.o. Praha „Základnová stanice veř. radiotelefonní sítě Eurotel Trutnov, Národní.  
SP 1.12.1999. 
Stavokombinát Liberec a.s., Dr. M. Horákové 185/66 Liberec „Supermarket Kaufland, HSM.“ 
SP 21.2.1990. Změna z COV na Kaufland 8.6.1999. Prodejní prostor 1. NP 1 357,91 m2,  
2. NP 2 082,32 m2. 
Město Trutnov (ORM) „Bytový dům 01 v HSM.“ SP 16.9.1998. KR „A“ vydáno 29.11.1999. 
Dvě prodejny, 17 byt. jednotek. KR „B“ 12.1.2000 (1 prodejna, 12 byt. jednotek). KR „C“ 
12.1.2000. Jedna prodejna, 17 b.j. 
 
OVŽP 
 
 Odbor výstavby a životního prostředí vydal v roce 1999 celkem 1909 rozhodnutí. 
 Stavebních povolení bylo vydáno 351 – z toho novou výstavbou 105, orientační 
hodnota staveb 547 mil. korun, počet bytů 22. 
 Změny dokončených staveb, nástavby, přístavby, stavební úpravy: 
a)při vzniku nových bytů 26, orientační hodnota staveb 62 mil. korun, počet bytů 47. 
b)nevznikají nové byty 220, orientační hodnota staveb 181 mil. korun, počet bytů 59. 
Počet ohlášení stavebních úprav, drobných staveb    305 
Počet rozhodnutí – odstranění stavby (demolice)    10 
Počet rozhodnutí – změny užívání stavby     23 
Počet rozhodnutí – umístění stavby      62 
Počet rozhodnutí na úseku zemědělského půdního fondu   69 
Počet rozhodnutí na úseku silničního správního úřadu   527 
 
Bytová výstavba:     zahájených dokončených 
Celkem ve stavbách pro bydlení    19  55 
V tom rodinné domky     19  23 
Bytové domy       -  32 
V nástavbách, přístavbách a stav. úpravách rod. domů 12  8 
V nástavbách, přístavbách a stav. úpravách byt. domů 5  3 
Výstavba bytů v nebytových stavbách (budovách)  10  1 
Byty získané stavebními úpravami nebytových prostor 8  3 



Modernizace bytového fondu     59  29 
 
BAK, a.s. 
 
 Stavební firma BAK, a.s. procházela v roce 1999 obdobím, kdy pokračoval útlum 
investiční výstavby v celé ČR, kdy nebyly dobré výsledky v průmyslu, stát nedostatečně 
podporoval individuální výstavbu, kdy chyběli investoři schopní svůj rozvoj zajišťovat včetně 
investiční výstavby. 
 Stavebnictví prodělávalo krizi, téměř polovina stavebních firem byla ve ztrátě, snížil 
se počet lidí ve stavebnictví zaměstnaných a řada firem z trhu zcela zmizela. V tomto roce  
se firma BAK a.s. soustředila především na získání potřebného množství práce, vnitřní úspory 
a maximální kvalitu veškeré práce. 
 Díky úsilí managementu se podařilo tento kritický rok přežít bez větších otřesů, svými 
výsledky jsme se dokonce posunuli dopředu v tabulce stavebních firem v ČR, kde nyní 
zaujímáme 16. místo, uvádí generální ředitel a.s. BAK Jaroslav Rufer. 
 V roce 1999 provedl BAK stavební práce za téměř 1,1 miliardy korun, zaměstnával 
897 pracovníků, kteří dosáhli výdělku nad průměrem stavebnictví i nad průměrem v ČR – 
téměř 13 100 Kč měsíčně. 
 V Trutnově v roce 1999 pracovala firma BAK především na stavbě gynekologicko-
porodnického pavilonu nemocnice v Trutnově (87 milionů Kč v roce 1999), na dostavbě 
areálu Siemens – SET 2 (12,5 mil. Kč), na drobných stavbách pro různé investory (město 
Trutnov, EPO aj.). Celkem na okrese Trutnov práce v hodnotě 306 milionů korun. 
 Mimo Trutnov pracovala a.s. BAK převážně v okresech Liberec, Jablonec, Semily, 
Hradec Králové, Jičín, Svitavy, Náchod, Ústí n. Orl., Mladá Boleslav, Praha. 
 V roce 1999 byl zaznamenán nárůst zájmu zahraničních investorů – postaveno pro ně 
několik obchodních zařízení a výrobních objektů v celkové hodnotě téměř 200 milionů korun. 
 Firma BAK, a.s., je jedním z podniků, které významně přispěly i do rozpočtu města  
i okresu. Na dani ze závislé činnosti v Trutnově zaplaceno více než 9 milionů korun. Vedení 
firmy má záměry rozvíjet podnik i v roce 2000 a věří, že hospodářská situace v ČR bude lepší, 
umožní získat více zakázek a dosáhnout ještě lepších výsledků. 
 
 Záměrem fy BAK je postavit v Hornově ulici 9 bytů – 3 v samostatných domcích  
a 6 ve dvojdomcích (jeden dvojdomek postavila tady od dubna do července jako předváděcí 
akci). Tímto způsobem výstavby se vrací k původní, ale kvalitativně upravené technologii 
stavění z betonových tvárnic netypicky zateplovaných zevnitř objektu. Použitím této 
technologie se snižují náklady na tepelnou energii. Náklad na postavení domku by se měl 
pohybovat kolem milionu korun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hipet domus, v.o.s. 
 

     
 
 Z činnosti veřejné obchodní společnosti Hipet domus, zabývající se především 
výstavbou rodinných domků v Trutnově, v Nových Dvorech: Na ploše 5 ha zahájila v roce 
1996 v této okrajové rekreační části města stavbu 35 rod. domů – s dokončením se počítá 
v roce 2000. 
 Jednotlivé stavební pozemky jsou velikosti od 750 do 2000 m2. Jsou kompletně 
vybaveny inženýrskými sítěmi (zavedení plynu, elektřiny, splašková a dešťová kanalizace, 
telefon, cesty, chodníky, osvětlení). Stavba menšího domu (všechny jsou atypického tvaru 
podle přání zákazníka) přijde asi na 1,5 mil. korun. Objekty leží v těsné blízkosti lesa, který 
ohraničuje pozemky ze severní a východní strany – mírný svah je otevřen k jihu. Celé území 
splňuje náročné požadavky na moderní bydlení s možností dokonalého odpočinku. 
 Na prodej pozemku a stavbu je možné získat hypotéční úvěr se státním příspěvkem 
4% úroku. 
 
 V roce 1999 se podařilo dokončit a zkolaudovat 3 rodinné domy. Byla zahájena stavba 
dalších dvou s dokončením v roce 2000. Žádná stavba společnosti se nedostala vinou 
nedostatečného financování do stavu, kdy by musela být v rozestavěném stavu 
zakonzervována a dělala by celé lokalitě ostudu. 
 Firma zvažuje i další investiční příležitosti. Vzhledem k současnému stavu 
hospodářství, který má stále negativní vliv i na propad ve stavební výrobě, jsou však tyto 
plány prozatím ve fázi příprav. 
 
Správa a údržba silnic 
 
 Činnost SÚS Trutnov spočívala v roce 1999 převážně v údržbě (udržování sjízdnosti 
silnic, především v zimním období). Na žádné větší akce rozpočtové prostředky nestačily – 
původní rozpočet 85 mil. korun byl sice v průběhu roku povýšen na 93 mil., ale hodně z nich 
„sebrala“ zima 98/99 – více než 40 mil. korun. V dosavadní historii SÚS to bylo nejvíc – 
viníkem především počasí s mnoha výkyvy. 
 Na Trutnovsku jsou dnes v zimě prakticky všechny komunikace ošetřovány chemicky, 
solankou (roztokem soli), kterou si podnik pro svou potřebu vyrábí. Škvára se jako posyp už 
neužívá stejně jako sůl a drť. V roce 1999 bylo spotřebováno 9 000 l solanky. (Na její výrobu 
spotřebováno 3 800 t soli v hodnotě 5,7 mil. korun). Ústup od škváry, drti a soli vyplývá  
i z ekonomických důvodů (dražší) i ekologických. 
 SÚS Trutnov se stará v okrese o 118 km I. třídy, 248 km II. a 309 km III. třídy, dále  
o mosty, kterých tu je 285. 



 Počet stromoví (kolem 14 000) se prakticky nemění – co se pokácí, to se obnoví 
(ročně kolem stovky stromů, většinou jehličnanů). 
 Technické vybavení bude v roce 2000 vylepšeno zakoupením zametacího stroje  
za 6,5 mil. Kč. Bude využíván především na horách, na Vrchlabsku. Spolupráce 
s meteorologickou službou je možná jednak přes systém Netis z Prahy (údaje na počítači  
o klimatických podmínkách vybraných míst), jednak přes teletext (v současnosti více 
vyhovuje). SÚS zaměstnává 987 pracovníků s průměrným platem 8 700 Kč. Řadu akcí 
(údržbu mostů a opěrných zdí, odvodňování silnic aj.) zadává dalším firmám. Ředitelem 
trutnovské SÚS je Zdeněk Kos. 
 
Repare, s.r.o. 
 
 V areálu SÚS v Poříčí se nachází společnost Repare, s.r.o., která provádí opravy 
komunikací – výspravy obalovou drtí a penetračním způsobem, opravy mostů, opěrných zdí, 
dopravní značení vozovek, tryskání konstrukcí struskou a vodním paprskem. Má 21 
pracovníků s průměrným platem 13 000 včetně přesčasů. Obrat v roce 1999 35 mil. Kč (práce 
nejen pro SÚS, ale i pro obce). Živičných nátěrů na vozovkách státní silniční sítě v okrese 
Trutnov (ale i Hradec Králové) bylo provedeno v hodnotě 13 mil. Kč. V Lamperticích 
provedla společnost 70 metrovou opěrnou zeď (za milion korun). Opravila i 14 mostů (římsy, 
opěry, zábradlí), dále horizontální dopravní značení na všech silnicích I. třídy v okrese  
za 5 mil. Drobná výsprava na silniční síti a místních komunikacích Trutnova i okolních obcí 
bylo provedeno v hodnotě 7,6 mil. Kč. 
 Vozový park Repare (nákladní auta, speciální stroje – lajnovače, tryskací na výspravu, 
kompresory aj.) je v hodnotě 12 mil. Kč – dostačuje. 
 V roce 2000 má společnost přesídlit z areálu SÚS (zde platí pronájem 500.000 Kč 
ročně) do Kalné Vody, do rekonstruovaného objektu býv. Sběrných surovin. (Jednateli 
společnosti Repare jsou Václav Melichar a Miroslav Udatný). 
 
Silnice HK, a.s., divize 03 Trutnov 
 
 Silnice Hradec Králové, a.s., divize 03 Trutnov, realizovaly na území města Trutnov 
v roce 1999 tyto akce: 
 Rekonstrukce Vodní ulice (1.9.-17.12.) v objemu 2,828.000 Kč (bez DPH). 
Rekonstrukce komunikace, chodníků, sanace býv. Mlýnského náhonu, zřízení parkovacích 
stání, nový systém odvodnění, veř. osvětlení. (Druhá část ulice od BAK, a.s. po Malé náměstí 
v roce 2000 s předpokládaným objemem prací 2 miliony korun). Investorem MěÚ Trutnov. 
 Rekonstrukce České ulice v termínu 8.10.98 do 31.5.99 ve finančním objemu 
1,442.000 Kč. Investorem TS. 
 Živičné krytové úpravy – chodník na Zelené Louce (51.000 Kč), výsprava výtluků 
v Oblanově (78.000 Kč), Pod Chmelnicí (52.000 Kč), Dlouhá ulice (256.000 Kč). Investorem 
TS. 
 Další významné akce společnosti: 
Úpravy silnice I/16 Volanov – Siemens (BAK, a.s. Trutnov). Příjezdové komunikace Siemens 
SET 2 (BAK). Zpevněná plocha před garážemi BAK. Komunikace k útulku pro psy 
(Průmstav Trutnov). Živičné kryty u supermarketu Kaufland (Silkom Frýdlant), u autosalonu 
Daewoo (BSS Trutnov), Volkswagen (Avant HK), rekonstrukce dvora okresního soudu  
(OS Trutnov), panelová plocha Karto (Karto, s.r.o. Trutnov), Horní Staré Město – technická 
infrastruktura (MěÚ Trutnov). 
 



Řešení komunikací na Kryblici 
 
 Trutnovské dopravě, především rekonstrukci městských komunikací, byla 
v posledních letech věnována značná pozornost – bylo už dosaženo výrazného zlepšení. 
Nedořešena je však otázka parkování a odstavování aut, např. v sídlišti Zelená Louka. 
Velkým dopravním problémem je však Kryblice. 
 Ta je městskou čtvrtí, která je v současné době naprosto nevhodně napojena na páteřní 
komunikační systém města. Dopravně je napojena z ulice Na Struze komunikací M. Gorkého 
a pro vozidla s omezenou nosností přes most u krytého bazénu ulicí Svažitá. Komunikace pro 
motorová vozidla vyžadují kompletní rekonstrukci. Most přes Úpu je ve špatném technickém 
stavu a po vybudování nového mostu by se měl stát komunikací pro pěší a jezdce na kolech. 
 Chodníky na Kryblici nemají žádné podkladné vrstvy mimo písku a nemají potřebnou 
nosnost (i šíři) pro úklidovou techniku, obrubníky jsou zčásti vyvrácené. 
 Neuspokojivé jsou i podmínky parkování v celé lokalitě, a to i po částečném řešení 
realizovaném zjednosměrněním některých ulic, a tím vytvořením zákonných podmínek  
pro parkování alespoň po jedné straně komunikace (jde o ulice v úseku ohraničeném ulicemi 
M. Gorkého, V. Nezvala a M. Majerové, které vyvolalo některé bouřlivé nesouhlasy). 
 Aby byl co nejméně narušen příjezd na Kryblici, bylo navrženo nejprve vyřešit 
rekonstrukci ulice Svažitá a výstavbu nového mostu. Po zprovoznění provést rekonstrukci 
ulice M. Gorkého. Rekonstrukcí těchto dvou komunikací by bylo vyřešeno dopravní napojení 
kryblické lokality na dopravní systém města. Následně pak postupně řešit rekonstrukce 
ostatních komunikací na Kryblici. Řešení parkování snad přinese studie řešení dopravy  
ve městě – zpracovává se (ATIP Trutnov). 
 
Urbanistická studie „Dopravní obslužnosti města Trutnova“ 
 
 9. prosince schválila MR výsledek vyzývacího řízení na zpracování urbanistické studie 
„Dopravní obslužnosti města Trutnova“ a uložila vedoucímu ORM a ÚP ing. Podlipnému 
uzavřít SOD s vítěznou firmou ATIP, a.s., Trutnov. 
 
Průmstav spol. s r.o. 
 
 Průmstav Trutnov, s.r.o., byl založen společenskou smlouvou 16.9.1997 a zapsán  
do obchodního rejstříku 1.10.1997. 
 Společnost vznikla odtržením od akciové společnosti PST – Průmstav jako nový 
subjekt. Do nově vzniklé firmy přešlo 80 pracovníků. 
 Od 1. března 1999 došlo k přestěhování společnosti z Kladské ulice v Trutnově – 
Poříčí do zrekonstruovaných prostor v 2. patře budovy stomatologického střediska na Polské 
ulici. Zároveň došlo i k přestěhování stavebního dvora do Náchodské ulice (mezi 
zahradnictvím a areálem Technických služeb Trutnova). 
 
 V roce 1999 dokončil Průmstav po firmě Stavos Bytový dům 03 (Eurobyty) v Horním 
Starém Městě. Dále dokončil (s předstihem dvou měsíců) i 17 nových bytů v Bytovém domě 
01 v Horním Starém Městě. 
 V Trutnově bylo v tomto roce předáno kromě menších akcí:  
Rekonstruovaná tělocvična v základní umělecké škole na baletní sál.  
Rekonstruovaná tělocvična střední zdravotnické školy. 
Vybudování opěrné zdi v Horské a Lipové ulici. 
Rekonstruované balkony panelových domů v Náchodské ulici. 
Výstavba nového autosalonu Volkswagen (podíl na dokončení). 



 
 V roce 1999 věnovala firma mimořádnou pozornost a úsilí k získání certifikátu 
systému jakosti dle požadavku ČSN EN ISO 9002. Jednatelem společnosti je Václav Plšek. 
 
Regulační plán Nových Dvorů 
 
 Zadání regulačního plánu Nových Dvorů v Trutnově (zpracoval odbor rozvoje města) 
schválilo MZ 21. září 1999. Zadání bylo zpracováno na základě provedených a 
vyhodnocených průzkumů a rozborů současného stavu území, dostupné územně plánovací 
dokumentace a závěrů vyplývajících z požadavků MěÚ Trutnov, případně z podkladů 
poskytnutých správci sítí a veřejnosti. 
 Jaké byly důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje 
území? 
 V poslední době narůstá v Trutnově společenský tlak a potřeba připravit podmínky  
pro intenzivnější rozvoj bytové výstavby. Včasná územní a technická vybavenost sníží 
náklady na výstavbu bytů a rodinných domků a zamezí i chaotické výstavbě likvidující 
životní prostředí. 
 Město Trutnov má zpracovaný územní plán, schválený MZ 18. října 1998. V územním 
plánu jsou zóny pro budoucí výstavbu rodinných domků a bytů jednoznačně určeny. Jednou 
z těchto lokalit je území Nových Dvorů, kde je zároveň zachováno velice kvalitní přírodní 
prostředí, sloužící pro neorganizovanou příměstskou rekreaci. Úkolem regulačního plánu je 
najít řešení a stanovit podmínky pro budoucí skloubení obou funkcí – bydlení a rekreace. 
 Město Trutnov zastoupené ORM vypsalo na počátku roku 1997 veřejné výběrové 
řízení na zpracovatele ÚP zóny Nové Dvory, který by měl podrobnější formou rozpracovávat 
zásady využití území z ÚP města, které je určeno především k bytové zástavbě. 
Zpracovatelem úkolu byl určen Ateliér NOC TEC Praha, zastoupený ing. arch. Jiřím Vítem. 
 
 Řešeno území o celkové ploše 90 ha je na jihu vymezeno ulicí Novodvorskou a 
Libušinkou. Hranice probíhá dále nad Dračí roklí a po okraji lesních masivů Lány a Bučina 
směrem severním. Na severozápadě tvoří hranici okraj lesa Zeleného kopce, na jihu severní 
hrana Červeného kopce. Zde je řešené území omezeno okraji pozemků rodinných domků, 
přiléhajících k ulici Rybově. Území řešené v regulačním plánu Nových Dvorů nezahrnuje 
lokalitu v posledních dvou letech vznikajících rodinných domků a vil v sv. části Nových 
Dvorů, na kterou byla v roce 1995 schválena samostatná zastavovací studie  
od ing. arch. Misíka. 
 Zadání regulačního plánu Nové Dvory dále zahrnuje požadavky vyplývající pro řešení 
území z ÚPMT, požadavky vyplývající z širších vztahů řešeného území k ostatním částem 
obce z hlediska urbanistické kompozice, dopravy, občanského a technického vybavení, 
požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů  
a výhledů, na vymezení zastavitelných území. 
 
Vrapo, spol. s r.o. 
 
 Vrapo, s.r.o., progresivní firma, která se rychle – kvalitou své práce – prosadila nejen 
v Trutnově samém, ale i v okrese. Zajišťuje malby bytů a staveb, nátěry oken, dveří, nábytku, 
fasád a konstrukcí střech, tapetování (tapety textilní, papírové, polyesterové kazety i 
písmomalířské práce). 
 Sídlem firmy je nový objekt v HSM s fasádou, která už sama o sobě dělá dobrou 
reklamu podniku. Technicky je dobře a moderně vybaven - v poslední době elektrická řezačka 



na polystyrén, bourací kladivo. Firma se v Trutnově může pochlubit vzorně provedenou 
kompletní fasádou a úpravou oken podniku Siemens, obnovenou fasádou restaurace Kotvy  
na Horské třídě, novou fasádou na zateplených domech v ulicích HSM, na Kryblici, v ulicích 
Polská, Palackého, Vodní, Žižkově aj. Moderní úpravy trutnovských škol a školek – fasády 
jsou dokladem kvality práce. 
 Firma pracuje i mimo Trutnov. Pro zlepšení dopravy zaměstnanců byl pořízen 
dodávkový automobil Ford. Vrapo plně využívá zkušeností ze semináře tzv. Benátské štuky 
v Cesenaticu (Itálie) – nová technika a materiál při úpravách exteriérů a interiérů. Velmi 
kladný vztah má ke sportovnímu dění – podpora nejmladších fotbalistů a basketbalistů. 
 
 
 
 
  



5. Průmyslová výroba 
 
Pivovar Krakonoš 
 
 V roce 1999 se podařilo trutnovskému pivovaru Krakonoš stabilizovat odbyt piva  
na úrovni roku 1998. Odbyt lahvového piva poklesl o 2017 hl a odbyt sudového piva vzrostl  
o 1901 hl – navíc bylo prodáno do pivovaru Hlinsko 1050 hl prokvašené mladiny v cisterně. 
V první polovině roku klesl odbyt piva oproti roku 1998 o 2904 hl, ale tuto ztrátu se podařilo 
v druhém pololetí vyrovnat. Vliv na zlepšení odbytu měly příznivé klimatické podmínky 
v září, zavedení lahví NRV od 1.5. a udržení ceny piva (od 1.6.1997) a zvýšení cen piva 
Plzeňských pivovarů, Budvaru a dalších výrobců. Podařilo se také rozšířit zásobování  
do Prahy, na Liberecko a Jaroměřsko. Pivovar se zbavil úvěrů – loni ještě 13 mil. Kč. 
 Odbyt minerálky Poděbradka vzrůstal až do otevření obchodních domů Kaufland  
a Prima. Ještě více poklesl odbyt nealko nápojů ze sodovkárny Příbram. Průměrný počet 
zaměstnanců se snížil o 3 na 66, průměrná měsíční mzda se zvýšila o 1 117 Kč, tj. o 9,15 %. 
Hospodářské výsledky roku 1999: 
 Celkem vyrobeno 119 163 hl piva – z toho 23 062 hl desítka světlá, 1 402 hl 10 tmavá, 
94 365 hl 12 světlá a 334 hl 14 světlá. 
 Odbyt piva činil 125 782 hl – z toho sudy 75 164 hl, lahve 49 568 hl, cisterny 1 050 hl. 
Desítka světlá sudy 10 891 hl, lahve 10 169 hl, cisterny 1 050 hl. Desítka tmavá sudy  
1 358 hl, lahve 153 hl. Jedenáctka světlá lahve 1 223 hl. Dvanáctka světlá sudy 62 915 hl, 
lahve 37 823. Čtrnáctka světlá lahve 200 hl. 
Prodej zboží: 
Pito lahve 437 hl. Dia lahve 276 hl. Nealko 1 824 hl. Minerálky 5 823 hl. Tržby za zboží 
11 619 000 Kč (loni 10 475 000 Kč), z toho prodejna 2 667 000 Kč. 
Krmné odpady: 
Mláto 284 t, kvasnice 1 840 hl. 
Výroba 112 129 000 Kč, mzdové prostředky celkem 10 554 Kč. 
Průměrná měsíční mzda 66 zaměstnanců činila 13 326 Kč. 
 
Ekvita, spol. s r.o. 
 
 Firma Ekvita, která v roce 1998 prožila (a přežila) krizové období, se zaměřila v roce 
1999 na jiné oblasti strojírenství, než je jenom výroba textilních strojů. 
 Ukončením vývoje paketovacích lisů a hlavně realizací projektu vlastní konstrukce 
(Pac Master – stroj na recyklaci použitých kartonů) si vytvořila dobré vstupní podmínky  
pro rok 1999. Utlumila výrobu teplovodních čerpadel a nahradila ji výrobou převodovek pro 
malou mechanizaci pro firmu Agria. Dosáhla tak svého cíle – specializaci na přesné obrábění 
s následnou kompletací montážních celků a rozdělení výrobních programů do tří na sobě 
nezávislých směrů. Tím dosáhla lepšího využití strojního parku, hlavně CNC techniky, která 
běží ve třech směnách. 
 Tato skutečnost příznivě ovlivnila celkovou situaci ve firmě, stabilizovala pracovní 
síly a snížila podíl ručních profesí. 
 Zvýšeným objemem zakázek zapojila Ekvita do spolupráce i řadu firem z Trutnova  
a okolí a přispěla tak k zvýšení zaměstnanosti v regionu. 
 Ekvita, spol. s r.o., Náchodská ulice, je nadále zaměřena na export a spolupráci se 
zeměmi EU. Firma zaměstnává na 100 pracovníků a dosáhla poprvé ve své historii tržeb  
přes 72 milionů korun. Průměrná mzda pracovníků Ekvity dosáhla v roce 1999 11 156 Kč. 
 Firma pokračuje také v investicích do nových technologií, které činí za sedm let více  
 



než 22 milionů korun a drží Ekvitu na špici strojírenských firem nejen v regionu. 
 Ředitelem společnosti je Jaromír Jeleček. 
 
Hacar, a.s. 
 
 Hacar, a.s., Hradec Králové, závod Trutnov, Libušina (někdejší ČSAO) nabízel v roce 
1999 prodej a servis nákladních a užitkových automobilů Daewoo Avia – Daewoo Lublin, 
výrobu a montáž skříňových nástaveb na převoz pekařských, masných a jiných potravin  
a průmyslového a textilního zboží, výroba a montáž valníkových nástaveb včetně konstrukce 
a plachet (s termínem dodání do čtyř týdnů), výrobu a montáž skříňových nástaveb  
na podvozky nákladních a užitkových vozidel, všech zahraničních vozidel, prodej náhradních 
dílů a příslušenství k základním a užitkovým automobilům Avia-Lublin, zajištění leasingu, 
montáž hydraulických Dantel, Bar, montáž hydraulických ruk Panoba, montáž chladicích 
zařízení Carrier, Hermo King. (V roce 1999 realizoval závod na 250 kusů různých nástaveb – 
zaměstnával 60 pracovníků.) 
 K novým výrobkům společnosti Hacar patří mobilní stánek pro prodej grilovaných 
kuřat a mobilní výčepní stánek (zařízení je určeno pro podvozky veškerých užitkových 
automobilů kategorie N1.) První z nich přijde na 365.000 Kč bez DPH a podvozku, druhý  
na 558.780 Kč bez DPH. 
 Kvalitní prodejní služby zabezpečuje autosalon o prodejní ploše 200 m2. Skříňové 
nástavby HACAR jsou buď celopanelové, složené z celoplošných sendvičových panelů 
vyráběných metodou vakuové lepení nebo s ocelovou kostrou. Všechny pak v kategoriích: 
přepravník, skříň zateplená, izotermická nebo mrazicí (s použitím chladicího agregátu). 
 Nástavby se uplatňují při převozu potravinářského zboží, masa ve visu, pekařských  
a cukrářských výrobků. V nabídce jsou dělené nástavby, nízké, izolované s chlazením, pěti  
až osmidveřové, s posuvnými dveřmi i dvoupodlažní. 
 Výroba skříňových nástaveb HACAR se řídí normou jakosti ISO 9002 a mezinárodně 
platný certifikát organizace British Standards Institution má. Obdržela ho už v roce 1992. 
 
Texlen Trutnov 
 
 Od 1. července 1999 má Texlen následující organizační uspořádání. Základní schéma 
skupiny Texlen je: Texlen Linen, a.s., Texlen, a.s., Texlen-Přádelna, a.s., Texlen-Lena, a.s., 
Texlen-TLK, a.s. a Texlen-Bělidlo, a.s. 
Struktura Texlenu: 
 V roce 1999 došlo podle záměru k realizaci projektů, které měly za následek snížení 
počtu subjektů v rámci holdingu Texlen. 
 V únoru vznikla společnost Texlen-Přádelna, když byla založena z majetku Texlenu-
Vochlovna a přádelny lnu (ta společnost se později sloučila s Texlenem-Linen) tak, že do ní 
byla převedena ta část této společnosti, která představovala vlastní výrobu lnářských přízí. 
 Od června je výroba tkalcoven a úpraven tkanin soustředěna do společnosti Texlen-
Lena, do které patří závod v Mladých Bukách, Studenci, Poříčí a Rudníku. V závodě Mladé 
Buky je organizačně začleněn rovněž provoz konfekce na Horské a nemovitosti tkalcoven 
v Úpici – v základním závodě byla textilní výroba ukončena k 31.12.1998 a v provozovně  
„U Machů“ bude ukončena k 31.12.1999. 
 Dále došlo k zániku právní subjektivity Texlenu-Horská a Texlenu-Centrolen 
v Trutnově. Obě tyto jednotky byly sloučeny s Texlenem, a.s. Protože z Horské byla 
v průběhu roku výroba niťárny převedena do Texlenu-Přádelna, provoz skárny je 
přemisťován do Mladých Buků, stává se Texlen, a.s., společně s Texlenem Linen, a.s., 
firmami, které budou zajišťovat prodej. 



 V letošním roce 2000 dojde pravděpodobně ke sloučení Texlenu-Přádelny, TLK  
a Bělidla, a tím bude plánovaný záměr centralizace holdingu završen. 
 
 Předmětem činnosti Texlen-Linen, a.s., Horská 52 je koupě zboží za účelem dalšího 
prodeje a prodej v rámci živnosti volné, zprostředkovatelská činnost v rámci živnosti volné, 
marketingové služby, činnost organizačních a ekonomických poradců, půjčování – pronájem 
strojního zařízení, strojů, leasing, poradenství v nákupu a prodeji zboží. 
 Přestože společnost Texlen Linen byla založena teprve v roce 1998, jedná se  
o společnost, kterým napojením na největšího lnářského výrobce v Čechách Texlen Trutnov a 
držením kontrolního balíku akcií této společnosti v podstatě představuje tento tradiční podnik. 
 V dubnu 1998 společníci Texlen Linen, ing. Petr Vik a ing. Jaroslav Buda odkoupili 
68 % akcií společnosti a převzali vlastnická práva k celému holdingu Texlen. 
 
 Texlen je přední textilní výrobce v České republice. Výrobní program je zaměřen  
na zpracování lnu. Texlen je připraven nabídnout zákazníkům celé spektrum výrobků 
v lnářském oboru – třené vlákno, lnářské příze, lnářské kusové výrobky – domácí textil, tj. 
utěrky, ubrusy, stolní soupravy apod., módní lněné tkaniny s úpravou na přání zákazníka  
ve všech požadovaných jemnostech od košilovin po těžší oděvní tkaniny. 
 
Vývoj výroby: 
    1996  1997  1998  1999 
Třený len v t   421  427  405  436 
Vochlovaný len v t  761  886  994  896 
Vochlovaná koudel v t 301  310  320  306 
Lnářské příze v t  1079  1343  1455  1448 
Lnářské příze v Mm  12314  17242  19278  19552 
Tkané příze a nitě v t  529  551  625  598 
Tkaniny režné v km  5823  6081  6714  6520 
Tkaniny režné v M proh 8638  9542  10079  9900 
Tkaniny upravené v km 12249  12410  12136  11043 
Kusové výrobky v tis. Ks 9851  10310  9746  9020 
Výroba konf. v km obruby 21160  24022  20823  21793 
 
 Vyhodnocení plnění podnikatelského záměru v roce 1999: Podnikatelský záměr 
společností holdingu Texlen, a.s., na rok 1999 byl po letech decentralizovaného řízení první, 
který bylo lze považovat za skutečně společný záměr. Vycházel z podnikové metody, 
zpracovaného plánu, který proti dřívějším v mnohém izolovaným ročním plánům a záměrům 
jednotlivých společností vykazoval vysokou míru provázanosti hlavních vnitroholdingových 
kooperací. 
 
 Hlavní cíle podnikatelského záměru byly zachyceny v plánu roku 1999 a jeho 
rozhodujících úkolech. Došlo k realizaci záměru vybudovat silné základní výrobní jednotky 
Texlenu, což se projevilo zejména v plnění hlavních úkolů náročného plánu v technických 
jednotkách. Přes nevyrovnané výsledky v průběhu roku a citelný pokles fakturace v letních 
měsících se nakonec podařilo zajistit navýšení tržeb o téměř 3 % a kladný hospodářský 
výsledek v součtu za všechny jednotky. Ke konci roku 1999 zůstaly zachovány pracovní 
příležitosti pro 1 689 zaměstnanců, když došlo ke snížení stavu o 114 osob oproti roku 1998.  
I když nedošlo zatím k optimalizaci počtu prac. míst na 1 500, došlo v roce 1999 ke zvýšení 
průměrné měsíční mzdy na 10 000 Kč (nárůst o 12 %). 



 Za celý rok bylo dosaženo následujícího plnění rozhodujících úkolů plánu za celou 
skupinu: 
 
Ukazatel Jednotka Plán Skutečnost % Plnění
Prodej- tis. Kč 1 102 787 982 164 89
-tuzemsko tis. Kč 349 185 327 449 94
-export tis. Kč 753 602 654 715 87
Výroba lněn. vlákna tuny 681 822 118
Výroba lněn.přízí Mm tuny 21 600 19 552 91
Výroba tkanin tis. m 7 407 6 520 88
Kusové výrobky tis. ks 9 629 9 020 94
Hosp. výsledek tis. Kč 20 017 13 318 67
Průměrná mzda Kč 9 708 9 967 103
 
 Důležitým záměrem splněným v roce 1999 bylo dokončit období změny systému  
a přitom dosáhnout pozitivních hospod. výsledků.  I když se nepodařilo naplnit všechny 
hodnoty plánu, byl meziroční vývoj pozitivní, a to především v hlavních ukazatelích – prodej, 
export, hospod. výsledek. 
 Zjednodušení systému se podařilo splnit k 30.6.1999. Nejdůležitější cíl 
podnikatelského záměru – postupná transformace v podnik, který „přežije“ vstup ČR do EU – 
byl plněn (změny v organizačním uspořádání, příprava na certifikaci norem ISO, zvýšená 
orientace na trhy Unie, přímé obchodní aktivity, zlepšování dodavatelského systému, 
zvyšování obch. obratu, přímý dovoz lněného vlákna zejména z Belgie a Francie). 
 
 Plán výroby přízí se zaměřil na maximální využití předpřádacího systému MACKIE. 
Výroba přízí z tohoto systému, jež jsou dopřádány na dopřádacích strojích PH, dosáhla  
za celý rok objemu 306 t (překročení o 22 %). 
 V průběhu roku byl splněn záměr využívat rozhodující tkalcovskou techniku 
DORNIER a SULCER ve čtyřstěnném režimu – přemístěno z Úpice 32 stavů SULCER. 
 
 Náklady na výrobu pro rok 1999 byly minimalizovány hlavně v oblasti režijních 
nákladů se snahou maximálního zlevnění výroby a tím udržení konkurenceschopnosti na trhu. 
 Došlo k dokončení akcí spojených s přesunem výroby do Texlenu – Lena, a.s.,  
a do Texlenu Přádelna, a.s. s náklady nutnými na údržby rozhodujících strojních zařízení. 
Podle plánu byly realizovány nejnutnější akce spojené s údržbou budov, sociálních zařízení  
a opatření k odstranění důsledků minulých havárií. Výdaje tohoto charakteru dosáhly v roce 
1999 více než 20 mil. Kč. Za hlavní neúspěch je nutné považovat nevytvoření prostředků  
na zahájení celkové rekonstrukce střech v Texlenu - Přádelna, a.s. 
 V roce 1999 byly splněny dva záměry v oblasti pořízení nových strojů. Bylo 
instalováno snovadlo v Texlenu - Lena, a.s., barvicí aparát na barvení malých partií přízí  
do Texlenu – Bělidlo, a.s. K realizaci byl připraven projekt modernizace úpravny a tiskárny 
tkanin (prvním strojem, který bude podle tohoto projektu pořízen, bude pračka). 
 
 Souhrnně lze hodnotit rok 1999 jako úspěšný, a to i přes jeho značnou nevyrovnanost. 
Úspěšný závěr roku přinesl znovudosažení zisku. Zisk za všechny jednotky činí více než  
13 milionů korun v prostém součtu, lze tedy předpokládat i dosažení konsolidovaného zisku,  
a to i přesto, že nebyl naplněn plán 20 mil. Kč. 
 Díky hospod. vývoji v průběhu roku bylo možné splatit bankovní úvěry v objemu více 
než 50 mil. Kč, dodavatelské úvěry a leasingy na stroje v objemu téměř 20 mil. Kč, dále snížil 
závazky spojené s financováním provozu. Také dluhy na odvodech do státního rozpočtu  



a fondů soc. zabezpečení se podařilo do konce října vyrovnat. 
 
 Jak byly plněny rozhodující úkoly dceřiných společností v oblasti hmotné výroby 
v roce 1999? 
 Spotřeba lněného stonku v tírně 3 050 t (plán), 2 915 t (skutečnost). Výroba přízí  
z 1. systému 250 t, 306 t. Výroba lnářských přízí – koudelek 675 t, 656 t. Výroba lnářských 
přízí celkem 21 600 Mm, 19 552 Mm. Prodej nití celkem 73 t, 74 t. Výroba skárny 500 t,  
524 t. Úprava přástu a přízí 3 218 t, 2 957 t. Výroba šlichtovaných osnov 4 254 km, 4 523 km. 
Výroba režných tkanin v Ml. Bukách 6 703 M proh, 5 366 M proh. Výroba režných tkanin  
ve Studenci 3 614 M proh, 4 001 M proh. Úprava tkanin v Poříčí 4 770 km, 4 267 km. Úprava 
tkanin v Rudníku 7 500 km, 6 767 km. 
 
ČKD Dukla, a.s. 
 
 ČKD Dukla, a.s., Praha, závod Trutnov se v roce 1999 zaměřil především na získávání 
nových zahraničních trhů a na intenzifikaci výroby. 
 V zahraničním odbytu se podařilo závodu umístit své výrobky v Německu, Švédsku, 
Polsku, Litvě, Ukrajině, Slovensku, Slovinsku, Řecku, Kypru a Rusku. Podařilo se 
zkompletovat sortiment výrobků v tlakových nádobách do topných systémů a systémů 
rozvodů pitné vody včetně nádob o průměru 3 600 mm a objemu 63 000 l. 
 Na chod závodu v roce 1999 měla negativní vliv nevyjasněné situace u rozhodujícího 
akcionáře společnosti – ČKD Holding Praha. Přesto se závodu podařilo nejenom si udržet 
dosavadní zákazníky, ale rozšířit i jejich okruh, což vytváří dobré předpoklady pro prosperitu 
v následujících letech. Pro tento cíl byly podniknuty i kroky vedoucí k právní subjektivitě 
závodu a jeho formální samostatnosti. 
 Uvnitř závodu došlo v roce 1999 k dalším organizačním změnám. Stav zaměstnanců 
k 31.12.1999 činil 130 pracovníků. 
 V tomto roce probíhaly i práce na odstranění starých ekologických závad v ulici 
Sokolská. Dělo se tak pod přísným dohledem státních, okresních a městských orgánů. 
Výkonné práce byly ohodnoceny kladně – spolupráce všech zúčastněných stran je velmi 
dobrá. 
 
Siemens Elektropřístroje, s.r.o. Trutnov 
 
 V roce 1999 dochází k postupnému oddělování majetku, výrobního programu  
a pracovníků do tří společností: 
 Siemens Elektropřístroje, s.r.o. – SET HL, s.r.o. SET A and D, s.r.o., Siemens 
Elektropřístroje, s.r.o. 
 Jaký je jejich výrobní program a kolik pracovníků zaměstnávají? 
 Siemens Elektropřístroje, s.r.o. má 980 pracovníků a zabývá se výrobou 
automobilových a telekomunikačních relé a výrobou nástrojů a jednoduchých automatů. 
 SET HL, s.r.o. zaměstnává 480 pracovníků a zabývá se výrobou optických konektorů 
pro kabely s optickými vlákny a laserové moduly. 
 SET A and D, s.r.o. má 400 pracovníků. Jejím programem je výroba transformátorů, 
AS-interface, kontakty Sírius, snímače Bero. Tato společnost vyrábí z větší části v nové hale 
ve Volanově. Sem se přestěhovala před rokem. (Vysvětlení k uvedeným výrobkům: bera-
induktivní bezdotykové snímače, pomocné kontakty Sírius, komponenty pro nadproudová 
relé, modely AS-Interface a nejnověji také k tomu patřící napájecí zdroje. Tyto výrobky  
se používají v průmyslu, nejčastěji k řízení a automatizaci výrobních procesů. 



 Výroba traf se nachází v Trutnově v areálu ul. Komenského. Pracuje tu na 50 
zaměstnanců a vyrábí se tu transformátory, i třífázové. Z důvodů velké hmotnosti pracují  
ve výrobě traf převážně muži, zatím co při výrobě ve Volanově převažují ženy (montáž 
jemných součástek). 
 
 Od roku 1993 vlastní německá společnost Siemens část bývalého podniku ZPA.  
Do modernizace výroby a výstavby nového závodu ve Volanově investovala dvě miliardy 
korun. Celkový obrat svých tří trutnovských společností pozvedla ze 180 mil. Kč  
na 2,5 miliardy a zvýšila počet zaměstnanců z necelých 500 na nynějších 1 700. V polovině 
roku 1999 vedení mateřské společnosti Siemens oznámilo, že část svých provozů v Trutnově 
prodá. Ze tří trutnovských firem zůstane Siemens AG vlastníkem nově vytvořené společnosti 
SET A and D, která vyrábí v nové továrně. 
 
 Mnichovská firma Infineon Technologies AG, která je dceřinou firmou Siemens AG  
a vlastní trutnovskou společnost SET HL, vstoupí (koncem roku 1999) na burzu. Vlastník 
trutnovské společnosti Siemens Elektropřístroje, rovněž mnichovská Siemens 
Elektromechanical Components, má být prodán buď společnosti nebo finančnímu investorovi. 
 
 V průběhu roku 1999 koupila firma Infineon Technologies část divize HL a s ní i SET 
HL, s.r.o. v Trutnově. Vznikla tak samostatná firma Infineon Technologies Trutnov, s.r.o., 
zapsaná 11.1.2000 v obchodním rejstříku. Dochází k nárůstu pracovníků na 500 a k získání 
nových výrobních prostor v bývalých kasárnách.  Postupně se ze SRN stěhují další výrobní 
linky. 
 23.11.1999 koupila firma Tyco International Bermuda od Siemens divizi EC, a tím  
i Siemens Elektropřístroje, s.r.o. Tato společnost byla pak začleněna do divize Tyco 
Electronics. Při převzetí výroby a pracovníků došlo k jednorázové akci s cílem zvýšit 
produktivitu práce a tak firma v Trutnově musela snížit počet pracovníků o sto. Většina z nich 
však našla uplatnění ve zbývajících dvou společnostech SET A and D, s.r.o. a Infineon 
Technologies Trutnov, s.r.o. 
 
 Ze Siemens Elektropřístroje, s.r.o. tak vzniklo změnou majitele i jméno společnosti 
Tyco Electronics Trutnov, s.r.o., se stejným výrobním programem. 
 
 Největšími změnami a úspěchy Siemens v roce 1999 byly: 1.2. zahájení výroby v nové 
hale ve Volanově, dubnový náběh 3. Linie telekomunikačního relé MRP 2, oslava výroby 
75 000 000 automobilového relé (9.9.), Den otevřených dveří 11.9., naposledy jako 
spolupráce všech tří firem, oslava 15 000 000. relé (MINI K) KRD2 N, prodej Siemens 
Elektropřístroje, s.r.o., firmě Tyco International Bermuda. 
 
ZPA CZ 
 
 Za 6 let své činnosti zvýšila společnost s.r.o. ZPA CZ tržby z 50 %, a to s nižším 
počtem pracovníků, zvýšila tvorbu zisku, snížila objem úvěrů o více než 90 mil. Kč. Po celou 
dobu svého podnikání plně hradí své závazky. 
 Své aktivity rozvíjela v roce 1999 v oborech: Výroba elektropřístrojů (ta je novým 
výrobním programem – tržbami přes 145 mil. Kč se podílela 62 % na celkových tržbách) 
zahrnuje výrobu přijímačů dálkového ovládání. Bylo vyrobeno a prodáno 55 000 ks přijímačů 
hromadného dálkového ovládání (HDO) v objemu 101 mil. Kč (50 % z celk. tržeb) –  
na tuzemský trh 74,8 %. 



 Statické elektroměry jedno i třífázové dle licenční dokumentace firmy EMU. V roce 
1999 probíhalo ověřování výroby – prodáno 600 elektroměrů za 1,5 mil. 
 Doplňková výroba elektroměrů se svým objemem pohybuje mezi 8 až 11 % celkové 
produkce – zahrnuje malou automatizaci, drobnější výrobky elektrotechnického a 
strojírenského charakteru, kooperační výrobu v oblasti mechanických dílů. 
 Řízení technologií a dálkový přenos dat – těmito obory se zabývá skupina technické 
projekce. Objem tržeb činil v roce 1999 17 mil. Kč (8 % z celkového objemu tržeb). 
 Řešení dálkového přenosu dat. Tento obor vykazuje vysoký růstový potenciál, který se 
projevuje ve snaze všech dodavatelů veškerých energií provádět elektronický odpočet měřidel 
a přenos odečtených dat k dalšímu zpracování a na to navazující zpětné řízení a regulaci 
odběrů. 
 Projektování a nasazování řídicích systémů (inženýring v oblastech rekonstrukcí řízení 
rozvoden VN, řízení elektráren a ovládání a řízení technologických procesů aj.). 
 Poskytování služeb, které zahrnuje dodávky energií a médií firmám sídlícím 
v průmyslovém areálu (Siemens a jeho nástupci, ABB, Delvita, OSSZ a další) – dodávka 
tepla, el. energie, stlačeného vzduchu, vody celkově v hodnotě 30 mil. Kč, poskytování 
elektro a strojní údržby, pronájem budov. Celkové tržby 45 mil. Kč, tj. 22 % celkových tržeb. 
 Ubytovací a stravovací služby (závodní jídelna, penzion Úsvit) se podílely 16 mil. Kč 
na celkových tržbách 8 %. 
 Společnost ZPA CZ zaměřuje své aktivity především na energetiku ČR a dodávky  
pro odběratele tvoří rozhodující část tržeb. 
 Dodržováním vysoké technické úrovně a kvality výrobků i celé produkce se daří 
prosazovat se na trhu i přes značnou zahraniční konkurenci. Dosud získané certifikáty  
pro oblast výroby HDO a pro celý podnik umožnily spolupráci se zahraničními i tuzemskými 
zákazníky. 
 V roce 1999 byla zahájena příprava pro certifikaci dle ISO 14 000, tj. zkvalitňování 
systému řízení i z pohledu eliminace možných dopadů výroby a výrobků na životní prostředí. 
Gener. ředitelem ZPA CZ je ing. Jirman.  
 
ABB Energo 
 
 Pro ABB Energo nebyl rok 1999 rokem tolika změn jako rok předchozí. Po vzniku 
segmentu Automation a sjednocení firem ABB Energo, ABB Industry a ABB Power Plant 
Kontrol v roce 1998 bylo hlavním cílem ABB Energo – organizační jednotka Automation 
definování firemní kultury, sjednocení všech významných procesů (zejména marketing  
a prodej a řízení zakázek) a udržení nebo zlepšení postavení na trhu. 
 Firemní kultuře bylo věnováno setkání všech klíčových zaměstnanců EBB Energo, 
které se uskutečnilo v lednu 1999 v Horní Cerkvi. Sjednocování významných procesů uvnitř 
firmy bylo věnováno úsilí mnoha pracovníků, zejména útvarů Řízení jakosti a divizí 
Marketing a Engineering. Vše směřovalo k získání certifikace dle mezinárodních norem ISO 
9001 pro celou organizační jednotku Automation, která je naplánována na únor 2000. 
 S cílem udržení a zlepšení postavení na trhu v ČR byly v červnu 1999 uspořádány Dny 
otevřených dveří ABB Energo „Open House 1999.“ Více než 450 zákazníků se mohlo 
seznámit nejen s technickými novinkami z oboru automatizace energetiky a průmyslu, ale 
poznat zajímavosti Trutnova a jeho okolí během doprovodných programů (pivovar, 
Stachelberg, hvězdárna v Úpici). Stejný účel měla i tradiční účast na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně v září. 
 S ohledem na dodávky výrobků a systémů pro automatizaci energetiky a průmyslu  



se zabývala firma celý rok testováním dodávek tak, aby byla zajištěna jejich bezproblémová 
funkčnost v roce 2000. Na pracovišti v Trutnově drželo za tímto účelem nepřetržitou 
pohotovost od 27.12.1999 do 3.1.2000 pět pracovníků. 
 Rok 1999 byl již sedmým úspěšným rokem firmy ABB Energo. Vedení věří, že tento 
trend navzdory pokračující krizi většiny průmyslových odvětví v ČR bude pokračovat. 
 
PAJA, s.r.o. 
 
 Veškerá činnost podniku PAJA byla v roce 1999 podřízena tragické události 9.3.1998, 
kdy byla požárem způsobena škoda na stavební části za 85 mil. Kč a na strojním vybavení  
za 50 mil. Kč. Jím byly ohroženy hodnoty za 100 mil. Kč. Následky i lidské – dva ztracené 
životy, jeden invalidní důchod a tři s popáleninami 1. až 2. stupně. 
 A příčina? V budově klimatizační jednotky došlo k výbuchu, kterým byla budova 
téměř zničena, některé stavební prvky a části technologického zařízení byly rozmetány až  
do vzdálenosti 100 m. Byl to – po provedeném odborném ošetření – důsledek technické 
závady, což nelze přičítat nedbalosti konkrétní osoby či podcenění rizik vznikajících  
při zpracování lněného vlákna. 
 Vedení stálo před zásadním rozhodnutím – pokusit se výrobu obnovit nebo podnik 
likvidovat a připravit 120 zaměstnanců o práci. Díky pochopení sesterských textilek a dobrou 
spoluprací s Úřadem práce v Trutnově se podařilo 40 lidí přechodně umístit v jiných 
závodech. Ostatní pomáhali při likvidaci škod. Po celou dobu jim byl všem zajištěn průměrný 
výdělek. Výroba musela být obnovena rychle i pro nebezpečí ztráty těžce získaných 
odběratelů, převážně zahraničních. 
 Mimořádným úsilím se podařilo po sedmi měsících výrobu rozjet a udržet obchodní 
kontakty se zahraničními i tuzemskými odběrateli. Výrobu lněných přízí se podařilo dokonce 
zvýšit. Podnik dnes zaměstnává na 150 lidí s odměňováním více než průměrným (ve srovnání 
s jinými podniky města). 
 Podnik chce i nadále dát svým pracovníkům maximální sociální jistotu a přispívat tak  
i ke snižování nezaměstnanosti Trutnova. (Ředitelem podniku je ing. Luboš Pátý.) 
 
 Pro zvýšení technologických možností se podařilo podniku nakoupit ze zrušených 
textilek potřebné stroje. Podnik dnes vyrábí takové výrobky, o kterých se před lety nikomu  
ze zaměstnanců ani nesnilo, např. výrobu leštěné příze, klubíček, perfektní adjustace, skané 
příze aj. 
 Pro zhospodárnění výroby bylo vybudováno bělidlo – podnik si nyní vyrobenou přízi 
sám bělí a barví (dříve svěřováno cizím firmám). Rozšíření sortimentní skladby je o to 
důležitější, protože v roce 2000 dojde asi k omezení výroby syntetických vláken (monopolní 
výrobce viskozové příze Spolana, a.s. Neratovice ukončí výrobu). Bude nutné přeškolit 
zaměstnance z výroby syntetických vláken na výrobu lněných přízí a zajistit pro tyto výrobky 
i odbyt. (V roce 2000 zaměstnával podnik i 20 Polek dojíždějících z Lučavky.) 
 
Kara 
 
 Kara, kdysi (po několik desetiletí) rozsáhlý podnik kožešnické výroby v Poříčí. 
V současné době se z ní už jen zachraňuje, co se dá. V červnu 1998 byla zastavena 
prvovýroba a převedena do společnosti Kara holding, a.s. asi s 80 pracovníky. Konfekční 
výroba byla rovněž zrušena. Své podnikatelské aktivity vedle obchodní a výrobní činnosti  
se zabývá i poradenstvím. Podnikání ztěžují finanční závazky z minulosti, mj. i rozestavěné  
a nevyužité objekty. (Bližší údaje o situaci Kary za rok 1999 v roce následujícím – po auditu, 
který ještě (IX.) neuzavřen. 



 
 
 



6. Příroda. Zemědělství. 
 
Lednové počasí 
 
 Leden 1999 nezačal příliš zimně: -50C, nepříliš sněhu, zato zledovatělé cesty.  
2.1. -70C, vítr sněhu málo. 3.1. -50C, mlhavo. 4.1. -20C, přes den kolem 00C, sněhová břečka 
na cestách. 5.1. +30C, mrholí. 6.1. „jarní“ den – slunečno, za poledne +30C. 7.1. -50C.  
10.1. -60C ráno, ve dne -40C. Tak i 11.1. Následující dny chumelí, teploty -2 až -40C.  
16.1. celý den -40C, déšť. 17.1. -70C, přes den -30C. 18.-21.1. ranní teploty 50C, přes den -
40C. 22.1. ráno -70C, přes den občas déšť. 23.1. ráno -50C, za poledne 00C. 24. a 25.1. -40C, 
déšť. 26.1. 00C, přes den +20C. 27.1. -40C, za poledne +20C. 28.1. -90C, 29.1. -100C, sněhové 
přeháňky, navečer -130C. 30.1. -150C, večer -120C, 31.1. -170C ráno i večer. 
 
Únorové počasí 
 
 První únorové ráno -120C, sněží, večer -90C. 2.2. -70C, 3.2. -30C – za poledne kolem 
00C. 4.2. i 5.2. teplota kolem 00C, prší. 6.2. -50C, přibylo 15 cm vlhkého sněhu. 7.2. celý den 
-40C i 8.2. sněhové přeháňky. 9.2. -80C ráno, večer -60C. 10.2. -140C, přes den -60C.  
11.2. -120, přes den -100. Stejně i 12.2., silný vítr. 13.2. -120, přibývá sněhu, večer -100.  
14.2. -100, přes den -40. Tak i 15.2. 16.2. -70, sněží, -50. 17.2. -50, sněží, přes den -30, večer -
60. 18.2. ráno -70, přes den 00. 19.2. -50, za poledne -20. 20.2. obleva, přes den +20.  
21.-23.2. sněhové přeháňky, přes den kolem 00. 24.2. -90, za poledne 00. 25.-27.2. ráno -50, 
přes den 00. 28.2. ráno -50, za poledne +50C. 
 
Březnové počasí 
 
1.března ráno -10, navečer +40, noční liják. 2.3. kolem 00. 3.3. přes den +70. 4.-8.3. ráno -30, 
chumelí, přes den slabě nad 00. 9.3. -60, odpolední déšť. Prší i 10. a 11.3. Od 12.3. ranní 
mrazy 8-100, přes den +30. 15.-17.3. pokles ranních teplot (-50), přes den kolem 00. 18.3. -90, 
v poledne +20. 19.3. -30, za poledne +30. 20.3. -90, přes den +40, chumelí. 21.-24.3. ráno  
jen -20, přes den +30. 25.3. -50, za poledne +50. 26.3. polední teplota +90. 27.3. +120,  
28. a 29.3. přes den +80. 30.3. +120, 31.3. +100C. 
 
Dubnové počasí 
 
 První dubnové dny s malými ranními mrazy, přes den +100 až +130. Od 5.4. až 9.4. 
ranní teploty nad 00, přes den kolem 120. 10.4. ráno -30, za poledne +120. 11.4. ráno +30, ale 
12.4. už -100. Denní teploty po oba dny +90. 13.4. -10, déšť se sněhem. 15.4. 00C, aprílový 
čas, +90, k večeru déšť. 16.4. celý den přeháňky, +40. 17.4. dešťové přeháňky se sněhem, +30. 
18.4. -20. 19.4. – 21.4. ráno -60, přes den +90, silný vítr. 22.4. +50, za poledne +110, večer 
hřmí. Až do 30.4. ráno +50, přes den 120. 30.4. 00 ráno, v poledne 170C. 
 
Květnové počasí 
 
 První květnový den poznamenal slabý mráz, za poledne už +140. 2.5. +50, přes den 
+130, ledový vítr. 3.5. 00 ráno, v poledne +10. 5. a 6.5. +30, přes den +100. 7.5. 00C, v poledne 
+90. 8.5. přes den +120, večer prší. 9.5. denní teplota 140, 10.5. už 160. Další dny denní teploty 
kolem 140, ranní 50. Jen silný studený vítr připomíná „zmrzlé muže.“ 20. a 21.5. pěkný čas, 



zvlášť 22.5. 24.5. za poledne +200. Až do konce měsíce letní horké dny s denní teplotou 
kolem 200C. Ranní teploty 110 až 130C. 
 
Červnové počasí 
 
 1.června +100, za poledne +150. 2.6. přes den už 200. Až do 11.6. krásné letní dny 
s polední teplotou 180, rána i večery však chladné. 12. prší celý den. 13.6. 80, přes den 150. 
14.6. prší celý den. 15. a 16.6. teplota 170, 17.6. ještě 180. 18.6. prší, ochlazení, +100.  
21.6. 110C, prší. I 22.6. Od 23.6. oteplování. 24.6. 140, 25.6. 160, 26.6. 190. Ranní teploty 
kolem 110. Poslední červnové dny 18 až 200C. 
 
Červencové počasí 
 
 1.července ráno 120, přes den nad 200. Stejně 2. i 3.7. 4.7. ráno 140, odpoledne 250. 
5.7. ráno 150, za poledne 270. 6.7. ještě 180 ráno a večer 260. 7.7. navečer jen 100. 8.7. po dešti 
90. 9.7. přes den 170. 10.7. celý den 180, 11.7. 170. 12.7. přes den 190, 13.7. 200, stejně  
i 14.7. Další dva dny přes den 160. Od 17.7. oteplení, 200 18.7., 210 21.7., 230 22.7., večerní 
bouřka. 23.7. ráno jen 60, 24.7. 70. Od 25.7. ranní teploty kolem 120, odpolední až 230C. 
 
Srpnové počasí 
 
 1.8. ráno 110, polední teplota 230. Od 2. až 7.8. ráno 80, denní teploty až 240. 8.8. ráno 
120, za poledne 250. 9.8. 120, přes den 150. Prší, ale je to málo. 11.8. oblačná obloha 
znemožňovala pozorovat zatmění slunce. Krátký večerní liják, 130. 12.8. ráno jen 60, tak  
i 13.8. Velké teplotní výkyvy. 14.8. ráno jen +10, v poledne 140. 15.8. 80, za poledne 160. 
Chladná rána i 17. a 18.8. (60), přes den 150. 19.8. po nočním dešti přes den 150. 20.8. ráno 40, 
za poledne 170. I když 23.8. ranní mrazík, přes den 160. Do 27.8. ranní teploty do 50, 
odpolední k 190. Poslední srpnové dny sice vyšší ranní teploty až 100, ale denní nepřesáhly 
180. 
 
Zářijové počasí 
 
 První zářijový den spíše chladnější, +110C. 2.9. prší, přes den jen 100 (topí se). 3.9. 80, 
za poledne 150. 4.9. +5 ráno, přes den 200. Ještě i 5.9. Další dva dny jen 160 tepla. Ranní 
teploty maximálně 60, denní jsou až do 16.9. letní – kolem 200. 17.9. ráno 90 po malém 
nočním dešti (předchozí dny chyběl, sucho), za poledne 150. 19.9. ráno 90, přes den 170, další 
tři dny do 190. 24.9. 90 ráno, noční bouřka, 150. 25.9. 180C. Další dny už pokles denních teplot 
na 110. 28.9. ráno 30. 
 
Říjnové dny 
 
 1.října ráno 70, přes den 90, občas prší. 2.10. ráno jen +10, 3.10. +80. Do 12.10. se ranní 
teploty pohybovaly kolem 40, denní nanejvýš 100. 13.10. ráno -40, za poledne +50. 15.10. ráno 
00, přes den 80. Další dny ranní mrazy do 70, denní kolem 50. 20.9. po celý den 00.  
Do 24.10. pěkně, mírné oteplení, bez deště. 24.10. drobně prší, +50. Až do 28.10. ranní teploty 
do 60, denní až na 25. a 26. (130) se pohybují kolem 50. 30.10. ráno -30, přes den 50.  
31.8. ráno +30. Přeháňky. 
 
 



Listopadové dny 
 
 První listopadové ráno slabě pod 00, v poledne +60. 2.11. slabý ranní mráz. 3.11. ráno 
+50, za poledne +60. 4.11. -50, večer +30. 6.11. ráno +60, tolik i celý den. 7.11. celodenně +30, 
tak i 8.11. Další dva dny 00 celodenně. 11.11. -30, slabý sněhový poprašek – brzy zmizel. 
12.11. -20, v poledne +30. 14.11. ráno -20, přes den 00. 15.11. -50, v poledne 00. 16.11. -110, 
večer -50. 17.11. -60 celý den. Od rána bílo. 18.11. -40, celý den 00, sníh přibyl. 19.11. -50, 
21.11. -100, tolik i 22.11. Denní teploty -60. Další listopadové dny s ranní teplotou do -50C, 
přes den málo pod 00. 30.11. ráno -60, k večeru -80C. 
 
Prosincové počasí 
 
 První prosincové dny příliš zimní nebyly. Až do 5.12. ráno kolem -30, chumelí, všude 
bílo, denní teploty slabě pod 00. 6.12. ráno -70, 7.12. -10, stejně až do 11.12. Denní teploty -20. 
12.12. -50, i za poledne. 16.12. ráno -80. 17.12. -70, přes den -20. 18. a 19.12. -50. 20.12. -100  
a 21.12. Přes den -50, večer -150. 22.12. ráno -190, 23.12. -160, 24.12. -100. Občas chumelí. 
25.12. -120, za poledne -100. Letos po letech zase bílé Vánoce. 26.12. -80, přes den -50, sněhu 
hodně. 28.12. -50, přes den -30. Občas chumelí. Stejné i poslední prosincové dny. 
 
Trutnovské zemědělství 
 
 I trutnovské zemědělství má stejně jako celostátní své velké problémy. Jsou to 
především peníze. Na jaře chybějí na naftu, osiva a potřebné chemikálie. Zvlášť v podhůří 
Krkonoš je hospodaření ekonomicky stále obtížnější. Na to upozornila koncem května  
na jednání okresní agrární komory v Čisté v Krkonoších ředitelka územního odboru 
Ministerstva zemědělství ČR v Trutnově ing. Markéta Ertnerová.  „Valné hromady se 
zúčastňuji každoročně a letos poprvé cítím největší obavy o existenci vašich podniků a farem. 
Situace se vyostřila nejen u mléka, ale také u vepřového masa. Jsme svědky nerovného 
soupeření a vlivu dvou ekonomik. Zatím co ekonomika EU je mnohem silnější a může si 
dovolit poměrně vysoké dotace do zemědělství, naše nikoliv. Čeští zemědělci jsou tedy tím 
pádem ti, kteří odnášejí důsledky nerovného postavení velmi tvrdě.“ Dále zdůraznila, jak 
naléhavý je vzestup produktivity, intenzivní výroba i hledání netradičních výrob. Nutné je 
oživení toku peněz do zemědělství, serioznější spolupráce se zpracovatelským 
potravinářským průmyslem a obchodem. Reálným doplňkem zemědělského podnikání je 
chov ovcí (i pštrosů) a výkrm jehňat masných plemen, o něž je trvalý zájem v zemích EU. 
Dojde snad i k renesanci pěstování stonkového lnu v minulosti zbytečně omezeného, 
k rozšíření pěstování tritikale (kříženec žita a pšenice), který potřebuje méně hnojiv  
a pesticidů. Je zároveň obilovinou s nejvyšší krmnou hodnotou, která jako nepotravinářské 
obilí je vhodná zejména k výrobě bioetanolu.  
 
 Novela transformačního zákona (opakovaně projednávaná) se týká i ZD Volanov. 
Měla by umožnit rozložení vyplácení restitučních podílů až na 20 let. S majetkovým 
vypořádáním v době, kdy nákupní ceny řady zeměď. komodit nepokrývají výrobní náklady  
a kdy odběratelé nedodržují lhůty splatnosti, mají všechna družstva velké potíže. 
 
 
 
 
 



Farmers, s.r.o. 
 
 Ve struktuře zeměď. podnikání se toho ve srovnání s rokem 1998 mnoho nezměnilo. 
V Trutnově kromě 7 menších soukromých zemědělců mají významné postavení Farmers s.r.o. 
a ZD Trutnov Volanov. Farmers obhospodařovaly v roce 1999 2 190 ha zemědělské a  
1 439 ha orné půdy – žito na 96 ha s průměrným hektarovým výnosem 2,8 t, tritikale na 92 ha 
s průměrem 3,2 t/ha a oves na 77 ha s průměrem 3 t/ha. Stav živočišné výroby na počátku 
roku 1999: telata (6 měsíční) 250 ks, skot do 1 roku 50 ks, skot do 1-2 roků 360 ks, ostatní 
skot – dojnice 680 ks. 
 
ZD Volanov 
 
 ZD Volanov zaselo pšenici ozimou na 27 ha s průměrným výnosem 3 t/ha, pšenici 
jarní na 58 ha s průměrem 3,2 t/ha, ječmen ozimý na 58 ha s průměrem 2,3 t/ha, ječmen jarní 
na 73 ha s průměrem 3 t/ha, žito na 51 ha s průměrem 2,6 t/ha, oves na 17 ha s průměrem  
4 t/ha, řepku ozimou na 51 ha s průměrem 1,8 t/ha, mák na 17 ha s průměrem 1,06 t/ha. 
 K 7.9.1999 byla na okrese Trutnov sklizeno 2 744 ha ozimé a 999 ha jarní pšenice, 
1 192 ozimého a 2 465 jarního ječmene, 796 ha žita, 796 ha ovsa, 2 012 ha řepky a 282 ha 
tritikale. S průměrným hektar. výnosem 4,1 – 3,6 – 3,9 – 3,2 – 2,9 – 3,5 – 2, - 3,7 s průměrem 
3,6 t/ha. Celkem 33 521 t. 
 
Útulek pro psy 
 
 Útulek pro opuštěné a zatoulané psy vybudovalo město Trutnov nákladem 2 milionů 
v Poříčí naproti Kaře na pravém břehu řeky Úpy s kapacitou 20 psů. V objektu (funguje  
od počátku roku 1999) bylo vybudováno kromě kotců pro psy i kompletní zázemí pro obsluhu 
– kancelář, sociální zařízení, sklad krmiva, veterinární ošetřovna, kuchyň, 13 chovných kotců, 
3 karanténní kotce, hnojiště, jímka na odpadní vody. Útulek je vytápěn. 
 Psi jsou po odchycení městskými strážníky umístěni v karanténním kotci, po 5 dnech 
prohlédnuti veterinárním lékařem, odčerveni. Poté jsou umísťováni do chovných kotců. 
V případě nevyzvednutí původními majiteli jsou nabízeni náhradním chovatelům. Jejich 
fotografie s bližším popisem jsou kromě zveřejnění v RL a na internetových stránkách města 
vystaveny i na nástěnce ve vestibulu budovy MěÚ. 
 Za rok 1999 bylo v útulku umístěno 156 psů, z nichž byla asi třetina vrácena jejich 
vlastníkům, další našli nové (náhradní) majitele. 
 V roce 1999 bylo na MěÚ evidováno 2 907 psů. Na poplatcích za ně bylo vybráno 
1,019.000 Kč. 
 
Základní kynologická organizace 
 
 Základní kynologická organizace Trutnov (cvičiště má v ulici Za Náhonem v DSM) 
má 43 členů. Vede ji sedmičlenný výbor s předsedou Břetislavem Klomínským. 
 Hlavní činností je sportovní výcvik psů – vyvrcholením v roce 1999 byla organizace 
tří zkoušek z výkonu podle Národního zkušebního řádu, Mezinárodního zkušebního řádu a 
Řádu německého klubu německého ovčáka. Zkoušek se zúčastnilo 17 psovodů a psů ze ZKO 
a 6 hostů. 
 Výcvik psů probíhá 2x týdně – ve čtvrtek a v sobotu. ZKO pořádá pro zájemce z řad 
veřejnosti kurz zákl. výchovy a výcviku psů.  Jím chce přispět ke zlepšení chování 



neorganizovaných psovodů a psů, ke zlepšení vztahu veřejnosti ke psům všeobecně. Kurz trvá 
vždy tři měsíce. 
 Z činnosti ZKO: ukázky výcviku psů na Ekologickém dni v H. Maršově a na Dětském 
dnu na ZŠ Mládežnická v HSM, spoluúčast na meziokresním přeboru Policie ČR ve výkonu 
služebních psů a na výcviku psů Policie ČR. 
 Výcvikový areál je udržován v pořádku a má podíl na zlepšení celkového prostředí 
v této části města – při pěší zóně z Trutnova do H. St. Města. 
 
Mykologický kroužek 
 
 Z činnosti Mykologického kroužku při MěÚ v Trutnově v roce 1999: 
 Členové kroužku se sešli celkem 20 x s průměrnou účastí 13 členů. V zimních 
měsících probíhaly přednášky o houbách doplněné barevnými diapozitivy. První houby byly 
doneseny do schůze 18. ledna – byly to bělochoroš hořký a klanolístka obecná. V době růstu 
hub byly na schůzích určovány houby – nejvíce 8.11. 65 druhů, 12.10. 64, 23.8. 51 druhů hub. 
 16. a 17.1. se zúčastnily členky kroužku Křovinová a Žemličková celostátní soutěže  
o nejchutnější houby ve sladkokyselých nálevech. V I. kategorii obsadila př. Žemličková  
4. místo. Tradiční zalesňování proběhlo v Debrném 17. a 24. dubna. 
 29. května uspořádal kroužek vycházku Otvírání lesa v prostoru Bojiště a Starého 
Rokytníku za účasti hostů z Úpice, Náchoda, Hradce Králové a Prahy. Červnového Otvírání 
lesa úpického kroužku se zúčastnilo i 6 členů z Trutnova. Trutnovští houbaři nechyběli ani  
na dalších akcích, např. na Dobrovickém klouzku v Jabkenicích u Ml. Boleslavi v září  
(o největší a nejhezčí klouzek), na Náchodském křemeňáku. 
 Pro dlouhotrvající sucho se letos nekonala obvyklá zářijová výstava hub. Dobře 
nevyšla ani tradiční vycházka Uzavírání lesa do Kocbeře 9. října za účasti 19 osob, z toho  
12 hostů. Určeno při ní bylo 77 druhů hub. 
 Rok 1999 ukončila oslava houbařských vánoc v Úpici za účasti několika trutnovských 
členů. 
 O houbařskou skříňku se starali především manželé Křovinovi, fotograficky ji 
doplňoval př. Jirásek. Kroniku kroužku textově i obrazově vedou př. Langrová a Barková. 
Rozhodnutím valné hromady České mykologické společnosti ze dne 24.5. získala  
př. Ing. Stan. Křovinová Čestné uznání s právem nosit odznak Stříbrný Cantharellus. (Je 
jednatelkou MK.) 
 
Lesy a parky města Trutnova 
 
 Lesy a parky, příspěvková organizace města Trutnova, spravovala v roce 1999 lesní 
půdní fond o rozloze 2 000 ha a budovy sloužící lesnímu provozu, městský park a městské 
hřbitovy. O lesní majetek se staralo v režii organizace19, o hřbitov 4, o park 2 dělníci.  
Ve správě pracovali 4, další 4 v oblasti les a 2 hřbitov – THP. Práce těžebního charakteru  
a část pěstebních prací byla prováděna dodavatelsky soukromými podnikateli. 
 Hospodářský výsledek: celkové výnosy 19 752 000 Kč, z toho tržby za dřevo 
14 270 000 Kč, poplatky za hřbitovní služby 1 015 000 Kč, dotace Mze ČR 3 677 000 Kč. 
Celkové náklady 19 380 000 Kč. 
 V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce správní budovy v hodnotě 1 731 000 Kč, 
vybudována vodovodní přípojka pro hájenku v Úpické ulici v hodnotě 347 000 Kč, upraven 
projekt hájenky ve Zlaté Olešnici za 17 000 Kč. Oprava oplocení hájenek ve Volanově  
a Trutnově si vyžádala117 000 Kč. 
 V době rekonstrukce správní budovy v Úpické ulici (V.-XI.) byly kanceláře LPMT 
přesunuty do nové administrativní budovy na centrálním hřbitově. 



 
 Lesní půdní fond se nachází na 19 katastrálních územích. Z 2000 ha tvoří 139 ha 
lesních porostů lesopark – součást městského parku. 
 V roce 1999 bylo zalesněno 23 ha. Ze 147 000 sazenic bylo 43 % melioračních a 
zpevňujících dřevin. Prořezávky provedeny na 46 ha, výsek plevelných dřevin na 14,5 ha, 
probírky do 40 let věku na 39 ha, ochrana lesních kultur na 131 ha (ožínání, ochrana proti 
okusu zvěří, oplocování, postřiky proti klikorohu). 
 Těžba dřeva – celkem 10 821 m3 (z toho 9 129 m3 jehličnaté). Mýtná těžba 6 886 m3 
(14,64 ha), předmýtná těžba 3 936 m3. Ochrana byla uplatněna proti bekyni mnišce na 550 ha, 
proti ploskohřbetce na 830 ha, dále proti kůrovci. 
 Dřeva bylo dodáno celkem 10 424 m3 (z toho jehličnatého 8 663 m3) v hodnotě 
14 270 000 Kč (bez DPH). Zpeněženo průměrně 1 368 Kč/m3. 
 Pokračovalo se v opravě lesních cest – za více než 2,5 milionu Kč. 
 
 Na úpravy lesoparku bylo vynaloženo v roce 1999 63 000 Kč (lavičky, altány). Začala 
realizace projektu „Regenerace stávajících porostů a náhradní výsadba.“ Průběžně je 
upravována plocha na „Parafráze.“ 
 V režijní honitbě „Království“ bylo uloveno 32 ks srnčí zvěře, 9 ks zvěře černé,  
3 zajíci, 1 bažant a 18 ks škodné zvěře. (Ředitelem LPMT je ing. Jaroslav Semerák.) 
 
Městský park 
 
 V městském parku bylo provedeno z projektu dotovaného SFŽP vápnění travních 
ploch, zahájena nová výsadba, začato s kácením a prořezáváním stromů. Po dohodě s MP a 
SLŠ vyřešeno parkování motorových vozidel v dolní části parku. Po dohodě s TS se začalo 
s udržováním zeleně v parku nad ulicí Na Struze. Na údržbu parku vynaloženo celkem 
356 000 Kč. 
 
Městské hřbitovy 
 
 V únoru 1999 schválila MR provozní řád „Smuteční obřadní síně“ a „Administrativní 
správní budovy.“ Nebytové prostory v nové správní budově byly pronajaty firmě „Pohřební 
ústav S.R.G.“ V obřadní síni se konalo v roce 1999 280 obřadů. 
 Intenzita údržby všech trutnovských hřbitovů se zvýšila – je to vděčně kvitováno 
především v integrovaných obcích. Proběhla 1. etapa rekonstrukce hrobek na centrálním 
hřbitově, provedena likvidace rozpadlých stěn v části „U kříže,“ prováděny terénní úpravy, 
kácení, prořezávání, nová výsadba stromů a keřů - práce v hodnotě 331 000 Kč. Došlo 
k odkoupení 221 opuštěných hrobových příslušenství městem od OkÚ. 
 Celkové náklady v roce 1999 činily 1 807 000 Kč. Příjmy z pronájmu hrobových míst, 
nebytových prostorů, z obřadní síně aj. pouze 790 000 Kč. 
 
Pohřbívání v roce 1999: 
Centrální hřbitov Trutnov – do země 16, uložení uren do UH (urn. háje) 75. Hřbitov HSM – 
pohřbení do země 4, uložení uren do UH 2. 
Hřbitov HSM – pohřbení do země 4, uložení uren do UH 2. 
Hřbitov Voletiny – pohřbení do země 2. 
Rozptyl – Vsyp 
29.5. – rozptyl 26, vsyp 9. 26.6. – rozptyl 17 – vsyp 8. 4.9. – 17 a 1, 16.10. 13 a 9. Celkem 
rozptyl 73, vsyp 27. (Správcem hřbitova je Stanislav Kučera.) 
 



 
Český svaz včelařů ZO Trutnov 
 
 Rok 1999 nebyl pro trutnovské včelařství příznivý. Brzký nástup teplého počasí a 
dobré přezimování včelstev vedlo k jejich rychlému rozvoji – vytvořilo předpoklady pro 
úspěšný rok. Výsledky prvního točení květnového medu naladily včelaře a vedly je k prodeji  
i za nižší cenu výkupců. Počítali také s dobrou snůškou z malin, případně z lesního medu. 
Došlo však ke změně počasí, ochladilo se, udeřily deště a bylo po naději. Další vývoj počasí, 
sucho, poškodil včelstva – za účelem rozkladení včelích matek a síly včelstva do zimního 
období bylo nutné včely přikrmovat. Výnos včelstev byl pak podprůměrný a nedosáhl 10 kg 
na včelstvo. Kdo urychleně prodal květový med, ten se další snůšky nedočkal. 
 I když se stav včelařů i včelstev proti začátku 90. let zpomalil, dochází k úbytku 
včelařů – těch starších hodně z ekonomických, u mladších i pro nedostatek času i většího 
pracovního nasazení v zaměstnání. V trutnovské ZO ubylo 20 včelstev – ZO jich má jen 804  
a organizovaných včelařů jen 98. Zpomalený pokles příznivě ovlivňuje dotace ministerstva 
zemědělství na opylování a zazimování včelstev. Na každé včelstvo bylo vyplaceno 180 Kč – 
celkem 120.600 Kč. Z toho si mohli včelaři mj. uhradit pojišťovací Svépomocný fond pro 
krytí škod při likvidaci moru plodu – rozšiřuje se i na okrese. Likvidace se provádí spálením 
včelstev, úlů, včelínů a zařízení. 
 Včelaři i nadále bojují s roztočem Varoa Jakobsoni – loni nejvyšší napadení. Letos  
na jaře (2000) budou kontrolovány včely v obci Markoušovice, Studenec a Starý Rokytník – 
z důvodu výskytu moru plodu v Úpici. 
 Na výroční schůzi ZO ČSV 12.2.2000 byly provedeny volby funkcionářů na dalších  
5 let. O ZO se dobře stará ing. Novotný. 
 Už tradičně se zúčastnila ZO výstavy „Svět květin“ v HSM. Propagovala užitečnost, 
význam chovu včel – byla odměněna 2 500 Kč. I v roce 2000 obešle svou expozicí zmíněnou 
zahrádkářskou výstavu. 
 
Český zahrádkářský svaz 
 
 Český zahrádkářský svaz má v Trutnově šest základních organizací: 
ZO Družba – 32 členů, 32 zahrádkářských osad, zahrádk. výměra 0,785 ha. 
ZO Horní Staré Město – 328 členů, 328 v zahrádk. osadě, zahrádk. výměra 13,380 ha,  
211 zahrádek. 
ZO Kryblice – 308 členů, 291 jich je v zahrádkářské osadě, zahrádk. výměra 11,200 ha, počet 
zahrádek 291. 
ZO Poříčí – 137 členů, 75 jich je v zahrádkářské osadě, přítomní zahrádku má 32 členů, 
zahrádk. výměra 30,331 ha. 
ZO Starý Rokytník – 23 členů, v zahrádkářské osadě jich je 22, zahrádkářská výměra  
3,081 ha. 
ZO Vnitřní město – 292 členů, z nich 249 hospodaří v zahrádkářské osadě, přítomní zahrádku 
má 43 členů, zahrádkářská výměra 9,420 ha. 
 Žádost o přidělení zahrádky mělo v roce 1999 šest zahrádkářů. 
 
 Nejaktivněji si v Trutnově vede ZO ČZS v Horním Starém Městě s předsedkyní 
Yvetou Veselou. I v roce 1999 uspořádala tradičně koncem srpna zdařilou výstavu „Svět 
květin.“ I když už pro ni nemůže využívat dosavadní v bývalém Texlen-klubu (soukromý 
majitel využívá celý objekt pro prodej koberců), podařilo se sehnat vyhovující náhradu 
v prostorách Zvláštní a pomocné školy v HSM včetně prostorné jídelny a přilehlé zahrady. 



Letos to byla už XXII. Výstava početně navštěvovaná zahrádkáři z celé ČR (12 autobusových 
zájezdů). 
 
 Okresní organizace ČZS Trutnov má 3 365 členů – 2 193 v zahrádk. osadách,  
1 098 přídomních zahrádkářů (o zahrádku žádá 31 členů). Využívaná půda měří 268 ha, 
z toho v zahrádk. osadách 93 ha, počet zahrádek 2 113. V 6 moštárnách bylo zpracováno 27 t 
ovoce. Zahr. výstav uspořádáno 5. ZO pečují o 11,5 ha veř. zeleně. Prodejna ČZS v Trutnově 
měla maloobch. obrat 2,116.704 Kč. 
 
Český myslivecký svaz 
 
 Základní údaje z činnosti trutnovské organizace Českého mysliveckého svazu v roce 
1999: 
 Výměra honitby (Líčná, Poříčí-Lhota, Staré Buky, Školní polesí, Trutnov) činila 
k 31.12. celkem 9 836 ha (5 189 ha zeměď. půdy – v tom 372 ha bažantnice, 4 058 ha lesní 
půdy – z toho 62 ha bažantnice, 46 ha vodní plochy – v tom 11 ha bažantnice, 543 ha 
ostatních pozemků – z toho 3 ha bažantnice). Na bažantnici připadá 448 ha. 
 Obhospodařování honitby – jedna vlastní o rozloze 1 080 ha a čtyři společenstevní  
o rozloze 8 756 ha (pronajatá). 
 Stavy psů s loveckou upotřebitelností – 16 ohařů, 1 barvář, 12 norníků, 2 slídiči,  
1 honič – celkem 32. Právo myslivosti vykonává v honitbě 115 držitelů platných loveckých 
lístků. 
 Klasifikace honitby – 31 kusů jelení zvěře na 2 696 ha, 426 ks srnčí zvěře na 9 120 ha, 
34 ks černé zvěře na 3 976 ha, 541 zajíců na 6 380 ha, 228 bažantů na 700 ha. 
 
 Lov zvěře a zazvěřování, jarní kmenové stavy (k 31.3.2000): 
 
Druh zvěře odstřel odchyt Úhyn zvěře odstřel Jarní kmen. 
    v oborách stav 
Bažant kohout 206 115 25 5 22 
Bažant slepice 81 1 99 4 59 
Kachna divoká  250 77 
Husa divoká  2 - 
Holub hřivnáč  49 70 
sluka   50 
 
 Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov: 
Druh zvěře Početní stav Počet obsaz. Lov zvěře
  hnízd  
výr 11 1 0
jestřáb 18 4 0
krahujec 20 - -
káně 141 20 -
poštolka 31 7 -
vrána 63 9 4
kavka 20 - -
straka 105 16 4
sojka 340 28 23
volavka 5 - -



krkavec 69 - -
racek 20 - -
 
Zvěř srstnatá – početní stav – lov 
Psík mývalovitý 1 -, jezevec 29 2, kuna lesní 36 4, kuna skalní 65 24, tchoř 15 1, lasice 
hranostaj 19 1, lasice obecná 30 -, ondatra 85 20, toulavý pes – 13, toulavá kočka – 82, liška 
celkem 71 136, liška norníky – 13. 
 
Výsledky mysliveckého hospodaření: 
 
Druh zvěře Plán lovu odstřel odchyt Jarní kmen.
    stav 
jelen 12 9 - 20
laň 7 10 - 13
kolouch 7 6 - 10
srnec 95 94 - 198
srna 91 90 - 189
srnče 79 80 - 135
kňour 2 2 - 10
bachyně - 2 - 15
sele 97 166 - 54
zajíc 75 14 - 508
 
 
MO Českého rybářského svazu 
 
K3 = kapr tříletý, L= lín, Š = štika, Ca = candát, A = amur, K gen. = na chov 
 
 Místní organizace Českého rybářského svazu měla v roce 1999 na 640 členů a  
260 členů mládeže. 
 Jak hospodařila na svých rybnících? Chovné rybníky se lovily jeden na jaře a dva  
na podzim. Na jaře se lovil rybník Peklo 1 (17.4.) a bylo sloveno 690 ks K2 o prům. hmotnosti 
1 kg, 55 ks K gen. o pr. hm. 3 kg, 690 ks L3 0,15 kg, 2 ks A3 2 kg, 1 ks Su2 o pr. hm. 1 kg – 
celkem 695 kg v hodnotě 53.075 Kč. 
 Ryba byla vysazena: Peklo 1 250 ks K2 + 400 ks L3, Komín 1 200 ks K3 + 90 ks L3, 
Svazarm 170 ks K2 + 50 ks L3, Líheň 70 ks K2 + A3, 2 ks Su2, Peklo 3 25 ks K gen + 70 ks L3, 
Dolce 1 30 ks K gen, Peklo 2 50 ks L3, Dolce 0 30 ks L3. 
 Podzimní slov rybníka Dolce 2 (7.10.). Bylo sloveno 4 150 ks K3 průměrná hmotnost 
0,50 kg, 323 ks Š2 pr. hm. 1,20 kg, 103 ks Ca2 0,20 kg, bílá ryba (karas, plotice, okoun) o váze 
500 kg – celkem 2 983 kg v ceně 164 076 Kč. 
 Následovně byla vysazena: Dolce 3 250 ks K3 + 313 ks Š2 + 100 ks Ca2. Líheň – bílá 
ryba (v celk. váze 500 kg) + 10 ks Š2 + 3 ks Ca. Svazarm 500 ks K3. Peklo 1 3 450 ks K3. 
 Rybník Dolce 1 měl být použit jako výtěrový na kapří plůdek. Z důvodu netěsnosti 
bylo 14.10. sloveno: 35 ks K gen., 1 900 ks K1 o prům. hmotnosti 0,05 kg. Násada K1 
proplula netěsným kbelem do koupaliště. 
 K 31.12.1999 měla MO zakomorováno ve svých rybnících: Peklo 1 3000 ks K3, 2000 
ks K2, 35 ks K gen., 1000 Ks L3. Peklo 2 2300 ks K2, 50 ks L3. Peklo 3 25 ks K gen., 70 ks L3. 
Za komínem 170 ks Ca2. Dolce 0 5500 ks K2, 30 ks L3. Dolce 2 1900 ks K1. 



 Celková tržní cena zakomorovaných ryb činila 460 000 Kč. Při jarním slovu (2000) 
sloveno předpokládané množství. Při povodních poškozeny jen rybniční hráze. 
 Na sportovních vodách třeba podle pokynu KV ČRS osadit místo 2000 ks K3 4000 ks. 
 Hospodaření na potocích. Trvá nedostatek generačních pstruhů. Sloveno 14 000 ks 
Po2. Na výtěr potřebných 3000 ks ročků pstruhů málo. 
 Plán práce na rok 2000 ukládá zaměřit se na zvýšení kusové obsádky. K3 o 2000 ks. 
Zvýšit i počet pstruha generačního. Zvýšit i úspornost – náklady na údržbu a nákup materiálu 
jsou vysoké. 
 
 V MO ČRS Trutnov aktivně pracuje 12 členů rybářské stráže – zajišťují na všech 
vodách, lovných i chovných. V roce 1999 provedli celkem 452 kontrol – odsloužili přitom 
1056 hodin. Při těchto kontrolách bylo přistiženo 44 pytláků. Jednalo se převážně o nezletilé 
osoby, dále o cizince (Holanďany), ubytované v rekreační oblasti Dolce. A postihy? 
 Tři vykázáni s patřičnou výstrahou, dvěma uložila Policie ČR blokové pokuty 500 Kč, dvěma 
odebrány povolenky (nesprávný lov ve pstruhových vodách), jedna osoba oznámena 
přestupkové komisi. 
 Členové RS pomáhali i při výlovu ryb elektrickým agregátem (184 hodin) i jako 
rozhodčí při květnových rybářských závodech v Dolcích (69 hodin). Při další činnosti  
251 hodin. RS patří k nejaktivnějším. Naproti tomu některé skupiny neudržovaly okolí 
rybníků v potřebném pořádku. 
 I v roce 2000 proběhnou rybářské závody v Dolcích. Účast na nich vzhledem 
k atraktivnosti cen a startovného by se měla zvýšit. Uskuteční se samozřejmě i rybářská 
olympiáda mládeže. 
 MO se podařilo získat obnovený rybník ve Volanově – měl by sloužit jako malá voda. 
 O trutnovskou rybářskou organizaci se obětavě stará Klaus Pawel.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Služby 
 
ČD, železniční stanice Trutnov 
 
 V celém železničním uzlu České dráhy Trutnov bylo koncem roku 1999 zaměstnáno 
310 pracovníků, z toho 121 žen. 
 Údaje za železniční stanice Trutnov hl. n., Trutnov střed a Trutnov Poříčí: Počet 
prodaných jízdenek (lepenkové z termionu, útržkové ve vlaku, z prodejních automatů, AVOS 
vnitrostátní a mezinárodní, psané jízdenky, přepravní rejstříky, traťové jízdenky) celkem 
398 249 kusů. Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 13 634 005 Kč, tržby z přepravy 
cestujících mezinárodní 664 841 Kč. 
 Nakládka a vykládka vozových zásilek: Podání a dodání 11 424 vozů – 551 416 tun. 
 Přepravně obstaratelská činnost: Počet provedených úkonů 14 191, tržby  
u obstaratelské činnosti 948 591 Kč. Reklamační činnost vykazuje 85 zápisů. 
 Úschovna zavazadel: Uschováno 3 185 kusů, tržby z úschovny zavazadel 37 210 Kč. 
 Osobní přeprava: Počet výchozích vlaků 20 311, počet končících 20 096. 
 Nákladní přeprava: Počet výchozích vlaků 3 677, počet končících vlaků 3 809. 
 Počátkem roku 1999 byla dokončena teplofikace železniční stanice Trutnov, čímž 
došlo i ke zlepšení ovzduší ve městě. 
 V průběhu uplynulého roku bylo přesunuto zbrojení osobních vozů k motorovým 
vlakům ze stanice Trutnov hl. n. do depa kolejových vozidel Provozní jednotka Trutnov, čímž 
se zlepšila ekologie a životní prostředí.  
 V roce 2000 bude otevřeno v železniční stanici Trutnov ČD Centrum, čímž dojde  
ke zkvalitnění služeb na železnici v osobní i nákladní přepravě. 
 
Viamont, a.s. 
 
 Trať z Trutnova do Svobody, kterou provozuje přes nesouhlas trutnovských 
železničářů soukromá dopravní společnost Viamont, a.s., podle jejich údajů efektivněji – 
dvojnásobný počet vlakových spojů s polovičním počtem pracovníků. Vlakové soupravy této 
společnosti jezdí téměř každou hodinu od 5 hodin ráno do půl desáté večer – každý den 
obousměrně je odbaveno 36 spojů (každým jede průměrně 25 osob). 
 
Podnikání 
 
 Předsedou Klubu trutnovských podnikatelů je Michal Šubrt, majitel firmy Centr 
(drogerie, barvy, laky). Ten se přičinil spolu s dalšími třemi trutnovskými podnikateli 
výstavbu obchodního centra na Horské ulici v prostoru mezi obchodním domem Máj  
a Investiční a poštovní bankou, i když mu tady podnikatelský záměr příliš nevyšel. Nové 
stavby vhodně dotvořily urbanistickou část pěší zóny. 
 Pokud jde o spolupráci a o konkurenční boj mezi podnikateli, probíhá tu (v Klubu 
podnikatelů) obojí. Nedostatkem podle Michala Šubrta je, že v regionu nepracují tzv. cechy, 
skupiny podnikatelů z jednoho oboru s možností vzájemné dohody k společnému prospěchu.  
 
 Nad problematikou podnikatelské činnosti se zamyslel v srpnu v Radničních listech 
člen MR MUDr. Jiří Vambera. Ten zdůrazňuje mj. význam podpory domácí spotřeby jako 
důležitý faktor povzbuzení ekonomického růstu, odborný přístup prodávajících, dobrý vztah 
k zákazníkovi, nutnost delší pracovní doby, otevření prodejen až do večera, význam sobotního 
a nedělního prodeje. Město má zájem na řádné fungování služeb, na přitahování zákazníků, 



turistů do Trutnova, zlepšení činnosti informačního centra, neuplatňováním inflačního nárůstu 
a nájmu v městských objektech, o spolupráci s klubem podnikatelů (zdařilé vánoční trhy 
1999), s hospodářskou komorou. 
 
Nejlepší vánoční výlohy (17.12.) 
 
 V soutěži „O nejlépe vyzdobenou vánoční výlohu v centru Trutnova“ byly  
za přítomnosti starosty, jeho zástupců a předsedy kulturní komise Zd. Krčmáře slavnostně 
předány ceny třem nejlepším: 1. místo obchod Elen v Bulharské ulici (5000 Kč), 2. místo 
papírnictví paní Matějkové v Horské ulici (3000 Kč), a 3. místo cukrovinky Ema  
na Krakonošově náměstí (2000 Kč). 
 
Technické služby 
 
 Technické služby Trutnov zaměstnávaly v roce 1999 79 pracovníků (přepočtený 
počet). Jejich ředitelem je ing. Lumír Labík. Po realizaci kompletní rekonstrukce objektu 
v Poříčí (naproti Ekvitě), která byla zahájena v roce 1998 pro špatný stavební stav, sem byla 
přemístěna i ta část TS, která byla v areálu městského bytového podniku na Polské ulici. 
 TS zajišťují pro město řadu důležitých veřejně prospěšných služeb svými středisky. 
Jak hospodařila v roce 1999? 
 
Veřejná zeleň 
 
 Náklady Náklady Celkem 
 externí interní  
 5 655 122 1 423 116 7 078 238
Zahrada 15 052 - 15 052
Komunikace 2 021 099 676 722 2 697 821
Dopr. značení 888 440 316 791 1 205 231
Veř. osvětlení 4 642 474 532 047 5 174 521
Doprava 647 804 317 094 964 898
Správa budov 3 689 154 397 952 4 087 106
Autodílna 748 581 189 603 938 184
Správa komunikací 452 489  109 204 561 693
Čištění města 2 045 801 921 610 2 967 411
Skládka 107 507 18 757 126 264
Zimní údržba 1 228 196 1 964 995 3 193 191
Svoz košů 704 021 207 250 911 271
Svoz kontejnerů 967 821  291 271 1 259 092
Krytý bazén 6 699 209 830 041 7 529 250
Tržnice 340 091 239 572 579 663
Veřejné WC 786 250 102 349 888 599
Koupaliště 1 565 867 235 746  1 801 613
Fotbal. stadion 651 019 260 144 911 163
Bufet-krytý bazén 473 890 56 258 530 148
Zámeč. dílna 1 858 963 676 766 2 535 729
Truhlárna 795 472 415 169  1 210 641
Sklad 1 232 169  45 132 1 277 301
Chata H.M.Úpa 74 445 19 750 94 195



Účelové dotace 4 516 433  35 996 4 552 429
Celkem  42 007 369 10 283 335 53 090 704
 
 
 Výnosy Výnosy Celkem Hosp. výsledek 
 externí interní   
 4 974 166 1 545 531 6 519 699 -558 539 
Zahrada 158 136 158 136 143 084 
Komunikace 1 890 016 507 432 2 397 448 -300 373 
Dopr. značení 990 662 191 236 1 181 898 -23 333 
Veř. osvětlení 4 859 792 373 544 5 233 335 58 815 
Doprava 408 174 329 687 737 861 -227 037 
Správa budov 256 587 3 671 930 3 928 517 -158 589 
Autodílna 9 757 838 014 847 771 -90 413 
Správa komunikací 714 494 49 435 763 929 202 236 
Čištění města 2 720 296 364 444 3 084 740 117 329 
Skládka 119 383 119 383 -6 881 
Zimní údržba 3 188 710 3 188 710 -4 481 
Svoz košů 973 643 37 807 1 011 450 100 179 
Svoz kontejnerů 891 369 365 938 1 257 307 -1 785 
Krytý bazén 7 844 301 51 132 7 895 433 366 183 
Tržnice 1 539 193 1 539 193 959 530 
Veřejné WC 801 075 801 075 -87 524 
Koupaliště 2 128 047 2 128 047 326 434 
Fotbal. stadion 929 775 51 132 980 907 69 744 
Bufet-krytý bazén 408 709 408 709 -121 439 
Zámeč. dílna 1 697 717 809 572 2 507 289 -26 440 
Truhlárna 614 501 314 297 928 798 -281 843 
Sklad 96 172 782 204 878 376 -398 925 
Chata H.M.Úpa 85 389 85 389 -8 806 
Účelové dotace 4 587 283 4 587 283 34 854 
Celkem  42 887 349 10 283 53 170 684 79 280 
 
 
 Realizace akcí hrazených z účelových prostředků zařazených do rozpočtu 1999: 
Oprava budovy TST. Chodníky a VO České ulice. Oprava mostu ulice K Úpě. Svodidla ulice 
Kroupova. Komunikace k čp. 49 Lhota. Odvodňovací kanálek v Lomní. Chodníky Kryblice. 
Snížení rychlosti Nové Dvory. Instalace zrcadla Novodvorská. Slavnostní osvětlení sousoší  
N. Trojice. Likvidace klíněnky jírovcové. Fasáda objektu v Náchodské. Zelená Louka – 
chodníky. Ulice Pod Chmelnicí. Ulice Zámečnická. Opravy komunikací po zimě. 
Hospodářský výsledek činí 79 979 (zisk). 
 
OSNADO, s.r.o. 
 
 V roce 1999 měla firma OSNADO, spol. s r.o., která provádí osobní a nákladní 
dopravu, zasilatelství a obchodní činnost, 338 zaměstnanců – z toho 149 řidičů autobusů,  
49 řidičů nákladních automobilů, 46 opravářů a 94 ostatních zaměstnanců. Ujeto bylo v tomto 
roce 6 750 000 km a přepraveno 8 540 000 osob. 
 V městské hromadné dopravě bylo ujeto 369 000 km, v příměstské dopravě  



5 436 000 km. V nepravidelné dopravě 735 000 km a v mezinárodní dopravě 210 000 km. 
 V provozu bylo 110 autobusů – z toho 6 kloubových, 31 nákladních souprav a 4 sóla. 
OSNADO provozovalo 71 autobusových linek – z toho 1 zahraniční, 9 dálkových,  
12 městských a 49 příměstských. Obsluhovalo se 1 269 spojů – z toho 2 zahraniční,  
92 dálkových, 964 příměstských a 211 městských. 
 Od 1. července byl na MHD Trutnov zaveden nový tarifní systém. Došlo k zavedení 
dvou tarifních pásem – do 5 zastávek 5 Kč, nad 5 zastávek 7 Kč. Tím byla odstraněna 
kritizovaná nespravedlnost u cestujících, kteří např. cestovali pouze ze Zelené Louky  
na autobusové nádraží. Zároveň byly zlevněny i předplatní jízdenky – cena měsíční byla 
snížena z 250 na 195 Kč a čtvrtletní z 660 na 510 Kč. 
 Nástupní stanici u pásmových jízdenek zaznamenává pro potřebu kontroly v každém 
autobuse MHD palubní počítač. 
 V informačním středisku dopravní společnosti na náměstí Republiky je v provozu 
prodejní místo automatizovaného místenkového systému. Cestující zde mohou zakoupit 
jízdenky s místenkou na spoje prakticky všech dálkových linek v ČR a také na řadu 
mezinárodních linek do celé Evropy. Je to po Špindlerově Mlýně teprve druhé pracoviště 
tohoto systému v sv. Čechách (tuto službu nemá ani Hradec Králové). 
 V prosinci byl v garážích v Trutnově otevřen pro veřejnost pneuservis. 
 
Správa tratí Trutnov 
 
 Ještě některé údaje k Českým drahám, st.o. v roce 1999: České dráhy, Správa dopravní 
cesty Hradec Králové, Správa trati Trutnov a Správa budov Trutnov provedly 1) rekonstrukci 
přejezdu v km 123,332 tratě Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Poříčí (ulice Břečtejnská), 
živičnou úpravu povrchu komunikace a přejezdu ochrannými kolejnicemi 2) rekonstrukci 
kolejí č. 8, 10 v železniční stanici Trutnov – hlavní nádraží, pražce betonové, kolejnice tvaru 
S49 3) v železniční stanici Trutnov – střed bylo ve 4. čtvrtletí provedeno vypnutí 
zabezpečovacího zařízení 4) zahájena rekonstrukce železničního svršku a spodku v železn. 
stanici Trutnov – střed – dokončení v prvním pololetí 2000. Jde o snesení starých výhybek  
a k nim příslušných částí kolejí, vložení nových výhybek a k nim přilehlých částí kolejí, 
provedení sanace železničního spodku (vyspádování pláně železn. spodku, položení separační 
geotextilie, zřízení propustných vrstev). Provedení nového odvodnění a obnovení příkopů. 
 
Depo kolejových vozidel PJ Trutnov 
 
 ČD, státní organizace, Depo kolejových vozidel Liberec, provozní jednotka Trutnov. 
 V roce 1999 byly zahájeny práce na budově vozmistrů vedle staniční budovy 
v Trutnově – II. NP – podkroví – bude sloužit jako nocležny s potřebným sociálním zázemím 
a sociální zázemí pro komplexní čety a čističky vozů (dokončení v roce 2000). 
 Byla zahájena výstavba nového olejového hospodářství v PJ Trutnov – z ekologických 
důvodů starý provoz nevyhovovat. Předpoklad dokončení v roce 2000. 
 Pracoviště opravny vozů „pod skálou“ bylo opuštěno a přemístěno do objektů v areálu 
depa (výtopna). Původní pracoviště nevyhovovalo především z hygien. důvodů (nezastřešeno, 
špatné soc. zázemí, staré plechové objekty). 
 
Živnosti 
 
 V roce 1999 bylo vydáno MěÚ – Obecním živnostenským úřadem v Trutnově celkem 
624 živnostenských oprávnění – z toho 206 právnickým a 418 fyzickým osobám. Z těch 
nejpočetnějších to jsou živnosti nákup a prodej 110, zprostředkovatelská činnost 105, vedení 



účetnictví 17, montáž sádrokartonů 11, malířství a natěračství 8, zemní práce 12, ubytování 8, 
lesnictví 18, práce ve výškách a inženýrská činnost ve výstavbě 8. 
 Během roku bylo 377 živností přerušeno na žádost podnikatele a 129 živnostenských 
oprávnění zrušeno v převážné většině také na žádost podnikatele. Dále bylo provedeno  
821 změn živnostenských listů. (Uvedené údaje se týkají pouze ohlašovacích živností 
volných. Ostatní živnosti, tzn. Řemeslné, vázané a koncesované jsou v kompetenci Okresního 
živnostenského úřadu.) 
 
 Živnostenský referát OkÚ eviduje z řemeslných živností zámečnictví (212), 
kovoobráběčství 20, opravy motorových vozidel 118, opravy karoserií 32, hodinářství 7, 
řeznictví a uzenářství 54, truhlářství 135, zednictví 242, tesařství 53, pokrývačství 39, 
klempířství 80, vodoinstalatérství 107, topenářství 38, holičství a kadeřnictví 62, hostinská 
činnost 455, kosmetické služby 41, pedikura a manikura 19, 
z vázaných živností montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 24, montáž, 
opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 131, projektování elektrických zařízení 15, 
výroba, instalace a opravy elektr. strojů a přístrojů 73, projektová činnost ve výstavbě 76, 
vyučování řízení motorových vozidel 15, provádění staveb 85, oční optika 5, 
z koncesových živností hubení škodlivých živočichů, rostlin …5, pohřební služba 4, 
taxislužba 38, provozování čerpacích stanic 16, silniční motorová doprava osobní 22, silniční 
motorová doprava nákladní 177, zřizování, montáž a údržba telekomunikačních zařízení 7, 
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 20, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 
odpady 8. (Dosud vydaná živnostenská oprávnění OkÚ pro Trutnov k 31.12.) 
 
 Kromě registrace podnikatelů prováděl trutnovský živnostenský úřad také kontroly 
v souladu s platnými právními předpisy. Celkem bylo provedeno 154 kontrol a výsledkem 
bylo uložení 40 blokových pokut a 6 pokut ve správním řízení za nedodržení podmínek 
stanovených pro podnikání. 
 
Centrum ochrany spotřebitele 
 
 Od dubna 1999 pracuje při Obecním živnostenském úřadu „Centrum ochrany 
spotřebitele,“ jehož posláním je individuální pomoc a poradenská služba spotřebitelům 
v podnikatelsko-spotřebitelských vztazích a případná pomoc při řešení sporů mimosoudní 
cestou. Na COS se od dubna do konce roku obrátilo o radu nebo o pomoc celkem  
105 spotřebitelů. Středisko bylo čtyřikrát kontaktováno Českým rozhlasem. 
 
Cestovní kanceláře 
 
 Z činnosti trutnovských cestovních kanceláří v roce 1999 si připomeňme agenturu 
Klíč, s.r.o., která je provizním prodejcem více než 30 tour-operátorů. V roce 1999 odbavila 
776 turistů (tři autobusové zájezdy do Francie, vodácké kurzy pro školy, podnikové sportovní 
programy, týdenní rodinné vodácké a cyklistické programy). Ubytování v zimních 
Krkonoších zajistila pro 300 osob (40 Maďarů, 40 Rusů a 220 Němců), v ostatních ročních 
obdobích pro 187 Němců. Silvestrovské pobyty pro 380 osob (360 Němců a 20 Holanďanů). 
 Mana Travel, s.r.o., se postarala o zájezdy 1 398 osob, z toho Francie 183, Česká 
republika 312, Řecko 95. 
 Osnado, s.r.o., vypravila v roce 1999 do zahraničí 561 osob, z toho nejvíce do Itálie 
(217) a do Řecka (65), dále i do Chorvatska, Španělska, Rakouska a Slovenska. Pro kolektivní 
pobyty v tuzemsku: pro 165 osob. Celkové tržby přes dva miliony korun. 



 Čedok, s.r.o., vypravil na zájezdy 1 080 klientů – byly to převážně pobytové zájezdy 
k moři (Itálie, Španělsko, Chorvatsko) – ponejvíce autokary. Letecké zájezdy směřovaly 
především na Malorku, Kanárské ostrovy, a do Egypta. Na týdenní rekreační, léčebné a jiné 
pobyty bylo vypraveno (v tuzemsku) 860 osob. V chatách a chaloupkách bylo realizováno 
185 týdenních pobytů. Exkluzivní zahraniční zájezdy zahrnovaly Cestu kolem světa, na Bali, 
Austrálii a JAR. 
 O další klienty cestování se postaraly K&K Travel, Luna Tour, Region Turist Systém, 
Styl Touristic, od 1.11. i CK Palma. 
 
Ubytovací a pohostinské služby Trutnova 
 
 Ubytování v Trutnově návštěvníkům města nabízejí: 
 Hotel Adam, Havlíčkova 10 (26 pokojů, 59 lůžek, všechny pokoje vybaveny WC  
a sprchou, restaurace s 60 místy, vinárna s 35 místy, k parkování 15 míst, ubytování 1 110 Kč 
lůžko/den, v dvoulůžkovém pokoji 1 650 Kč za lůžko/den. 
 Hotel Bohemia, Palackého 81 (má ho v pronájmu hotel Adam) – 10 pokojů s 25 lůžky, 
všechny pokoje s vlastním WC a sprchou, restaurace se 40 místy u stolu, k parkování 5 míst, 
za ubytování 1 050 Kč za lůžko/den. 
 Hotel Grand, Krakonošovo náměstí 120 (17 pokojů s 34 lůžky, všechny pokoje 
vybaveny vlastním WC a sprchou, restaurace s 60 místy u stolu, 10 parkovacích míst, cena  
za ubytování od 1000 Kč za lůžko/den, za dvoulůžkový pokoj od 1250 Kč za lůžko /den. 
 Hotel Patria, Náchodská 358 (98 pokojů, 220 lůžek, všech 98 pokojů vybaveno 
vlastním WC a sprchou, 120 míst v restauraci, 120 míst ve vinárně, 50 míst pro parkování, 
cena za ubytování 600 – 1300 Kč za lůžko/den, za dvoulůžkový pokoj 800-1500 Kč  
za lůžko/den, cena za stravování 160 Kč polopenze, 320 Kč plná penze. 
 Penzion Úsvit, M. Gorkého 421, (96 pokojů, 180 lůžek, všechny pokoje s vlastním 
WC a sprchou, 70 míst v restauraci, 35 míst ve vinárně, 15 parkovacích míst, za ubytování 
290 Kč za lůžko/den, cena za stravování 160 Kč polopenze, 240 Kč plná penze. 
 Hostinec U Kopeckých, Polská 182 (7 pokojů, 19 lůžek – pokoje s vlastním WC  
a sprchou, restaurace se 40 místy, cena za ubytování 160 Kč lůžko/den. 
 
 Uvedená zařízení nabízejí další služby a vybavení: 
 Hotel Adam – směnárna, sauna, půjčovna sportovních potřeb, bezbariérový přístup, 
whisky club, salonek, hlídané parkoviště, výtah. 
 Hotel Bohemia – salonek pro 15 osob, bezbariérový přístup do restaurace, petangue, 
zahrádka.  
 Hotel Patria – salonek pro 25 osob, snackbar, letní terasa, směnárna, v blízkosti 
sportovní stadion, kluziště (zimní stadion), tenisové kurty, kuželky, letní koupaliště, krytý 
bazén, sauna. 
 Penzion Úsvit – místnost ke školení, společenský sál, dětská herna, půjčovna 
sportovních potřeb, kosmetika, kadeřnictví, cateringové služby, salonek s 30 místy. 
 Katalog ubytování v Trutnově i na okrese vydal v prosinci 1999 Referát regionálního 
rozvoje Okresního úřadu v Trutnově. 
 
Česká pošta, státní podnik obvod Trutnov 
 
 Jak plnila své úkoly v roce 1999 Česká pošta, státní podnik, provozní ředitelství 
Obvod Trutnov? 
 Obvod Trutnov – provozní ředitelství řídí v současné době v okrese 92 pošt. 
 



 Celkové výsledky za obvod: 
Výkony:   Plán 1999:  Skutečnost: 
Čistá pošta   99,628.000 Kč 97,695.000 Kč 
Tržby za obstarávanou  
činnost    18,875.000 Kč 18,051.000 Kč 
tržby za zboží   15,558.000 Kč 13,960.000 Kč 
počet deníku v předplacení    3,559.614 ks 
počet poštovních úřadů    92 
celkový počet doručovatelů    245 
 
Vlastní město Trutnov v roce 1999: 
Pošty 1, 3, 4, 6, motorizované okrsky v obvodu Trutnova, satelitní pošty Chvaleč, Vlčice  
u Trutnova, Staré Buky. 
Počet pracovníků celkem 102, 34 – z toho doručovatelů 35, 69, pracovníků přepážek 32, 53, 
počet podaných doporučených zásilek 438.367, počet dodaných doporučených zásilek 
451.124, počet podaných balíků 135.264, počet dodaných balíků 91.010, počet podaných 
poukázek 118.296, vyplacené důchody ks/rok 73.411, částka vyplacených důchodů za rok 
420,963.754 Kč, počet evidovaných plátců rozhlasových poplatků 9.277, počet evidovaných 
plátců televizních poplatků 10.032. 
 
 V roce 1999 měl s.p. Česká pošta na území okresu Trutnov ve své síti 69 pošt. služby 
obyvatelstvu v nich poskytovalo 134 přepážkových pracovišť. Zaregistrováno bylo  
41 448 rozhlasových koncesionářů (o 5 786 více než v předešlém roce – ovlivněno přijetím 
nové sankční vyhlášky vůči neplatičům rozhlasových a televizních poplatků). Počet 
přihlášených televizních plátců činil 44 669 (zvýšení meziroční o 4 370 – dohlášením 
neplatičů jako u rozhlasu). 
 
Telecom, a.s. 
 
 Některé údaje z činnosti Telecomu, z trutnovského pracoviště: Celkový počet hlavních 
telefonních stanic dosáhl v Trutnově k 31. prosinci 1999 11 404 stanic. Na staré analogové 
systémy bylo připojeno 3 419 stanic, na digitální ústředny je připojeno 7 985 stanic. 
 Euro ISDN je nová služba umožňující přenos rozhlasových, datových a obrazových 
informací. V Trutnově ke konci roku fungovalo 28 přípojek ISDN 2 a 7 přípojek ISDN 30. 
 Po městě je rozmístěno 29 mincovních a 44 kartových veřejných telefonních automatů 
provozovaných Telefonem. 
 K 1. listopadu 1999 byl v rámci transformace firmy telekomunikační obvod 
v Trutnově. Trutnovský okres byl začleněn do místní provozní oblasti se sídlem v Jičíně. 
 K 1. lednu 2000 byla celá společnost SPT TELECOM, a.s. přejmenována na Český 
Telecom, a.s. 
 
 K 31. prosinci 1999 bylo v okrese Trutnov 26 167 hlavních telefonních stanic (nárůst 
o 3 500 oproti 1998). Z celkového počtu hlavních stanic bylo 16 172 bytových. 
 Zájem o zavedení nové telefonní stanice velký – koncem roku evidováno v okrese 
5 965 nevyřízených žádostí. (V současné době už tento problém vyřešen – i podvojné stanice 
se převádějí na jednotlivé.) 
 
 
 
 



Finanční úřad 
 
 Finanční úřad v Trutnově (jeho dlouholetým ředitelem je ing. Bohumil Novák)  
za zdaňovací období 1999 vykázal: 
718 přiznání k dani z příjmů právnických osob, 
6 273 přiznání typu B k dani z příjmů fyzických osob, 
963 přiznání typu A k dani z příjmů fyzických osob. 
 Na finanční úřad bylo doručeno 337 zmocnění k předložení daňového přiznání  
k 30. červnu 2000. 
 K 31. prosinci 1999 bylo vybráno 195 161 000 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
64 886 000 Kč na dani z příjmů fyzických osob, 300 364 000 Kč na dani z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti. 
 V průběhu roku 1999 nedošlo ke změně organizační struktury Finančního úřadu 
v Trutnově. Průměrná měsíční odměna finančního úřadu činila 10 875 Kč z přiznaného 
základního platu. 
 V roce 1999 bylo vymoženo exekuční činností 27 038 000 Kč. FÚ provedl celkem  
8 dražeb, z toho byly 3 dražby nemovitého majetku. 
 
Městská tržnice 
 
 Vyhláška o provozu n trutnovských městských tržnicích byla schválena městským 
zastupitelstvem 23. února. 
 Tržnice, vyhrazené místo k prodeji či provádění služeb na určeném veřejném 
prostranství, v Trutnově jsou v prostoru při Poštovní ulici, na Dolní promenádě a v Horním 
Starém Městě u prodejny „Sama.“ 
 Provoz na tržnici je celoroční. Prodejní doba je stanovena provozovatelem tržnice. 
Řízením provozu a dohled nad dodržováním ustanovení uvedené vyhlášky má správce tržnice 
stanovený městskou radou. 
 Prodej zboží a poskytování služeb na tržnici lze provozovat v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 
 Na všech tržnicích má být upřednostněn prodej ovoce, zeleniny, řezaných květin, 
sadby, potravin a lesních plodů. Vyhláška vymezuje, co se v těchto místech prodávat nesmí – 
zboží a služby, které při svém prodeji či provozování ohrožují životní prostředí a bezpečnost 
občanů. Jde např. o střelné zbraně, střelivo, výbušniny včetně výrobků zábavné pyrotechniky 
a zboží, které svým charakterem odporuje dobrým mravům nebo propaguje jakékoliv násilí či 
rasovou nesnášenlivost. Masné výrobky a potraviny podléhající zvláštním hygienickým 
předpisům lze prodávat pouze se souhlasem orgánů hygienické a veterinární služby. Erotické 
časopisy a zboží musí být zabezpečeny tak, aby nebyly vystaveny a prodávány dětem  
a mladistvým do 18 let. Do prostor tržnice nemají povolen vstup zvířata. 
 Vyhláška stanoví povinnosti uživatele tržnice, např. způsob platby za užívání tržnice, 
vydání dokladu o zakoupení zboží zákazníkovi na jeho požádání, označení prodejního místa, 
udržování čistoty a pořádku kolem pronajatého místa. 
 Poplatky za užívání prodejního místa (4 m2): ovoce, zelenina 100 Kč, občerstvení  
200 Kč, zboží tuzemské výroby 300 Kč, zboží s podílem zahran. zboží 300 Kč, tabákové 
výrobky a alkoholické nápoje 500 Kč, erotické časopisy 500 Kč. Na tržnici na Dolní 
promenádě a v Horním Starém Městě jsou poplatky nižší. 
 Vyhláška stanoví i povinnosti provozovatele tržnice (TS) a nápravná opatření při 
porušování ustanovení vyhlášky. Orgány dozoru jsou zejména členové MZ, městská policie, 
pracovníci MěÚ a TS. 
 



 
 
  



8. Kulturní život 
 
Péče o památky 
 
 Péči o památky věnovalo město i v roce 1999 velkou pozornost: 
 Haasův palác, ZUŠ čp. 73 na Krakonošově náměstí, oprava a restaurování. V interiéru 
budovy bylo provedeno restaurování hlavního schodiště, ze kterého restaurátor sejmul několik 
vrstev olejových nátěrů, opravil poškozená místa a celý motiv schodiště byl zakonzervován 
přípravky chránícími pískovcové stupně. Dále byla provedena oprava parketové podlahy 
ředitelství ZUŠ a osazeny repliky podlahových desek v hudebním salónku. Byla provedena  
i výmalba hlavního schodišťového prostoru a přilehlých chodeb. Celkem vynaloženo na 
opravu 750 000 Kč. 
 V interiéru Haasova paláce směrem do dvora provedla stavební firma opravu omítek 
nákladem 60 000 Kč. 
 V zadním traktu Haasova paláce směrem do dvora provedla stavební firma opravu 
omítek nákladem 30 000 Kč. 
 Na objektu čp. 151 ve Školní ulici spadajícím pod správu ZUŠ provedl Průmstav 
Trutnov dále úpravy tělocvičny na baletní sál nákladem 90 000 Kč. 
 V budově ZUŠ instalovala firma R.O.K. 93 novou přípojku ÚT, a tím bylo zajištěno 
samostatné vytápění budovy (byt. jednotky a zbytku školy) – úspora topného média  
20 000 Kč ročně. Náklad 180 000 Kč. 
 V kapličce sv. Jana Křtitele byla opravena výmalba, ukotven kůr a zajištěno 
(provrtáním zdiva) přirozené větrání. Byla zpevněna i podlaha kůru. Náklad 30 000 Kč. 
(Jedná se o Janskou kapli na Janském vrchu.) 
 Dokončena byla restaurace tří obrazů (Máří Magdaléna, Růžena z Limy, Pieta). 
Růžena z Limy se vrátí do kaple Sv. Jana Křtitele, ostatní dva obrazy převezme městská 
galerie. 
 Na Bojišti byla dokončena oprava kapličky nákladem 250 000 Kč. 
 Ve vstupu do hřbitova byla přes sošku sv. Josefa osazena ochranná skleněná tabule. 
Pod soškou umístěn pískovcový parapet. Náklad 35 000 Kč. 
 Byly opraveny fasády a střechy pravého křídla hrobek u vchodu hřbitova nákladem 
1 000 000 Kč. Připravuje se restaurace pískovcových prvků a kování mříží. Před hřbitovem 
byly provedeny zahradnické úpravy nákladem 70 000 Kč. Na Kiesewettrově památníku byla 
osazena nová plastika (odcizená). Novou zhotovil ak. sochař Petr Novák. Náklad 20 000 Kč. 
 V Poříčí na rohu odbočky z Náchodské do Ječné byla zahájena oprava litinového kříže 
s dokončením v roce 2000 – nákladem 90 000 Kč. 
 Byly zahájeny práce na zhotovení pamětní desky na Národní dům. Zhotovení  
a osazení zajišťuje pan Kout – náklad 100 000 Kč. 
 Byla provedena oprava kamenné opěrné zdi v Kryblické ulici a znovuosazení 
pískovcového kříže do tělesa zdi – náklad 250 000 Kč. 
 Zahájeny byly práce na obnově památníku 1775 na Humlově kopci – dokončení  
v roce 2000. Nákladem 250 000 Kč. V ulici Na Vrchu zahájeny geologické a průzkumné 
práce k opravě hradeb a komunikace. Zahájeny i opravné a řezbářské práce na obnově 
betlému z kostela v Libči. 
 
 Nezapomínalo se ani na opravy kulturních zařízení. V Základní škole v ulici 
Mládežnická v Horním Starém Městě byla opravena střešní krytina – zatékání do všech 
pavilonů školského areálu. Přednostně musela být řešena i oprava střešní atiky po obvodu 
Mateřské školy v Tkalcovské ulici, kde padající omítka z atiky ohrožovala chodce – náklady 
na opravu si vyžádaly 300 000 Kč. (Střecha ZŠ Mládežnická si vyžádala náklad 700 000 Kč.) 



 Upravovaly se i vnitřní prostory restaurace Dolce nákladem 250 000 Kč (požární 
dveře, vzduchotechnika, nové hydranty aj.) 
 
Státní okresní archiv 
 

                                     
 
 Činnost Státního okresního archivu v Trutnově v roce 1999 hodně poznamenaly 
stavební úpravy především zpožděným dokončením (místo v únoru až v listopadu). 
 K 31.12.1999 bylo ve SOkA zaměstnáno 8 odborných pracovníků, 2 pracovníci 
obslužných profesí a dva pracovníci civilní služby. Kolaudací 18.11. byla dokončena první 
fáze přístavby archivu – nedostatek financí zabraňuje pokračování přístavby. Potřebné 
depozitáře bude nutno řešit pronájmem. Dosavadní přístavbou byla vybudována hala  
pro knihy, listiny a kroniky, pořádací místnost, badatelka, kanceláře, soc. zařízení a osobní 
výtah pro 8 osob s bezbariérovým přístupem. Páté podlaží není zatím vybaveno nábytkem  
a počítači. 
 V rámci předarchivní péče bylo provedeno 16 kontrol, bylo povoleno 43 skartačních 
návrhů. Převzato bylo 89 přírůstků v rozsahu 74,6 bm – nejvíce z územního odboru MZm 
v Trutnově. Podařilo se získat dalších 13 kronik, z toho 10 obecních. 
 V roce 1999 byly zpracovány písemnosti ONV Trutnov z let 1945-48 (307 kartonů, 
33,77 bm) a z období 1945-60 celkem 431 knih a 1 fascikl (7,43 bm). 
 SOkA eviduje 1952 archivních fondů a sbírek v rozsahu 3.380,44 bm. V roce 1999 
přibylo 41 nových fondů. Ochrana archiválií byla ztížena stavebními pracemi (prašnost, hluk, 
zatékání při oblevě do depozitářů). 
 Archiv navštívilo v roce 1999 167 badatelů, z toho 23 z ciziny – celkem 577 návštěv. 
Vyřízeno bylo 208 žádostí. Archivní materiál byl vypůjčen v 65 případech. Archiv se 
prezentoval na 4 výstavách a řadou článků v tisku. Ve vydané Ročence (je na úrovni) je 
prezentována nejen vlastní práce archivu, ale také soupisy fondů a sbírek, zásadní studie  
a články. Pracovníci archivu L. Jirásek a Ing. J. Řezníček se podíleli na publikaci „Hrady  
a tvrze.“ Reportáž o archivu natáčel 13.7. Český rozhlas v HK s ředitelem R. Reilem. 
Sedmkrát se o sobotách sešla skupina historiků připravujících české vydání kroniky S. Hűttla.  
 Archivní knihovna má 9 002 svazků – přírůstek za rok 1999 553 svazků. Ukončeno 
bylo vkládání dat do knihovního programu Lanius. S výjimkou dvou nových zařízení zůstalo 
hardwarové vybavení archivu nezměněno – 7 počítačů. Softwarové vybavení doznalo 
výrazných změn. Pokračovalo se ve vývoji databázových aplikací pod MS Access 97. Ve fázi 
návrhu je databáze Kroniky. Výpočetní technika archivu jde s dobou. 
 Historii SOkA do roku 1960 (1. část) zpracoval v Ročence Roman Reil. Ročenka má 
208 textových stran doplněných bohatou obrazovou přílohou. Kromě výroční zprávy 1998 
obsahuje soupisy a přehledy o tom, co může archiv nabídnout k zhlédnutí a ke studiu. 
Ročenka seznamuje i s některými postupy archivářské práce a je významným přínosem  
pro každého, kdo se zajímá o historii regionu. 



 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 
 Muzeum Podkrkonoší Trutnov se i v roce 1999 významně podílelo na kulturním dění 
města především výstavami (je o nich psáno v 1. kapitole kroniky). Z publikační činnosti MP 
připomeňme Průvodce trutnovským muzeem (Dr. Wolf), příspěvky v časopise Krkonoše  
„O selských židlích,“ „Lamboyové“ – cyklus šlechtické rody v Podkrkonoší (Dr. Ryšánková) 
a v denním tisku. 
 Z přednáškové činnosti: Funkce a uspořádání muzejní knihovny (J. Čapková 4x  
pro studenty gymnázia). Bitva u Trutnova v roce 1866 v kontextu s rakouskou říší (Stanislav 
Rykala 19x). Velikonoční zvyky v Podkrkonoší (5x) a Obchůzkové lidové hry a divadlo  
od adventu do Tří králů (6x) – Dr. Ryšánková. Přednáška pro dvě skupiny rakouských učitelů 
o trutnovském muzeu (St. Rykala, Dr. Ryšánková). Krátké přednášky pro návštěvníky muzea 
ve Dnech evropské kultury (Dr. Ryšánková). 
 Knižní fond MP je zpracován na počítači, k dispozici pro badatele, možnost přístupu 
na internet. Do knižního fondu regionální literatury přibylo v roce 1999 184 titulů. Knihovnu 
navštívilo 106 badatelů, převážně studentů středních a vysokých škol. 
 V roce 1999 přibylo do sbírkového fondu 148 přírůstkových čísel, tj. 200 kusů 
depozit. Dodavatelskou formou bylo restaurováno 6 uměleckých plastik, jeden dětský secesní 
kočárek. Ve vlastní konzervátorské dílně bylo opraveno deset kusů prádla a ošetřeno deset 
kusů nábytku speciálními vosky. 
 V uplynulém roce navštívilo MPT 10 643 návštěvníků. Přednášky pracovníků muzea 
vyslechlo 608 posluchačů. 
 Vzhled objektu se zlepšil opravou střechy, restaurováním a konzervováním 
vchodových vrat. Pokračovalo počítačové dovybavení.  
 V MPT pracovalo 8 zaměstnanců – na dohodu 3 průvodkyně. Bylo obsazeno místo 
historika – archeologa kvalifikovaným pracovníkem. 
 
Dům kultury 
 
 Dům kultury Trutnov už tradičně výrazně ovlivňuje kulturní a společenský život města 
– nejinak tomu bylo i v roce 1999. Vede ho ředitelka Mgr. Zina Rýgrová s 28 pracovníky  
(z toho 19,5 v hlavním pracovním poměru). Hospodářsky si vede dobře – zisk 52 000 Kč. 
Z celkových příjmů tvoří 50 % provozní dotace města, 50 % jsou vlastní příjmy DK (včetně 
sponzorských darů). DK je příspěvkovou organizací města Trutnova. 

Činnost v roce 1999: 
Provozně technické zajištění (provozně techn. zajištění akcí, provoz a údržba budov 

včetně pronájmů – Národní dům, Kulturní klub Nivy, doprava, provozně technické služby  
na objednávku). 
Propagační a reklamní služby (výletová služba na výletové plochy v Trutnově, 

předprodej a prodej vstupenek v recepci Nár. domu na pořady DK i na akce jiných pořadatelů 
dle objednávek, kopírovací služby, výroba propagačních materiálů, dekorací apod. na 
zakázku). 

Knihy (prodej knihy „Trutnov v kresbách Miloše Trýzny,“ vydané DK v roce 1997, 
provozování Půjčovny knih rozvoje ducha a zdraví – dva dny v týdnu v Kulturním klubu 
Nivy). 
 Kulturně společenská činnost (práce s filmem – činnost kin, programová činnost). 
 
 
 



Z činnosti kin: 
Pro veřejnost: kino Vesmír 132 film. titulů, 587 představení, 31 079 návštěvníků, 53 na 1 
představení, kino Hvězda 71 titulů (z toho 15 pro děti), 95 představení (z toho 15 pro děti), 
2 566 návštěvníků, 49 na 1 představení. 
Pro školy: kino Vesmír 5 titulů, 7 představení, 1 728 návštěvníků, 247 na 1 předst., kino 
Hvězda 27 titulů, 45 představení, 5 085 návštěvníků, 113 na 1 předst. Celkem v obou kinech 
734 představení, 40 458 návštěvníků, 55 na 1 představení. 
 V rámci „Projekt 100“ promítnuto 10 filmů, 15 představení, 711 návštěvníků.  
„Art film“ 11 filmů, 38 představení, 1 054 návštěvníků. Jako premiéra uvedeno v Trutnově 
119 filmů. Nejnavštěvovanější byly filmy „Pelíšky“ (2 887), „Mumie“ (1 594), „Prci, prci, 
prcičky“ (1 532). 
 V roce 1999 bylo odehráno o 26 představení méně než v roce 1998. Celková 
návštěvnost se snížila o 10 638 diváků – o 15 na každé přestavení (kino Vesmír). 
 V kině Hvězda v roce 1999 bylo odehráno o 7 představení více pro veřejnost. Celková 
návštěvnost oproti roku 1998 se snížila o 770 (o 11 diváků na každé představení  
pro veřejnost). 
 
Programová činnost 
 
Programová činnost: 
 V roce 1999 bylo realizováno 143 představení či akcí, 7 malých výstav v kině Vesmír, 
14 drobných akcí, 10 výletů v rámci dvou Prázdninových toulání, 4 burzy zboží, 9 lekcí 
fotosemináře. Celková návštěvnost na 143 představení byla 26 529 – na jednom představení 
průměrně 186 osob. Výstavy v kině Vesmír zhlédlo na 2 100 návštěvníků, 9 lekcí fotokurzu 
101. 
 V návštěvnosti byl zaznamenán oproti roku 1998 pokles – v tomto roce  
158 představení s celkovou návštěvností 33 649, s průměrnou návštěvností 213. Snížila se 
hlavně u akcí pro děti, pořadů pro školy a koncertů. Nárůst návštěvnosti naopak u zábavných 
pořadů, módních přehlídek a country akcí. 
 Mimo uvedený počet akcí realizovalo Oděvní studio DK na objednávku pro cizí 
subjekty 14 módních přehlídek pro 2 275 diváků v Trutnově i mimo. Na objednávku DK 
uskutečnil 2 akce – koncert pro BAK a otevření koupaliště – pro 600 návštěvníků. DK účinně 
spolupracoval i při zajištění akcí jiných subjektů, např. Varhanní festival, Jazzinec, 
Trutnovský advent, akce Star Westu aj. 
 V lednu 1999 realizoval DK 13 představení pro 1856 návštěvníků s průměrnou 
návštěvností 143, v únoru 13 – 2134 – 164, v březnu 19 – 5365 – 282, v dubnu 21 – 3050 – 
145, v květnu 11 – 2016 – 183, v červnu 2 – 1321 – 661, v září 10 – 1716 – 172, v říjnu 15 – 
2762 – 184, v listopadu 22 – 3442 – 157, v prosinci 17 – 2867 – 169. 
 Celkem 143 akcí s celkovou návštěvností 26 529, s průměrnou návštěvností 186. 
 
Návštěvnost některých akcí: 
 
 představení Návšť. celkem Prům. návštěvnost 
Klasická hudba 17 2169 128 
Pop koncerty 8 1012 127 
Akce pro školy 46 7016 166 
Pohádkový čtyřlístek 8 1225 153 
Dětské akce (v sále) 7 1329 190 
Dětské akce (venku) 5 2818 564 
Divadla 7 1919 274 



Liter. pořady-autogr. 2 86 43 
Večer pro hosta 7 592 85 
Akademie třetího věku 14 1164 83 
Country Star West 6 801 134 
Ples 2 366 183 
Zábavné pořady 6 1918 320 
Módní přehl. (vlastní) 2 524 262 
Burza kartiček 3 209 70 
 
 
 Z divadelních představení bylo nejvíce navštíveno Divadlo Járy Cimrmana Akt (310), 
z pohádek pro děti „O rozmazlené princezně“ (213), z pořadů pro školy Remember K. Kryl 
(240), z ostatních akcí pro děti Strašidláci (1014) a Velký dětský den (1000), z výstav Setkání 
s Velikonocemi (2702), z klasické hudby Pražské klavírní duo (104), z Večerů pro hosta Jak 
jsem viděl Indii II (140), ze zábavných pořadů Novoty – P. Novotný a V. Faltus (388), 
z populární hudby Ulrychovi a Javory (244), z tanečních akcí Country bál (232), z burz Burza 
kartiček se sport. tématikou (109). 
 
 K plnění poslání DK výrazně přispěl jeho zřizovatel město Trutnov a řada sponzorů 
svou finanční či materiální podporou – byly to ČEZ, a.s., DDM, Hafoland, Ice Protection,  
T. Katschner, Klub trutnovských podnikatelů, Komerční banka, A. Krbílek, A. Hůlková,  
M. Lhoták, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Český hudební fond, OkÚ, Siemens – 
Elektropřístroje, SKIP Hardware, Společnost Duha, Společnost Horní Labe, Star West, 
Trutnovská sportovní a kulturní společnost, ZPA. 
 Už v roce 1999 proběhly nutné přípravy (projekt na rekonstrukci Nár. domu aj.) 
k oslavám 100. výročí postavení Národního domu na podzim 2000. 
 
Městská knihovna 
 

                                      
 
 Městská veřejná knihovna je financována z rozpočtu města Trutnova. Na zajištění 
regionálních služeb jí přispívá OkÚ. S nákupem knihovních fondů neměla v roce 1999 
problémy. Materiálně je dobře vybavena. Čítárna a studovna po rekonstrukci (nové osvětlení, 
nový nábytek) jsou početně navštěvovány a využívány. Tři stoly s počítači jsou připojeny  
na Internet. Novým počítačem byla vybavena pobočka v HSM. MK je zapojena do sdružení 
knihoven SKAT – souborný katalog naučné literatury a článků periodik. Využívá sdílené 
katalogizace. Od května je v provozu plně automatizovaná pobočka HSM. V roce 1999  
se MK připravovala na přechod na nový knihovnický program Clavius – přestavba sítě. 
V pobočce HSM byl rozšířen provoz na celý týden. V roce 1999 silně narostl počet 



poskytnutých knih prostřednictvím MVS. Úspěšná byla soutěž pro děti do 12 let „Můj 
oblíbený knižní hrdina.“ Pěkný ohlas měla výstava „Písmo a jeho vývoj.“ MK se také zapojila 
do celostátní akce „Týden knihoven“ (prominutí sankčních poplatků, členských poplatků, 
možnost bezplatného přístupu na Internet). MK poskytla 40 souborů knih výměnného fondu 
MLK celého okresu. 
 
 K 31.12.1999 vykazuje MK 123 154 knihovních jednotek (naučná literatura 33 083, 
krásná lit. pro dospělé 63 672, naučná lit. pro děti 5 389, krásná lit. pro děti 20 999, ostatní 
dokumenty 11). Počet exemplářů docházejících periodik 150. počet knih. jednotek ve volném 
výběru 60 000. Úbytek knih. jednotek 7 547. 
 Registrovaných čtenářů bylo 7 508, z toho 2 460 do 15 let. MK navštívilo celkem 
103 262 osob. 
 Výpůjčky vykazují 409 278 knih. jednotek (153 934 naučné literatury pro dospělé, 
182 550 krásné lit. pro dospělé, 21 350 naučné lit. pro děti, 51 444 krásné lit. pro děti). 
Výpůjčky periodik 93 580. 
 Meziknihovní výpůjční službu na národní úrovni: Požadováno bylo 825 výpůjček 
(uspokojeno 806). Jiné knihovny si vyžádaly 323 výpůjček (uspokojeno 303). 
 Vzdělávacích a výchovných kolektivních akcí realizovala MK 70, poskytla  
98 registrovaných informací. K 31.12. vykázala 76 studijních míst, 10 počítačů pro uživatele 
(z toho 4 napojené na Internet). Počet poboček 4. 
 V MK pracovalo 14 zaměstnanců (přepočtený stav), převážně odborně vzdělaných.  
Na provoz MK poskytlo město 3 050 000 Kč, OkÚ 1 070 000 Kč. Na nákup knihovního 
fondu bylo vynaloženo 948 500 Kč. Ředitelkou MK v Trutnově je Jaroslava Maršíková. 
 
Stachelberg 
 
 Pevnost Stachelberg stranou silnice Trutnov – Žacléř se zvedá nad obcí Babí. Tato 
mohutná dělostřelecká tvrz byla jádrem a pilířem obranného úseku u Trutnova, který se táhl 
od Ostravy až po Krkonoše. Stachelberg je položen na dlouhém úzkém hřbetu s kótou 623 asi 
7 km severně od Trutnova a stejně tolik km od dřívější hranice s Německem. 
 Je zásluhou družstva Fortis, že zde vznikla zajímavá vojensko-historická expozice, 
která seznamuje návštěvníky s historií výstavby a vybavení pohraničního opevnění z let  
1935-38. 
 Letos bylo již sedmou sezónu (od května do září) zpřístupněno veřejnosti muzeum  
čs. opevnění na dělostřelecké pevnosti Stachelberg – formou plánů, výkresů, fotografií, 
ukázek výzbroje, výstroje a modelů. Expozici zhlédlo dosud na 30 000 návštěvníků. Otevřeno 
je tu vždy v sobotu a v neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin. 
 I v roce 1999 bylo na Stachelbergu živo – v květnu sloužil jako občerstvovací 
 a kontrolní stanice při tradičním pochodu trutnovských turistů „Za trutnovským drakem,“ 
v červnu sem směřovaly školní výlety stovek dětí (organizovali je členové družstva Fortis). 
V letních prázdninových měsících sem přicházeli i návštěvníci ze zahraničí – hodně 
z Německa a Polska. Ve Dnech evropského dědictví byl Stachelberg a jeho muzeum volně 
přístupné všem zájemcům. Letos dosáhl počet návštěvníků 4000. 
 Na podzim 1999 byla zahájena několik let plánovaná akce – zpřístupnění podzemní 
tvrze v hloubce 40 až 60 m pod povrchem. V pevnostním objektu muzea bylo instalováno 
zábradlí v 34 m hluboké šachtě vedoucí do podzemí. Byla provedena i elektroinstalace  
pro osvětlení prvních 150 m odkrývané podzemní chodby. Práce, které ztěžovala stoupající 
hladina spodní vody v podzemí, bude přesto pokračovat v roce 2000. 
 V roce 1998 vydal Jiří Novák zajímavou odborně fundovanou publikaci 
„Dělostřelecká tvrz Babí na Trutnovsku“ s mnoha nákresy a fotografiemi. 



 Velkou zásluhu na oživení a poučení zvláště pro mladou generaci má RNDr. Miroslav 
Kejzlar, vedoucí družstva Fortis. Na historii československé republiky z konce 30. let bychom 
neměli nikdy zapomenout. 
 
Durabo 
 
 Devítičlenná skupina historického šermu Durabo absolvovala v roce 1999 již svou  
14. sezónu – od roku 1994 v počtu devíti členů věkového složení od 19 do 45 let (působí v ní  
i otec se dvěma syny). Také profesní skladba členů je hodně různorodá – všechny však 
spojuje láska k šermu. 
 I sezóna 1999 probíhala tradičně ve znamení vystoupení, cestování, nácviku scének, 
příprav výzbroje a výstroje. V tomto roce předvedla skupina 125 vystoupení, z toho 79 
v zahraničí. A vždy s velkým a zaslouženým kladným ohlasem. V ČR se zaměřovala zatím  
na oblast Trutnovska a severních Čech. K nejpůsobivějším vystoupením patří akce na zámku 
Sychrov ve „Dnech evropské kultury,“ na Trutnovsku pak už tradiční „Rozloučení se 
sezónou“ v zahradě 1. ZŠ na Kryblici. 
 Duší „Duraba,“ obětavým jeho členem, který (i jeho rodina) propadl kouzlu šermu a 
historie, je ing. Libor Hurdálek, který soustředil pro radost svou, ale především diváků, kolem 
sebe skupinu nadšených lidí, kteří všechen volný čas zasvětili šermu. A bez ohledu  
na nejednu bolestivou ránu, bez níž se šerm neobejde. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Od začátku roku 1999 představuje Galerie města Trutnova vždy dvě výstavy současně 
– jsou zdokumentovány v první kapitole kroniky města. Uskutečněných výstav bylo 16  
se 4 126 platícími návštěvníky, představení loutkového divadla 3 se 300 účastníky a 
hudebních večerů rovněž 3 se 120 zájemci. Zahájení výstav se zúčastnilo 1 687 návštěvníků. 
Celkem zhlédlo akce GMT v roce 1999 6 233 zájemců. GMT se svou činností v uplynulém 
roce důstojně a na úrovni zařadila do kulturního života města. Významný podíl na tom 
především má její ředitel PhDr. Karel Shrbený. 
 Nákladové a výnosové položky v roce 1999 zahrnují výkony ve výši 1 100 200 (v tom 
dotace 980 000 Kč), náklady ve výši 1 088 400 Kč, tržby 120 200 Kč. Do sbírek GMT bylo 
v uplynulém roce zařazeno 42 exponátů, zakoupených v hodnotě 433 000 Kč – hodnota 
darovaných děl 108 800 Kč. K 31.12.1999 bylo evidováno ve sbírkách galerie 140 exponátů 
v hodnotě 1 635 000 Kč. 
 
 Činnost městské galerie bilancoval koncem roku 1999 její ředitel PhDr. Karel 
Shrbený: „Za tři roky své existence si městská galerie vytvořila stálý okruh svých návštěvníků 
a příznivců, navštěvujících zahájení výstav i výstavy samotné. Je potěšitelné, že se tento 
okruh rozšiřuje, že jej tvoří i mladí a stále častěji i mimotrutnovští. A zalichotilo, když dopis 
od malíře a grafika Vladimíra Komárka byl do Trutnova adresován „nejkrásnější galerii.“ 
Přesto je nutné souhlasit s názorem, že výstavy, byť sebezajímavější a sebenavštěvovanější, 
nejsou tím, co tvoří podstatu galerie. Že tuto podstatu tvoří sbírky, vytvářené na základě 
poznání výtvarného života a tvorby, a to nejen v regionu v úzkém slova smyslu. 
 Sbírky galerie, vytvářené od jejího vzniku, k dnešnímu dni obsahují (v prosinci 99) 
135 předmětů, z toho 11 plastik, 25 obrazů, 55 grafik, kreseb a koláží a 44 fotografií. Z nich 
bylo 28 děl získáno darem převážně od jejich autorů, plastika E. Schwantnera a obraz  
B. Mudrocha z prostředků získaných darem od firmy Siemens Elektropřístroje, s.r.o., Trutnov 
a čtyři obrazy V. Laciny z prostředků darovaných firmou ZPA CZ, s.r.o., Trutnov. Díky 
materiální pomoci a bezplatnému poskytování služeb firmami Texlen, a.s., a FOTO GOLD 



M. Lhotáka galerie ušetřila na provozních nákladech a mohla použít k nákupu sbírkových 
předmětů dalších 170 000 Kč. 
 Sbírky nejsou vytvářeny náhodně. Zaměstnanci galerie shromáždili (často velmi 
obtížně) dostupné poznatky, informace a doklady o výtvarnících a jejich tvorbě, vztahující se 
k regionu, a postupně je zpracovávají. K pořízení či zařazení každého předmětu do sbírek 
vydává doporučení rada galerie, v níž mají většinu renomovaní historikové umění. Výsledkem 
je nemalý soubor tvorby, vzniklé po roce 1945, která patří do regionu nebo se k němu 
vztahuje. Tvorba dřívější je zatím doložena jen částečně, zato hodnotnými díly  
E. Schwantnera, J. Seiferta, B. Mudrocha a O. Gutfreunda, a to nejen z důvodů finančních. 
Každoročně zveřejňované výzvy, vyjadřující zájem taková díla odkoupit, se zatím setkala 
s odezvou jen ve 3 případech. Přesto je možné říci, že sbírky galerie jsou už dnes souborem 
kvalitním, obsahujícím nejedno dílo patřící do pokladnice českého výtvarného umění, i to, že 
připravovaný „slovník výtvarných umělců regionu“ bude přínosem dosud tak málo 
zpracované historii umění v tomto dříve česko-německém pohraničí. Naznačila to už letošní 
expozice regionálního umění, snad to potvrdí i doplněná expozice, připravovaná pro rok 2000. 
Do prvního roku příštího tisíciletí chce galerie vstoupit již s expozicí dopracovanou  
a doloženou. 
 Ještě jednu oblast galerie ve své činnosti sleduje a snaží se ji rozšiřovat, a tou je prodej 
výtvarného umění. Dnes galerie nabízí díla V. Komárka, J. Klápště, D. Richtera, V. Laciny, 
D. Holé i jednotlivě i řady dalších umělců včetně nežijících, mimo to i uměleckořemeslné 
hračky a textilie, samozřejmě i díla vystavovaná na krátkodobých výstavách. Dbá ne jejich 
uměleckou hodnotu, nevyhýbá se ani poskytování služeb. 
 Je-li GMT dosud známa především svými výstavami, je to proto, že ty tvoří 
viditelnou, veřejnosti stále přístupnou část práce. Sbírkotvorná a poznávací činnost však není 
v galerii Popelkou. I v této činnosti je galerie rychle se rozvíjejícím organismem. Právě proto 
je však potřeba souhlasit s názorem, že každá kapka vody, které se galerii dostává, pomáhá 
vytvářet a uchovávat jedinečné hodnoty skutečného kulturního bohatství, jehož ceny si 
přítomnost často nebývá v plném rozsahu vědoma. Sotva totiž může být sporu v tom, že by 
v městské galerii měl být zastoupen alespoň jedním dílem Josef Čapek, nemluvě  
o regionálních umělcích konce minulého a 1. poloviny tohoto století, jejichž jména – Aust, 
Bierke, Dlouhy, Fenzel, Hartmann, Hendrych, Horák, Iwan, Janků, Karásek, Klikar, Kostial, 
Kubát, Lábus, Melzer, Mertlík, Mikš, Proschwitzer, Prokoch, Seifert, Stouner, Ullman atd. – 
již téměř upadla  v zapomnění. Tím víc je potřeba vážit si podpory, kterou galerii dosud 
věnovaly trutnovské firmy Siemens, Texlen, ZPA, M. Lhoták, i počinu všech tady 
nejmenovaných soukromých dárců. Galerie jim za to upřímně děkuje a jejich jména 
v souvislosti s dary trvale uchová.“ 
 
Klub vojenské historie 
 
 Klub vojenské historie Trutnov – tradiční uniformovaná jednotka 1. pěšího pluku 
císaře Františka Josefa I., patří svou činností plně do kulturně-společenského obrazu města.  
I v roce 1999 se zúčastnil v Trutnově a v řadě dalších míst (také v zahraničí) významných 
společenských akcí. Vyzvednout je třeba i jeho péči o památky války 1866. 
 Přehled akcí KVH v uplynulém roce:  
1) Uspořádání střeleckých závodů na střelnici Babí – vojenská opakovaná puška do roku 
výroby 1945 (8.5.).  
2) Pietní vzpomínka na bitvu u Trutnova ve válce 1866, účast klubů z Ml. Boleslavi,  
Police n. M. – Trutnov 26.6.  
3) Účast na vzpomínkové akci na Chlumu – 3.7.  
4) Účast na slavnosti v Bad Urachu (23.-26.7.). 



5) Účast na pobitevní scéně v Polici n. M. (14.8.) 
6) Účast na bivaku historičnym v Warmutowicach v Polsku (21. a 22.8.) 
7) Uspořádání výročních závodů ve střelbě z historických zbraní podle regulí trutnovských 
ostrostřelců z roku 1811 – Babí 25.9. 
8) Účast na Dni památek – průvodcovská činnost na Gablenzi a Janské kapli 
9) Přednáška o bitvě u Trutnova v roce 1866 pro SZŠ (září). 
10) Účast na slavnosti v Kuksu 2.11. 
11) Převzetí klubovny ve Staré radnici za účasti starosty Mgr. Adamce. 
12) Přednáška plk. Plovajka o jeho účasti v zahraničním odboji. 
13) Účast na střelbách v Polici n. M. na sv. Štěpána. 
 Na opravách a údržbě památek na válku 1866 odpracovali členové KVH  
160 brigádnických hodin. 
 
Náhrobní kámen z roku 1606 
 
 V květnu 1999 jednala odborná komise, sestavená po projednání v kulturní komisi 
města, ve věci obnovy a umístění náhrobního kamene neznámého trutnovského měšťana 
(snad cechmistra kožešnického cechu v Trutnově zemřelého v roce 1606), který byl původně 
umístěn na venkovní stěně sakristie kostela Narození P. Marie. 
 Jedná se o jediný náhrobek z bývalého hřbitova u kostela, který existoval až do zřízení 
nového na Horním Předměstí v roce 1875 (několik let předtím se však už tento hřbitov  
pro přeplněnost hrobů a nemožnost jeho rozšíření nevyužíval). Náhrobek trutnovského 
patricije v honosném kožešinovém plášti je ozdoben rodovým znakem – holub držící 
palmovou ratolest. Koncem 80. let byl náhrobek několikrát vandalsky poškozen, a proto 
přemístěn do zadní části kostela. 
 Návrhů na jeho znovuumístění je několik – při vnitřním vstupu do kostela, hradební 
zdivo, nový hřbitov k ostatním historickým náhrobkům z hřbitova u kostela, původní místo  
na sakristii (k tomuto návrhu se přiklání i kronikář města – vrátit na místo, kde od roku 1875 
až 1990 byl). Rozhodnuto v roce 1999 nebylo – konečný návrh má vyplynout po jednání 
s architektem, zástupcem římsko-katolické církve, památkové péče a ORM. 
 
Opuštěné hřbitovní hrobky 
 
 21. září 1999 schválilo MZ záměr úplatného převodu nemovitostí – hrobek od OkÚ 
Trutnov, který tyto považuje za opuštěný majetek podle § 135, odst. 3 OZ, do vlastnictví 
města Trutnova za sjednanou cenu 100 Kč za jednu. 
 Celkový počet těchto hrobek přesahuje 200. Řada z nich je historicky i umělecky 
cenná a bylo by vhodné je zachovat, jak to ukládá i vyhláška města. Hrobky, které by nebyly 
pojaty do této kategorie, by bylo možné odprodat k případnému kamenickému či sochařskému 
využití. Zároveň bude třeba dbát na to, aby při odprodeji bylo nakládáno s ostatky zemřelých 
ve stávajících hrobkách ve smyslu řádu pohřebiště čl. 5, odst. C), což si přirozeně vyžádá 
určité náklady. 
 
Hotel Varšava 
 
 Vleklým letitým problémem Trutnova je památkový objekt, bývalý hotel Varšava  
na Krakonošově náměstí. Solventní kupec se intenzivně hledá od roku 1998, kdy se  
po složitých mnohaletých soudních sporech podařilo objekt podnikatelům z Prahy 
Březovskému a Zemanovi vyvlastnit. Ti získali začátkem 90. let tehdy ještě funkční hotel  



za směšně nízkou cenu 673.000 Kč. Celou řadu let slibovali rekonstrukci objektu – namísto 
toho nechali hotel zchátrat. 
 V roce 1998 byla Varšava nabízena k odprodeji ve veřejné obchodní soutěži. V roce 
1999 rozhodla MR o prodeji prostřednictvím realitní kanceláře Hipet Trutnov. Zájemců byly 
snad desítky – potřeba finančních prostředků pro uvedení objektu do provozu však byla  
pro ně nad míru únosnosti. Časem narůstalo riziko, že stav nemovitosti se zakonzervuje  
na dlouhé období, že se podaří jen opravit vnější vzhled, statiku – fyzický stav objektu se 
postupně zhoršuje (nejnutnější údržbu zajišťuje zatím město – střecha, vnitřní vzpěry.) 
 V roce 2000 snad k vyřešení dojde. Zájem o hotel, postavený na jednom 
z nejlukrativnějších míst Krakonošova náměstí, nabízený městem prakticky za cenu pozemku 
(450.000 Kč) projevila dvojice podnikatelů (jeden z tuzemska, jeden z Řecka). K rozhodnutí  
o prodeji by mohlo dojít v květnu (?). Město chce prodej zajistit takovým způsobem, aby 
rekonstrukce památkáři chráněného objektu probíhala podle jeho představ, aby objekt zůstal 
reprezentačním společenským střediskem. Rekonstrukce si podle střízlivých odhadů vyžádá 
kolem 60 milionů korun. 
 První majitelé Varšavy jsou doloženi v 17. století. Od roku 1800 byl jejím majitelem 
hostinský Josef Fiedler, po něm rod hostinských Schreiberů.  Od nich ho v polovině 19. století 
zakoupil Josef Erich, který po požáru 1861 přestavěl hostinec na moderní hotel – nesl 
označení Bílý kůň. Jeho podobu zachytil trutnovský malíř Ignác Russ v roce 1833 – čtyřspřeží 
před ním před odjezdem ruského cara Mikuláše I., který tu přenocoval. V roce 1866 tu sídlil 
kníže Windischgrätz se svým důstojnickým štábem před střetnutím pruských a rakouských 
vojsk 27. června v Trutnově. Hotel byl také známým střediskem lnářského dění, lnářské burzy 
od poloviny 19. století až do 20. let století 20. Jméno hotelu se měnilo – v roce 1938 
přejmenován podle majitele Julia Zippela na Zippel. Po roce 1945 dostal své nynější 
označení. 
 Po okupaci Trutnova 8. října 1938 se tu sešli místní fašističtí představitelé s důstojníky 
wehrmachtu, aby oslavili den osvobození. Generálu Pedelovi je předáno čestné občanství 
města a starosta Streitenberger na slavnostním banketu velikášsky prohlásil, že Trutnov už 
bude navždy německým městem. 
 
  
 



9. Školství. Výchova.  
 
Předškolní zařízení (MŠ) 
 
 Město je zřizovatelem 12 MŠ, které navštěvuje na 900 dětí. K 30.9. měla MŠ 
V Domcích 3 třídy s 65 dětmi. Působilo na ní včetně ředitelky 6 učitelek. MŠ v Gorkého ulici 
3 třídy se 74 dětmi a 6 učitelkami. MŠ v Žižkově ulici 4 třídy s 80 dětmi a 8 učitelkami.  
MŠ v Komenského ulici 4 třídy s 97 dětmi a 8 učitelkami, MŠ v Náchodské 2 třídy s 50 dětmi 
a 5 učitelkami. MŠ v Novodvorské ulici 4 třídy se 100 dětmi a 8 učitelkami. MŠ v Tkalcovské 
ulici 3 třídy s 60 dětmi a 5 učitelkami. MŠ v Horské, Trutnov 2 bylo 5 tříd se 122 dětmi.  
MŠ v Dlouhé ulici 4 třídy se 100 dětmi a 8 učitelkami. MŠ v Benešově ulici, Trutnov 3  
2 třídy s 50 dětmi a 4 učitelkami. MŠ ve Voletinské ulici, Trutnov 3 1 třídu s 25 dětmi  
a 2 učitelkami. MŠ ve Voletinách měla 1 třídu s 25 dětmi a 2 učitelkami. 
 Speciální MŠ pro děti s více vadami měla v 8 třídách 121 dětí (3 třídy s vadami řeči,  
1 třída s tělesně postiženými, 2 třídy se zdravotně oslabenými dětmi, 1 třídu pro děti se 
sníženou psychosociální adaptací a 1 třídu dětí bez zdravotního postižení). Pečovalo o ně  
17 učitelek. Toto speciální školské zařízení (předškolní) bylo zřízeno Školským úřadem a jsou 
v něm umisťovány děti z celého okresu Trutnov (v roce 1998 ji navštěvovalo 72 dětí). 
 
Stacionář na Kryblici 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti na Kryblici (nad zimními 
lázněmi) navštěvovalo v roce 1999 na 60 dětí rozdělených do tří tříd. Docházejí sem děti 
předškolního věku s alergiemi, oslabenou imunitou, děti po lehčí formě mozkové obrny  
a s jinými zdravotními problémy. Starají se o ně dvě dětské sestry, učitelka MŠ, rehabilitační 
sestra. Jedno dítě (čtyřletá holčička) je nepohyblivé. Ředitelkou stacionáře je Renata 
Bezděková. 
 Při pobytu venku se bere větší zřetel na stav počasí a ovzduší (rozptyl alergenů apod.). 
Týdně má stacionář z Brna potřebné informace. Přímo v objektu ordinuje alergoložka  
MUDr. Nováková. Stacionář využívá i plavecký bazén, saunu, míčkový bazén. Klima zařízení 
zlepšují čističky vzduchu. 
 
Základní školy 
 
 Školní rok 1998/99 ukončilo na 1. ZŠ Gorkého 429 žáků s prospěchem:  
26 s vyznamenáním, 402 prospělo, 1 neprospěl. Z chování mělo 8 žáků 2. a 2 žáci 3. stupeň. 
Školní rok – docházku ukončilo 45 žáků, z toho 20 dívek. K 30.9.1999 má škola 443 žáků, 
z toho 213 dívek. Ve 3 odděleních školní družiny je 93 žáků. Až na 1 žáka slovenské a 1 žáka 
německé jsou všichni české národnosti. Škola má 25 učeben (5 z nich nevyhovuje). Z 28 
učitelů školy je 20 žen. Anglický jazyk se učí 126, německý 119 žáků. Novým ředitelem  
1. ZŠ je Mgr. Jiří Paták. 
 
 2. ZŠ ve Školní ulici měla ve šk. roce 1998/99  119 žáků. Z nich 17 prospělo s vyzn., 
102 prospělo. Z chování 2 žáci 2. stupeň. Školní docházku ukončilo 22 žáků (13 dívek). 
K 30.9. má škola 89 žáků (z toho 44 dívek) ve 4 třídách. Na škole, kde je umístěno i nižší 
gymnázium, je 18 učeben (z nich 6 odborných). Všichni žáci jsou české národnosti. 
Angličtině se učí 38, němčině 51 žáků. Na škole působí 11 pedagogů včetně ředitelky Marie 
Bittnerové (z nich 7 žen). 
 



3. ZŠ ul. Komenského měla na konci šk. roku 1998/99 696 žáků. Z nich prospělo  
35 s vyznamenáním, 645 prospělo, 16 neprospělo. Z chování 2. stupeň mělo 18,  
3. stupeň 8 žáků. Školní docházku ukončilo 72 žáků (z toho 23 dívek). K 30.9.1999 měla 
škola 540 žáků (232 dívek) ve 24 třídách. Ve 3 odděleních školní družiny je zapsáno  
105 žáků. Z 540 žáků jsou 3 slovenské, 3 německé a 4 jiné národnosti. Angličtině se učí 184, 
němčině 195 žáků. Na škole působí 44 pedagogů (z toho 35 žen). 

Specializovaných tříd má škola 9 se 116 žáky (34 dívek). Všichni jsou české 
národnosti. Angličtině se učí 12, němčině 61 žáků. Školní docházku 1998/99 ukončilo  
17 žáků (5 dívek). Ředitelem 3. ZŠ je Mgr. Roman Hásek. 
 
 4. ZŠ v ul. R. Frimla měla na konci šk. roku 1998/99 395 žáků. Z nich 26 prospělo 
s vyzn., 367 prospělo, 2 neprospěli. Z chování mělo 8 žáků 2. stupeň. Školní docházku 
ukončilo 55 žáků (28 dívek). K 30.9.1999 má škola ve šk. r. 1999/2000 390 žáků (z toho  
192 dívek). V 5 odděleních školní družiny je zapsáno 115 žáků. Všichni žáci jsou české 
národnosti až na 2 německé, 2 řecké a 4 jiné národnosti. Angličtině se učí 185, němčině  
74 žáků. Škola má 28 učeben, z toho 9 odborných. 7 tříd se 150 žáky (z toho 62 dívek) má 
rozšířenou výuku tělesné výchovy. Do 1. ročníku bylo nově přijato 44 žáků (22 dívek).  
Na škole působí 26 pedagogů (23 žen). Ředitelkou ZŠ je Mgr. Libuše Indrová. 
 
 5. ZŠ V Domcích měla na konci šk. r. 1998/99 653 žáků. S vyznamenáním jich 
prospělo 117, prospělo 534, neprospěli 2. Z chování: 18 žáků 2. a 5 žáků 3. stupeň. Školní 
docházku ukončilo 74 žáků (z toho 52 dívek). K 30.9.1999 má škola 690 žáků (z toho  
338 dívek). Školní družina má 5 oddělení se 141 dětmi. 686 žáků je české, 1 slovenské  
a 3 ukrajinské národnosti. Angličtině se učí 469, francouzštině 83 a němčině 224 žáků. Škola 
používá 34 učeben, z toho 10 odborných. Ve 20 třídách se 417 žáky se angličtině učí 222, 
němčině 112 a francouzštině 83 žáků (rozšířená výuka jazyků). Do 1. r. bylo přijato 67 žáků. 
Na škole pracuje 43 pedagogů, z toho 35 žen. Ředitelem je Mgr. Karel Vašíček. 
 
 ZŠ Mládežnická v HSM měla v uplynulém šk. roce 996 žáků. 53 z nich prospělo 
s vyzn., 933 prospělo, neprospělo 10. Druhý stupeň z chování mělo 16, třetí stupeň 8 žáků. 
Školní docházku ukončilo 87 žáků, z toho 39 dívek. V novém šk. roce 1999/2000 má škola 
1019 žáků, z toho 513 dívek ve 40 třídách. Školní družina má 12 oddělení a 1 klub. 
Z celkového počtu žáků je 1006 české, slovenské 3, polské 3, německé 2 a 5 jiné národnosti. 
Angličtině se učí 403, němčině 224 žáků. Škola používá 51 učeben, z toho 11 odborných.  
Na škole působí 54 pedagogů, z toho 48 žen. Do 1. ročníku bylo přijato 130 žáků (z toho 69 
dívek). Ředitelem ZŠ je Mgr. Zdeněk Géc.  
 
 Na konci šk. roku 1998/99 měla ZŠ v Poříčí 283 žáků. 16 jich prospělo s vyzn.,  
266 prospělo, 1 neprospěl. Z chování mělo 8 žáků 2. stupeň a 1 žák 3. stupeň. Ve šk. roce 
1999/2000 má k 30.9. ZŠ 292 žáků, z toho 142 dívek (školní docházku v předchozím roce 
ukončilo 28 žáků – 13 dívek). Poříčská ZŠ má 13 tříd. Všech 292 žáků je české národnosti. 
Angličtině se učí 121, němčině 104 žáků. Škola používá 16 učeben, z toho 5 odborných. 
Působí na ní 18 učitelů (z toho 15 žen). Školní družina má 2 oddělení s 52 žáky. Ředitelem ZŠ 
je Mgr. Václav Špůr.  
 
 Speciální ZŠ Voletiny měla ve šk. r. 1998/99 116 žáků (z toho 43 dívek), školní 
družina 2 oddělení s 31 dětmi. Působilo na ní 12 učitelů a 2 vychovatelky. Ve šk. roce 
1999/2000 má ZŠ 104 žáků (z toho 37 dívek). V 9 třídách. Až na 2 žáky jiné jsou všichni 
české národnosti. Angličtině se učí 42, němčině 47. (Prospěch v předcházejícím šk. roce:  



3 s vyzn., 112 prospělo, 1 propadl). Speciální ZŠ je pro děti s vývojovými poruchami učení 
nebo chování. Její ředitelkou je Mgr. Stan. Tejchmanová. Na škole působí 13 učitelů vč. 
ředitelky a 2 vychovatelky. 
 
 Na Zvláštní škole a Pomocné škole v HSM pracuje ve šk. roce 1999/2000 16 pedag. 
pracovníků, z toho 14 žen. Dále 2 vychovatelky, 1 sociální pracovník a 1 výchovný poradce. 
Školní družina má 2 oddělení se 14 žáky. ZŠ používá 15 učeben. 
 Loni ukončilo školní docházku 25 žáků, z toho 11 dívek. V novém šk. roce 1999/2000 
má zvláštní škola 115 žáků (z toho 46 dívek) a 11 tříd. 86 jich je české, 27 slovenské  
a 2 romské národnosti. Na pomocné škole je 7 žáků (z toho 3 dívky) v jedné třídě,  
na přípravném stupni pomocné školy 6 žáků (z toho 3 dívky) v jedné třídě. Zvláštní školu a 
Pomocnou školu v Trutnově, Horská 160 vede Mgr. Jaromír Vašíček. 
 
Školní jídelny v Trutnově k 15.10.1999. 
 
Název ŠJ Počet stravovaných Počet všech Pracovníci ŠJ
 dětí / žáků strávníků  
MŠ Benešova 50 57 2
MŠ Dlouhá 100 116 4
MŠ Horská 122 139 4
MŠ Komenského 97 112 4
MŠ Gorkého 74 84 3
MŠ Novodvorská 100 114 3
MŠ Náchodská 50 76 3
MŠ Tkalcovská 60 70 3
MŠ V Domcích 65 79 3
MŠ Voletinská 25 30 2
MŠ Voletiny 25 29 2
MŠ Žižkova 80 95 4
ŠJ Na Struze 77 99 3
ZŠ Na Nivách 43 46 2
Jídelna V Domcích 700 779 9
ZŠ Komenského 656 776 9
ZŠ Gorkého 408 498 6
ZŠ Mládežnická 987 1284 13
ZŠ Náchodská 396 476 6
ZŠ R. Frimla 360 416 5
G, Jiráskovo nám. 550 612 7
SLŠ, Lesnická 266 336 10
SOU Volanovská 175 258 4
SZŠ Bulharská 143 185 4
 
Celkem 942 dětí, 4 667 žáků, 795 zaměstnanců, 362 cizích – 6 766 počet všech strávníků,  
115 pracovníků ŠJ. 
 
Gymnázium 
 
 Současný stav umístění tříd Gymnázia Trutnov (k 1.9.1999): budova ZŠ ve Školní 
ulici – tři primy, tři sekundy, dvě tercie (osm tříd osmiletého gymnázia), budova na Jiráskově 



náměstí – tři kvarty, tři kvinty a dvě sexty osmiletého gymnázia a jedna septima sedmiletého 
gymnázia a 6 tříd osmiletého gymnázia – celkem 15 tříd. Průměrný počet žáků ve šk. roce 
1997/98 byl 650. Ředitelem školy je Jiří Vaněk. 
 Ve šk. roce 1998/99 mělo G 22 tříd (z toho 8 tříd nižších ročníků víceletého G v ZŠ  
ve Školní ulici). Žáků celkem 653, učitelů 58. Celkový počet pracovníků 77 + 3 vykonávající 
náhradní civilní službu. 
 Odmaturovaly 4 třídy – 4.A, 4.B, 4.C a 7.X se 124 studenty. Na vysoké školy jich bylo 
přijato 67 (53,2 %), na vyšší odborné školy 16 (19,8 %). Ostatní – zaměstnání 11, au pair 6, 
nezaměstnaní 4, konzervatoř 1, vysoká škola v cizině 1. Nezjištěno 7. 
 Při přijímacích zkouškách se přihlásilo ke studiu na osmileté gymnázium 117 žáků – 
přijato jich bylo 75 do tří tříd (3 primy). 
 Na čtyřleté gymnázium se přihlásilo 66 žáků devátých tříd – přijato jich bylo 65  
do dvou tříd. 
 Na konci šk. roku 1998/99 dosáhlo 218 žáků vyznamenání – propadl 1, opakují 2. 
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 106,7. U maturitních zkoušek prospělo 51 žáků 
s vyznamenáním, neprospěl 1. 
 Mimoškolní aktivity žáků školy zahrnují účast na soutěžích a olympiádách, sportovní 
akce (celostátní kolo – košíková chlapci), ZUČ, družební výměny: SRN – Jever (září 1998, 
červen 1999), Francie – Nogent (v dubnu 1999 učitelé a žáci z Lycea Marie Curie v Trutnově, 
v červnu učitelé a žáci z Trutnova v Noveny), Rakousko – prosinec 1998 (zájezd  
pro IV. ročníky). 
 Podle pokynů České školní inspekce už nekonají žáci od ledna 1999 službu u vchodu 
školy. Tuto službu vykonává příslušník vykonávající náhradní vojenskou službu. 
 
Střední lesnická škola, VOŠL 
 
 Na lesnické škole v Trutnově byly ve šk. roce 1998/99 dva typy studia – čtyřleté denní 
maturitní a vyšší odborné dvouleté denní studium (pro absolventy SLŠ). 
 Pedagogický sbor s ředitelem RNDr. Josefem Štychem a jeho zástupcem  
RNDr. Petrem Kejklíčkem tvořilo 23 dalších učitelů. V DM působilo 7 vychovatelů. 
 SLŠ měla na konci šk. roku 231 žáků – z nich 13 prospělo s vyznamenáním a 26 jich 
neprospělo. Neklasifikováni byli 2. Z chování všichni 1. stupeň. 
 K přijímacím zkouškám se přihlásilo 119 zájemců – přijato jich bylo 62. Ze dvou 
čtvrtých ročníků (53 studentů) bylo k maturitě připuštěno 51. S vyznamenáním jich prospělo 
7, prospělo 37, neprospělo 7. 
 Studijní výsledky na vyšší odborné škole lesnické (VOŠL): V 1. ročníku jich bylo 16, 
2 s prospěchem do 1,5. V 2. ročníku z 13 studentů prospěli 4 s vyznamenáním, 8 prospělo  
a 1 neprospěl. (Přijímací zkoušky na VOŠL proběhly ve 2 termínech – z 37 uchazečů bylo 
přijato 30, ale nastoupilo 21 (ostatní na VŠ). 
 Z činnosti školy ve šk. roce 1998/99: Postojná – Slovinsko, lov plchů (koncem září). 
Stužkovací večírek – Babí (26.10.). Hubertská zábava (6.11.). Školní hon – Stéblová (11.11.). 
Exkurze – Budapešť (27.11.). Hokej. turnaj (17.12.). Exkurze studentů z Belgie (20.-22.5.). 
Mezinárodní konference (26.5.). Slavnostní vyřazení studentů v aule (4.6.). Slavnostní sjezd 
absolventů matur. ročníků 1949-53 k 50. výročí prvních maturit. 
 Sportovně střelecký klub patří mezi nejúspěšnější v ČR (skeet, trap, běžící terč). 
Pistolová střelnice v areálu SLŠ. Prodejna SLŠ. Kurzy (pro práci s ruční motorovou řetězovou 
pilou aj.). Kurzy PC (učebna, počítačová herna). ZIS (zákl. inf. středisko). Konferenční aula  
o kapacitě 160 míst. Ubytování a stravování hromadných akcí na internátě. Myslivecké 
zkoušky. Odborné poradenství. Kácení. Provádění veřejnosti v parku. Jezdecký klub. 
Trubačský kroužek. Kynologický kroužek. Český svaz ochránců přírody. 



 
Obchodní akademie 
 
 Na Obchodní akademii v Trutnově působilo ve šk. roce 1998/99 24 pedag. pracovníků 
včetně ředitelky Ing. Jaroslavy Vágnerové. Na částečný úvazek dalších pět. 
 Na 1. kolo přijímacích zkoušek se přihlásilo 40 studentů – přijato 39. Po 2. kole bylo 
pro rok 1999/2000 přijato 56 studentů do 2. tříd. 
 Podle stavu k 1.9.1999 bylo na vysoké školy přijato 20 studentů. 
 Jaké byly studijní výsledky ve šk. roce 1998/1999? V 10 třídách OA bylo k 1.9. 290, 
k 30.6. 280 studentů. Na konci šk. roku jich prospělo 11 s vyzn., 232 prospělo, 6 neprospělo  
a 1 neklasifikován. Průměrný prospěch školy 2,46. Průměrná absence 58,8 hod. 
 Maturitní zkoušky proběhly ve dnech 24.-28.5.1999. Maturovaly dva ročníky 4.A  
a 4.B s 61 absolventy. S vyznamenáním 14, prospělo 41, neprospělo 6. 
 Na škole dobře pracovaly metodické komise ekonomů, grafiků, matematiky  
a přír. věd, filologů. 
 Studenti školy si už tradičně dobře vedli i při sportovních akcích a soutěžích. 
 Pro svou činnost má OA převážně velmi dobré podmínky v budově postavené v roce 
1893, v letech 1962-64 generálně opravené. V roce 1984 byla zprovozněna nová přístavba 
školy. Tělocvičnu pronajímá škola v sousední budově, kam lze přejít spojovací chodbou. 
Stravovat se mohou studenti v jídelně základní školy a gymnázia. Škola má k dispozici  
22 učeben. Didaktickou technikou je potřebně vybavena – 56 počítačů 15 magnetofonů,  
5 televizorů, 2 zpětné projektory aj. Výpočetní technice se vyučuje ve 3 odb. učebnách 
vybavených počítačovou sítí Novell Net Ware pro 50 uživatelů. K výuce slouží i technika 
další (linka pro Internet, scannery, software, tabulkové procesory aj.). Celkem nadstandardní 
materiálně technické vybavení školy. 
 
Střední zdravotnická škola 
 
 Ve školním roce 1998/99 byly na Střední zdravotnické škole v Trutnově otevřeny tyto 
studijní obory: všeobecná sestra (denní studium) se 7 třídami, všerob. Sestra (dálkové)  
se 3 třídami a ošetřovatelka (denní) s 1 třídou. SZŠ měla 252 žáků a 30 pedag. pracovníků.  
Na oboru VS (denní studium) 164, VS (dálkové) 67, OŠ 25 žáků. V DM Fibichova bydlelo 
29, v Bulharské 25 a v Palackého 25 – celkem 79 ubytovaných. Vychovatelek je 6. Ředitelem 
školy je RNDr. Karel Javůrek. 
 Po dokončení půdní vestavby a po zprovoznění dalších učeben v bývalém školnickém 
bytě byly aktuální potřeby školy saturovány. Školní jídelna je umístěna v DM Bulharská – 
počet strávníků 168, počet pracovníků 4. Na letní prázdniny 1999 byla zajištěna jako 
investiční akce rekonstrukce podlahy a stropu tělocvičny. 
 Odborná pracoviště má škola ve Státní oblastní nemocnici a na chirurg. ambulanci 
MUDr. Bráta a MUDr. Davida. Od 1.10.1998 vykonává službu u vchodu jako civilní službu 
D. Hančil. Školní časopis Krvinka vyšel čtyřikrát. Celková výzdoba školy je na kvalitní 
úrovni. O oslavách 50. výročí SZŠ je psáno v první kapitole trutnovské kroniky. 
 Při přijímacím řízení bylo přijato 56 žáků na oboru VS (denní) z 83 přihlášených,  
30 na oboru VS (dálk. studium), na obor ošetřovatelství 23. 
 Celoškolní průměrný prospěch tříd denního studia je 2,51. V DS jsou problémy v 1.r., 
v 2.r. prospělo 10 z 11 studentů, ve 3.r. prospěli všichni. 
 Výsledek maturitních zkoušek: VS 4.A z 22 studentek 3 s vyzn., 15 prospělo,  
4 neprospěly (celkový průměr 2,57). VS 4.B z 21 studentek bylo s vyzn. 5, prospělo 16. 
 Chování žáků bylo hodnoceno nejen tresty (důtkou tř. učitele 12x, ředitele 8x),  
ale i pochvalou (tř. učitele 22x, ředitele 10x). 



 Mimoškolní činnost SZŠ je bohatá. Žákyně obětavě pracují i v ČČK a výrazně  
se podílejí na veřejném životě města. Významně i v soc. zařízeních. 
 
Střední odborná škola podnikatelská 
 
 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o. s ředitelem Dr. Josefem Strnadem 
měla ve šk. roce 1998/99 čtyři interní a tři externí učitele. 
 Škola využívá budovu pronajatou MěÚ v Trutnově (vystavěna byla v letech 1980-82, 
zkolaudována 1983, provoz zahájen 1984). Pro školní rok 1999/2000 je zapsáno 40 žáků 
denního a 32 žáků dálkového studia. K dispozici jsou 4 učebny kmenové, 2 jazykové,  
4 kabinety. Každá třída má svou vlastní šatnu. 
 K přijímacímu řízení se dostavilo jen 7 žáků (přijati 4). Ovlivněno hodně tím, že prý 
vydán pokyn dávat na soukromou školu přihlášku „navíc.“ K 2. kolu přijímacího řízení se 
nedostavil nikdo. I když je škola hodnocena ČŠI jako nadprůměrná (potvrdilo to i Sonda 
maturant, dále i Úřad práce v Trutnově), těžko překonává nekvalifikované názory některých 
výchovných poradců ZŠ i nepřízní MŠMT ČR. Nepříznivě se vyvíjí i sociální situace v okrese 
(krach dolů, textilek – roste nezaměstnanost), a tak rodiče spíše orientují své děti do státních 
škol. Žáci soukromých škol ubývají – pro školní rok 1999/2000 nebyl otevřen první ročník. 
 Jaký byl prospěch a chování žáků SOŠP: 1.A 18 žáků (z toho 12 dívek), neprospěli 4, 
absence 106 h na žáka, průměr prospěchu 3,03. 2.A 22 žáků (z toho 18 dívek), neprospěli 3, 
absence 91 h., průměr prospěchu 2,72. 4.A 31 žáků (z toho 20 dívek), 3 s vyzn., 2 neprospěli, 
absence 70 h. na žáka průměr prospěchu 2,70. Z chování uděleny 2 pochvaly, 4 známky  
2. stupně, 1 známka 3. stupně. 
 Při maturitních zkouškách 29 žáků 4. A denního studia prospělo 5 s vyznamenáním,  
21 prospělo, 3 neprospěli. Šest žáků třídy 5. DS (dálk. studium) prospělo. Studijní obor: 
Ekonomika a podnikání. Zaměření: Podnikatel pro obchod a služby. 
 I ve šk. roce 1998/1999 vykázala škola několik desítek kulturních a sportovních 
aktivit. 
 
Střední průmyslová škola 
 
 Střední průmyslová škola Trutnov měla ve šk. roce 1998/99 tyto studijní obory: 
slaboproudá elektrotechnika se zaměřením na automatizační techniku, techniku počítačů  
a informační systémy, strojírenství se zaměřením na počítačovou podporu konstruování, 
strojírenská technická administrativa a rodinná škola se zaměřením na ekonomicko-
administrativní služby (forma studia čtyřletá s maturitou). Ředitelem SPŠ je Mgr. Luboš 
Rathouský. 
 Na škole působilo 16 interních a 9 externích učitelů v devíti třídách. Výsledky 
přijímacího řízení pro školní rok 1999/2000 do studijního oboru slaboproudá elektrotechnika: 
V 1. kole přihlášeno 65 – přijato 28, ve 2. kole přihlášeno 35 – přijati 2. 
 Výsledky maturitních zkoušek: Maturitní zkoušku konalo v SE 4. 24, v ST 4. 16  
a R4. 22 žáků – celkem 62. S vyznamenáním jich prospělo 8, prospělo 44, neprospělo 10. 
 Výsledky klasifikace a docházky: V 9 třídách celkem 213 žáků. S vyznamenáním jich 
prospělo 7, prospělo 184, neprospělo 16, neklasifikováno 6. Celoškolní průměr prospěchu 
2,52. Celková absence 13 757 hodin, z nich neomluveno 249. Průměrná absence na žáka 
64,59 hodin. 
 Z mimoškolních aktivit SPŠ: Od roku 1995 aktivně pracuje školní sportovní klub 
Sprint, který se aktivně i ve šk. roce 1998/99 podílel na řadě sportovních akcí. Mimoškolní 
aktivita dále zahrnovala výpočetní techniku, hospodářskou administrativu, výchovně 
vzdělávací činnost a kulturní akce. 



 
Centrum odborné přípravy 
 
 Centrum odborné přípravy v Trutnově, Horská 618 poskytovalo ve školním roce 
1998/99 vzdělávání v oblastech strojírenství, elektrotechniky, automatizace. Mělo 2 leté 
učební obory, 3 leté učební obory a 4 leté studijní obory, dvouleté denní nástavbové studium 
pro absolventy tříletých učebních oborů, rekvalifikační programy, poradenskou, informační a 
vydavatelskou činnost, další vzdělávání odb. učitelů, realizaci hospod. činnosti (zhotovování 
zakázek v oblasti kovo a elektrovýroby). 
 Budova na Horské má kapacitu 280 žáků – výuka převážně v týdenních cyklech 
(učební obory) při vzájemném střídání teoret. a praktické výuky. Je tu 7 učeben pro všeob. 
vzdělávací a odb. předměty, 2 učebny výpočetní techniky, 1 pro výuku techn. administrativy a 
2 pro jazyk. výuku. Budova pro praktické vyučování s kapacitou pro 240 žáků je v Mladých 
Bukách. Výuka je komplexně zajišťována v prostorách COP – jen tělesná výchova probíhá 
v pronajatých objektech. 
 Průměrný počet zaměstnanců COP byl 43. Pedagog. sbor tvořilo 15 učitelů a 8 mistrů 
odb. výcviku. Ředitelem COP je Ing. Vladislav Sauer. 
 Ve šk. roce 1998/99 studovalo na oboru nástrojař 29, elektrikář slabo 45, elektrikář 
silno 32, mechanik elektronik 21, mechanik str. a zař. 10, podnikání v oborech elektro 13, 
podnikání v oborech stroj. 7, mech. měření, regul. a aut. t. 54. V denním studiu celkem  
211 žáků (z nich 2 dívky). Na oboru management stroj. 75 (z toho dívky 55). 
S vyznamenáním ukončilo školní rok 8, neprospělo 9 žáků. 
 Při maturitních zkouškách prospělo s vyzn., 13, prospělo 42, neprospělo 5 žáků.  
Při závěrečných zkouškách (mechanik měřicí, regulační a automatizační techniky) prospělo 
13 žáků. 
 Do 1. ročníku bylo nově přijato 115 žáků (z toho 18 dívek). Od 1.7.1999 došlo  
ke splynutí COP a SPŠ v Trutnově. 
 
Střední odborné učiliště a Učiliště  
 
 Střední odborné učiliště a Učiliště Trutnov, Volanovská 243 sdružuje střední odb. 
učiliště s kapacitou 700 žáků, učiliště s kapacitou 80, domov mládeže s kapacitou 131 a školní 
jídelnu s kapacitou 180 jídel. Ředitelem zařízení je Ing. Jan Coufal. 
 Ve šk. roce 1998/99 tu pracovalo 6 učitelů odb. předmětů, 9 učitelů všeobecně 
vzdělávacích předmětů, 21 mistrů odb. výcviku, 6 vychovatelek, 5 pracovníků THP a  
9 ostatních pracovníků. 
 Při přijímacím řízení bylo přijato 12 žáků na obor pekař, 24 na obor cukrář, 28 na obor 
truhlář-výroba nábytku, 6 na obor dřevěné konstr., 13 na obor instalatér, 12 na obor tesař,  
28 na obor manipulant poštovního provozu a přepravy, 30 na obor kuchař-číšník, 31 na obor 
poštovní manipulant. 
 Ve šk. roce 1998/99 mělo SOU a U 408 žáků v 17 třídách. Při maturitních a 
závěrečných zkouškách prospělo s vyznamenáním 8, neprospělo 8, zkoušku muselo opakovat 
8 – z celkového počtu 86 žáků. 
 Při závěrečné klasifikaci studovalo 5 žáků s vyzn., 50 jich propadlo – z celkového 
počtu 379. Ročník opakuje 13 žáků. Z prospěchových důvodů vyloučeno 20, z důvodů 
chování 24 žáků. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka činil 78. Celkový počet 
zameškaných hodin 29 466. Neomluvených hodin 398. 
 I ve šk. roce 1998/99 zorganizovala škola pro žáky řadu exkurzí, zajímavých akcí  
a výstav. Úspěšná byla i účast při sportovních soutěžích. V květnu se někteří žáci zúčastnili 
sportovního výcvikového kurzu v Chorvatsku. 



 K 30.9.98 má škola na oboru kuchař-číšník 115 žáků, truhlář 49, zedník 9, cukrář 36, 
manipulant pošt. provozu a přepravy 21, dřevařská a nábytkářská výroba 15, společné 
stravování 35, poštovní manipulant 110, podnikání v oborech 20. 
 
Základní umělecká škola 
 
 Základní umělecká škola měla ve šk. roce 1998/99 31 pedagogických pracovníků, 
z toho 25 interních učitelů. Ředitelkou ZUŠ je Drahomíra Šafaříková.  
 Odborná a pedag. způsobilost pedagogů dosahuje asi 70 %. Další vylepšení ztěžuje 
nedostatek bytů. 
 Hlavním předmětem činnosti ZUŠ je základní vzdělání v oboru hudebním (HO), 
výtvarném (VO), tanečním (TO), a literárně dramatickém (LDO). Poskytuje služby v oblasti 
kultury a vzdělávání a pořádá kulturní akce. I v roce 1999 se ZUŠ významně podílela  
na kulturním životě města. 
 Na konci šk. roku 1998/99 měl LDO 88 žáků, VO 196, TO 132 – nehudební obory 
celkem 416 žáků (na začátku šk. roku 390). Na HO bylo do individuální výuky zařazeno 321, 
do skupinové výuky 57. Počet žáků ve všech oborech dosáhl 794. (Kapacita školy mírně 
přeplněna.) 
 V uplynulém šk. roce organizovala ZUŠ řadu významných akcí: Tři vánoční koncerty 
(XII/98). Dvě divadelní představení (V./99). Koncert tří ZUŠ (TR, DK, Lomnice – VI/99). Pět 
výchovných koncertů (XII., 98 a IV.,99). Okresní kolo soutěže ZUŠ – hra na kytaru (I/99). 
Ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ – smyčcové nástroje (V,99). Vánoční koncert orch. 
Iuventatus (XII,98). Slavnostní koncert orch. Iuventatus (VI,99). Vystoupení žáků HO a LDO 
pro učitele z Japonska (IX,98). Závěrečný koncert – předávání absolventských vysvědčení 
(VI,99). 
 Všechny obory ZUŠ připravily ve šk. roce 1998/99 na 30 zdařilých akcí. 12 žáků ZUŠ 
si úspěšně vedlo v okresních a oblastních soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR. Také učitelé 
školy nezůstávali stranou – ředitelka ZUŠ je spoluautorkou návrhu povinné školní 
dokumentace pro ZUŠ (od příštího roku bude zavedena na všech ZUŠ). Josef Štrunc a Josef 
Vídeňský jsou tvůrci řady úspěšných skladeb. Eliška Tmějová získala cenu Asociace 
výtvarných pedagogů. 
 Velkou pozornost věnovalo vedení ZUŠ materiálně-technickému zabezpečení 
(osvětlení, úpravy interiéru, ozdobná mříž u vchodu do ZUŠ, opravy parket, schodiště, úprava 
tělocvičny na baletní sál a jiné). 
 
Pedagogicko-psychologická poradna 
 

     
 
 Pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově, Lomní ulice 357 pracovala  



ve školním roce 1998/99 ve stejných intencích jako v roce předchozím. Individuálně bylo 
v PPP vyšetřeno 1928 dětí a mládeže, skupinově se pracovalo s 20 předškoláky (terapie 
v grafomotorice), se 124 dětmi ze základních škol a zvláštních škol (peeraktivity, víkendové 
pobyty). 
 Percentuální složení klientely je přibližně stejné jako loni (1/5 dětí v předškolním 
věku, 2/5 ze ZŠ 1. stupně, 1/3 ze ZŠ 2. stupně, zbytek ze zvl., pomocných a jiných škol).  
I letos se uskutečnily metodické konzultace na školách, spec. pedagogové participovali  
na individuálních učebních plánech pro děti se specifickými poruchami učení, poskytovali 
odborné podklady pro vzdělávací opatření. 
 Významným přínosem pro práci PPP bylo opatření EEG-BIOFEEDBACKu 
(trutnovská poradna tento přístroj užívá jako druhá v ČR). Od února 1999 dochází mládež  
na tuto terapii. 
 EEG-Biofeedback je metoda, která umožňuje ovládat mozkové vlny. Jedná se o sebe-
učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. „Když dostanete okamžitou, cílenou a 
přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln, můžete se naučit, 
jak je uvést do souladu.“ 
 EEG-Biofeedback je účinný v 60-90 % případů podle míry obtížnosti problému. Čím 
je problém psychologicky nebo zdravotně závažnější, tím je trénink náročnější. Jde o případy 
obecného stresu, poruchy pozornosti, poruchy spánku, chronických bolestí hlavy, stavy 
deprese, epilepsie aj. 
 Ve šk. roce 1998/99 tu pracovalo 3,2 psychologů, 2,2 spec. pedagogů, 0,2 pedagoga, 
2,5 sociál. pracovníků. Ředitelem PPP je PhDr. L. Hűblová.  
 
Junák  
 
 Z činnosti dětské organizace Junák, středisko Hraničář, Trutnov v roce 1999: 
sdružoval 83 dětí, 37 dospělých a 2 členy Svojsíkova oddílu – 122 členů celkem. 
 V roce 1999 založil Junák nový oddíl v Bernarticích, kde děti projevily zájem  
o skautskou činnost. Ve smíšeném oddíle jsou chlapci i děvčata. Oddíl byl zařazen  
do trutnovského střediska, v němž v roce 1999 vykonávaly skautskou činnost 2 chlapecké  
a 2 dívčí oddíly, 1 smíšený oddíl a 1 oddíl oldskautů. V tomto roce dosáhlo dospělosti a 
přešlo z kategorie dětí 14 členů. Proto budou oddíly doplněny o nové děti ve věku od 8 let. 
 Akce roku 1999: Roverské závody ve Dvoře Králové – 2 hlídky. Okresní kolo 
Svojsíkova závodu v Bílé Třemešné – 2 hlídky. Tábor 3. chlapeckého a 1. dívčího oddílu 
v Orlickém Záhoří. Tábor 2. chlap. oddílu v Horní Brusnici. Tábor smíšeného oddílu  
na Hájence u Nového Rokytníku. Celkem se těchto táborů zúčastnilo 87 členů. 
 V roce 1999 byly do programu oddílů zařazeny také tzv. víkendové akce. Bylo jich 12, 
např. drakiáda, putování Českým rájem, přechod Jestřebích hor, účast na oslavách 80. výročí 
založení skautingu v Polici n. M. 
 Klubovnu má trutnovský Junák na Horské ulici 73. Městský úřad zajistil potřebné 
opravy objektu (fasáda, odkanalizování). Vnitřní úpravy zajišťují skauti. Pro svou činnost 
získal Junák podporu od MěÚ 5000 Kč a od EPO 3000 Kč. Vedoucím trutnovského střediska 
je Tomáš Bučil. 
 
Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická 
 
 Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ nabídl i ve šk. roce 1998/99 dětem všech věkových 
kategorií a mládeži aktivní využití volného času. Bohatá nabídka zájmových kroužků a kurzů 
z oblasti sportu, tělovýchovy, estetiky, techniky, přírodovědy a společenských věd, určená 
nejen dětem ZŠ Mládežnická, ale i dětem z ostatních trutnovských škol a okolí, byla plně 



využívána v 69 zájmových kroužcích a jazykových kurzech 1 184 zapsanými dětmi. Vedlo je 
20 vedoucích z řad pedagogických pracovníků a 58 externích vedoucích. Hlavními vedoucími 
KZČ byly J. Burešová a S. Jehličková. 
 Zápisné do zájmových kroužků a kurzů bylo diferencováno podle skutečných nákladů 
souvisejících s jejich provozem. Např. výpočetní technika 200 Kč, plastikoví modeláři 100, 
akvaristika 100, turistika 50, střelectví 120, cykloturistika 100, keramika 250, základy vaření 
100, jazykové kurzy 350 Kč, sportovní kroužky 100-150 Kč, akrobatický rokenrol 200 Kč. 
 Z mnoha zdařilých akcí uspořádaných Klubem zájmové činnosti „Eldorádo“ a školou 
si připomeňme: Letní tábor v Horním Bradle (3 turnusy). Ekologická soustředění v Horním 
Bradle. Den pro zdraví. Přednášky s diapozitivy (Chile, Indie, Turecko, Maroko). Okrskové  
a okresní turnaje v halové kopané. Den otevřených dveří v tělocvičnách. Okresní a krajské 
přebory v karate. Halový turnaj v softbalu „Trutnovský drak.“ Sportovní a kulturní akce 
v rámci spolupráce se školou v Kamennej Góre. Střelecké soutěže. Burza sběratelů. Veřejná 
vystoupení rokenrolového oddílu Drak and Roll. Slavnostní akademie k 10. výročí otevření 
školy – společná prezentace školy a činnosti KZČ. Turnaj v minikopané. Florbalový turnaj. 
Dětská olympiáda v rybolovu. Krkonošský pohár – okresní přebory v karate. 
 
Dům dětí a mládeže při 4. ZŠ 
 
 Hodnocení činnosti Domu dětí a mládeže při 4. ZŠ v Trutnově ve školním roce 
1998/99: Vedoucí DDM a odd. přírodovědy Marie Suková, ved. odd. techniky Blanka 
Nehybová, ved. odd. estetiky a SPV Kamila Burešová a Jana Pauzarová. Nabídka zájmové 
činnosti byla plně využita 952 členy (z toho 115 starších 15 let v 50 kroužcích). Byly to 
kroužky taneční a pohybové, výtvarné a estetické, jazykové, hudební, technické, počítačové  
a sportovní. Zápisné od 100 až 450 Kč. 
 Kromě této pravidelné zájmové činnosti probíhá zájmová činnost nepravidelná: 
Pracovníci DDM uspořádali nebo se podíleli na organizaci 68 akcí, kterých se zúčastnilo 
9 283 zájemců, z toho 2 074 starších 15 let. 
 Akce vyhlašované MŠMT (okresní, krajské, republikové): Soutěž v plavání. Mladý 
historik. ZUČ – recitace, zpěv. Okr. přebor automodelářů. Biologická olympiáda. Krajský 
přebor automodelářů. Okresní přebor železničních modelářů. Krajský přebor železn. 
modelářů. Okresní přebor leteckých modelářů. Okr. přebor plastikových modelářů. 
Biologická olympiáda kat. D. Pohár rozhlasu. 
 Ostatní akce: Drakiáda. Den otevřených dveří v teráriu. Přebor trutnovských škol 
v plavání. Žákovský turnaj v šachu. Výstava železničních modelářů. Soutěž automodelářů  
„O putovní pohár.“ Výlet do Pardubic a Holic. Návštěva výstavy železn. modelů v SRN. 
Soustředění ZÚ rock’n rollu. Vystupování tanečního kroužku country. Dívčí kopaná – národní 
soutěž. Setkání železn. modelářů s kolegy ze SRN. Masopustní radovánky. Příměstský tábor. 
Velikonoční výstava. Přebor trutnovských škol ve stolním tenise „O putovní pohár.“ Místní 
závody automodelářů. Účast na Lomnickém hudebním jaru – kroužky rock’n roll a country 
tance. Malý slavíček – soutěž pro MŠ. Zájezd dětí ze ZÚ železn. modelářů do SRN. Podaná 
ruka – akce k prevenci dětských úrazů. Country bál. Místní závody automodelářů. Poznávání 
přírodnin. Akademie DDM a ZŠ. Dětský den. Olympiáda rybářů aj. 
 Jelikož činnost DDM v budově ZŠ je netradiční, je nutné vytvářet z obou subjektů 
kompaktní celek tak, aby nebyla narušována prioritní úloha školy a zároveň vytvářeny vhodné 
podmínky pro činnost s dětmi ve volném čase. 
 
 
 
  



 



10. Zdravotnictví 
 
Nový gynekologicko-porodnický pavilon 
 
 Největší a nepochybně i nejvýznamnější akcí v oblasti zdravotnictví byla v roce 1999 
výstavba gynekologicko-porodnického pavilonu, který byl slavnostně otevřen v nemocniční 
zahradě nad kapličkou sv. Jana Nepomuckého 17. prosince. Podzemní spojovací chodbou je 
provozně napojen na chirurgickou ambulanci a rentgeny v hlavní budově a v ní pak spojen 
soustavou výtahů s chirurgickým, očním, ORL, dětským, ortopedickým a onkologickým 
oddělením. V novém objektu je 55 lůžek, z toho 40 gynekologických a 15 porodnických, dále 
tu jsou 2 operační sály, genetická laboratoř, rehabilitace a specializované ambulance, dále  
2 porodní sály. 
 Co předcházelo výstavbě? Na podzim 1996 se začalo s první etapou dostavby 
trutnovské nemocnice. Firma BAK, a.s. Trutnov zahájila v září práce na přípravě území 
(likvidace starých nevyhovujících dílen a prádelny, pokácení vzrostlých stromů, které bránily 
stavbě). Škrty ve státním rozpočtu umožnily zprvu dostavět pouze budovu mikrobiologie 
s moderními laboratořemi, ve které se nachází také ředitelství nemocnice, na konci roku 1998. 
 V roce 1998 vznikla podle přidělených finančních prostředků naděje, že firma BAK 
bude moci v následujícím roce dostavět i gynekol. porodnický pavilon. Situace byla 
zkomplikována tím, že objekt (rozestavěný) byl dva roky zakonzervován a projektování se 
prakticky zastavilo. Všechny rozvody zdravotní techniky, vzduchotechniky, medicinálních 
rozvodů a elektroinstalace musely být přizpůsobeny nové zdravotnické technologii a novým 
normám, které za dva roky nečinnosti na objektu vešly v platnost. Všechny problémy musely 
být urychleně řešeny i vzhledem k tomu, že vedení nemocnice chtělo přestěhovat starou 
porodnici a začít fungovat v nové do konce roku 1999. Podařilo se. Objekt byl zkolaudován 
23.11. a 17.12. byl slavnostně otevřen projevem ředitele SONT MUDr. Martinem 
Limburským (o tom v 1. kapitola). 
 Primář MUDr. Aleš Dlouhý při otevření pavilonu uvedl, jaké těžké podmínky mělo 
oddělení ve starém objektu na Pražské ulici. Zdůvodnil také rozhodnutí pro koncepci 
regionálních služeb – oddělení je schopno zajistit péči ve svém oboru pro celý okres, schopno 
provádět i nadregionální služby. Předpokládá i rozvoj prenatální diagnostiky – její laboratoř je 
připravena personálně i přístrojově (má ji jen Hradec Králové a Pardubice). Zbývá jen dohoda 
s pojišťovnou. Otevřením laboratoře by byla umožněna prenatální diagnostika na evropské 
úrovni. 
 Zlepší se i ambulantní práce – nový trend je pracovat ambulantně s minimální 
hospitalizací pacientek. To umožňuje rozšíření provozu ve více ambulancích se zákrskovým 
sálem – pacientky po malých výkonech budou ještě týž den odcházet domů. 
 Senátor Dr. Frant. Bartoš přiznal, že dokonale vybavené prostory pavilonu jsou 
předpokladem pro to, aby zde byla medicina na úrovni doby. Poslanec P ČR MUDr. Rostislav 
Čevela zdůraznil závaznost nového pracoviště v době, kdy se ruší jinde v důsledku nezbytné 
centralizace tato oddělení. Uspokojení z realizovaného díla vyjádřil i senátor Ing. Šubrt.  
Po těchto i krátkých vlastních projevech přestřihli symbolickou pásku přednosta OkÚ  
Ing. Klímko a starosta Trutnova Mgr. Adamec. 
 Při prohlídce pavilonu primář MUDr. Aleš Dlouhý uvedl řadu zajímavostí – loni bylo 
na okrese na 900 porodů, klesl počet interrupcí (před 20 lety 15 za den, dnes 3 za týden),  
o ženy se bude starat sedm lékařů a čtyřicet sester, rodička má zajištěnou intimitu, může s ní 
být i její muž, možné je i alternativní vedení porodu ve vodě či v závěsu, pěkná tělocvična  
pro těhotné a všechna zařízení pro miminka, novinkou jsou kardiotokografy na sledování 
stavu plodu. 



 Seriálem článků v Krkonošských novinách seznámil primář MUDr. Dlouhý veřejnost 
s novým pavilonem, který má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Ambulantní trakt se 
zvláštním vchodem je na prvním podlaží. Jsou tu 3 ambulance s čekárnami, zákrokový sálek, 
ultrazvuk. Mezi speciální ambulance patří amb. dětské gynekologie pro dívky do 18 let, 
mykologická (onemocnění prsů), onkologická, poradna pro rizikové těhotenství  
a pro neplodná manželství. Rozvíjí se činnost cytologické laboratoře. Ve spolupráci s odd. 
lékařské genetiky (MUDr. Pavla Pokorná) a odd. nukleární mediciny (RNDr. Jana 
Kejzlarová) je vybudováno pracoviště prenatální diagnostiky. Oddělení je schopné vyhledávat 
vrozené vývojové vady plodů. Ambulantní trakt je bezbariérový s dostatečným hygienickým 
zařízením. 
 Na druhém podlaží je umístěna lůžková část – porodnice se dvěma operačními sály 
s oddělením šestinedělí a novorozenců. Pokoje tu jsou dvoulůžkové, vždy dva pokoje jsou 
vybavené společným sociálním zařízením (WC, sprchy), v nadstandardní péči vybavení 
televizí, telefonem, možnost pobytu matky s dítětem na jednom pokoji. Dorozumívací 
zařízení dovoluje trvalé spojení pacientek se sestrou. Pooperační jednotka je vybavena 
moderní technikou – speciální polohovací lůžka, monitory, infuzní pumpy aj. Samozřejmostí 
je účast otce u porodu, možnost alternativního porodu, péče v předporodním období – 
schůzky porodních asistentek před porodem, vhodné cvičení v těhotenství, různé polohy  
při porodu, speciální postýlky, telemetrické informace o ženách v porodnici. Nechybí 
přirozeně klimatizace všech prostor. Novorozenecké oddělení je rovněž špičkově vybaveno 
jak pro standardní, tak i intenzivní péči. Kolektiv pracovníků nového pavilonu věří, že 
v nových podmínkách posune kvalitu péče o ženu i novorozence na přední místo v ČR. 
 Gynekologické oddělení na třetím podlaží tvoří trakt operačních sálů, klimatizovaných 
a špičkově vybavených – pohyblivé části operačních stolů, moderní anesteziologické zařízení, 
laparoskop a hysteroskop, které umožňují operační zákroky z minimálního přístupu několika 
vpichů. 
 Projektantem gynekol. porodnického pavilonu je Tektum Trutnov. Hlavní inženýr 
projektu Ing. Petr Skála. Dodavatel stavební části BAK, a.s. Trutnov. Dodavatel zdravotnické 
technologie Chironax Praha. 
 Porodnice s optimální kapacitou 1 000 porodů ročně stačí pro celý okres. V návaznosti 
na stavbu byly opraveny i chodníky v Gorkého a nemocniční parkoviště. 
 
Starý gyn. porodnický areál 
 
 Koncem listopadu 1999 odmítla MR i MZ úplatný převod porodnicko-
gynekologického areálu na Pražské ulici na město za 1/3 zjištěné ceny 15,908.360 Kč. Město 
nemá pro tento objekt, který hygienicky málo vyhovuje (vysoká hlučnost). Jde o starý stoletý 
objekt někdejšího Ganzova sanatoria z roku 1900. 
 
Jesle 
 
 V roce 1999 bylo do městských jeslí Horská přijato 45 dětí (přijímají se průběžně 
během celého roku dle potřeb rodičů). Průměr zapsaných dětí (67,4 %) byl kolísavý – 
příčinou byla především ztráta zaměstnání matky (obtížněji nacházejí práci). Ze strany 
mladých rodičů je zájem o jesle patrný – nutí je k tomu tíživá finanční situace. 
 Péče kvalifikovaných dětských sester je zaměřena hlavně na vytváření základních 
hygienických návyků. Výchovná péče je specificky upravená věkové hranici 6 měsíců  
až 4 roky. Pracovní doba začíná v 6.30 hod. Své děti si musí rodiče vyzvednout  
do 16.30 hodin. Ředitelkou jeslí je J. Andělová. 
 V roce 1999 došlo k celkové opravě střechy jeslí. Prostředí velké zahrady jeslí  



se zlepšilo vykácením starých ovocných stromů, které příliš stínily. 
 Koncem roku 1999 rozhodla městská rada o přidělení právní subjektivity zařízení. 
Jesle se staly příspěvkovou organizací MěÚ. 
 
Škola při nemocnici 
 
 Speciální MŠ při nemocnici Trutnov měla ve šk. roce 1998/99 884 dětí, ZŠ 571 žáků. 
Zřizovatelem školy je Školský úřad v Trutnově. Škola poskytuje výuku dětem 
hospitalizovaným na dětském odd., na dětské chirurgii, ORL, ortopedickém a očním oddělení 
(ZŠ). Výchovnou péči zajišťuje MŠ především dětem předškolního věku. Provoz školy 
zajišťují 3 učitelky (plně aprobované) od 7.00 do 16.00 hodin. Vyučuje se M, Č, Aj (výuka Nj 
– zatím jen metodická pomoc). U dlouhodobých pacientů zajišťuje škola pg. vedení při výuce 
ostatních předmětů. 
 Materiální zabezpečení školy je uspokojivé (dostatek učebnic i vyučovacích 
pomůcek). K vybavení školy přispívá i spolupráce s věznicí v Odolově. 
 Výchova a vzdělávání probíhá v herně dětského odd. nebo na jednotlivých pokojích 
podle zdravotního stavu dětí. Pedag. činnost je konzultována se zdravotníky. Dětská chirurgie 
má 3 pokoje – v době lyžařské sezóny leží děti i mezi dospělými. Možnost pravidelných 
kontaktů s rodiči nemocných dětí. 
 Každé dítě se kromě výuky věnuje i mimoškolní činnosti – ta je zaměřena především 
na výtvarnou a pracovní výchovu. Výrobky si berou děti domů nebo slouží k výzdobě 
nemocnice. Práce dětí je prezentována na výstavě v Galerii města Trutnova a ve výloze 
polikliniky. Početná je i účast na různých výstavách. Ředitelkou školy při nemocnici je  
Mgr. Táňa Chaloupská. 
 
Zdravotní záchranná služba 
 
 Z činnosti zdravotnické záchranné služby v roce 1999: V celém okrese bylo 
uskutečněno 3 673 výjezdů, z toho 3 208 primárních a 465 sekundárních (převoz na vyšší 
odborná pracoviště). 
 Záchranná služba v Trutnově ošetřila 1 551 pacientů, ve Vrchlabí 966 a ve Dvoře 
Králové 1 156. Z 1 551 výjezdů v Trutnově a jeho regionu bylo 1 131 výjezdů primárních 
(ošetření na místě události) a 420 sekundárních. Bylo ošetřeno 302 úrazů. Záchranná služba 
v Trutnově vyjela spolu s hasiči ke 157 dopravním nehodám. Případů otrav a intoxikací bylo 
ošetřeno 29, pokusů nedokonané či dokonané sebevraždy 27. Ostatní onemocnění byla spíše 
interního charakteru (ischemická choroba srdeční spolu s infarkty myokardu, cévní příhody 
mozkové, bronchiální astma apod.). 
 V současné době (únor 2000) zajišťuje nepřetržitý provoz záchranné služby v celém 
okrese 5 stálých lékařů, 39 externích lékařů, 4 dispečerky, 13 středních zdravotnických 
pracovníků (9 zdrav. Sester a 4 diplomovaní sanitáři) a 12 řidičů – záchranářů. Vedoucím 
lékařem ZZS v Trutnově je MUDr. Zdeněk Tichý. 
 16.9. vyslovila MR souhlas se záměrem Okresního střediska zdravotnické záchranné 
služby Trutnov na úpravu garáží v České ulici na dobu dočasnou – 10 let pro řešení lékařské 
služby první pomoci. To umožní jejich využití pro záložní vozidlo ZZS, umístění posádky a 
vozu zajišťujícího LSPP. Tím se odstraní plošné a neúčelné rozmístění DZS pana Rozlívky 
v České ulici, v okolí polikliniky a postávání sanit po ulici. Činnost DZS p. Rozlívky  končí 
31.10.1999. Převod objektu s pozemky a investice spojené s úpravou zmíněných garáží jsou 
podle ředitele OS ZZS MUDr. Hadače v zájmu zlepšení služeb obyvatel Trutnova  
a zkvalitnění přednemocniční péče. 
 



Změny v DZS 
 
 Až do konce října 1999 zajišťovala DZS soukromá firma p. Rozlívky (od 1.1.1994). 
V roce 1999 měla 16 zaměstnanců, 14 sanitních vozů a jeden vůz služební. Po odkoupení 
sanit od trutnovské nemocnice (14 vozů Š 1203) s průměrným stářím 15,5 roku byly v roce 
1998 všechny tyto sanitky předělány na alternativní pohon, na propan-butan. Tím si firma 
vytvořila předpoklady pro nákup 4 nových sanitek a pro další postupnou obnovu autoparku 
v roce 2000. V červnu 1999 však OkÚ Trutnov při výběrovém řízení nedoporučil OP VZP 
Trutnov uzavřít s DZS další smlouvu. 
 DZS pana Rozlívky zajišťovala v roce 1999 do 31.10. svoz a rozvoz pacientů v celé 
oblasti Trutnova a Žacléře, zajišťovala i lékařskou pohotovost v Trutnově a v Žacléři 
přistavováním sanit. Podle požadavků lékařů a SONT zajišťovala i rozvoz pacientů po celé 
ČR. 
 V roce 1999 ujela při své činnosti 377 598 km s pacienty a 37 793 km při přepravě 
zdravotnických materiálů. Převezeno bylo za 10 měsíců v roce 1999 17 397 pacientů – 
průměrně s jedním ujeto 21,7 km. 
 
DZS J. Lipperta 
 
 Od 1. listopadu 1999 převzal DZS v regionu Trutnova a Žacléře po vyhrání 
výběrového řízení Jindřich Lippert, který úspěšně provozuje DZS už 6 let v Horním Maršově. 
Jeho vozový park (5 sanitárních vozidel typu VW, 3 typu Renault a 1 Pick-up Seat na svoz 
biolog. materiálu) je moderní ve srovnání se zastaralými vozy Š 1203. 
 V posledních dvou měsících roku 1999 ujela DZS J. Lippperta 90 000 km  
s 9000 pacienty. Nová firma je provizorně umístěna v přízemí poklonily – rekonstruují se  
pro ni prostory (garáže, kancelář, služebna) v České ulici v blízkosti kruhového objezdu. 
 
Kojenecký ústav 
 
 Z činnosti Kojeneckého ústavu Trutnov v roce 1999: 
 K 31.12.1999 měl KÚ 40 míst (lůžek) – obsazeno jich bylo jen 31. Podle věkového 
složení: 8 dětí do 1 roku, 23 dětí od jednoho roku a více. Počet přijatých dětí: 38 (5 z důvodů 
zdravotních, 6 z důvodů zdravotně sociálních a 27 z důvodů sociálních). Počet propuštěných 
dětí: 34 (13 do vlastní rodiny, 7 do adopce, 11 do dětského domova, 3 do ústavu sociální 
péče). Počet zemřelých dětí: 1. Počet sester: 21. 
 Potřebné rychlejší adopci dětí brání komplikovaný postup – matka musí svůj souhlas 
podepsat po šesti týdnech po porodu, čímž se celý proces adoptování zdržuje. (K poklesu 
počtu dětí v roce 1999 na 31 přispěla pravděpodobně i celorepubliková nízká porodnost.) 
Primářem KÚ je MUDr. Jaromír Rössler. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna v Trutnově eviduje na okrese největší počet 
pojištěnců – k 31.12.1999 80 209 (65,89 %), loni 85 605 (70,11 %). Úbytek vyvolán 
přehlášením pojištěnců z Vrchlabska většinou k pojišťovně Škoda v souvislosti s privatizací 
vrchlabské nemocnice – smlouvu s ní měla VZP do 30.6. 
 Další pojišťovny na okrese: Škoda, Mladá Boleslav se 14 264 pojištěnci, Česká 
národní zdravotní pojišťovna 11 223 pojištěnců, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 
9 693 pojištěnců, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 4 832 pojištěnců, Oborová zdravotní 



pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 2 623 pojištěnců, s níž se sloučila Stavební 
zdravotní pojišťovna s 625 pojištěnců. 
 VZP Trutnov zaměstnává 51 pracovníků. Má tři stálé revizní lékaře – Dr. Pilaře,  
Dr. Pěčkovou a Dr. Matěnovou.  Ředitelem VZP je MUDr. Václav Linka. 
 S lékaři okresu má VZP uzavřeno na 250 smluv. Platební kázeň podniků se novelizací 
zákona mírně zlepšila. V roce 1999 bylo vybráno na pojistném 507 173 000 Kč (loni 
529 000 000 Kč). Proplácení od VZP v rozmezí asi 14 dnů – měsíčně kolem 66 milionů 
korun. Nedoplatky vůči VZP činily asi 16 mil. Na léky doplácela VZP měsíčně 16 milionů. 
 Svým pojištěncům hradí VZP pobyt v Janských Lázních – měsíčně 12-14 milionů 
korun. Lázeňský pobyt přijde průměrně na 30 000 Kč. 
 Ozdravné pobyty dětí v zahraničí budou pokračovat i v roce 200. Trutnovští obvodní 
lékaři mají zaregistrováno až 1 500 pacientů – nejvíc Dr. Sombota a Dr. Sombotová. I v roce 
1999 proběhla v trutnovských městských lázních zábavná a poučná akce pro děti z celého 
okresu Trutnov. 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Základní údaje SONT za rok 1999: 
 Údaje z finančních výkazů – aktiva celkem 607 200 000 Kč (loni 424 057 Kč), čistý 
zisk 89 000 Kč (loni 829 000 Kč), zásoby 11 580 000 Kč (loni 9 395 000 Kč). 
 Výkonové ukazatele – počet hospitalizovaných 11 485 (loni 11 212), počet ošetř. dní 
84 663 (loni 85 188), průměrná ošetř. doba 7,37 (loni 7,60). 
 Ostatní údaje – počet zaměstnanců 637 (loni 630), z toho lékařů 77 (loni 76), 
průměrná mzda 11 031 Kč (loni 10 269 Kč). 
 Čerpání strojových investic nad 100 000 Kč z vlastních zdrojů a darů – analyzátor 
plynů (spalovna) 759 000, ergometr (interní odd.) 446 000, centrifuga (OKB) 184 000, sanita 
108 000 Kč, monitory, EKG, defibrilátor (ARO) 1 926 000, plicní ventilátor (ARO)  
1 200 000 Kč, laminární box (nukl. medicina) 1 207 000, dialyzační přístroj 499 000, 
mikrovlnné spojení OTO (nemocnice) 272 000, dozimetrie (onkologie) 691 000 Kč. 
 Státní dotace na dostavbu nemocnice činila v roce 1999 106 383 000 Kč. Z toho bylo 
prostavěno 67 335 000 Kč, na invest. vybavení 39 048 000 Kč. 
 Údržba nad 100 000 Kč – onkologie (oprava zákrskového sálku) 168 000 Kč, doprava 
(oprava Avie, hydraulické čelo) 194 000 Kč. 
 Přepočtený stav pracovníků k 31.12.1999: lékaři 77,2 (12,12 %), farmaceuti 1,2  
(0,19 %), odb. prac. VŠ 4,87 (1,22), SŠ 7,75 (0,76), SZP 335,23 (52,64 %), NZP 4,13 (0,65), 
PZP 18,53 (2,91), THP 40,11 (6,30), děl. a provozní pracovníci 147,78 (23,21 %). Největší 
nákladovou položku tvoří osobní náklady ve výši 117 787 000 (47,72 %). Největší položku 
z tržeb tvoří tržby od zdravotních pojišťoven 217 648 000 Kč (87 % z celkových tržeb). 
V roce 1999 se v oblasti zdrav. pojišťoven již situace stabilizovala – nevznikly těžko 
vymahatelné pohledávky. 
 Využití lůžkového fondu, počet ošetřovacích dnů – v roce 1999 bylo hospitalizováno  
o 273 pacientů více než v roce 1998 (nejvyšší počet od roku 1996). Došlo ke snížení 
průměrné ošetř. doby o 0,23 dne. Využití lůžek kleslo na 66,32 %. Celkový počet lůžek se 
nezměnil – v roce 1999 činil 394 včetně 6 lůžek dialýzy. 
 Pohledávky u jednotlivých zdravotních pojišťoven má SONT 29 964 000 Kč. 
Pohledávka za ošetření cizinců (po splatnosti déle než 2 roky) 285 000 Kč. 
 OkÚ v Trutnově přispěl v roce 1999 na provoz LSPP (lék. služba první pomoci) a pro 
krizový management částkou 1 500 000 Kč. 



 SONT plní své poslání dle zřizovací listiny a v rámci léčebně preventivní péče došlo 
k jejímu zlepšení na základě dalšího vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického personálu a 
také díky stále kvalitnějšímu technickému vybavení. 
 
Využití lůžkového fondu za rok 1999: 
 
 Pacienti Lůžk. kapacita Skut. ošetř. dnů % využití
plicní 2 584 31 066 22 602 72,75
neurologie 1 050 10 199 8 029 78,72
dětské 1 235 11 693 5 009 42,84
gynekologie 1 364 15 063 7 450 49,46
porodnice 370 5 370 2 847 53,02
chirurgie 2 296 22 933 16 561 72,71
ARO 106 1 701 953 56,13
ortopedie 484 7 392 4 623 62,54
ORL 467 3 290 2 274 69,12
oční 322 3 170 2 046 65,54
onkologie 780 9 100 7 047 77,44
 
 Pacienti Oš. dny Prům. oš. doba  Využití lůžek %
celkem 11 485 84 663 7,37 66,32
1998 11 212 85 188 7,6
1997 11 040 86 860 7,86
1996 11 362 95 547 8,4
 
 Náklady na léky v roce 1999: 12 130 000 (rozpočet), 13 053 000 Kč  
(skutečnost -293000 Kč. 
 Ředitelem Státní oblastní nemocnice Trutnov je MUDr. Martin Limburský. 
 
Nestátní zdravotnická zařízení 
 
 Celostátní zdravotnická zařízení, která se v roce 1999 podílela významnou měrou  
na poskytování zdravotní péče pro občany města Trutnova. 
Privátní lékařské ordinace, počet ordinací: 
Praktičtí lékaři pro dospělé 14, praktičtí lékaři pro děti 10, gynekologie a porodnictví 5, 
vnitřní lékařství 4, chirurgie 4, neurologie 1, kožní 1, ortopedie 1, ušní-nosní-krční (ORL) 2, 
oční 2, anesteziologie a resuscitace 1, radiognostika 1, fyziatrie 1, tuberkulóza a respirační 
nemoci 1, léčba bolesti 1, posudkové 1, klinický logoped 2, stomatologie 24 – celkem 75 
privátních ordinací. 
 V rámci některých z uvedených ordinací jsou poskytovány lékařské služby dalšího 
oboru: homeopatie, akupunktura, imunologie, gastroenterologie, diabetologie, pediatrická 
nefrologie, fyziatrie, balneologie, revmatologie, venerologie, dentální chirurgie, 
paradontologie, ortodontie. 
Zdravotnické služby, počet ordinací: 
Rehabilitační pracovníci 4, zubní technici 13, terénní zdravotní sestry (dispečink) 5, dopravní 
zdravotní služba 1, zásobování zdravotnickým materiálem 1. 
 Lůžkové nestátní zdravotnické zařízení Sanatorium Dr. Bílka (dřívější Gyncentrum) 
v Novodvorské ulici provozuje 16 lůžek. 
 Na území města Trutnova je provozováno celkem 5 lékáren, dvě z nich (Horská 64  



a Krakonošovo náměstí 23) střídavě zajišťují lékárenskou pohotovostní službu. 
 Okresní středisko zdravotnické záchranné služby má sídlo v Náchodské ulici 475 
v Trutnově. Zajišťuje rychlou záchrannou pomoc (RZP). 
 
Český červený kříž 
 
 Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov – Semily uspořádal v roce 1999 
řadu tradičních, ale i nových akcí. Tradičně probíhaly různé soutěže dětí ZŠ v první pomoci. 
Úspěšná byla i soutěž v PP tříčlenných hlídek ze zvláštních škol z obou okresů. Doškolování 
učitelek – zdravotnic. Soutěž v první pomoci se uskutečnila v Trutnově (dospělí) a zúčastnilo 
se jí družstvo mládeže Trutnov. 
 V květnu proběhlo slavnostní ocenění bezplatných dárců krve ze 20 a 40 odběrů. K 80. 
výročí založení ČČK se konal Na Bojišti 9.5. Den ČČK (pěkný program pokazilo počasí). 
Celorepublikovou akci ČČK v Hudebním divadle Karlín podpořil OS ČČK velkou účastí. 
V červnu se uskutečnily 14 denní letní rekondiční tábor pro alergiky v Itálii – Lignano a  
2 rekreační pobyty pro veřejnost. Zajištěn byl i pobyt u moře pro děti mentálně postižené  
ze stacionáře Trutnov. Od TJ Bernartice byl převzat do nájmu (na 20 let) pension Ramon. 
V červenci se konal 14 denní tábor pro děti alergické, s ortopedickými potížemi v Meziříčku  
u Jihlavy. V listopadu proběhlo v Bernarticích víkendové setkání dětí z LRT. V tomto měsíci 
se konalo i ocenění BDK pro stříbrné a zlaté dárce, v prosinci setkání pod vánočním stromem. 
 V okrese Trutnov pracovalo v roce 1999 14 místních skupin. V Trutnově samém je 
evidováno na 150 členů, z toho asi 25 členná skupina mladých na SZŠ. 
 Sociálně – zdravotní služby ve městě podpořilo MZ schválením uzavření smlouvy 
s organizací OS ČČK Trutnov – Semily o poskytnutí příspěvku 60 000 Kč na vojáka 
vykonávajícího civilní vojenskou službu pro občany potřebné pečovatelské služby v době 
mimopracovní a noční a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 89 000 Kč na činnost 
domácí ošetřovatelské služby Alice v oblastech, kde ošetřovatelky poskytují i některé služby 
pečovatelské. (Humanitární stanice ČČK při DSP Kryblice začalo spolu s ošacovacím 
střediskem pracovat od 1.2.1993). Společně s Domem kultury byl připraven 1. cyklus 
Akademie třetího věku – mezi prvními přednášejícími byli i spisovatelka Marie Kubátová, 
kronikář Antonín Just, fotograf Jiří Havel, prof. Zdeněk Trnka.  
 Semilský úřad ČČK byl zrušen k 1.1.1996 a včleněn do oblastního spolku ČČK 
Trutnov – Semily v čele s ředitelem Ivo Trpkovičem. 
 
Dárcovství krve 
 

   
 



     
 
 Úspěšně probíhá dárcovství krve. Koncem roku 1999 bylo na Trutnovsku 587 nositelů 
zlaté Janského plakety, 2 236 stříbrných a 5 150 bronzových. V roce 1999 bylo oceněno  
168 dárců bronzovou, 88 stříbrnou a 68 zlatou plaketou MUDr. Janského. (SONT, transfuzní 
a hematologické oddělení eviduje k 31.12. 2 955 dobrovolných dárců krve – v r. 1999 nově 
209 dárců.) 
 Po obdržení zlaté plakety Janského (po 40 bezplatných odběrech krve) odmění město 
vyznamenané kombinovanou odměnou v hodnotě 1 000 Kč: vstupenky – zimní stadion, krytý 
bazén, letní koupaliště, tenisové kurty dle vlastního výběru v celkové hodnotě 500 Kč a 
poukázkou na vitaminy, minerály ve výši dalších 500 Kč. 
 Ve snaze pomoci uprchlíkům z bývalé Jugoslávie se podílí i trutnovský ČČK  
na pátrací službě po válkou rozdělených rodinných příslušnících (dopisy na zvláštním 
formuláři Rodinné zprávy ČČK, a specielní webová stránka s adresou 
www.familylinks.icrc.org – Internet). 
 Oblastní spolek ČČK Trutnov – Semily se umístil v roce 1999 v hodnocení ostatních 
z východních Čech na prvním místě. Nyní usiluje o založení Domu ČČK. 
 
Domácí ošetřovatelská péče „Alice“ 
 
 V roce 1999 začala organizace ČČK – centrum domácí ošetřovatelské péče „Alice“ 
provádět i pečovatelskou službu. V tomto roce bylo ošetřeno 902 osob a provedeno  
22 154 výkonů. Do ošetřování bylo přijato 128 nových pacientů – 21 naproti tomu zemřelo. 
Převážná většina klientů (574) je ve věku od 65 do 85 let. „Alice,“ která provádí částečně  
i pečovatelskou službu, zaměstnává 17 sester (na různě velké úvazky) a 2 specialistky. 
Vypomáhá jedna dobrovolná sestra. 
 
Akademie třetího věku 
 
 Akademie třetího věku (systém vzdělávání seniorů) pracuje v Trutnově již sedm let 
v účinné spolupráci ČČK a Domu kultury. Z původních 35 posluchačů v roce 1993 vzrostl 
jejich počet v roce 1999 na 102. Průměrná účast na pořádaných akcích (přednáškách  
a zájezdech) je 80 posluchačů. Zásluhu na této úspěšné činnosti mají členky ČČK Věra 
Hájková a Lydie Vávrová. 
 
Soukromé sanatorium 
 
 Po jednáních s VZP se nově organizuje činnost Sanatoria MUDr. Jaroslava Bílka 
v Novodvorské ulici. Bude zde nadále gynekologická ambulance, která bude pro klienty VZP 
zajišťovat i drobné ambulantní výkony. Pro oborové pojišťovny bude nadále poskytována 



kompletní veškerá chirurgická i gynekologická péče. Nadále funguje ambulance 
gynekologická, chirurgická a plastické chirurgie. Většinu lůžek budou využívat pacienti 
dlouhodobě nemocní při tzv. následné péči. Tato speciální činnost si vyžádala náročnou 
přestavbu a zaškolení personálu. Spolupráce se SONT je dobrá. 



11. Tělovýchova. Sport. 
 
Tělovýchovné a sportovní dění Trutnova 
 
Z tělovýchovného a sportovního dění Trutnova v roce 1999: 
 
Hokej 
 
 V plném proudu je hokej. Hráči HC Trutnov získali 6.1. cenný bod v Hlinsku (2:2). 
Junioři Trutnova jsou na 4. místě v I. východočeské hokejové lize. 
 
Lyžování 
 
 Přebor škol v obřím slalomu (96 závodníků z 11 klubů) se uskutečnil 13.1. 
v Prkenném Dole. Organizací pověřena SPŠ Trutnov. 
 
Šachisté 
 
 Regionální přebor soutěže osmičlenných družstev vedou šachisté HSM (19.1.) 
 
Basketbal 
 
 V Kralupech prohrály (nespravedlivě) basketbalistky TJ Loko Texlen 70:76. 
 
Ricochet 
 
 V I. r. turnaje v ricochetu O pohár města vybojoval 1. místo trutnovský Vašíček. 
 
 Ve III. basketbalové lize jsou hráči Dřevoodbytu Trutnova na 4. místě (20.1.) 
 
Karate 
 
 Trutnovský Tomáš Stehlík byl vybrán pro únorové mistrovství Evropy mládeže  
ve španělském Oriedu.  
 
Šipky 
 
 Mezi šipkařskou elitu u nás patří J. Bašák a R. Kuric z W Sportu Trutnov. Kuric je  
na 4. místě žebříčku ČAKS z 3000 účastníků. 
 
Tenis 
 
 Na oblastním přeboru mladších žákyň v tenisu si vedla dobře Petra Hynková ve Dvoře 
Králové. (V celostátním žebříčku je koncem února na 13. místě.) 
 
Hokej 
 
 Ve 2. kole soutěže ve skupině o udržení prohráli Trutnovští v Hlinsku 1:6. 



 
Basketbal 
 
 Důležité utkání prohrály ligové basketbalistky 31.1. s Přerovem (68:70). 
 
Hokej 
 
 Ve skupině o udržení si hokejisté Trutnova poradili s Náchodem (9:3). 
 
Basketbal 
 
 O udržení ligy bojovaly úspěšně basketbalové dorostenky začátkem února. 
 
Karate 
 
 Dvě bronzové medaile získali na mistrovství ČR žáci SK Karate (13.2.) 
 
Basketbal 
 
 Minižákyně BK Loko Trutnov patří ve své kategorii k nejlepším. 
 
Volejbal 
 
 Ženám se ve volejbalovém oblastním přeboru nedaří – jsou na 9. místě. 
 
Basketbal 
 
 Koncem února vybojovaly ligové basketbalistky po dvojím vítězství nad Karlovými 
Vary postup do semifinále. Hrálo se v Trutnově. Diváků vždy přes 1000. 
 
Tenis 
 

Místní oddíl TC Hrudík uspořádal poslední zimní celostátní turnaj. 
 
Lyžování 
 
 TJ Loko uspořádala již 44. ročník závodu lyžařských hlídek mužů a žen  
„Krkonošská 70“ 7.3. ve Špindlerově Mlýně s rekordním počtem účastníků (na 1 500). 
 
Stolní tenis 
 
 Ve stolním tenise má Trutnov zastoupení jen v okr. přeboru (družstva Poříčí). 
 
Kuželky 
 
 V nejvyšší soutěži v kuželkách si vedou hráči TJ Poříčí výborně. Chybí však 
čtyřdráha. 
 



Šachy 
 
 Nejlepším šachistou v regionu je Bohumil Hála z DDM/Loko Trutnov (13.3.) 
 
Tenis 
 
 Trutnovští tenisté hrají divizi, oblastní soutěž. Starší žáci nejvyšší soutěž. 
 
 Na mistrovství světa veteránů v zápase v Konstantě se kvalifikoval J. Dřízal (16.3.) 
 
 Na mistrovství ČR dorostu získal tenista TC Hrudík v Jablonci n. N. bronz (III). 
 
Fotbal 
 
 Starost o ligovou příslušnost mají trutnovští fotbaloví dorostenci (duben). 
 
Basketbal 
 
 Gymnázium Trutnov postoupilo do semifinále basketbal. turnaje  v Brně (květen). 
 
Šachy 
 
 Do dorostenecké ligy postoupilo družstvo šachistů DDM/Loko Trutnov (duben). 
 
Stolní tenis 
 
 Putovní pohár na turnaji 7 ZŠ okresu vyhrála ZŠ Komenského (duben). V polovině 
dubna skončila okr. Soutěž ve stolním tenise (muži Poříčí na 6. místě). 
 
Softbal 
 
 Vítězství na softbalovém turnaji v Brně vybojovala děvčata HSM. 
 
Box 
 
 Ligové boxerské utkání trutnovských juniorů se konalo v Sokolovně 17. dubna. 
 
Cyklistika 
 
 Za účasti 156 cyklistů z 12 škol se uskutečnil 20.4. přebor v silniční cyklistice. Škoda 
jen, že se závodů zúčastnily jen 2 trutn. školy – ZŠ Komenského a COP. 
 
Fotbal 
 
 Koncem dubna jsou fotbalisté Trutnova v I.B třídě na nelichotivém 12. místě. 
 
 
 



Stolní tenis 
 
 Druhé místo divizních žen ve stolním tenise je úspěchem. První je Loko Pardubice. 
 
Box 
 
 Boxeři TJ Loko jsou na 8. místě (junioři) ze 13, muži v II. lize na 4. místě z 18 odd. 
 
 Trutnovským šachistům Loko A unikl postup do ligové soutěže o jediný bod. 
 
Ženský fotbal 
 
 V polovině května jsou trutnovské ženy v druhé nejvyšší soutěži na posledním místě. 
 
Kulturistika 
 
 Na mistrovství Čech v kulturistice v Hořicích získala mistrovský titul Turinská  
z TJ Loko (ve váze do 52 kg). 
 
Basketbal 
 
 21.5. převzal trenérské vedení v BK Loko Texlen Jan Faltýnek po Janu Jahelkovi. 
 
Fotbal 
 
 Od nové sezóny bude mít i FK Trutnov jiného trenéra po Lad. Šafářovi a V. Hanušovi. 
 
Automobilismus 
 
 Úspěšným závodníkem automobilového týmu Autostylu Trutnov je sedmnáctiletý Jan 
Kopecký (slavným závodníkem byl jeho otec). 
 
SK Karate 
 
 Bronz na Evropském poháru žáků a kadetů v Bratislavě získal L. Valenta. 
 
Fotbal 
 
 Vítězstvím nad Duklou Praha si 13.6. zajistil Trutnov dorosteneckou ligu. Nejširší 
základnu mladých fotbalistů má FK Trutnov – 103 hráčů mladších 18 let. Jsou rozděleni  
do 6 kategorií – mladší přípravka (0-6 let), starší přípravka (6-10), mladší žáci (10-12), starší 
žáci (12-14), mladší dorost (14-16) a starší dorost (16-18 let). 
 
Plavecké mládí 
 
Stoupající úroveň trutnovského plavání potvrdili na mistrovství ČR medailovými zisky Jakub 
Jarkovský, Jiří Kroužek a Lubomír Suchánek v červnu. (Žáci). 
 



Karate 
 
 Souboje mužů o putovní pohár oddílu karate vyhrál opět Štefan Gondek.  
 
Šipky 
 
 Stříbrné medaile si z mistrovství ČR v šipkách odvezli koncem června reprezentanti  
W Sportu Trutnov Vítězslav Vališ a Renata Bětáková s Hanou Pařízkovou. 
 
Basketbal 
 
 Účast na evropském poháru odřekl BK Loko Texlen (kolize se zájezdem do USA). 
 
Karate 
 
 Závodníci oddílu SKK Trutnov dobře reprezentovali v II. kole Národního poháru 
mládeže koncem června v Praze. 
 
Softbal 
 
 V reprezentačním družstvu ČR jsou hráčky HSM Michaela Veverková a M. Tučková. 
 
Fotbal 
 
 7. místo v tabulce se 40 body je úspěchem divizního mužstva FK Trutnov. 
 
Hokej 
 
 V příštím ročníku nejvyšší krajské soutěže bude opět hrát HC Trutnov (v XI.). 
 
Fotbal 
 
 Novým trenérem divizních fotbalistů se stal Zdeněk Šulitka, jeho asistentem Josef 
Valkoun. Vedoucím mužstva je Aleš Havlík.  
 
Kulečník 
 
 Od podzimu se má v Trutnově hrát ligová soutěž hráčů kulečníku v poolu. 
 
Fotbal 
 
 Divizní fotbalisté zahájí soutěž 8. srpna doma. Hracím dnem bude neděle. 
 
Skateboarding 
 
 Závody na malých prknech s kolečky (streetstyl) proběhly na sport. stadionu 24.7. 
Oddíl skateboardingu se utvořil při TJ Lokomotiva. 
 



Ricochet 
 
 Hala Na Nivách patřila 24.7. i soubojům na ricochetových kurtech (dva). 
 
Fotbal 
 
 Trutnovští fotbalisté vypadli už v 1. kole Poháru ČMFS prohrou v Českém Dubu. 
 
Triatlon 
 
 Rybník Peklo byl 28.7. dějištěm plavecké části triatlonového závodu. Po uplavání  
500 m následovalo 20 km na kole a závěrečný běh. 
 
Tenis 
 
 V 2. lize skončil TC Hrudík jako poslední. V oblastní soutěži 1. třídy byl  
Trutnov A 6., v obl. soutěži Trutnov B 2., v kadet Tour st. žactva Loko Trutnov 5. 
 
Softbal 
 
 V polovině srpna už byla softbalová děvčata HSM na 5. místě softbalové ligy.  
 
ŽFK 
 
 ŽFK začíná svou soutěž 5. září – hraje se na hřišti v Poříčí. Vstup do nového ročníku 
však byl neslavný - prohrálo se 0:4 s Luštěnicemi. 
 
Fotbal (5.9.) 
 
 Starší dorostenci, ač prohrávali se Spartou už 1:4, vyhráli nakonec 5:4. 
 
Bowling 
 
 Na mistrovství ČR v Praze získala Dagmar Šimková bronzovou medaili. 
 
Basketbal 
 
 Úspěšně odstartovaly ligovou soutěž hráčky BK Loko Texlen. Porazily doma 
pražskou Spartu 12.9. 84:42. Po vítězství nad Kompresory jsou první. 
 
Softbal 
 
 Softbalistky HSM byly v nové soutěži koncem září zase na konci tabulky. 
 
Kuželky 
 
 Kuželkáři TJ Loko zahájili oblastní přebor se čtyřmi družstvy 16.9. 
 



Basketbal 
 
 Přerovské hráčky připravily 25.9. trutnovské basketbalistky o neporanitelnost –  
po čtyřech výhrách. Trutnov podlehl 69:85. 
 
Krkonošská 70 
 
 V 1. ročníku závodu horských kol Krkonošská 70 startovalo na 600 bikerů 
v tříčlenných družstvech. Závod je obdobou zimního závodu běžkařů. 
 
Fotbal 
 
 Koncem září jsou divizní fotbalisté na 7. místě – stejně jako starší dorost. 
 
Volejbal 
 
 V oblastní soutěži mužů ve volejbale je v této době Trutnov třetí. 
 
Judo 
 
 2. října proběhla v tělocvičně Na Nivách krajská soutěž žáků v judu za účasti  
82 závodníků. Erika a Jitka Jindřichovy získaly první místo. 
 
Ricochet 
 
 Dvojice Fr. Havelka s Evou Havelkovou dokázali 3.10. z 24 setů vyhrát 22x. 
 
Amatérský basketbal 
 
 Začátkem října byl zahájen nový ročník amatérské Krkonošské ligy. Na soupiskách 
jedenácti týmů figuruje 195 hráčů. Hraje se 4x12 minut. 
 
Basketbal 
 
 Diváci basketbalu fandí. V lize přišlo na všechna utkání 6 780, z toho v Trutnově  
na pět zápasů 2 950 diváků. 
 
 Po 10. říjnu jsou fotbalisté Trutnova B (v I.B třídě) na 7. místě. 
 
Motorismus 
 
 Závodník Autostylu Jan Kopecký ukončil letošní sezónu 9. místem – na závodech 
Škoda Octavia Cup Česká pojišťovna. Je mu 17 let. (13.10.) 
 
Přespolní běh 
 
 Šestnáct kategorií lyžařů se přestavilo v říjnu na závodech v lesoparku, které uspořádal 
sportovní klub Olfin Car Vella jako 14. ročník memoriálu Květy Lelkové. Závodníci –  



od předškolních dětí až po ženy a muže. 
 
Kuželky 
 
 Po porážkách na domácí dráze kuželny v Náchodě dosáhli cenného ligového vítězství 
kuželkáři Poříčí. 
 
Basketbal 
 
 Do nového ročníku třetiligové soutěže jde BK Dřevoodbyt se zahraniční posilou 
z Libanonu. 
 
Hokej 
 
 Už třetí přátelský zápas sehráli jako přípravu hokejisté HC Trutnov. 
 
Curling 
 
 Hráči oddílu I. KCK (curling) v Českém poháru byli sedmí. Ve II. lize se vyhoupli  
na druhou postupovou příčku. V březnu by hráli postupovou baráž. 
 
Basketbal 
 
 Před zájezdem do USA čekají basketbalistky utkání doma s celkem Kralupy  
a Kompresory. 
 Vstup do nového ročníku třetiligové soutěže se BK Loko Dřevoodbyt vydařil. Porazili 
Mladou Boleslav 81:56 (6.11.) a Sadskou 89:81 (7.11.) 
 
Hokej 
 
 Ve východočeské hokejové lize je v polovině listopadu Trutnov čtvrtý. 
 
Přespolní běh – regionální finále 
 
 Přespolního běhu družstev ZŠ a SŠ se zúčastnilo začátkem listopadu 262 závodníků. 
Organizačně zajistil akci SŠK při ZŠ Komenského a SK Olfin Car Vella. Startovala 
pětičlenná družstva na parafráze. ZŠ Komenského byla nejúspěšnější – zvítězila  
ve 3 žákovských kategoriích. Dvě její družstva postupují do republikového finále – dalším 
zástupcem v Karlových Varech jsou dívky OA. 
 
Basketbal 
 
 Sportovní turné se trutnovským basketbalistkám vydařilo – důstojně reprezentovaly 
ČR i město Trutnov. Po 14 dnech se vrátily 16.11. 
 
Fotbal 
 
 17.11. byly zveřejněny oficiální fotbalové tabulky ČMFS – okres Trutnov. V okr. 
přeboru mužů je HSM  2., v okr. přeboru dorostu Poříčí 3. a Volanov 7., v okr. soutěži 3. třídy 



HSM B 3., v okr. soutěži 4. třídy Volanov B 3., v okr. soutěži starších žáků Volanov 6., v okr. 
soutěži ml. žáků HSM B 3., Poříčí 5., v okr. přeboru přípravek Trutnov 1., HSM 5., v okr. 
soutěži ml. přípravek Trutnov 2., HSM 3. 
 
Bowling 
 
 Koncem listopadu byl založen samostatný sport. oddíl Bowling club Trutnov. 
 
Hokej 
 
 Trutnovští hokejisté zakončili koncem listopadu první čtvrtinu 1. VČ ligy a stále mají 
ambice na postup do osmičlenné finálové skupiny. 
 
Basketbal 
 
 Tým BK Loko Texlen bude poprvé během svého pětiletého prvoligového působení 
chybět v elitní skupině A1. Na silné družstvo Přerova 5.12. nestačil. Prohrál 63:84. 
 
Curling 
 
 Pokud udrží muži druholigového týmu 1. Krkonošského curlingového klubu 2. místo, 
mají zaručenou účast v baráži o postup do první ligy. 
 
Šipky 
 
 Republikové tabulky hráčů moderních šipek vedou závodníci W Sportu Trutnov. 
 
Ricochet 
 
 Na mistrovství ČR v ricochetu s Peci p. Sn. Dopadli nejlépe Trutnovští. Titul mistra 
ČR získal Miloš Pokorný, bronzovou medaili Věra Kopecká (11.12.) 
 
Plavání 
 
 Mistrovství ČR žactva se uskutečnilo 11. a 12.12. v trutnovských ZL. Zúčastnilo se ho 
na 300 mladých plavců z 58 klubů. Nejlepšího z trutnovských plavců Lukáše Falera porazilo 
těsně před šampionátem auto (zlomenina nohy). 
 
Basketbal 
 
 Kádr BK Loko Teclen byl oslaben prosincovým odchodem E. Dobrovičové  
do španělského Viga. Jasným vítězstvím nad Strakonicemi 91:56 se rozloučily s trutnovskými 
diváky místní basketbalistky. Od mužstva odešel i pětapadesátiletý Jan Jahelka, který přivedl 
trutnovský BK k velkým úspěchům. (19.12.) 
 
Hokej 
 
 Zřejmě pod dojmem rozhodnutí základní části 1. VČ ligy (Trutnov už měl po remize 
s Dvorem Králové zajištěnou účast ve finále) probíhalo poslední utkání s Třebechovicemi –  



ty vyhrály v Trutnově 1:0. 
I. východočeská hokejová liga bude znovu pokračovat v příštím roce 9. ledna. Trutnov 

nastoupí ve finálové skupině společně s Novým Městem, Jaroměří, Chrudimí, Chocní, 
Chotěboří a Moravskou Třebovou. 
 
Plavání 
 
 Po úspěších v oblastních přeborech (50 medailí, z toho 20 zlatých) si vybojovali 
trutnovští plavci (Vaňková, Kroužek, Sahula, Suchánek a Tásler) účast na mistrovství ČR. 
Aspirant na některou z medailí na 100 m znak Lukáš Faler leží se zlomenou nohou 
v nemocnici.  
 
Plavecká škola Evy Janatové 
 
 Výcvik plavců ve školním roce 1998/99 zajišťovaly dvě plavecké školy: Plavecká 
škola Evy Janatové celkem pro 2 815 dětí 1.-5. třídy ZŠ – 1. třída 646, 2. třída 882, 3. třída 
756, 4. třída 422, 5. třída 109 dětí. Z Trutnova 1 064 dětí, ze Dvora Králové 419, z Úpice 252, 
z Hostinného 219, z Vrchlabí 153, z malotřídních škol 708 dětí. 
 Počáteční a koncové výkony: neplavec 556, 133. Splývající 1 004, 666. 10 m 442, 
387. 25 m 238, 290. 50 m 184, 223. 75 m 28, 61. 100 m 66, 106. 125 m 7, 19. 150 m 14, 47. 
175 m 0, 4. 200 m 276, 879. 
 Z mateřských škol bylo zapojeno do předplaveckých her 331 dětí. K dalším aktivitám 
plavecké školy patří odpolední předplavecké hry pro děti, kurzy ploutvového plavání  
a základů potápění pro děti. 
 
Plavecká škola TJ Loko 
 
 Z činnosti plavecké školy TJ Loko Trutnov s ředitelem Tomášem Břeněm: 
Z mateřských škol bylo do výcviku zapojeno 837 dětí. 
 
Dovednosti před výcvikem 
 dětí neplavec splývá 10 m 25 m  200 m
Z 1. třídy 412 225 111 35 24 17
Z 2. třídy 771 295 234 88 110 44
Ze 3. třídy 826 150 195 106 288 87
Ze 4. třídy 513 23 90 60 233 107
Z 5. třídy 97 9 18 8 30 32
Ze 6. třídy 11 - 1 1 5 4
Celkem 3 467 702 649 298 690 291
 
Dovednosti po výcviku 
 splývá 10 m 25 m 200 m neklasif.
Z 1. třídy 222 64 74 32 20 
Z 2. třídy 292 151 176 110 42 
Ze 3. třídy 149 117 279 261 20 
Ze 4. třídy 45 43 155 243 27 
Z 5. třídy 10 5 25 56 1 
Ze 6. třídy - 1 2 8 - 
Celkem 718 381 711 710 110 



 
 Z dalších aktivit PŠ TJ Loko: Plavání kojenců a batolat s docházkou instruktorek  
do rodin 50-60, v bazénu 250. Plavání rodičů s dětmi 50. minipřípravka 5-6 let 60. Přípravky 
1. a 2. třída 65. Zdokonalovací plavání 70. Výuka dospělých neplavců 20. Závodní plavání 
90. 
 
TJ Lokomotiva Trutnov 
 
 Největší trutnovská tělovýchovná jednota Lokomotiva rozvíjela v roce 1999 činnost  
ve 24 oddílech a odborech. 
Aerobik – 40 členů, převážně členek. Využívá ke sport. činnosti Sokolovnu. 
ASPV – 320 členů (Asociace sportu pro všechny) rozvíjí svou aktivitu také především 
v Sokolovně (cvičení rodičů s dětmi, cvičení dětí na nářadí, kalanetika, kondiční cvičení). 
KČT-TOM 100 členů, většinou vyššího věku. Každoročně tradiční akce „První jarní 
kilometry“ a „Za trutnovským drakem.“ Cyklotrasy. Mladí turisté se scházejí v klubovně  
ZŠ R. Frimla. 
Atletika – 65 členů. Tréninky na sportovním stadionu Osvobození. 
Basketbal – 125 členů. Patří k nejúspěšnějším. Tréninky v hale Na Nivách nebo v gymnáziu. 
Box – 25 členů, patří k nejmladším oddílům TJ. Tréninky a utkání v Sokolovně. Zájem hlavně 
u mladých lidí. 
Cyklistika – 8 členů. Zájem velký o cykloturistiku. 
Horolezectví – 84 členů. Lezení v přírodě a na umělých stěnách. 
Judo/aikido – 128 členů všech věkových kategorií. Závodění v hale Niv. 
Kanoistika – 25 členů. Tréninky na Úpě – závody vždy na jaře. (Mistrovství republiky.) 
Loděnice v Poříčí. Populární jsou rafty. 
Karate – 38 členů. Cvičení v tělocvičně Na Nivách. Velký zájem u mládeže. 
Kulturistika – 15 členů, mezi nimi mistr a mistryně ČR. Tělocvična Nivy. 
Kuželky – 42 členů. K dispozici kuželna na Polské ulici. 
Lyžování – 53 členů, sjezdařů. K dispozici chata v Peci p. Sn. a auto TJ. 
Orientační běh – 35 členů. Tréninky v členitém terénu okolí Trutnova. 
Plavání – 415 členů, největší oddíl TJ. „Velká cena Trutnova“ s reprezentační i zahraniční 
účastí. Členové ze všech věkových kategorií. 
Skateboarding – 28 členů. Tréninky na asfaltové ploše stadionu Osvobození. 
Stolní tenis – 38 členů dětského věku. Hraje se v tělocvičně ZŠ R. Frimla. 
Šachy – 28 členů (dospělí i mládež). Klubovna Na Nivách. 
Tenis – 320 členů. Tenisový areál Na Lukách. 
Triatlon – 10 členů. Ač nevelký oddíl, závodní činnost intenzivní. 
Volejbal – 105 členů. K dispozici volejbalový areál Na Nivách. 
Zápas – 12 členů. Tréninky v Sokolovně. Muži účast v republikové soutěži. 
 Kromě registrovaných členů TJ využívají sportovních zařízení Lokomotivy i četní 
nečlenové. K uvedeným druhům sportů třeba připomenout další aktivity a nabídky. (Podle 
údajů tajemnice TJ Loko Margaret Gärtnerové.) 
 
TJ Loko provozovatelem sport. zařízení 
 
 Od 1. ledna 2000 se stala TJ Lokomotiva Trutnov provozovatelem sportovních 
zařízení města kromě zimního stadionu. Jsou to krytý bazén, letní koupaliště, fotbalový  
a atletický stadion, tenisový areál, sportovní areál Na Nivách s posilovnou a ricochetovými 
kurty. 
 



TJ a SK Trutnova k 31.12.1999 
 
 Trutnovské TJ a SK podle věkových kategorií a sport. zaměření: 
 
 členů mužů žen dospělých

celkem 
Jiskra Libeč   
fotbal 80 46 6 52
Sokol St.Rokytník 54  
fotbal  51 51
SK Policie Tr.   
cyklistika  14 1 15
fotbal  20 20
kulturistika  5 1 6
kuželky  26 5 31
lední hokej  17 1 18
Čes. svaz karate  6 3 9
nezařazení  12 12
střelectví  17 4 21
Celkem 134 117 15 132
FK Sokol Vrapo 
Volanov-fotbal 

163 105 

SK Trutnov HSM   
fotbal  138 1 139
turistika  3 2 5
ČSAPV  15 28 43
softbal  7 14 21
celkem 439 163 45 208
TJ Poříčí   
kuželky 52 42 5 47
stolní tenis 24 14 
celkem  56 5 61
Jiskra Bohuslavice 67  
fotbal  44 
SK Karate Tr. 106 28 4
ŽFK Tr. 43  
fotbal  1 24
FK Tr. 194  
fotbal  105 2
TK Úpa Tr. 61  
turistika  24 33
FK Poříčí 91  
fotbal  44 1
SKI Sněžka 132  
lyžování  22 18
I.KCK Tr. 18  
curling  10 7
HC Trutnov 268  



hokej  122 26
Klub Jóga Tr. 216  
jóga  29 185
SK Elmont Tr. 17  
rekr. sport  11 6
Loko Trutnov 2 033  
atletika 71 40 6
basketbal 157 22 24
box 17 15 
cyklistika 4 3 1
horolezectví 104 86 9
judo 189 79 5
kanoistika 14 12 1
kulturistika 12 9 3
kuželky 53 43 5
lyžování 58 16 10
orientační běh 26 13 6
plavecké sporty 356 34 21 55
zápas 16 8 
sport. gymnastika 77 6 16
stolní tenis 47  9
šachy 24 16 
tenis 201 87 19 106
triatlon 6 6 
turistika 111 36 54 90
volejbal 110 36 47 83
ČSAPV 281 25 133 158
rekr. sport 30 12 
ČUBU-karate 22 3 1
aerobic 46  45
nezařazení   1
celkem 2 033 607 416 1 023
 
 
 dorostenci dorostenky žáci žačky celkem

mládež
Jiskra Libeč  
fotbal 3 20 5 28
Sokol St.Rokytník  
fotbal 3 3
SK Policie Tr.  
lední hokej 1 1
Celkem 1 1
FK Sokol Vrapo 
Volanov-fotbal 

20 37 1 58

SK Trutnov HSM  
fotbal 44 136 180
turistika  1 3
ČSAPV  2 4



softbal  9 32 41
celkem 44 9 139 39 231
TJ Poříčí  
kuželky 4 1 5
stolní tenis 8 2 10
celkem 12 1 2 15
Jiskra Bohuslavice  
fotbal 8 15 23
SK Karate Tr. 4 2 59 9 74
ŽFK Tr.  
fotbal  12 6 18
FK Tr.  
fotbal 25 62 87
TK Úpa Tr.  
turistika  2 2
FK Poříčí  
fotbal 12 34 46
SKI Sněžka  
lyžování 7 3 52 30 92
I.KCK Tr.  
curling  1
HC Trutnov  
hokej 18 102 120
Klub Jóga Tr.  
jóga  1 1
Loko Trutnov  
atletika 2 1 12 10 25
basketbal  24 26 61 111
box 2 
horolezectví 2 2 1 2
judo 20 2 67 16 105
kanoistika 1 
kuželky 1 3 1
lyžování  2 14 16 32
orientační běh 1 1 3 2 7
plavecké sporty 12 6 147 136 301
zápas  7 1
sport. gymnastika  4 51 55
stolní tenis 1 2 24 11 38
šachy 3 1 4
tenis 6 7 41 41 95
turistika 2 12 7
volejbal  3 24 27
ČSAPV 1 5 47 70 123
rekr. sport 16 2 18
ČUBU-karate 1 15 2 18
aerobic  1
celkem 73 64 423 450 1 010



 
Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, okres Trutnov 
 
TSUT Trutnov – okres k 31.12.1999 celkem 13 820 členů, z toho 6 190 mužů, 2 508 žen, 
dospělí celkem 8 698, 898 dorostenců, 354 dorostenek, 2 553 žáků, 1 317 žaček – mládež 
celkem 5 122. Celkem 104 oddílů. 
 K nejoblíbenějším sportům v okrese Trutnov patří fotbal (3 863 hráčů, z toho  
1 541 mládež), ČAS PV (2 583, 1 008), lyžování (1 218, 457), turistika (758, 180), tenis (758, 
293). 
 
Krytý bazén 
 
 Jedním z nejvýznamnějších sportovních zařízení města je krytý bazén, zimní lázně. 
Sestává z 8 drah v 25 metrovém bazénu, výukového bazénu, skokanských můstků, sauny a 
masérny. Nabízí i prodej plaveckých potřeb, kompletní zajištění soustředění pro různé druhy 
sportu, klubovnu. Je sídlem dvou plaveckých škol s mnoha výcvikovými kurzy. 
 Jaký byl provoz krytého bazénu, který zajišťovaly v roce 1999 Technické služby 
Trutnov, dokládají prodané vstupenky: 
Dospělí bazén 1 hodiny  18 Kč  16 551 ks 297 918 Kč 
Děti bazén 1 hodina   10 Kč  24 472 ks 244 720 Kč 
Děti bazén 2 hodiny   15 Kč    9 591 ks 143 865 Kč 
Doplacení vstupného bazén   3 Kč       556 ks    1 668 Kč 
Sauna dospělí 1 hodina  30 Kč    4 625 ks 138 750 Kč 
Sauna mládež 1 hodina  25 Kč    1 306 ks   32 650 Kč 
Dětské koupaliště   10 Kč    2 847 ks   28 470 Kč 
Sauna mateřské školy     5 Kč       181 ks        905 Kč 
Sauna dospělí 2 hodiny  45 Kč       444 ks   19 980 Kč 
Sauna děti 2 hodiny   35 Kč         79 ks     2 765 Kč 
Půjčovné prostěradlo     8 Kč    5 534 ks   44 272 Kč 
Doplacení vstupného sauna    5 Kč         18 ks          90 Kč 
Permanentka 10 hodin dosp. bazén 170 Kč       169 ks   28 730 Kč 
Permanentka měsíční děti bazén     180 Kč         20 ks     3 600 Kč 
 
Městské koupaliště 
 
 Městské koupaliště otevřené v létě 1999 je oprávněnou chloubou města. Návštěvní 
řád, který schválila městská rada 15.6., upravuje vstup do areálu (děti do 10 let jen 
v doprovodu osoby starší 18 let, parkování kol na určeném místě), vyloučení z návštěvy 
koupaliště (nemoci, alkohol), provozní pokyny (ukládání žactva, peněz, cenných předmětů, 
povinné omytí před vstupem do bazénu, vstup na tobogán a skluzavku), normy chování. 
A vstupné na plovárnu? 
        Účast  Kč 
Koupaliště děti v době od 10-16 hodin 20 Kč  10 019 ks 200 380 Kč 
Permanentka měsíční dosp. bazén           250 Kč         33 ks     8 250 Kč 
Koupaliště dospělí 10-16 h.   30 Kč  23 738 ks 712 140 Kč 
Tobogán a skluzavka      5 Kč  61 742 ks 308 710 Kč 
Permanentka 10 h. děti bazén  85 Kč       410 ks   34 850 Kč 
Dosp. koupaliště v době 16-19 h.  20 Kč    5 627 ks 112 540 Kč 
Předplatné celkem    18 Kč    1 825 ks   32 850 Kč 
 



 30.9. předložil vedoucí ORM ing. Podlipný tabulku nákladů za provoz letního 
koupaliště v roce 1999 a přehled návštěvnosti v měsících červenec až září. Náklady VI. až 
VIII. 1 008 045 Kč (známé), IX. až XII. 921 000 Kč (předpokládané) – celkem 1 929 000 Kč. 
Výnosy: tržby VI.-VIII. 1 109 604 (od návštěvníků), 761 905 Kč dotace od města. V období 
IX.-XII. 184 650 Kč. Očekávaný hospod. výsledek 184 000 Kč. 
Přehled návštěvnosti: 
Počet návštěvníků 18 624 v červenci, 15 013 v srpnu, 6 514 v září – celkem 40 151. Počet jízd 
– tobogán, skluzavka 34 398 v červenci, 19 947 v srpnu, 5 833 v září – celkem 60 178. 
 
5.8.1999 schválila MR výzvu na výběr zhotovitele dovybavení koupaliště: 
1) dobudování drenážního systému pro odvodnění ploch 
2) vybudování travnatých ploch 
3) vybudování dětského hřiště. 
Termín dokončení akce 5.5.2000. Termín zahájení provozu koupaliště 20.5.2000. 
 
Rekreační areál Dolce 
 
 Na podzim 1999 změnil rekreační areál Dolce provozovatele: 
27.5. rozhodla MR jako zřizovatel Dolce Vita, s.r.o. o zrušení a likvidaci tohoto subjektu, 
pověřila starostu sepsáním notářského zápisu o tomto rozhodnutí a uložila  vedoucímu odboru 
KS zajistit výběrové řízení na likvidátora Dolce Vita, s.r.o. – mělo by to být ještě v červnu, 
aby se stihl, pokud to bude nutné, ukončit prac. poměr zaměstnanců DV tak, aby jim 
tříměsíční výpovědní lhůta doběhla k poslednímu září, protože záměrem zřizovatele je 
pronajmout rekreační zařízení Dolce od 1.10.1999. 
 „Zájmem města je, aby areál nadále fungoval. Peníze získané z pronájmu budeme 
investovat zpět do areálu,“ uvedl mj. starosta Mgr. Adamec. Minimální roční cenu za 
pronájem Dolců stanovilo město na jeden milion korun (loni vydělala společnost Dolce Vita 
1 300 000 Kč). Přednost při výběru dostane zájemce, který bude ochoten provozovat celý 
areál. Délku pronájmu stanovilo město na 5 let od 1. října. Město se zavazuje udržovat zdejší 
komunikace a veřejné osvětlení. „O prodeji lukrativního areálu neuvažujeme,“ řekl trutnovský 
starosta. Město by si také přálo, aby rekreační areál Dolce byl využíván celoročně – kempink, 
chatky, restaurace zatím příliš nebyly využívány k zimnímu pobytu. Okolní krajina nabízí 
vhodné běžkařské terény a není také problém používat lyžařské vleky v okolí Trutnova. 
 
 Vítězem výběrového řízení na pronájem příměstského rekreačního areálu Dolce  
se stala zdejší společnost Aust CZ, s.r.o. Zájemců bylo pět. Společnost Aust CZ přijala 
podmínky města zaplatit milionový roční pronájem a odkoupit inventář. Hodlá také 
provozovat areál celoročně. Ekonomem společnosti Aust CZ, která chce podepsat nájemní 
smlouvu na deset let, je Karel Jirsák. 
 Z vybraného nájemného bude podle starosty Mgr. Adamce každoročně ukládáno 
100 000 Kč do rezervního fondu, z něhož se budou hradit větší opravy. Také další prostředky 
z nájemného by se měly vrátit do areálu v podobě investic (o tom bude rozhodovat komise, 
složená stejným poměrem ze zástupců města a provozovatele). 
 21.12.1999 vyslovila MR souhlas s návrhem investiční komise areálu Dolce  
na provedení investičních akcí hrazených z prostředků nájemného. Jde o vybudování oplocení 
kolem kempu, o renovaci koupelen v bungalovech včetně oprav izolací zadních stěn chat  
a úpravy drenáže, o modernizaci sociálních zařízení v kempu a v recepci, o opravu izolace 
terasy recepce, o generální opravu Finských chatek. 
 Nové letní koupaliště patrně příliš neohrozí provoz Dolců, hodně vyhledávaných  
i cizinci, především Holanďany a Němci, kteří zaplňují kemp svými karavany. 



Sazka TJ Lokomotiva 
 
 Sběrny sazky TJ Lokomotiva (jedna v Bulharské, druhá v Horské ulici) vykázaly  
za rok 1999 tržby ve výši 9 205 907 Kč. Na výhrách bylo v tomto roce vyplaceno  
9 123 205 Kč. Nejvyšší vyplacená výhra činila 27 562 Kč. Protože je stále více ON-LINE 
systémů (supermarkety, trafiky, benzinové stanice), došlo k poklesu tržby oproti roku 1998  
o 1 233 742 Kč. 
 
Fortuna, a.s. Trutnov 
 
 Provozování kurzových sázek za rok 1999 přineslo v pobočce a.s. Fortuna Trutnov 
další zkvalitnění a rozšíření těchto sázek (rozšířeny rozpisy sázek, zavedeny další druhy,  
u číselných her zavedeno předplatné až na 30 dnů, jednou týdně vychází pro sázkaře časopis 
Profesionál). V samotné pobočce jsou tištěny nabídky zařazených zápasů s uvedenými kurzy. 
 Minimální sázka 20 Kč umožňuje výhru na jeden tiket do maximální výše 500 000 Kč. 
Pobočku Fortuny vede Josef Pich. 
 Celková bilance roku 1999 byla n úrovni předchozího roku jak v počtu přijatých 
tiketů, tak v objemu přijatých Kč i v objemu vyplacených výher (v roce 1998 sázky přes  
8 mil., vyplaceno přes 6 mil. Kč). Pěkné výhry dosahovaly až 70 000 Kč na jeden tiket. 
 Celkově lze konstatovat, že pobočka Fortuny je stabilizována co do počtu klientely, 
tak příjmu sázek i vyplacených výher. 
 
Tipsport, a.s. 
 
 Tipsport, a.s., Praha, pobočka Trutnov, Horská (a Fialková 1277) byla vedena 
oblastním manažerem Pavlem Matějkou (má dva zástupce). Rok 1999 byl mj. charakterizován 
úsilím, aby počítače překonaly přechod do roku 2000, aby se po celé ČR otevíraly sport. bary, 
zavedením platby sázkových her pomocí platebních karet, vyplácením výher nad 100 000 Kč 
jen na účet, otvíráním dalších poboček. 
 Na českém sázkařském trhu zaujímá firma první místo. Zařadila se mezi 200 firem 
v republice s největším obratem. V současnosti má a.s. Tipsport 235 poboček po celé 
republice a zaměstnává na 450 pracovníků. Významně se podílí na sponzorování Českého 
olympijského hnutí, vybudovala jako dar novou rehabilitaci v Motole, přispívá do rozpočtu 
města, kde je provozovna. 
 Provozuje i příjem sázek po telefonu – kurzová nabídka je na Internetu, na Eurosportu, 
na teletextu CNC – proto má klienty i z celého světa. 
 Pokud jde o hospodářské výsledky v Trutnově, tak se zdvojnásobily. Pobočka  
na Horské 1 vůbec nezvládala nával sázejících – proto byla od ledna 2000 otevřena v sídlišti 
Zelená Louka další pobočka spojená s barem a zvláštním provozem. Provozní doba na obou 
provozovnách byla rozšířena i na sobotu a neděli 9-14 hodin. Na každou provozovnu přijde 
denně průměrně 400 zákazníků. 
 Prosperity využívají majitelé objektu k stálému zvyšování nájemného – požadují 
v Horské ulici minimálně 5 000 Kč/m2 za rok. 
 Loňský obrat (1998) Tipsportu Trutnov činil skoro 6 milionů – na výhrách vyplaceno 
necelých 5 milionů. Počet podaných tiketů dosáhl výše 75 000. V roce 1999 dvojnásobek. 
 
 
 
 
 



   
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  



12. Život obyvatelstva 
 
Stavební bytové družstvo 
 
 Stavební bytové družstvo Trutnov mělo v roce 1999 ve své správě 3 791 bytových 
jednotek. O družstevní byty žádalo 186 členů. 
 Družstevní byty jsou umístěny především v samotném Trutnově, dále pak v Úpici  
a jednotlivých obcích v téměř celé východní části trutnovského okresu. Už tato skutečnost 
hodně ztěžuje správu byt. jednotek a přináší i nemálo problémů. 
 V roce 1999 se dařilo Stavebnímu bytovému družstvu zajišťovat především běžnou 
údržbu na jednotlivých domovních objektech podle vypracovaného plánu oprav a v závislosti 
na výši finančních prostředků jednotlivých samospráv SBD na fondech oprav. 
 Jednalo se především o malířské a natěračské práce, drobné opravy a nátěry 
klempířských prvků střech, balkonů a parapetů, opravy oken a další sklenářské práce,  
o opravy instalatérské, o revize elektrických a plynových rozvodů, o výměny a opravy 
čerpadel, o výměny regulačních ventilů ústředního topení společně s regulací celých otopných 
soustav, o výměny a ověřování vodoměrů, o různé pokrývačské a klempířské práce, o opravy 
STA, rekonstrukce balkonů a další potřebné kalamitní akce. 
 Celá řada oprav, rekonstrukcí a modernizací v přibližné hodnotě 12 milionů korun 
podstatně přispěla ke zkvalitnění celkového bytového fondu družstva. 
 Z nejvýznamnějších akcí SBD v roce 1999 třeba uvést především zateplení štítových 
zdí společně s kompletní obnovou nátěrů v čp. 432 a 433 v ulici Bratrství, dále nátěry oken, 
zábradlí a balkónů v ulici Sněženková čp. 497 až 503, dodatečné tepelné izolace celého 
objektu v ulici Jana Roháče z Dubé v čp. 444 - 446, opravu střešního pláště v čp. 595 až 598, 
opravu balkónů včetně barevného řešení celého objektu v Náchodské čp. 352, generální 
opravu balkónů na Úpském nábřeží v objektu čp. 239. 
 Dlouhodobě vyvážený rozpočet Stavebního bytového družstva Trutnov spolu  
se zodpovědným hospodařením se svěřenými prostředky je předpokladem pro realizování 
dalších připravovaných rozsáhlých akcí v oblasti údržby a modernizace bytového fondu, což 
pak nepochybně povede k zlepšování podmínek bydlení členů SBD v příštích letech. 
 O dlouholetém velmi dobrém výsledku hospodaření družstva svědčí i výše příspěvku 
na správu SBD, která se již po šest roků nezměnila a je svou výší pod průměrem v celé ČR. 
Na úhradu svých režijních nákladů si správa SBD opatřuje finanční prostředky zejména 
vymáháním poplatků z prodlení od neplatičů – v roce 1999 se jejich výše pohybovala kolem 
900 000 Kč. Dalšími příjmy jsou pak poplatky za administrativní úkony a úroky 
z krátkodobých i dlouhodobých úložek. 
 Stav ve vymáhání dlužných částek za úhrady nájemného a vyúčtování topných sezón 
je řešen systematicky – osvědčilo se vedení důkladné evidence každého bytu a pravidelné 
upomínání. To přispělo ke snížení počtu dlužníků i dlužných částek. 
 Nejdůležitějším úkolem současnosti je narovnání právních vztahů mezi družstvem  
a jednotlivými družstevníky podle zákona č. 72/1994 Sb. a dalších  právních norem s tímto 
zákonem souvisejících a vytvoření právního a organizačně funkčního celku schopného 
zabezpečit efektivní správu rozsáhlého bytového fondu v hodnotě téměř 600 milionů korun. 
 V souvislosti s převodem bytů do osobního vlastnictví vzniknou nepochybně sporné 
právní i sousedské vztahy, mnohé problémy – i mezi družstevníky a vlastníky jednotlivých 
bytů, tak i mezi správou SBD a vlastníky bytových jednotek. (Novým ředitelem SBD je  
ing. Stanislav Kujal.) 
 
 



Výročí trutnovských občanů 
 
 V lednu 1999 oslavili 99 let Otokar Jirsa, 96 let Barbora Bartošová, 95 let Marie 
Bečkovská, Josef Duška, 92 let Růžena Jindrová, Anna Tykalová, 91 let Marta Elsnerová, 
Adolf Martinec, Růžena Šebková, 85 let Bohumila Zárubová, Jaromír Jaroš, Jarmila 
Horáková, Antonín Kadlec, 80 let Arnošt Mertlík, Jiřina Kunová, Štefanie Černá. 
 V únoru oslavili 95 let Josef Tylš, 85 let Božena Motyčková, Jaroslav Karásek, Josef 
Tomm, Přemysl Mašek, 80 let Marie Zbořilová, Růžena Mazačová, Valburda Hippová.  
 V březnu oslavili 95 let Olga Krieglerová, 93 let Josefa Říhová, 92 let Josef Matějka, 
91 let Bedřiška Šafářová, František Andrle a Olga Pavlišová, 90 let Františka Bémová, 
Vlastimila Šidláková, 85 let Anna Tuhá, Františka Hanušová, Sofia Papasová, Josef 
Macháček, 80 let Zdeněk Dvořák, Žofie Sádlová, Adolf Čermák, Otylie Kűhnová, Vlasta 
Rauchfusová, Marie Dufková, Jaroslav Dlouhý. 
 V dubnu oslavili 93 let Eliška Meisnerová, Jan Kábrt, Anna Šrejtrová, 91 let Jaroslav 
Hofman, 90 let Marie Baudischová, 85 let Marta Jaklová, Jaroslav Janák, Františka Čeřovská, 
Marie Šimková, Anastázie Horáková, Božena Petrová, 80 let Václav Marek, Libuše 
Beranová, Marie Gaislerová, Drahomíra Brűcková, Antonín Rosa, Anna Kolářová, Jaroslava 
Šípková. 
 V květnu oslavili 99 let Berta Kmentová, 95 let Vilemína Vašíčková, 92 let Božena 
Sýkorová, 91 let Marta Vonková, Anna Macková, Dagmar Blechová, 90 let Marie Högová, 
Marie Pavlová, 85 let Anna Lacinová, Jiřina Peřinová, Marie Skučková, Vlasta Exnerová, 
Božena Halíková, Vítězslav Velhartický, Vilém Kuna, 80 let Libuše Davídková, Františka 
Jaklová, Růžena Fízlerová, Jana Bláhová, Jaroslav Pour. 
 V červnu oslavili 91 let Alois Mašek, 85 let Marie Černá, Marie Vítová, Ivo Vojáček, 
Růžena Sobolíková, Jaroslav Záruba. 
 V červenci oslavili 95 let Hermína Malá, 91 let Anna Szákorová, Ludmila Koníčková, 
90 let Drahoslava Krátká, 85 let Milada Krejčová, Marie Vlčková, Josef Kábrle, Marie 
Burešová, Růžena Hamplová, Anna Pexová, Emil Pšenička, 80 let Václav Prorok, Růžena 
Krausová, Jaroslav Bukovský, Marie Klíčová, Hedvika Červená, Božena Tomášková, Božena 
Poldová, Rozálie Oláhová. 
 V srpnu oslavili 93 let Božena Malinová, 91 let Karel Kűhn, 90 let Antonie 
Hadincová, Anna Počekajlová, 85 let Oldřich Holub, Antonie Krejcarová, Oldřiška Koutková, 
80 let Miroslav Zlatník, Vlasta Červíčková, Helena Obeplová, Marie Nováková, Růžena 
Prchalová, Věra Kvírencová, Marie Nedílková, Veronika Michálková, Ladislav Novotný, 
Marie Divíšková, Růžena Hubková, Oldřich Klebrt, Arnošt Žák, Marie Lukášková, Marie 
Marková, Antonie Jaroušová. 
 V září oslavili 92 let Božena Žďárková, 90 let Anna Čížková, Jarmila Lásková, 
Zdeňka Váchová, 85 let Jarmila Krieglerová, Vlasta Dolejší, Marie Šípková, Dafina 
Popovová, Josef Jahoda, Josef Vágner, Jan Barbořík, Milada Vágnerová, 80 let Karel Fenik, 
Václav Hűbl, Vlasta Valentová, Zdeňka Prokšová, Marie Němcová, Ludmila Dobrovolná, 
Markéta Tichá, Anna Obrichová, Květuše Černohorská, Karel Čepelka, Ludmila Šubrtová, 
Marta Tesařová, Helena Rejmontová, Antonie Hejzlarová. 
 V říjnu oslavili 92 let Karel Pavel, 91 let Antonín Lorenc, Marta Machová, 90 let 
Marie Zákravská, 85 let František Vít, Michal Fizér, Vladimír Homola, Božena Koubová,  
80 let Ida Gallová, Barbara Illiadisová, Anna Čakajdová, Marie Čepelková, Karel Hošek, 
Josef Houser. 
 V listopadu oslavili 98 let Anna Ludwigová, 91 let Štefan Pavlík, Růžena Rousková, 
Marie Lauerová, Anna Trnková, Adolf Kundernatsch, 90 let Hedvika Půlkrábková, Anna 
Bornová, 85 let Pavla Marková, 80 let Karolina Slovíková, Otakar Smrčka, Božena Otrubová, 
Hedvika Malá, Emilie Lukešová, Růžena Vaňková, Marie Kurdějová, Marie Šenková, Věra 



Konrádová, Ludwiga Tahalová, Marie Nováková,  Jaroslav hlávko, Anna Roudná, Marie 
Holmanová, Ludmila Jetmarová. 
 V prosinci oslavili 98 let Božena Stránská, 96 let Marie Hořínková, 90 let Josefa 
Pokorná, Marie Horáčková, 85 let František Popelka, Václav Mňuk, František Sokola, Zdena 
Seidlová, Antonín Janák, Marie Šrolová, Josef Hrubý, Anna Zezulová, Bohumil Zámečník, 
Vasilis Kondos, Růžena Somerová.  
 
Matriční události 
 
 Matriční události v Trutnově v roce 1999: 
Narození: celkem 383 – 198 chlapců a 185 děvčat. Trutnovské děti 167 – 87 chlapců  
a 80 děvčat. Jinde narozené trutin. děti 123 – 65 chlapců, 58 děvčat. 
Sňatky: celkem 217 – z toho trutnovských mužů 125, trutnovských žen 138. Církevní  
sňatky 10. 
Úmrtí: celkem 412, z toho trutn. občané 210 (118 mužů a 92 žen). 
 
Akce komise pro občanské záležitosti: 
Vítání do života: 118 dětí. Zlaté svatby: Josef a Ladislava Krupičkovi (24.7.), Emilie  
a Jaroslav Drtinovi (24.4.), Elfrída a Pavel Čabajovi (26.11.). Diamantová svatba: Růžena  
a Josef Tommovi (24.4.). 
Stříbrné podvečery – stříbrné svatby – 25 manželských párů. 
 Při životních jubileích bylo navštíveno 214 trutn. občanů a 37 bývalých trutn. občanů 
bylo navštíveno v závěru roku v domovech důchodců na okrese Trutnov. Při vítání dětí  
do života pomáhají studentky SZŠ, kulturní vystoupení zajišťují děti mateřských škol 
v Žižkově ul., V Domcích, v Tkalcovské, Novodvorské, Gorkého a Náchodské ulici. 
Bačkůrky pro nové občánky zajišťuje bezplatně firma Fialka. Při životních jubileích 
přicházejí členky komise, případně i vedení města, s blahopřáním, kytičkou a malým dárkem. 
(Vedoucí oddělení matriky je Věra Ouhrabková.) 
 
Klub důchodců 
 
 Klub důchodců měl na konci roku 1999 111 členů, kteří se pravidelně po celý rok 
scházeli v počtu 20, 30 každé úterý a čtvrtek při hudbě klubu harmonikářů, při kartách  
a kulečníku. Občerstvení kávou, čajem zajišťovaly členky KD. 
 V průběhu roku uspořádal KD tři zájezdy (Veselý kopec, Třebechovice, Nechanice). 
Účastníkům hrazeno vstupné a část jízdného z příspěvku 5 000 Kč, který město KD poskytlo. 
V 1. pololetí pokračoval prof. Fiala ve svých cestopisných přednáškách s diapozitivy. 
Slavnostně se sešli členové KD u příležitosti Dne matek a vánočních svátků. KD jako 
občanské sdružení získal právní subjektivitu. Hospodaření KD skončilo v roce 1999 hotovostí 
2 431, 10 Kč. (V jídelně KD se stravovalo – za oběd 25 Kč – 360 osob, z toho 60 žáků – 
dováženo 200 obědů.) 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
 
 Některé statistické údaje z činnosti Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov: 
Počet malých organizací 2 358. Počet zaměstnanců malých organizací 11 272. Počet velkých 
organizací 348 s 39 442 zaměstnanci. Počet osob samostatně výdělečně činných 10 712. Počet 
důchodců 32 784, průměrná výše důchodu 5 989 Kč. Počet pracovních neschopností  



55 216 (oproti roku 1998 zvýšení o 797). Počet porušení léčebného režimu 72. Počet 
prodloužení jednoroční podpůrčí doby 53. Pracovní neschopnosti způsobené alkoholem, 
zavinění účastí ve rvačce 18. 
 Malé organizace, organizace a osoby samostatně výdělečně činné dlužili celkem 
109 757 676 Kč. Dlužné pojistné bylo vymáháno výkony rozhodnutí. Celkem bylo zahájeno 
1 502 správních výkonů rozhodnutí a 1 074 soudních výkonů rozhodnutí a vymáhaná částka 
byla 87 485 869 Kč. V roce 1999 bylo podáno oznámení o podezření z trestné činnosti  
u malých organizací a organizací ve 30 případech. Ve třech případech došlo k podání 
obžaloby a následně vydání trestního příkazu Okresním soudem v Trutnově. 
 
Nezaměstnanost za rok 1999 
 
 Vybrané charakteristiky vývoje zaměstnanosti okresu Trutnov za rok 1999: 
Na okrese se ucházelo na konci roku o práci 4 483 osob (na konci roku předchozího 3 502) – 
rozdíl +981. Z toho v oblasti Trutnov 2 867 osob (v předchozím roce 1998 2 330 oso). 
 V celkovém počtu 2 359 uchazečů na konci roku 1999 tvořili muži (1 634 v r. 1998)  
a 2 124 ženy (1 868 na konci roku 1998) – celkem 4 483 osob. 
 Bez vzdělání 5 (0,1 %), se základním 1 361 (30,4 %). Vyučení 1998 (44,5 %),  
se středním 54 (1,2 %), úplným středním 971 (21,7 %), s vyšším 15 (0,3 %), 
s vysokoškolským 79 (1,8 %). 
 Podle věku jich bylo nejvíce do 30 let – 1 606 (35,8 %) a do 40 let – 1 381 (30,8 %). 
Podle délky vedení v evidenci 1 349 (30,1 %) do 3 měsíců a 1 134 (25,3 %) nad 12 měsíců. 
 V oblasti Trutnov jich bylo v období 1-12/99 umístěno do zaměstnání 2 760 (60,2 %). 
Míra nezaměstnanosti 7,55 %. 
 Počet hlášených volných míst byl na konci roku 786, z toho 639 v děln. povoláních  
a 147 pro THP a ost. (pro ženy 177 a pro ZPS 18 volných pracovních míst). Na jedno prac. 
místo se ucházelo na konci roku 5,7 uchazečů (3,9 mužů a 12,0 žen). 
 Pokud jde o okresní město Trutnov, ucházelo se na konci roku 1998 o práci  
1 100 osob (6,27 %), koncem roku 1999 1 355 osob (7,73 %). 
 V mikroregionu Trutnovsko se ucházelo k 31.12.1999 o práci 53 osob (z toho 38 žen) 
v Chotěvicích, 72 (34) v Ml. Bukách, 31 (14) v Pilníkově, 17 (6) ve Starých Bukách,  
1 355 (587) v Trutnově, 17 (6) ve Vlčicích, 7 (1) ve Zlaté Olešnici. Celkem 1 552 uchazečů, 
z toho 686 žen. Počet ekon. akt. obyvatel 20 179, míra nezaměstnanosti 7,69 %. 
 
Z činnosti bytového referátu MěÚ 
 
 V roce 1999 bylo na bytovém referátě MěÚ přiděleno 87 bytů, z toho 24 na pořadník, 
15 mimo pořadník na základě rozhodnutí MR, 10 bytů mimo pořadník s tím, že byl vrácen 
původně užívaný byt, 7 bytů na základě rozhodnutí soudu, 2 služební byty, 1 sociální byt 
mimořádně přidělený a 23 bytů v DPS. 
 K 30.6.1999 byl zrušen pořadník na přidělování bytů. Městská vyhláška č. 2/1999 
stanovila postup o pronájmu obecních bytů s platností od 1.7. Podle ní je možné získat byt  
na základě veřejné soutěže, sociální byt nebo náhradní byt. Do konce roku 1999 tak bylo  
na základě veř. soutěže o byty přiděleno 5 bytů. 
 První veřejná soutěž byla vyhlášena od 7.7. do 6.8.1999 – přihlásilo se do ní 84 
žadatelů (na 3 byty). Druhá veř. soutěž proběhla od 16.8. do 20.9. – nabídka 6 bytů – 
přihlášeno 305 žadatelů. Čtvrtá veř. soutěž od 29.9. do 12.11. nabídla 46 nových byt. jednotek 
v bytovém domě 01 HSM (není ještě zcela uzavřena). Pátá veř. soutěž se konala od 18.10.  
do 11.11. s nabídkou 5 bytů. Do ní se přihlásilo 186 žadatelů. Šestá veř. soutěž od 15.11.  



do 10.12. nabídla 3 byty, žadatelů bylo 112. (Výše nabídek se pohybovala mezi šesti až 
dvěma tisíci.) 
 Byl sestaven pořadník na sociální byty na rok 2000. Pořadník na náhradní byty bude 
sestaven až na rok 2001. 
 V roce 1999 bylo podáno a vyřízeno 66 žádostí o výměnu bytů (1 žadatel od výměny 
odstoupil). 
 V roce 1999 vzrostl počet podaných žádostí k soudu oproti roku 1998 jak pro dluhy  
na nájemném, tak pro neoprávněné pronajímání bytů. Ve 40 případech byla podána žaloba 
k soudu na výkon rozhodnutí, v 11 případech za neoprávněné pronajímání bytu a  
v 5 případech za neoprávněné užívání bytu. Na základě rozsudku soudu došlo k přestěhování 
6 rodin z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu – převážně z bytů 
I. a II. kategorie do bytů IV., případně III. kategorie. 
 
Přestupky 
 
 Komise pro projednávání přestupků při MěÚ řešila v roce 1999 363 přestupků  
(o 63 méně oproti roku 1998). Na jiné úřady, které jsou věcně i místně příslušné ve věci 
rozhodnout, bylo postoupeno 155 přestupků. Z důvodu neprůkaznosti, případně nedostavení 
se navrhovatele, bylo zastaveno řízení 33 případů. 
 Z celkového počtu 364 přestupků bylo uloženo 30 napomenutí a 166 přestupků bylo 
řešeno pokutou – celkem ve výši 106 500 Kč (o 16 300 Kč méně než loni). Z uložených pokut 
nebylo zaplaceno 92 a výše dluhu za rok 1999 činí 256 614 Kč (v roce 1998 činil dluh 
292 735 Kč). Vymáhání dluhů je stále větším problémem (nezaměstnanost, nemajetnost, 
postavení bezdomovce, neznámost pobytu). Po pětileté zákonné lhůtě k vymáhání dluhu bylo 
v roce 1999 odepsána částka 14 513 Kč za rok 1995. 
 Na úseku veř. pořádku bylo v roce 1999 řešeno 17 přestupků (z nich u 2 mladistvých), 
proti občanskému soužití 123 (z nich 8 u mladistvých) – z 9 případů urážky na cti se podařilo 
ve 3 případech docílit smíru. Přestupků proti majetku bylo řešeno 64 (z toho u 6 mladistvých). 
 Stoupá počet krádeží v obchodech, a to u nezletilých a mladistvých, zvláště v nových 
megamarketech – celé dětské sehrané klany, i jako druh nového „sportu.“ Pachatelé nejednou 
z dobře situovaných rodin. Problém se řeší ve spolupráci školy, policie a sociální péče. 
 Přestupků proti porušování městských vyhlášek bylo 16. Několik přestupků z oblasti 
zemědělství, myslivosti a rybářství (pytláctví), v 7 případech prodeje alkoholismu osobám 
mladším 18 let. Celkem převažují přestupky proti občanskému soužití, na druhém místě 
přestupky majetkové. 
 
Městská policie 
 
 Městská policie je od počátku ledna umístěna v budově městského úřadu. V průběhu 
roku 1999 došlo k celé řadě změn. Po odvolání zástupce velitele MP zastával tuto funkci 
strážník Zd. Műhl, od března Roman Kyncl, který delší čas pracoval u Policie ČR. Vedení MP 
má jako ředitel Karel Povr. Jedním z hlavních úkolů vedení MP bylo připravit nové 
organizační opatření k výběru nových strážníků MP a vnitřní řád. Nový „Organizační a 
pracovní řád MP Trutnov“ byl schválen MR v prosinci – platit začal od 1.1.2000. 
 Nejdůležitějším úkolem ředitele MP bylo výběrové řízení na firmu, která bude 
dodavatelem a zhotovitelem „Kamerového dohledového systému pro město Trutnov.“  
Ve výběrovém řízení vyhrála firma ADC, s.r.o., s níž podepsal 11.1.2000 starosta Trutnova 
smlouvu o dílo. (ADC je trutnovská firma.) 
 V roce 1999 došlo k obměně PC. MP má k dispozici 6 PC. Došlo i k doplnění 
spojovací techniky a technického vybavení, např. odchytová síť, rukavice a odchytové oko  



na psy, došlo také k obměně výstroje strážníků. Rozšířil se počet objektů střežených MP  
na 140. MP využívá dvě motorová vozidla. Byla zřízena služebna MP v prostorách ZŠ 
Mládežnická v HSM. (Ke zřízení pracoviště MP dojde i v Poříčí). Na základě výsledné 
činnosti MP a potřebě zvýšeného dohledu nad veřejným pořádkem ve městě schválila MR 
25.11. navýšení početního stavu strážníků z 26 na 30. 
 Konečným počtem kamer dohledového systému je 16. Kamery musí umožňovat 
bezporuchový nepřetržitý provoz a splňovat požadované parametry – musí být pohyblivé 
s dálkovým ovládáním ze stanoviště obsluhy s možností polohování – horizontálně 130 st.  
a vertikálně 70 st., s kryty, které vylučují poškození, musí odpovídat provozu ve venkovním 
prostředí (vlhko, zimní období). 
 Instalace kamerového systému má přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatel města  
a ke snížení akce schopnosti kriminálně závadových osob. Má umožnit sledování situace  
na vybraných veřejných místech s vyšším výskytem kriminality, zvýšení operativnosti 
zákroků MP ve sledovaných lokalitách, možnost předávat získané videoinformace v potřebné 
kvalitě Policii ČR k dalšímu využití – možnost analýzy zaznamenaných událostí. 
 V srpnu 1999 byly kamery plánovány na sedmi kamerových bodech – Krakonošovo 
náměstí, budova čp. 15 a čp. 67. Okresní úřad, Horská čp. 5. Poštovní úřad, Horská čp. 11. 
Poliklinika, Na Struze čp. 30. Finanční úřad, Slovanské náměstí čp. 166. Budova MěÚ – 
parkoviště. 
 V průběhu roku 1999 zaznamenali strážníci MP celkem 9 073 událostí, které museli 
řešit v rámci své každodenní činnosti. Tvořily je např. asistence, doprovod 40 případů, 
doručenka 440, dopravní přestupek 4 539, správní delikty 646, odchyt psa 129, oznámení 
občana 1 305, pult centrální ochrany 474, pečetění bytů 15, pátračka 114, přestupek 674, 
spolupráce s Policií ČR 66, závady 770 případů. 
 Z příjmů za rok 1999 činily blokové pokuty 670.000 Kč, pult centrální ochrany 
430.000 Kč, parkovací automaty 1,200.000 Kč. 
 
Trutnovské požáry 
 
 V roce 1999 postihlo Trutnov 42 požárů: 
10.1. Náchodská 358 – samoobsluha, požár přepravních obalů ve skladu. 21.1. Náchodská – 
hořící kabel vys. napětí ve stoupačce. 24.1. bytový dům 81, požár sazí v komíně.  
28.1. Horská – silnice č. 14, požár uhašen řidičem Endlichem. 
6.2. U Továrny 496 – panelový dům. 27.2. Horská 218, rekreační objekt. 
9.3. Horská 250 – lněný prach v granulátoru. 13.3. Dlážděná – parkovací plocha, ekologické 
WC a osobní auto. 22.3. Moravská 62 – piliny a odpad v dřevěné kůlně. 31.3. Náchodská – 
břeh řeky Úpy, suchá tráva. 
1.4. horská – piliny a dřevěná podlaha. 1.4. Vápenka – stará suchá tráva, dřevo.  
2.4. Královédvorská – hřbitov, samouhašení. 15.4. Skládka mezi Hajnicí a Střítěží – 
nepovolená skládka komunálního odpadu. 21.4. Chatka za obytným domem 47. 30.4. Silnice 
– komunální odpad v kontejneru. 
20.5. Železniční násep za motelem Horal – suchý travní porost. 24.5. Královédvorská 90, 
Bojiště – kontejner. 31.5. Zahrádkářské kolonie 59 – zahradní chata. 
16.6. Vítězná – komunikace, lisovací kontejner nákl. automobilu. 17.6. Horská – parkoviště – 
osobní auto. 29.6. Za Komínem – panelový dům 485, byt. 
6.8. Lomní – Výsluní, třicet modřínů. 9.8. Horská 85. 12.8. Na Záduší, osobní auto.  
23.8. Fialková, osobní auto. 26.8. Vlčická, os. auto. 31.8. Rodinný domek 352 Náchodská. 
6.9. Moravská 63, osobní auto. 18.9. Polská, les – lesní hrabanka. 19.9. Havlíčkova 111, 
neobydlený dům. 



14.10. Slovenská, parkoviště – osobní auto. 20.10. Zahradní Město 129, rodinný dům, saze 
v komíně. 31.10. Tovární, osobní auto. 2.11. M. Gorkého – samoobsluha 263 – sklad 
zeleniny. 
4.11. Na Terase – zahradní chatka. 20.11. Vlčická, řadová garáž. 
11.12. Horská 647 – obchodní dům Kaufland, zábavná pyrotechnika. 26.12. U Elektrárny, 
obytný dům 325, stropní konstrukce. 29.12. Gril na Krakonošově náměstí. 31.12. Silnice – 
kontejner, komunální odpad. 
 
 Pokud jde o příčiny požárů: 1 neobjasněn, 6 úmyslných, děti do 15 let 5, z nedbalosti 
15, komíny 3, topidla 10, závady 11, manipulace s hořlavými látkami 1. 
 Požárů se škodou nad 10.000 Kč 23, se škodou 10.000 – 250.000 Kč 18, se škodou 
250.000 – 1,000.000 Kč 1. Počet zraněných 2. Evakuována 1 osoba. 
 Čtyři lednové požáry způsobily přímou škodu 38.000 Kč, uchráněná hodnota 
53 015 000 Kč, dva únorové požáry 8.000 Kč, 200.000 Kč, čtyři březnové 53.000 Kč, 
1,200.000 Kč, šest dubnových 18.000 Kč, 1,000.000 Kč, tři květnové 30.000 Kč, 250.000 Kč, 
tři červnové 125.000 Kč, 1,660.000 Kč, šest srpnových 98.000 Kč, 1,645.000 Kč, tři zářijové 
2.500 Kč, 500 Kč, tři říjnové 115.000 Kč, 15.000 Kč, tři listopadové 230.000 Kč, 250.000 Kč, 
pět prosincových 420.000 Kč, 100,700.000 Kč. 
 Celkem 42 požárů s přímou škodou 1,137.000 Kč a s uchráněnou hodnotou 
159,935.000 Kč. 
 Podle místních částí Trutnova: Bohuslavice 1 požár, Libeč 1, Střítěž 2, Horní 
Předměstí 4, Střední Předměstí 20, Dolní Předměstí 3, Kryblice 2, Volanov 1, Horní Staré 
Město 16 + 1, Poříčí 5, Trutnov – Vnitřní Město 3. 
 Kromě 42 požárů trutnovští hasiči zasahovali i při 27 dopravních nehodách, 5x  
při čerpání vody, 1x při úniku látek, 12x při technologickém zásahu, 102x poskytli technickou 
pomoc, 3x při jiném techn. zásahu, 9x při planém poplachu – celkem 201x. 
 Na trutnovském okrese došlo v roce 1999 ke 152 požárům. Uchráněná hodnota činila 
208,364.500 Kč. Počet zásahů při událostech: dopravní nehody 174, práce na vodě 1, čerpání 
vody 13, olejové havárie 5, úniky látek 3, technologická pomoc 45, technická pomoc 208, jiná 
techn. pomoc 5, plané poplachy 40. Celkem 656 událostí. Počet zraněných osob 5, hasičů 
HZS 4, SDH 3, počet evakuovaných 1, zachráněných 1. 
 
Farní charita 
 
 Z činnosti Farní charity Trutnov (sídlo Školní 155/22, ordinace Říční ulice), kterou 
vede Jiří Špelda, v roce 1999. 
 V tomto roce měla Farní charita 15 zaměstnanců, kteří prováděli ošetřovatelskou a 
pečovatelskou službu v Trutnově i okolních městech (Úpice, Rtyně, Dvůr Králové, Žacléř…) 
a vesnicích (Střítěž, Volanov…). Ošetřovatelská služba se starala o 298 klientů (na předepsání 
lékaře) a provedla 32 797 úkonů. Pečovatelská služba pomáhala 16 občanům, kteří si nejsou 
schopni vykonávat práce nutné pro život (nákupy, úklid, dovoz obědů aj.). 
 Farní charita prováděla mj. i sbírku šatstva pro potřeby dětí klientů MUDr. Pavelkové 
z Radvanic a potřeby Diakonie Úpice. 
 Od prosince 1998 už neprovozuje DPS Kryblická. Ten byl 1.12. předán městské 
pečovatelské službě. 
 
Domov důchodců 
 
 V roce 1999 byl věkový průměr obyvatel DD 83 let. Zemřelo jich 19 (6 mužů a  



13 žen), což je více než polovina kapacity ústavu (36 lůžek). Přijato bylo 19 uchazečů – 
k 31.12. bylo 38 žádostí o umístění, z toho 22 naléhavých. O obyvatele DD se staralo  
17,5 pracovníků. Ředitelkou DD je Irena Vondráčková. 
 Volný čas byl obyvatelům DD vyplňován řadou kulturních a zábavných akcí. 
V zimních měsících byly přečteny čtyři díly Káji Maříka. V únoru předvedla paní Lomozová 
výrobky zdravé výživy. Velikonoční atmosféru pomohly navodit výzdoby z rukou chovanců. 
Ke Dni matek přišly zazpívat děti ze ZŠ Mládežnická, v květnu přišly tyto děti potěšit 
Pošťáckou pohádkou. Vydařil se – v tomto měsíci – i výlet do České Skalice, do Barunčiny 
školy – zaujalo vystoupení dětského folklorního souboru Barunka. V červnu při návštěvě 
Babiččina údolí potěšilo setkání s Viktorkou, babičkou, s paní kněžnou a s jejím, 
doprovodem. V červenci a v srpnu zpestřovalo posezení na terase předčítání, zpěv, ruční 
práce. Nezapomínalo se ani na okrasnou zahradu. V září a říjnu se konaly malé výlety  
po Trutnově i za účasti méně mobilních. V říjnu navštívili DD studenti SZŠ s programem 
k Roku seniorů. V listopadu zpívali v DD „Nevinní“ z Odolova písně K. Gotta. V prosinci 
nalezl cestu sem i Mikuláš s čertem. Na 16.12. byly pozvány děti obyvatel DD k vánočnímu 
programu a prohlídce DD. Ožily staročeské Vánoce. 
 
Sociální dávky 
 
 Dávky sociální péče vyplácí sociální oddělení MěÚ do hranice životního minima – 
poskytují se rodinám s nezaopatřenými dětmi, svobodným matkám, těhotným ženám, 
nezaměstnaným občanům 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. 
 Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný soc. potřebností pobíralo v roce 1999  
66 dospělých (272 000 Kč) – z toho 105 000 Kč 48 osob (zvýšené náklady na dietní 
stravování), 42 000 Kč 13 osob (zvýšené náklady na domácnost), 125 000 Kč 52 osob 
(zvýšené odůvodněné náklady). 
 Jako příspěvek při péči o osobu blízkou (podmínkou je osobní, celodenní řádná péče  
o postiženého) bylo 87 žadatelům vyplaceno na této dávce 2 654 000 Kč. 
 Sociálně potřebným byly vypláceny i jednorázové sociální dávky (nákup uhlí, prádla, 
malování, stěhování apod.) – 213 000 Kč 145 občanům. 
 Věcná pomoc podmíněná sociální potřebností vyplacena 13 žadatelům v hodnotě 
21 000 Kč. Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem vyplacen  
ve 12 případech dospělých a 2 nezaopatřených dětí ve výši 61 000 Kč. Příspěvek  
na individuální dopravu v uvedeném počtu žadatelů činil 61 000 Kč. 
 261 osobám byly poskytnuty opakující se peněžité dávky podmíněné zdrav. stavem 
v částce 405 000 Kč (z toho příspěvek na trvalé používání ortopedické, kompenzační a jiné 
pomůcky 395 000 Kč pro 258 žadatelů, 5 000 Kč jako příspěvek 2 osobám na úhradu  
za užívání garáže, 5 000 Kč nevidomému občanovi na krmivo pro vodícího psa). 
 Opakující se peněžitý příspěvek pro jednotlivce podmíněný soc. potřebností (RPS) 
činil v 845 případech 9 993 000 Kč, jednorázový peněžitý příspěvek pro jednotlivce 
podmíněný soc. potřebností 128 000 Kč v 78 případech. Věcná pomoc pro jednotlivce 
podmíněná soc. potřebností 92 000 Kč poskytnuta 26 žadatelům. 
 
 Dávky soc. péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi: Opakující se peněžitý příspěvek 
podmíněný sociální potřebností poskytnut v 548 případech ve výši 10 952 580 Kč – z toho 
příspěvek při péči o osobu blízkou (nezaopatřené dítě) 1 247 613 Kč (43 dávek). Jednorázový 
peněžitý příspěvek 397 586 Kč (70 dávek), věcná pomoc ve výši 229 252 Kč (56 dávek), 



dálniční známka pro postižené dítě 16x (12 800 Kč). Počet rodin s nezaopatřenými dětmi 
v evidenci sociálně potřebných 608. 
 
 Několik statistických údajů z činnosti referátu sociálních věcí OkÚ: Počet návrhů  
o úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem po dobu po rozvodu 98. Trestná činnost dětí a 
mladistvých 198 případů. Do ústavní výchovy bylo umístěno 14 dětí. Počet fyzicky týraných 
dětí 3, sexuálně zneužívaných 3. kolizním opatrovníkem trutnovským dětem ve 415 případech 
byl stanoven OkÚ. (Údaje se týkají města Trutnova.) 
 Referát OkÚ Trutnov poskytl v roce 1999 příspěvek na zakoupení motorového vozidla 
(dospělí – 78, děti – 24) ve výši 8 720 500 Kč. 
 Příspěvek na generální opravu motor. vozidla – čtyřem dospělým vyplaceno  
138 501 Kč. 
 Příspěvek na ruční ovládání motor. vozidla – pro 12 dospělých vyplaceno 490 458 Kč. 
 Příspěvek na úpravu bytu (dospělí – 66, děti – 13) vyplacena částka 186 605 Kč. 
 Příspěvek na kompenzační pomůcky (dospělí – 84, děti – 17) vyplaceno 2 203 750 Kč. 
 
Civilní služba 
 
 Civilní službu je povinen vykonat občan, který z důvodu svědomí nebo náboženského 
vyznání odmítne vykonat základní (náhradní) vojenskou službu. Je o polovinu delší než zákl. 
voj. služba, tzn. 18 měsíců. Vykonává se formou pomocných prací v organizacích státu a  
u nevýdělečných nestátních právnických osob, zejména ve zdravotnictví, v sociálních 
službách, ve školství a při ochraně životního prostředí, následcích živelných pohrom a jiných 
obecně prospěšných činnostech. 
 Občané povinní vykonat CS jsou v evidenci OkÚ – k 31.12.1999 bylo evidováno  
532 adeptů CS. V průběhu roku odepřelo výkon zákl. voj.- služby 232 odvedenců, kteří byli 
převedeni z evidence Územní voj. správy do evidence OkÚ Trutnov. 
 CS vykonávalo 26 ve zdravotnictví, 43 v soc. službách, 40 při ochraně životního 
prostředí, 94 při obecně prospěšných pracích. Výkon CS ukončilo 103 občanů – do výkonu 
CS nastoupilo 145 občanů. 
 V lednu 1999 bylo zvýšeno kapesné pro ně z 380 Kč na 450 Kč měsíčně. V únoru  
se zvýšila dávka na stravné ze 73 Kč na 77,80 Kč na den (25 Kč snídaně, 28,60 Kč oběd, 
23,50 Kč večeře). K 1.12. byl zvýšen příplatek za nedodanou stravu z 53 na 55 Kč. 
Organizace, v níž je vykonávána CS, je povinna proplácet jízdné (mimo hromadnou dopravu) 
do místa trvalého bydliště v případě nezajištění ubytování. 
 Nárok na dovolenou při výkonu CS je 21 dnů za 9 měsíců (započítávají se do ní 
soboty, neděle a státní svátky). 
 CS je v okrese Trutnov vykonávána především v nemocnici, v DD, DDM, obecních  
a městských úřadech, školách, sportovních a kulturních zařízeních. 
 
Drogová situace 
 
 Z realizace protidrogové politiky v roce 1999: Riaps – celkový počet klientů v živé 
kartotéce 98 mužů a 34 žen. Druh drog: heroin 8, pervitin 34, toluen 9, marihuana 70. Věk  
0-14 1, 15-19 53, 20-29 69, 30-39 4. Celkový počet i.v. uživatelů drog: muži 29, ženy 12. 
Celkový počet klientů v klidové kartotéce: muži 28, ženy 21. Nárůst klientů navštěvujících 
toto zařízení oproti roku 1998 stoupl o více než čtvrtinu. 
 Pracovníci kriminální policie OŘ P ČR řešili v roce 1999 26 skutků nedovolené 
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a 2 skutky šíření toxikomanie. 



 Účinně pomáhalo při vyšetření drogové závislosti oddělení klinické biochemie při 
Státní oblastní nemocnici Trutnov – 68 vyšetření v roce 1999. Má možnost zachytit všechny 
drogy, které se mohou vyskytovat v naší oblasti. Pro rodiče i pedagogy se nabízí možnost, aby 
při jakémkoliv podezření na užití drogy se spojili s psychiatrem, dětským lékařem a 
s přednostou OKB SONT a domluvili vyšetření – je bezplatné se zárukou zachování 
lékařského tajemství. V Trutnově se touto problematikou zabývají MUDr. Ladislav Holub  
a MUDr. Josef Mraček. 
 Na protidrogové prevenci se podílejí školy začleněním této problematiky do učebních 
a výchovných plánů, besedami, peer programy, školními časopisy, schránkami důvěry apod. 
Zapojena je i Asociace školních sportovních klubů – na okrese jich je 48 s 8 226 aktivními 
členy. V oblasti sociálně patologických jevů zajišťuje Školská agentura Trutnov semináře 
s protidrogovým zaměřením. Na každé škole působí drogový preventista, jehož úkolem je 
zejména seznamovat pedag. sbor s poznatky získanými na vzdělávacích kurzech, školeních  
a seminářích a úzce spolupracovat s výchovným poradcem, dále informovat rodiče žáků  
o problematice drogových závislostí a ostatních sociálně patologických jevů, zejména při 
setkáních na rodičovských schůzkách. 
 Při provádění Peer programu je zapojena i Pedag. psychologická poradna v Trutnově  
a Krizové centrum RIAPS, Policie ČR i Městská policie Trutnov. 
 Na protidrogovou politiku uvolnil OkÚ Trutnov v roce 1999 230 000 Kč. Další dotace 
byly poskytnuty z jiných zdrojů – skutečné náklady se blíží k milionu. 
 
Sdružení zdravotně postižených 
 
 Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace Trutnov, měla v roce 1999 
301 členů – tělesně postižených 199, vnitřně postižených 84, sluchově postižených 18. 
Diabetici a slabozrací se oddělili a jsou samostatným právním subjektem. Předsedkyní 
sdružení je Gusti Klazarová.  
 Poradenská činnost probíhá každou první středu v měsíci od 9 do 11 hodin. Každou 
středu mají invalidní důchodci i důchodci možnost plavání od 14 do 15 hodin v krytém 
bazénu. Členská schůze probíhá jednou ročně. Bývá spojena s pohoštěním a hudbou. 
 V červnu uskutečnila organizace zdařilý výlet na Broumovsko – i počasí přálo. 
Rekondice pro tělesně postižené spojená s rehabilitací byla koncem května v Rehamedice, 
druhá v září na Sečské přehradě. Pro kardiaky v červnu v Bělči, pro astmatiky ve Velkých 
Losinách. Rekondice pro vozíčkáře se koná vždy v Janských Lázních, kde je bezbariérové 
ubytování i rehabilitace. 
 
Stacionář v Palackého ulici 
 
 Náplň práce denního pobytu pro mládež s mentálním a smyslovým postižením je 
v trutnovském stacionáři v Palackého ulici rozdělena v době od 7.00 do 14.30 hodin. Pod 
vedením výchovných pracovníků se chovanci zabývají např. montováním el. průchodek  
pro firmu Varia, montováním svorek pro ZPA CZ, balením a distribuováním propag. 
materiálu pro společnost Duha, výcvikem zákl. hygienických činností, ergoterapeutickou 
činností, pravidelně navštěvují krytý bazén, cvičení jógy, kulturní akce, konají vycházky, 
využívají počítačové techniky, jsou sportovně činni. 
 Z činnosti v období srpen 98 do srpna 99: srpen návštěvy koupaliště, září výlety  
do Prahy, Bohuslavic a Babí, říjen Praha, odpolední malování, listopad kuželkářský turnaj, 
prosinec Mikulášská nadílka, kuželky, Praha, vánoční besídka, leden Pomezní boudy, únor 
Hradec Králové – obří akvárium, březen Matějská pouť v Praze, miniturnaj ve stolním tenise, 
ples v Hajnici, duben turnaj ve stolním tenise v Novém Bydžově, plavecké závody 



v Náchodě, květen výlet do Žacléře a Křenova, akce ČSŽ, červen rekondiční tábor v Itálii – 
Liguano, triatlon, galakoncert v Jilemnici. (Stacionář vedou Jaroslav Petera a Naděžda 
Cenigová.) 
 
Městský bytový podnik 
 
Městský bytový podnik k 31.12. vykazuje: 
 Počet zaměstnanců 23. Počet domů ve správě MBP 650. Počet bytů ve správě MBP 
5 132. Počet nebytových prostor ve správě MBP 337. Průměrné nájemné v obecních bytech 
924 Kč. Příjmy z nájemného za byty 56 936 000 Kč. Příjmy z nájemného za nebytové 
prostory 18 637 000 Kč. Penále zaplacené nájemníky za pozdní platby 1 424 000 Kč. 
 Celkové náklady na drobnou údržbu 8 400 000 Kč. Celkové náklady na výměny 
zařizovacích předmětů 8 418 000 Kč. Generální opravy střech 3 688 000 Kč (18 domů). 
Obnova fasád 3 900 000 Kč (11 domů). Výměna oken 1 371 000 Kč (6 domů). Počet 
realizovaných oprav menšího rozsahu 6 333 000 Kč. Počet provedených výběrových řízení  
na akce přes 100 000 Kč 20 (na celkem 56 akcí). 
 Podané návrhy na platební rozkaz pro dluh na nájemném a službách za byty 176  
(pro dlužnou částku celkem 1 932 000 Kč). 
 Podané návrhy na platební rozkaz pro dluh na nájemném a službách za nebytové 
prostory (pro dlužnou částku celkem 80 000 Kč). 
 Podané žaloby na přivolení výpovědi z nájmu bytu 80. Podané žaloby na vyklizení 
bytu 7. Podané žaloby na vyklizení nebytového prostoru 2. Podané návrhy na výkon 
rozhodnutí prodejem nebo srážkami celkem 59 (pro dlužnou částku celkem 1 012 000 Kč) – 
z toho návrhy na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí 9, návrhy na výkon rozhodnutí 
srážkami ze mzdy 28, návrhy na výkon rozhodnutí srážkami z důchodu 22. podané návrhy  
na výkon rozhodnutí vyklizením bytu 38. 
 Počet bytů předaných městu 104. (Ředitelem Městského bytového podniku Trutnov je 
ing. Jan Karpíšek.) 
 
Holobyty 
 
 Holobyty v lokalitě HSM (11 bytových jednotek a byt pro správce) nebyly v roce 1999 
ani zdaleka obsazeny. Neplatičům nájemného se do nich příliš nechce – holobyt představuje 
místnost, kde kromě elektrické zásuvky žádné vybavení není. V objektu Na Dvorkách je 
pouze společná koupelna a sociální zařízení a jakýsi kuchyňský kout, kde je rovněž jen 
vodovod. S provozem a hrazením případného vařiče by jistě byly problémy. Spotřeba vody  
se tu bude měřit vodoměrem s povinností pro nájemníky zaplatit aliquotní část podle počtu 
osob ubytovaných v objektu. Na horkovod je napojen jen byt správce, ostatní obyvatelé 
holobytů si mohou pouze instalovat elektrické přímotopy, které jim správce případně zapůjčí, 
pokud uhradí určené nájemné a spotřebovanou energii. 
 „Holobyty jsou především pro nájemníky, kteří evidentně mají peníze, ale odmítají 
platit. Město chce část domu s holobyty ponechat volnou, aby nadále plnila svým vybavením  
i zastrašovací účel,“ uvedl vedoucí majetkového odboru MěÚ ing. Richard Houdek. 
 
Popisná čísla, názvy ulic 
 
 I když všechny budovy určené k trvalému obývání musí mít popisné číslo (stejně jako 
tovární, administrativní, obchodní a podobné budovy trvalého rázu, ve většině případů 
tabulky s popisnými čísly na domek chybí nebo jsou nečitelné. MěÚ je na požádání zajistí  



za úhradu – 146 Kč bez označení městské části a 179 Kč s označením městské části. 
 Problém je i s označením ulic – někde tabulka chybí nebo je nečitelná. Nápravu  
na upozornění provedou Technické služby Trutnov. 
 
Český svaz bojovníků za svobodu 
 
 Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Trutnov měla k 31.12.1999 
277 členů (ke konci předchozího roku 279). Z toho 145 mužů a 132 žen. 133 členů mělo 
zařazení Odbojář držitel § 255/1946 Sb. Z 277 členů se nejvíce účastnilo odboje jako političtí 
vězňové (50), jako příslušníci čs. jednotek – východ (43) a v domácím polit. odboji (40). 
Většina členů je české národnosti (239) a slovenské (23). 
 Věkové složení: Do 60 let 18, do 70 let 36, do 80 let 145, nad 80 let 78. 
 
 ZO ČSBS Trutnov měla k 31.12.1999 81 členů (k 31.12.1998 86), z toho 45 mužů  
a 36 žen. Jako odbojář držitel § 255/1946 Sb. 39 členů, pozůstalé vdovy 8, odbojář  
bez § 255/1946 Sb. 8, pozůstalí bez § 255/1946 Sb. 26 členů. 
 V druzích odboje bylo 14 členů příslušníky čs. jednotek – východ, 3 – západ, 19 polit. 
vězňů, 7 v domácím polit. odboji, 1 v zahraničním, 1 účastník SNP, 36 pozůstalých. 
 68 členů je české, 10 slovenské, 1 ukrajinské, 1 rusínské a 1 polské národnosti.  
Do 60 let věku jsou 4, do 70 let 11, do 80 let 47 a nad 80 let 19 členů. 
 Tajemníkem OV Českého svazu bojovníků za svobodu je Zdeněk Novák. 
 Z vlastních kult. společ. akcí v roce 1999:  Beseda o TGM ve Dvoře Králové. 
Vzpomínkové slavnosti k ukončení 2. svět. války, 28. říjen, vznik ČSR, 17. listopad. Nejvyšší 
svazové vyznamenání „Za věrnost“ dostali čtyři členové, mezi nimi ing. Frant. Čermák 
z Trutnova. 
 Ve spolupráci s MěÚ, OkÚ, OVS Trutnov a dalšími společ. organizacemi oslavy  
8. května a 28. října v Trutnově. Podobné akce ve Dvoře Králové, Vrchlabí, Úpici a Odolově. 
 
Pečovatelská služba 
 
 V průběhu roku 1999 byla pečovatelská služba poskytnuta celkem 432 občanům 
v domech s pečovatelskou službou (168) a v terénu (264). Do péče zařízení přibyly i dvě 
rodiny, ve kterých se narodila trojčata a do nichž denně docházejí pečovatelky – k dětem  
do 1,5 roku věku na celý úvazek a dětem do 3 let na poloviční. 
 V roce 1999 bylo rozvezeno celkem 4 551 obědů – 39 921 z jídelny pro důchodce  
Na Nivách a 8 630 z nemocnice. Zájem o dovoz obědů, především v zimním období, narůstá. 
 V bytech ve třech domech s pečovatelskou službou se uvolnilo a ihned bylo přiděleno 
žadatelům celkem 23 garsonek. Do DPS Dělnická 11 (k 16.12.1999 je celkem  
80 nevyřízených žádostí), do DPS Kryblická 4 (k 16.12.1999 celkem 108 nevyřízených 
žádostí) a do DPS Tichá 8 (16.12.1999 celkem 48 nevyřízených žádostí). 
 V pečovatelské službě pracuje k 31.12.1999 24 pracovníků. Výdaje na provoz 
pečovatelské služby činily 4 024 000 Kč. Příjmy za poskytnuté služby představují  
518 700 Kč. 
 Koncem roku probíhaly přípravy na přechod pečovatelské služby z MěÚ  
na příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou. Od 1.1.2000 je ředitelkou Pečovatelské 
služby Trutnov Jana Chlápková. (Zřízení samostatné příspěvkové organizace bylo realizováno 
v rámci optimalizace městského úřadu.) 
 
 



Kriminalita okresu Trutnov 
 
 V roce 1999 bylo v teritoriu OŘP Trutnov zjištěno 3 297 trestných činů – objasněno 
jich bylo 2 009 (60,93 %). Ve srovnání s rokem 1998 se nápad snížil o 234 trestných činů – 
objasněno bylo o 206 trestných činů méně. 
 Nejrozšířenějším druhem trestné činnosti zůstává i nadále majetková kriminalita – 
největší podíl na ní mají krádeže prosté a krádeže vloupáním (u nich má okres Trutnov 
nejvyšší počet v rámci VčK). Převažují krádeže vloupáním do rekreačních objektů, krádeže 
věcí z motorových vozidel, vloupání do restaurací a drobných provozoven – platí to hlavně  
o území okresního města. 
 U prostých krádeží byl zaznamenán nižší počet krádeží jízdních kol. Počet odcizených 
motorových vozidel zůstává na stejné úrovni. Pro okres v horské rekreační oblasti při velké 
koncentraci turistů, hodně zahraničních je tato forma trestné činnosti specifická. 
 Hospodářská trestná činnost se přesunula do oblasti finančních machinací, daňových 
úniků a zneužívání bezhotovostních platebních instrumentů. Klesá podíl jednoduchých 
nekvalifikovaných podvodů a zpronevěr („tunelování firem“). 
 Nebyl zaznamenán žádný dokonaný trestný čin vraždy – dva ve stadiu pokusu.  
U násilné kriminality roste agresivita cizinců. Na úseku požárů, výbuchů a mimořádných 
událostí žádné události většího rozsahu. Došlo k poklesu v oblasti trestné činnosti 
s rasistickým podtextem – dobrou spoluprací PČR a místní správy. V šetření výroba  
a distribuce propagačních fašistických a extrémistických písemností a nosičů. 
 Nejvýznamnější skupinou mezi pachateli trestné činnosti jsou recidivisté (stoupl u 
nich počet podvodů, zpronevěr a násilných trestných činů). Nejvyšší podíl závažné trestné 
činnosti mají z cizinců – Slováci, Poláci, Ukrajinci, Němci, Moldavci. 
 Problematika migrace je spjata s malým pohraničním stykem s Polskem a rostoucím 
počtem zahraničních dělníků hlavně z býv. SSSR a Slovenska. Část jich sem vede touha  
po výdělku, část kriminální činnost. 
 V roce 1999 byl zaznamenán výrazný nárůst trestné činnosti mládeže – 1/3 z počtu 
zjištěných pachatelů trestných činů na okrese tvoří osoby mladší 18 let, zejména v oblasti 
drogové kriminality, krádeží, uliční kriminality. Ta je intenzivní obchůzkovou a hlídkovou 
činností potlačována – tím zvyšována bezpečnost občanů. Osvědčuje se spolupráce státní a 
městské policie. Prostituce není organizována ve větší míře. Ohrožení veř. pořádku se ve větší 
míře neprojevuje přes řadu velkých akcí (Open Air Music Festival). 
 Zaznamenán byl v roce 1999 i pokles zjištěných přestupků – výrazně u majetkových  
a ve veř. pořádku. 
 Jaká byla objasněnost tr. činů podle druhu kriminality? Obecná 48,97 %, násilná  
93,36 %, mravnostní 100 %, majetková 40?17 %, krádeže vloupáním 38,53 %, krádeže prosté 
37,58 %, ostatní 95,77 %, hospodářská 96,60 %, zbývající 96,97 %. 
 
Kriminalita v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR 
 
 Jaký byl stav veř. pořádku a nápadu trestné činnosti na území Obvodního oddělení  
P ČR v roce 1999? 
 Území je rozděleno do 15 služebních obvodů s policejními inspektory. V působnosti 
MěÚ v Trutnově je 13 obvodů se spádovými obcemi, 14. obvod tvoří Obecní úřady 
v Pilníkově, Starých Bukách a Vlčicích, 15. obvod je území ČD, které prochází teritoriem  
OO P ČR Trutnov. Nejvíce polic. inspektorů pracuje v centru města – spolupracují  
se strážníky městské policie. Větší počet policistů je zařazen Trutnov II – Babí – Kalná Voda, 
dále Trutnov III (Libeč, Voletiny, Lhota, Bohuslavice, Adamov). 



 V působnosti MěÚ v Trutnově působí oddělení hlídkové služby – sídlí v objektu 
autoškoly. OHS zajišťuje i pult centralizované ochrany a linku 158. 
 Vývoj kriminality v OO P ČR lze hodnotit v roce 1999 jako stabilizující s mírným 
poklesem nápadu tr. činů – 1 171 (pokles o 49). Objasnit se jich podařilo 777 – objasněnost 
66,35 %. Jí se řadí OO P ČR Trutnov mezi nejlepší útvary v ČR. 
 V roce 1999 nedošlo k závažnějšímu narušení veř. pořádku při četných společenských 
a sportovních akcích. 
 Násilných tr. činů bylo spácháno 78 (- 52 oproti roku 1998). Objasněno 75 (96,15 %). 
Byl spáchán jeden pokus vraždy (pachatel zadržen), sedm loupeží – pět z nich objasněno. 
Nejvíce dokumentováno skutků úmyslného ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, 
násilí na veř. činiteli.  
 Mravnostních tr. činů spácháno 6 (znásilnění, pohlavní zneužívání). Objasněnost  
100 %. 
 V majetkových trestných činech je nejtíživější problém činnosti OO. V roce 1999 
napadlo v této oblasti 622 tr. činů (o 14 méně než 1998). Objasnit se podařilo 248 tr. činů 
(39,87 %). Patří sem vloupání do obchodů, výloh, ubytovacích zařízení, školních jídelen, škol, 
bytů, chat aj. K nejzávažnějším patří krádeže věcí z motor. vozidel, kapesní krádeže, krádeže 
vozidel, v bytech, v objektech, podvody, zpronevěry. 
 Ostatních kriminálních činů (výtržnictví, ohrožování mravní výchovy mládeže, výroba 
a distribuce psychotropních látek a jedů, šíření toxikomanie, nedovolené ozbrojování aj.) 
napadlo v roce 1999 42 (o 7 méně než 1998) – objasněno 40 tr. činů (95,23 %). 
 Velkou část celkového nápadu tvoří v OO P hospodářské trestné činy – celkem 315  
(o 28 více než v 1998). Objasněno jich bylo 303 (96,19 %). Šlo např. o zvýhodňování věřitele, 
porušování práv k ochranné známce, úvěrové podvody, neodvádění daně, zpronevěry, 
podvody, krácení daně, neoprávněné podnikání, podvody v soc. a nemocenských dávkách. 
 V roce 1999 bylo polic. inspektory OO a oddělení hlídkové služby zpracováno  
4 498 přestupků. 655 z nich bylo oznámeno správnímu orgánu dopravního inspektorátu  
při OŘ PČR, Komisi pro projednávání přestupků při MěÚ v Trutnově a Hostinném, OkÚ  
a dalším institucím. 200 přestupků bylo odloženo. Ostatní vyřízeny v blokovém řízení nebo 
blokem na pokutu na místě nezaplacenou – celkem 1 034 350 Kč. Na OO předvedeno  
434 osob, kontrolováno na 13 000 osob a vozidel, zadrženo 121 řidičských průkazů, zadrženo 
351 OTP za špatný technický stav vozidel. V roce 1999 zpracováno 3 498 obyčejných čísel 
jednacích, 1 102 čísel jednacích přidělených na dokumentování tr. činů.  
 OO PČR a OHS úzce spolupracují s Městskou policií v Trutnově při zajišťování veř. 
pořádku. Přispěje k tomu i kamerový systém. Zvýšená pozornost bude věnována alkoholové  
a nealkoholové toxikomanii zejména mezi mládeží. 
 
Dopravní nehodovost 
 
 Bezpečnost silničního provozu v roce 1999 – dopravní nehodovost (okres): 
 Oproti roku 1998 bylo zaznamenáno zvýšení počtu dopravních nehod. Zvýšil se  
i počet usmrcených osob. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod zůstává rychlost jízdy, 
nedání přednosti, nedodržení bezpečné vzdálenosti a alkohol. 
 K ovlivnění dopravní nehodovosti jsou vysílány polic. hlídky do míst se zvýšeným 
nápadem dopravních nehod. Kladně lze hodnotit i dopravně-bezpečnostní opatření s cílem 
zvýšení kázně řidičů. V létě probíhaly akce preventivního charakteru, zaměřené na výbavu 
vozidel a jízdních kol. V současné době vlastní dopravní inspektorát (DI) radary, 
zamontované v automobilech v barvách policie, což má pozitivní vliv na rychlost vozidel – 
řidič automaticky zpomalí při spatření kteréhokoliv polic. vozidla.  K preventivním aktivitám 
lze zařadit i akce v rámci Roku seniorů. 



 
 V roce 1999 bylo na okrese 2 461 dopravních nehod (+383 oproti 1998). Usmrceno 
bylo 18 osob (+8), těžce zraněno 95 (+2), lehce 309 (+97), způsobená škoda 86 284 600 Kč 
(27 049 800 Kč), zavinění 2 2979 řidiči motor. vozidel (+352) a 52 řidiči nemotor. vozidel 
(+20). 
 Hlavní příčiny dopravních nehod: alkohol 129 případů (+3), rychlost jízdy 602 (+83), 
nedání přednosti 317 (+30), předjíždění 97 (+14), způsob jízdy 1 073 (+237), nedodržení 
bezpečné vzdálenosti 233 (+1), techn. závada 14 (+4), jiná příčina 124 (+15). 
 Ostatní účastníci dopravních nehod: 
 Řidiči autobusů 22 (+3), nákladních aut 285 (+48), osobních automobilů 1 836 (+286), 
motocyklů 45 (+4), traktorů 15 (+1), chodci 24 (-4), cyklisté 47 (+7), zvířata 69 (+22). Příčina 
vozovkou 17 (+2). Jiný účastník DN 10 (-4). Nezjištěno 106 případů (+31), řidič ujel. 
 Podíl řidičů a chodců podle věku (na nehodovosti): 
 15-19 let 86 mužů a 16 žen, 20-24 let 386 mužů, 69 žen, 25-29 let 321 mužů, 55 žen, 
30-34 let 218 mužů, 45 žen, 35-39 let 210 mužů, 43 žen, 40-44 let 171 mužů, 46 žen,  
45-49 let 165 mužů, 22 žen, 50-54 let 135 mužů, 13 žen, 55-59 let 75 mužů, 7 žen,  
60 a více let 118 mužů, 20 žen. Děti do 8 let 5, nad 8 let 14. Dopravní nehody v obci  
1 851 (+284), mimo obec 607 (+100). 
 V obvodě Trutnov 700 dopr. nehod, 8 usmrcených, 18 těžce a 69 lehce zraněných, 
hmotná škoda 16 544 100 Kč. 
 Nehodovost: nejčastěji v pátek (438), nejméně v neděli (260), nejvíce v hodinách  
09-12 (578), nejméně v 03-06 hodin (80). Na okrese je asi na 70 000 motorových vozidel. 
 
Odvody, přezkumné řízení, propuštění z vojska 
 
 K odvodnímu řízení bylo v roce 1999 pozváno 1 342 branců. Z odvodu se omluvilo  
22 branců. Odvodní řízení bylo ukončeno s 1 256 branci. 
 Výsledky odvodního řízení: 717 schopen (57,1 %), dočasně neschopen na 12 měsíců 
185 (14,7 %), dočasně neschopen na 24 měsíců 125 (10 %), trvale neschopen 229 (18,2 %). 
 K přezkumnému řízení bylo pozváno 191 odvedenců. Z přezkumu se omluvili 3,  
bez omluvy se nedostavilo 9 odvedenců. Přezkumné řízení bylo ukončeno se 171 odvedenci. 
 Výsledky přezkumného řízení: 20 schopen (11,7 %), 60 dočasně neschopen  
na 12 měsíců (35,1 %), 23 dočasně neschopen na 24 měsíců (13,5 %), trvale neschopen  
(39,7 %). 
 V souladu se zákonem č. 18/1992 Sb. bylo přijato 223 prohlášení o odepření výkonu 
vojenské služby z důvodu svědomí a náboženských důvodů. Prohlášení byla v zákonné lhůtě 
odeslána na Okresní úřad v Trutnově.  
 Propuštění z vojska ročníku 1938 se týkalo 358 občanů. Provedeno bylo v Trutnově 
(179), ve Dvoře Králové (84) a Vrchlabí (79). 
 Zákon o civilní vojenské službě bývá často zneužíván těmi, kteří se chtějí vyhnout 
vojenské službě. Ve východočeském regionu se počet těch, kteří žádají, že nechtějí nastoupit 
do základní vojenské služby, se pohybuje asi kolem pěti procent. 
 
Sbor dobrovolných hasičů HSM 
 
 Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Horním Starém Městě, která měla v roce 1999 
33 členů a 14 mladých do 15 let: údržba hasičské techniky a věcných prostředků, pravidelné 
školení a výcvik výjezdové jednotky, účast na soutěžích v požárním sportu, údržba objektu 
SDH a okolí, práce s mládeží, uspořádání VIII. ročníku  výstavy hasičské techniky – soudobé 



i historické 27.-29.8. v blízkém okolí hasičské zbrojnice v HSM, dále mikulášská nadílka, 
prodej kaprů, konečně i tradiční osvětlení kostela při štědrovečerní půlnoční mši. 
 Prověřovacího cvičení se zúčastnilo 10 členů, na údržbě výzbroje a výstroje se podíleli 
členové SDH 250 hodinami, na údržbě požárního zařízení 350 hodinami. Další hodiny 
vynaložili při propagaci PO (240). 16 členů zajišťovalo třikrát požární asistenci (34 hodin). 
 Na různých soutěžích okrskového a okresního kola bylo dosaženo třikrát umístění  
na 2. místě. V soutěži O pohár starosty skončil SDH HSM na 3. místě. 
 Výjezdů k požárům bylo v roce 1999 patnáct. 
 
Městská policie 
 
 K činnosti Městské policie Trutnov v roce 1999: Asistence, doprovod 40. Cyklisté 1. 
Doručenka 305. Dopravní nehoda 1. Jiný správní delikt 2. Jiné 639. Nález 1. Odchyt psa 129. 
Oznámení občana 1 303. Pult centrální ochrany 472. První pomoc 13. Pečetění bytu 15. 
Pátračka 77. Přestupek 674. Požár 3. Spolupráce s P ČR 66. Trestný čin 77. Závada 773. 
(Položky, kterými se strážníci MP zabývali.) 
 
Konfederace politických vězňů 
 
 Konfederace politických vězňů, pobočka Trutnov, evidovala v roce 1999 67 členů, 
z toho přímo v Trutnově 8. Předsedou KPV je Antonín Balcar z Malé Úpy. Výborové schůze 
každých 14 dnů, členské 4x do roka. V roce 1999 uskutečněno několik zajímavých zájezdů 
pro členy – Hostýn, Jáchymov, Teplice. 
 
Most k životu, o.p.s. 
 
 Most k životu – rekvalifikační centrum pro ženy ERC ČR v Trutnově získalo právní 
subjektivitu 2.2.1999. Zakladateli této obecně prospěšné společnosti se stalo město Trutnov  
a Heinrich-Boll-Stiftung, Rosenthaler Str. 40/41, Berlín. Správní radu tvoří Thomas Handrich 
a Marie Linean, předsedou správní rady je Mgr. Naděžda Brázdilová a JUDr. Eva Jiránková, 
místopředsedou správní rady je ing. Ivan Zimmel a Jindřiška Greňová. 
 Společnost nadále zajišťuje (akreditace Ministerstva školství) rekvalifikační kurzy: 
Mzdová účetní. Pracovník marketingu. Služba veřejnosti a rodině. Ruční tkaní. Šička. Účetní 
s využitím výpočetní techniky. Jednoduché a podvojné účetnictví s využitím výpočetní 
techniky. 
 Ve středisku bylo uspořádáno v roce 1999 šest akreditovaných kurzů, kurz ručních 
prací, dva motivační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané ženy. Společnost uzavřela dohodu 
s Husovým domem, výchovně léčebným ústavem pro mládež (připravila osnovy, získala 
akreditaci Ministerstva školství, zajistila výuku). To vše se mohlo uskutečnit díky získání 
grantu 196 000 Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti. Další grant (7 000 Kč) získala  
na zavedení Internetu od Open Society. 
 V roce 1999 pronajalo město společnosti další poschodí vily (Náchodská 300). Projekt 
přestavby zajistil ing. Peterka (podařilo se získat částečné profinancování Holandskými 
nadacemi). 23.9. přijela na návštěvu delegace Svazu žen s ženami z Anglie, 24.11. delegace 
z Ukrajiny a Pobaltských států. 
 Beseda k zákonu o rodině se uskutečnila 18.2. V roce 1999 byl zájem o kurzy šití, 
ruční práce a jazykové podstatně menší než v minulosti. Senior klub se scházel pravidelně 
měsíčně. 



 Spolupráce s městem, Úřadem práce a Svazem žen v Trutnově, se ženskými 
organizacemi v Praze i dalšími neziskovými organizacemi a nadacemi se prohloubila. 
 Koncem roku se začalo s přestavbou objektu Most k životu. Prostory pro rekvalifikace 
se přesunou do přízemí a v 1. poschodí vznikne ubytování pro ženy v tísni. Výběrové řízení 
vyhrála firma Orso, technické zajištění zabezpečuje p. Hasse. V roce 1999 došlo 
k personálním změnám ve vedení společnosti – nyní ji vede paní Žatecká. 
 
Klub osamělých matek 
 
 KOM, klub osamělých matek, občanské sdružení hájící zájmy a práva dětí 
z neúplných rodin (vznikl v roce 1990 v Praze), se stal od ledna 2000 jediným sdružením 
v ČR a získal svůj statut. 
 KOM je zaměřen na činnost pro pomoc neúplným rodinám – pomáhá ale i úplným 
časově vytíženým (podnikatelé, lékaři) zajišťováním hlídacích služeb v bytech, poskytováním 
bezplatné právní, psychologické a logopedické poradny, zřízením půjčovny hraček, pomůcek 
pro výuku cizích jazyků (A, N), odborných časopisů. Zajišťuje i letní pobyty dětí na táboře 
(chatu na Špince ochotně zapůjčuje Trnava, a.s.), víkendy s programem poznávání 
historických památek a přírodních krás regionu. Organizuje i pracovní výměnnou činnost 
mezi členkami KOM. 
 Veškerá činnost je po celou dobu existence zajišťována bez placeného aparátu –  
od roku 1990 prošlo jeho členskou základnou více než 1 000 členů. V současné době má 
KOM v Trutnově a v Úpici 110 členů. Bez sponzorských darů by klub nemohl fungovat.  
Mezi těmi, kteří přispívají, je i Městský úřad v Trutnově a v Úpici. Dále je to řada firem  
a podnikatelů – je jich skoro 30. 
 KOM má své sídlo na Krakonošově náměstí v domě čp. 133 v prostorách 
Českomoravské stavební spořitelny. KOM vede Jana Hetflejšová. 
 
Svaz nuceně nasazených 
 
 I v roce 1999 probíhala intenzivní jednání (již pátým rokem) Svazu nuceně 
nasazených o odškodnění těch, kteří za války nuceně vykonávali v Německu otrockou práci. 
Snad k určitému odškodnění dojde v roce 2000 – mnoho z pracovně nasazených jich ale už 
zemřelo nebo se věkem blíží k osmdesátce – žije jich v ČR asi už jen desetina (60 000). 
V trutnovském okrese hájí jejich zájmy Emil Pokorný. V Trutnově asi 110 členů. 
 
Akademie J. A. Komenského 
 
 I v roce 1999 pořádala Akademie J. A. Komenského v Trutnově měsíčně průměrně  
6 seminářů, navíc 4x Elektrikářskou 50 – kurz s přezkoušením a vydáním osvědčení, 
několikrát kurz bezpečnosti práce a odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou prac. 
úrazem  a nemocí z povolání. Náplní seminářů je další vzdělávání v činnosti účetních, 
personalistů a logistiků. Nejvyhledávanější jsou témata Novela nemocenského a sociálního 
pojištění, DPH, daně z příjmů a roční zúčtování daně ze závislé činnosti. 
 Problémem Akademie je nedostatek pronájmových místností – Dům kultury dává 
přednost prodejům různých textilií, bot apod. Stává se domem second handu.  OkÚ odmítá 
pronájem vlastní potřebou prostorů. Možnosti pronájmu se zužují na sály MěÚ a VČE 
v Křižíkově ul. 
 Přes řadu potíží (konkurence nespí – na obdobné akce zve zájemce z okresu až  
do Hradce Králové) činnost Akademie J. A. Komenského pokračuje. Vede ji Dr. Vlasta 
Novotná. 



 
Statistická bilance obyvatelstva 
 
 Závěrem statistická bilance okresního města Trutnova a okresu Trutnov: 
 K 1.1.1999 žilo v Trutnově 32 364 osob (15 689 mužů a 16 675 žen). Živě se narodilo 
ve městě 295 dětí – 158 chlapců a 137 dívek. Zemřelo 295 osob – 166 mužů a 129 žen. 
Přistěhovalo se 354 osob – 167 mužů a 187 žen. Vystěhovalo se 442 osob – 209 mužů  
a 233 žen. Úbytek stěhováním 88 osob (42 mužů, 46 žen), celkový úbytek 88 osob (50 mužů, 
38 žen). 
 Stav k 31.12.1999: 32 276 osob (15 639 mužů, 16 673 žen). Průměrný věk 37,4  
(35,7 u mužů, 39 u žen). 
 V okrese Trutnov žilo k 1.1.1999 121 726 osob (59 435 mužů, 62 291 žen). Živě  
se narodilo 1 111 dětí (573 chlapců, 538 dívek). Zemřelo 1 323 osob (670 mužů, 653 žen). 
Přistěhovalo se 1 055 osob (477 mužů, 578 žen), vystěhovalo se 1 000 osob (471 mužů,  
529 žen). Přírůstek stěhováním 55 osob (6 mužů, 49 žen), celkový úbytek 157 (91 mužů,  
66 žen). 
 K 31.12.1999 žilo v okrese Trutnov 121 569 osob (59 334 mužů, 62 225 žen). 
Průměrný věk 38,3 (36,6 u mužů, 39,9 u žen). Sňatků bylo v okrese Trutnov 637, rozvodů 
218, živě narozených 1 111, potratů 639, z 1 323 zemřelých do 1 roku 2, do 28 dnů 2. 
Přirozený úbytek 212. Přistěhovalo se 1 055, vystěhovalo 1 000. Přírůstek stěhováním 55. 
Celkový přírůstek – 157. 
 
 42. svazek trutnovské kroniky za rok 1999 v rozsahu 530 stran (spolu s předchozími 
svazky od roku 1958, kdy jsem začínal kroniku psát, je to už 15.039 stran) zachycuje 
proměny města ve věcech i lidech. Dokumentuje to i fotokronika Karla Hybnera  
s 1 717 fotografiemi na 139 listech. 
 
Květen 2000        Antonín Just  
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