
2. Rada města. Zastupitelstvo města. Městský úřad. 
 
MR 13.1. 
 
 První městská rada se 13.1. zabývala majetkovými záležitostmi, schválila příspěvek 
5 000 Kč pro prvního občánka města Trutnova, narozeného v roce 2000 (Pavlína 
Serbousková, nar. 2.1.), zabývala se návrhem lokality pro umístění nového divadla (vzala  
na vědomí zprávu o umístění stávajících kult. zařízení, jmenovala komisi pro umístění  
a výstavbu dalších kult. zařízení, vydala souhlas k podnikání v oblasti ukládání s komunálním 
odpadem v Trutnově firmě Transport, schválila statuty nově vznikajících příspěvkových 
organizací – Domov důchodců, Pečovatelská služba, Stacionář pro zdravotně oslabené  
a tělesně postižené děti a Městské jesle, dále schválila řád Městské policie Trutnov. 
 
MR 27.1. 
 
 Na 2. zasedání MR 27.1. se zabývala – jako pokaždé – majetkovými záležitostmi, 
schválila rozpočet správy a údržby domů, obhospodařovaných MBP, souhlasila s návrhem 
plán údržby a investic pro rok 2000 nájemcem PKS Bojiště, firma TKS, a.s. Trutnov, 
schválila příspěvek 5000 Kč Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň, doporučila mj. 
schválit vyhlášku městu o místním poplatku ze vstupného – MZ, vzala na vědomí zprávu 
Poradního sboru pro otázky školství . 
 
MR 10.2. 
 
 3. zasedání MR 10.2. schválilo příspěvek 2000 Kč na částečné krytí nákladů spojené 
s I. romským plesem, jmenovali ing. Horynovou a Dr. Kochana členy přípravného výboru 
akce Setkání obcí, měst a měst. Částí s názvem Poříčí, schválilo účast města na akci Vlajka 
pro Tibet a  dodavatele nábytk. vybavení Inforecepce firmu TOM INTERIER DESIGN 
Pardubice. 
 
1.mř. MR 15.2. 
 

1.mimořádná MR se 15.2. zabývala výstavbou inf. centra (výběrové řízení). 
 
MZ 15.2. 
 

1.zasedání MZ 15.2. schválilo majetkové návrhy MR, dodatečné úpravy rozpočtu 
města 1999 a pro rok 2000 vč. dodatku, schválilo půjčky z fondu rozvoje bydlení a příspěvky 
na bytovou výstavbu. Dále doplnění vyhlášky o místním poplatku ze vstupného (Dům 
kultury). 
 
MR 24.2. 
 
 4. zasedání MR 24.2. rozhodlo o zveřejnění dlužníků města nad 50.000 Kč  
na Internetu, schválilo příspěvek 2000 Kč na projekt „Socha T.G.M. pro Mexiko,“ příspěvek 
5000 Kč pro Nadaci Duha (benefiční hokej. Utkání 18.3.), firmu Průmstav jako dodavatele 
akce „Výstavba soc. zařízení pláže Dolce,“ doporučila MZ udělení Kulturní ceny města 
Trutnova za rok 1999 Klubu vojenské historie Trutnov, schválila zadávací dokumentaci 
stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Komenského.“ 



 
5. MR 16.3. 
 
 5. MR 16.3. mj. schválila stavební firmu Bořek Dvůr Králové vítězem výběrového 
řízení na stavbu „MěÚ – vestavba inf. centra,“ firmu  Strabag Rychnov dodavatelem akce 
„Rekonstrukce komunikace a VO v ul. Spojenecká, firmu JHP zhotovitelem akce „Most  
přes Úpu v Lomní ul.,“ firmu NOR zhotovitelem akce „Rekonstrukce ul. Zahradní Město,“ 
firmu Stavob akce „Terénní úpravy památníku selského povstání 1775,“ firmu  Urbanec akce 
„Ochrana fasád ZUŠ a ZŠ proti holubům,“ firmu Pulsklima Liberec akce „Rekonstrukce 
vzduchotechniky ZL,“ firmu Čikote jako dodavatele vysavače psích exkrementů. Dále MR 
schválila úpravu cen v krytém bazénu od 1.9.2000. MZ doporučila schválit fin. příspěvky  
nad 5000 Kč. Do 5000 Kč je přímo schvaluje MR. 
 
6. MR 23.3. 
 
 6. MR 23.3. odsouhlasila zvýšení nájemného u bytů o 4,9 %, z nebyt. prostorů o 2 %, 
doporučila MZ schválit výsledek hospodaření města za 1999 a úpravy rozpočtu pro 2000, 
schválila studii rekonstrukce městského stadionu, výši stravování za jednotlivé druhy jídel 
v DD, dohodu mezi městem a firmou Pedersen a organizaci spol. Transport, výsledky výběr. 
řízení MBP na opravy střech a fasád, dále organizační řád MěÚ a rekonstrukci ubytovací části 
v ATC Dolce. 
 
2. MZ 28.3. 
 
 2. MZ 28.3. odsouhlasilo převod technolog. A stavební části rekonstrukce ZS ve výši 
2,7 mil. Kč do majetku města, které zajistí jeho využívání pro činnost HC Trutnov, výsledek 
hospodaření města za 1999, úpravy rozpočtu pro 2000, finanční příspěvky nad 5000 Kč, 
udělení Kulturní a Sportovní ceny a nové názvy ulic. 
 
2. mř. MR 28.3. 
 
 2. mimořádní městská rada 28.3. schválila změnu komise pro posouzení nabídek  
na dodavatele stavby rekonstrukce 3. ZŠ Komenského. 
 
7. MR 6.4. 
 
 7. MR 6.4. schválila mj. firmu Silnice HK, divize Trutnov, zhotovitelem akce „Oprava 
ulic Spojka, Příčná, Za Školou (na základě VŘ), firmu Pospíchal-Červenka Hlinsko  
na restaurování hrobek trutin. Továrníků, firmu SaM Litomyšl na úpravu komunikací  
na Horním předměstí, Palackého a Žižkova, firmu ATIP na zhotovitele projekt. dokumentace 
parkoviště na Pražské, ceník měst. koupaliště, realizací satelitního TV rozvodu v městské 
památkové zóně. MR vzala na vědomí vyúčtování příspěvků na sport, kulturu a ostatní za rok 
1999. 
 
1.mř. MZ 13.4. 
 
 1.mimořádné zasedání MZ 13.4. schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2000 podle 
předloženého návrhu. Šlo o výstavbu nové výrobní haly firmy Infineon v lokalitě Volanova. 
 



4.mř. MR 17.4. 
 
 4.mř. MR proběhla 17.4. (rekonstrukce a dostavba 3. ZŠ). 
 
8. MR 20.4. 
 
 8. MR 20.4. se zabývala fin. záležitostmi (návrh MZ schválit příspěvek pro léčebnu 
dlouhodobě nemocných hostinné – 20.000 Kč), vypsáním výběrového řízení na místo 
vedoucího komunálního odboru a vedoucího odboru rozvoje města a ÚP, rekonstrukcí  
Nár. domu (střechu a fasádu provede firma Průmstav Trutnov). Rekonstrukci a dostavbu  
ZŠ Komenského provede firma BAK, a.s. (Tu schválila 4. mř. schůze MR 17.4.) 
 
9. MR 4.5. 
 
 9. MR 4.5. vzala na vědomí rezignaci člena MZ M. Petiry (KSČM) a jeho nahrazení 
Zd. Troblem (KSČM), schválila bezplatné parkování v neděli na městských parkovištích, 
změnu Řádu pro pohřebiště, vzala na vědomí Seznam názvů ulic, mostů, městských částí 
Trutnova, doporučila MZ schválit záruku GMT ve výši 1 mil. Kč na zakoupení obrazu  
Jos. Čapka. 
 
3. MZ 9.5. 
 
 3. MZ 9.5. schválilo (kromě majetkových záležitostí, jak je řešila MR) úpravy 
rozpočtu města pro rok 2000 včetně dodatku, finanční příspěvky pro rok 1999, ručení města 
GMT na úvěr 1 mil. Kč na zakoupení obrazu J. Čapka, vybudování přípojky plynu 
v Zahradním Městě, prodej býv. hotelu Varšava, úpravy rozpočtu pro rok 2000. 
 
10. MR 23.5. 
 
 10. MR 23.5. vzala na vědomí návrh Stanov Sdružení Turistického informačního 
centra, schválila příspěvek 5000 Kč pro Unicef („Podejme ruce dětem ze Sierra Leone“)  
a 7000 Kč p. Mementovskému na akci International Abilympis Praha 2000, dále 5000 Kč  
na sport. hry MěÚ, schválila výsledky VŘ (úprava vodoteče Bohuslavice, rekonstrukce  
ul. Rolnické, sanace opěrné zdi v ul. Za Řekou, oprava hradeb v ul. Na Vrchu, generální 
opravy domů ve správě MBP, parkoviště pod býv. porodnicí). 
 
11. MR 1.6. 
 
 11. MR 1.6. odsouhlasila umístění pamětní desky  P. Samuela Fritéze na budovu 
Městské knihovny, zabývala se smlouvou s CZ holding Pardubice na výstavbu bytů, změnou 
Řádu pro pohřebiště, přípravu konkurzu na místo ředitele ZUŠ, TIC a mostem přes Úpu 
v Lomní ulici. 
 
12. MR 15.6. 
 
 12. MR 15.6. se zabývala úpravou rozpočtu, hospodařením města k 31.5.,  
fin. příspěvky, vstupem města do Sdružení TIC, výstavbou a rekonstrukcí kult. zařízení 
v Trutnově, výstavbou domu 02 v HSM, dopravním generelem města, strategickým plánem 



Trutnova, splynutím ZŠ Školní a ZŠ Gorkého, změnou řádu Smuteční obřadní síně, vestavbou 
informačního centra ve vestibulu MěÚ. 
 
4. MZ 20.6. 
 
 4. MZ 20.6. schválilo úpravy rozpočtu na rok 2000, výsledek hospodaření města 
k 31.5.2000, finanční příspěvky navržené MR, splynutí 2. a 1. ZŠ, vstup města do Regionální 
rozvojové agentury Východních Čech, dále do TIC, vzalo na vědomí dopravní generel města. 
Uložilo ing. Horynové zorganizovat odb. i veřejnou diskusi před zapracováním dopravního 
generelu do změny územního plánu. 
 
13. MR 29.6. 
 
 13. MR 29.6. doporučila MZ schválit příspěvek 5000 Kč na romský fotbalový turnaj 
29.7., odsouhlasila zadání změn a doplňků č. 1 územního plánu města, úpravu platebního 
kalendáře TJ Loko, splátkový kalendář HC Trutnov, doplnění ceníku pro městskou tržnici, 
schválila nabídku CZ Stavební holding (Dům 02), vzala na vědomí Stanovy TIC, odsouhlasila 
poskytnutí digitální mapy Trutnova firmě Ravona Trade a Echoton pro realizaci městské 
informační sítě, odvolala ing. Hakena z funkce vedoucího komunálního odboru k 30.6. 
(odchod do důchodu). 
 
14. MR 27.7. 
 
 14. MR 27.7. schválila mimořádný příspěvek 60.000 Kč TJ Poříčí, oddílu kuželek, 
SLŠ 5000 Kč (výdaje s návštěvou rumunských Čechů), změnu tarifů MHD, odvolala  
ing. Podlipného z funkce vedoucího ORM (důchod) k 31.7., jmenovala nového vedoucího 
ORM ing. Jana Tomka, schválila kriteria pro poskytování příspěvků města, vzala na vědomí 
protestní petici občanů St. Buky proti výstavbě rekreačního zařízení v Dolníkách. 
 
15. MR 29.8. 
 
 15. MR 29.8. se zabývala úpravou rozpočtu města, změnou rozpočtu MBP, projednala 
personální záležitosti (ing. Jan Tomek vedoucí ORM, PaedDr. Karel Rouha vedoucím 
komunálního odboru, ing. Veronika Vášová vedoucí oddělení pro styk s veřejností), vzala  
na vědomí hospodaření příspěvk. organizací za 1. pololetí, schválila příspěvek na rekonstrukci 
vodovodního řadu a přípojek pro VaK, úhradu na úpravy telekomunikačního rozvodu 
zahradní Město, schválila ing. Adamczyka na zhotovitele studie „Výstavba a rekonstrukce 
kulturních zařízení,“ firmu ATIP na akci „Městský stadion“ (projekt), jmenovala Mgr. Karla 
Tománka ředitelem ZUŠ. 
 
5.mř. MR 5.9. 
 

5. mimořádná schůze MR 5.9. jmenovala komisi pro posouzení nabídek na výstavbu 
Domu s pečovatelskou službou a rekonstrukcí ul. Zahradní Město (vícepráce). 
 
2.mř. MZ 5.9. 
 
 2. mimořádné zasedání MZ 5.9. schválilo úpravy rozpočtu na rok 2000. 
 



16. MR 14.9. 
 
 16. MR 14.9. vzala na vědomí informaci o přidělování sociálních bytů, schválila 
návštěvní řád Lesoparku, dostavbu oplocení areálu Dolce, firmu Bořek na stavební úpravy 
Městské knihovny, vzala na vědomí výsledky kontroly hospodaření HC Trutnov a doporučila 
zvýšit příspěvek pro HC o 200.000 Kč, schválila změny ceníku vstupného a pronájmu ledové 
plochy na sezónu 2000/20001, převzala patronát nad 3. ročníkem duatlonu 30.9. 
 
5. MZ 19.9. 
 
 5. MZ 19.9. schválilo úpravy rozpočtu pro rok 2000, finanční příspěvky (skupina 
Sedum voken), romský fotbal. turnaj, Mistrovství ČR – kulečník), zrušilo vstup  
do Královéhradecké regionální agentury a schválilo účast města jako spoluzakladatele KARR 
s příspěvkem 60.000 Kč, dále vyhlášku 4/2000. 
 
6.mř. MR 19.9. 
 
 6. mimořádná MR 19.9. schválila dodatek ke smlouvě o dílo se SSŽ HK na akci „Most 
přes Úpu v Lomní ul.“ a kruhový objezd u Delvity  (klasickou kruhovou křižovatku). 
 
17. MR 26.9. 
 
 17. MR 26.9. se zabývala sociálními byty (neregulované nájemné)m Fondem rozvoje 
bydlení pro rok 2001, regulací potoka ve Voletinách. 
 
18. MR 12.10. 
 
 18. MR 12.10. schválila souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu zóny 
Nové Dvory, firmu ATIP jako zpracovatele projektu sport. stadion a firmu Drupos na akci 
„Dům s pečovatelskou službou – projekt,“ dále realizaci 3. díla edice Odkazy (kaple). 
 
19. MR 26.10. 
 
 19. MR 26.10. se zabývala mj. úpravami rozpočtu města pro rok 2000, přidělením 
příspěvků (Olfin Car Vella 5000 Kč, Ice Protection 2000, ČSBS – propagační publikace 
30.000 Kč), městským koupalištěm (dovybavení), rekonstrukcí koupelen chatek Dolce Vita, 
zveřejňováním dlužníků na internetu – zrušení, studnou na Pražské ul. 
 
6. MZ 31.10. 
 
 6. MZ 31.10. schválilo úpravy rozpočtu města na rok 2000, městskou radou navržené 
finanční příspěvky a zadání změn č. 1 územního plánu města, dále souborné stanovisko  
ke konceptu regulačního plánu zóny Nové Dvory. 
 
20. MR 9.11. 
 
 20. MR 9.11. schválila splátkový kalendář HC Trutnov, plán zimní údržby místních 
komunikací, doporučila schválit vyhlášku č. 7/2000 „Návštěvní řád rekreační oblasti Dolce,“ 



vzala na vědomí upravený návrh návštěvního řádu lesoparku u 2. ZŠ, schválila uzavření 
nájemních smluv na umístění informačních panelů s firmou Robin Oil. 
 
21. MR 23.11. 
 
 21. MR 23.11. doporučila MZ schválit úpravy rozpočtu města, vzala na vědomí správy 
a údržby VO firmou Štěpánský a Fišer, doporučila MZ schválit navýšení nákladů – stavební 
úpravy studny, vzala na vědomí zprávu o projednání urbanistické studie dopravní obslužnosti 
města. 
 
7. MZ 4.12. 
 
 7. MZ 4.12. schválilo úpravy rozpočtu města pro rok 2000, pověřilo MR s převodem 
prostředků na investiční akce a opravy do roku 2001 při dodržení účelu. MZ vydává obecně 
závaznou vyhlášku města 6/2000 „O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území 
města Trutnova,“ schvaluje zřizovací listinu nově vznikající příspěvk. organizace Speciální 
ZŠ pro děti s vývoj. poruchami učení nebo chování, Voletiny. Byl schválen Finanční  
a Kontrolní výbor MZ, dále nový jednací řád Zastupitelstva města Trutnova. 
 
22. MR 7.12. 
 
 22. MR 7.12. doporučuje MZ schválit rozpočet města na rok 2001, návrh smlouvy 
s HC Trutnov a TJ Loko (fin. příspěvek), zadání ratingové analýzy hospod. stability města – 
MR pověřen tím Mgr. Adamec. MR doporučuje MZ schválit přijmutí příspěvku na provoz 
linky MHD do Volanova od firmy Siemens a Infineon, bere na vědomí rezignaci Jar. Chvoje 
na člena MZ (ODS) – nahradí ho ing. Rada (ODS). 
 
23. MR 21.12. 
 
 23. MR 21.12. schválila příspěvky: 5000 Kč AŠSK – sport. klubu při gymnáziu,  
5000 Kč DTJ Trutnov (mezinár. turnaj v basebalu), 5000 Kč DTJ Trutnov (turnaj v basebalu 
pro mládežnické kategorie). Dále změny ceníku za pronájem hrobových míst, Řád pohřebiště, 
Provozní řád Smuteční a obřadní síně, Silvestrovský ohňostroj, umístění desky s textem  
na studni parkoviště pod býv. porodnicí, jmenovala do funkce vedoucího odboru rozvoje 
města a ÚP ing. Mir. France. 
 
8. MZ 21.12 
 
 8. MZ 21.12. schválilo rozpočet města na rok 2001, úpravy rozpočtu pro rok 2000, 
zřizovací listiny TS a MBP, poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení a Jednotný statut 
výborů MZ. 
 
Rozpočet města na rok 2001 
 
 Návrh rozpočtu města Trutnova pro rok 2001 počítá s příjmy ve výši 476,645.000 Kč 
a s výdaji 530,601.000 Kč (poprvé překročení výdajů přes půl miliardy). 
(Údaje v tisících) 



Příjmy: Odbor rozvoje 1 210, Komunální odbor 7 528. Městská policie 850. Místní správa 
3 348. Majetkový odbor 77 026. Odbor výstavby 5 267. Finanční odbor 380 776. 
Živnostenský odbor 600. 
Výdaje: Odbor rozvoje 319 574. Komunální odbor 79 331. Kultura 13 770. Městská policie 
9 808. Dobrovolné hasičské sbory 451. Místní správa 49 082. Stacionář 3 412. DPS Dělnická 
+ jídelna 5 580. Domov důchodců Dělnická 4 572. Majetkový odbor 19 769. Odbor výstavby 
9 890. Finanční odbor 15 362. 
 
Majetkový odbor - příjmy z prodeje bytových domů 
 
 Příjmy města z prodeje bytových domů v roce 2000: rozpočet předpokládal 
56,000.000 Kč, skutečnost 68,153.636 Kč. Prodeje budov 6,000.000 Kč. Příjem z prodeje 
z prodeje movitých věcí 60.000 Kč. Ostatní příjmy 38.907,30 Kč. Příjem za byty a nebytové 
prostory domu SO3 HSM čp. 572 Dlouhá ulice 5,914.615 Kč. V roce 2000 příjmy celkem 
74,820.458,30 Kč. 
 Z celkových příjmů činí příděl do revitalizačního bytového fondu podle zásad § 15/2) 
15% z 68,806.936 Kč, tj. 10,321.000 Kč. 
 
Poskytování informací 
 
 Z výroční zprávy za rok 2000 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb. 
 Bylo podáno 16 písemných žádostí o informace. Dotazy byly zaměřeny především  
na územní plán města Trutnova a na investiční akce města. Proti rozhodnutí města  
o neposkytnutí informace byla podána 3 odvolání (z nich bylo ve dvou případech vyhověno). 
 Proti žádnému rozhodnutí města Trutnova o poskytnutí informace nebyla podána 
správní žaloba k soudu. Rovněž žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 
nebylo vedeno. 
 Informační recepce v budově MěÚ, uvedená do provozu 9.8.2000, vyřizuje  
mj. převážnou část ústních žádostí o poskytnutí informace. 
 Město Trutnov zveřejňuje denně informace o stavu znečištění ovzduší ve městě (již  
od roku 1994). Tyto informace jsou získávány z automatického imisního monitoringu 
ovzduší. Jsou občanům poskytovány na světelném panelu v přízemí budovy MěÚ a od roku 
2000 i prostřednictvím internetových stránek města Trutnova (www.trutnov.cz). 
 
Hlasovací elektronický systém (MZ) 
 
 31.10.2000 si zastupitelé Trutnova poprvé vyzkoušeli nový elektronický systém, který 
přehledně vyhodnocuje výsledky hlasování.“Firma, která hlasovací systém vyrábí, městu 
nabídla, že si její zařízení můžeme nezávazně vyzkoušet. Byl jsem docela zvědav, jak rychle 
si dokážeme na nový způsob hlasování zvyknout. Nebyl to ale žádný velký problém,“ uvedl 
závěrem zasedání MZ starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. 
 Každý zastupitel měl v průběhu schůze k dispozici ovladač s tlačítky, kterými  
při hlasování předával pokyny počítači. S pomocí klávesnice se také mohl hlásit do diskuse. 
Výsledky hlasování i údaje o diskusních příspěvcích se okamžitě zobrazily na velkoplošné 
obrazovce v popředí zasedacího sálu. „Hlasovací zařízení“ (přišlo by asi na půl milionu), 
uvedl starosta „se osvědčilo. Jeho výhodou je rychlé vytištění výsledků hlasování.“ 
 
 

http://www.trutnov.cz/


Finanční příspěvky 
 
 I v roce 2000 podporovalo město Trutnov výrazně činnost sportovních a 
tělovýchovných oddílů, kulturní a zájmovou činnost. Finanční příspěvky na sport, kulturu  
a ostatní schválilo MZ 28. března 2000. Všechny předložené žádosti o poskytnutí finančních 
příspěvků na sport, kulturu a ostatní projednaly tělovýchovná a kulturní komise. 
 Návrh rozdělení fin. příspěvků pro sport v roce 2000 přihlížel k počtu členů TJ, 
sportovních oddílů a klubů, k počtu mládeže do 18 let při stanovení paušálu, základního  
i mimořádného příspěvku. 
 
 Počet členů Z nich do 18 let Součet Paušál 
TJ Lokomotiva 2007 997 410 000 75 000 
TJ Jiskra Libeč 81 28 12 800 5 000 
TJ Poříčí 71 16 8 600 5 000 
TJ Jiskra Bohuslavice 67 23 10 000 5 000 
SK H. St. Město 416 241 95 300 20 000 
Dělnická TJ 373 238 92 500 5 000 
FK Trutnov 197 89 39 800 40 000 
FK Poříčí 89 45 18 500 5 000 
FK Vrapo Volanov 166 63 28 000 5 000 
ŽFK Trutnov 58 39 15 000 10 000 
Hokej. klub Tr 312 161 65 500 40 000 
Basket. klub Drak 62 52 19 400 10 000 
Olfin Car Vella-ZŠ Kom. 124 85 32 500 10 000 
Yetti Club ZŠ Kom. 70 54 20 100 - 
Curling. oddíl 1.KCC 20 3 1 900 5 000 
Šachový klub HSM 16 -  1 100 - 
TJ Sokol St. Rokytník 35 3 2 700 5 000 
SK Karate Trutnov 90 58 22 500 10 000 
Turist. kroužek Úpa 110 3 6 400 - 
Krkon. sport. klub 20 - 1 100 5 000 
Bowling club Tr 11 - 1 000 - 
Klub Jóga Trutnov 166 - 8 000 - 
Horolezecký oddíl 24 16 7 100 - 
 
 Zákl. přísp. Jednoráz. přísp. Celkem 
TJ Lokomotiva 485 000 200 000 685 000
TJ Jiskra Libeč 17 800 - 17 800
TJ Poříčí 13 800 30 000 43 600
TJ Jiskra Bohuslavice 15 600 5 000 20 600
SK H. St. Město 115 300 10 000 125 300
Dělnická TJ 97 500 - 97 500
FK Trutnov 77 400 10 000 87 400
FK Poříčí 23 500 15 000 38 500
FK Vrapo Volanov 33 000 - 33 000
ŽFK Trutnov 25 000 5 000 30 000
Hokej. klub Tr 105 500 30 000 135 500
Basket. klub Drak 29 400 - 29 400



Olfin Car Vella-ZŠ Kom. 42 500 25 000 67 500
Yetti Club ZŠ Kom. 20 100 10 000 30 100
Curling. oddíl 1.KCC 6 900 5 000 11 900
Šachový klub HSM 1 100 - 1 100
TJ Sokol St. Rokytník 7 700 - 7 700
SK Karate Trutnov 32 500 - 32 500
Turist. kroužek Úpa 6 400 - 6 400
Krkon. sport. klub 6 100 - 6 100
Bowling club Tr 1 000 - 1 000
Klub Jóga Trutnov 8 000 - 8 000
Horolezecký oddíl 7 100 - 7 100
 
 Mezisoučet 4 585 členů, z toho 2 214 do 18 let. Součet 918 000. Paušál 260 000. Zákl. 
příspěvek 1,178 000. 
 
Příspěvky 
 
 Jednorázové příspěvky: SA Survival ZŠ Gorkého 45 000 Kč, ŠSK gymnázia 15 000, 
Triatlonový klub Vella 10 000, KČT Bohuslavice 8 000, Fan’s George – krkon. liga 5 000,  
P. Barvínek 9 000, Zvl. škola ASM 5 000 – celkem 1,620 000 Kč. 
 Výše (i počet) příspěvků se během roku upravovala. Celkem činily příspěvky  
3,896 520 Kč, z toho 1,701 000 Kč na činnost oddílů sport., 105 000 Kč na činnost „Městské 
dechové hudby Krakonoška,“ 750 000 Kč BK Loko Texlen Trutnov, 50 000 Kč TJ Loko – 
oddíl atletiky („Půlmaratón“), TJ Poříčí – oddíl kuželek 60 000 Kč, SK HSM (kanalizace) 
50 000 Kč. Pro kulturu a zájmovou činnost 269 000 Kč, ostatní 270 000 Kč, celost. přehlídka 
„Dětská scéna“ 50 000, zajištění zvonů kostela sv. Petra a Pavla 25 000, 8. etapa 53 r. ZM 
80 000, „Trutnovský varhanní festival“ 5 000, soutěž ve společ. tanci 3 000, „Mistrovství 
Krkonoš“ (Extra-Mix TR) 10 000, Inf. centrum ČD 50 000, Star West (Country dancing club) 
5 000, „Jazzinec 2000“ 10 000, účast výt. na výstavě ve Varšavě 3 000, OS ZZS Trutnov – 
nákup vozu záchr. služby 400 000 Kč. 
 
Strategický plán rozvoje města Trutnova 
 
 Na jaře roku 2000 se představitelé města Trutnova shodli na potřebě koordinovaného 
postupu a vytvoření strategického plánu rozvoje města. 
 V srpnu 2000 pozval starosta města Mgr. Ivan Adamec více než třicet zástupců 
trutnovských podniků, škol, státní správy a zástupců samosprávy a městského úřadu  
a reprezentantů dalších institucí, aby společně vytvořili Komisi pro strategický plán rozvoje 
města. Jejím úkolem bylo vytvořit ve strukturovaném procesu strategický plán rozvoje. 
 O předsednictví v Komisi byl požádán ing. Petr Vik, gen. ředitel společnosti Texlen, 
v roli konzultanta Komise spolupracovala na projektu společnost Berman Group. 
 V rámci první fáze projektu „Zkoumání prostředí“ byl připraven Profil města 
(informace demografického charakteru o obyvatelstvu, infrastruktuře, stavu životního 
prostředí a podmínkách bydlení, cestovním ruchu a zaměstnanosti ve městě. Okresní úřad, 
odbory MěÚ, Úřad práce, Školský úřad, ČSÚ a další instituce poskytly data a zdrojový 
materiál. 
 Členové Komise se osobně zúčastnili rozhovorů s představiteli a zástupci největších 
zaměstnavatelských subjektů z průmyslového sektoru i sektoru obchodu a služeb v Trutnově, 
aby zjistili, jaký je jejich postoj k městu, které problémy považují za nejzávažnější a jaké jsou 



jejich vyhlídky a plány do budoucna. Současně Berman Group provedla korespondenční 
průzkum u vzorku malých podniků do 50 zaměstnanců. 
 Tato základní báze znalostí sloužila pak členům Komise při určování současných  
i budoucích rozhodujících faktorů (kritických oblastí) rozvoje města. Tyto kritické oblasti,  
na které je celý plán dále zaměřen, jsou: 1. Podmínky pro podnikání, ekonomický rozvoj.  
2. Doprava. 3. Kvalita života ve městě. 4. Rozvoj cestovního ruchu. 
 V říjnu 2000 byly v těchto kritických oblastech zanalyzovány silné a slabé stránky 
města a v rámci analýzy SWOT se posoudilo, jaké jsou největší pozitiva a negativa Trutnova 
vůči ostatním městům České republiky, se kterými soutěží o pracovní místa, investice, turisty 
apod. Konkurenceschopnost města byla rovněž zahrnula do vnější analýzy, která se zabývala 
vnějšími hrozbami a příležitostmi pro Trutnov. 
 Na úvod syntetické části se komise shodla na „strategické vizi“ města, která 
vysvětluje, k jakému vidění budoucnosti města Trutnova se účastníci přiklonili a k čemu by 
měly směřovat strategie následující v jednotlivých akčních plánech. 
 Komise se poté rozdělila do čtyř pracovních skupin, aby odděleně pro každou 
kritickou oblast dosáhly konsensu o tom, jaké kroky musí samospráva, podniky, vzdělávací  
i ostatní instituce podniknout, aby nastalo v těchto oblastech zlepšení. Pracovní skupiny  
se skládaly ze členů Komise, zástupců města, okresního i dalších úřadů a dalších jednotlivců, 
kteří jako specialisté poskytli potřebné zkušenosti a znalosti. 
 Pracovní skupiny se v období od listopadu 2000 do ledna 2001 sešly třikrát, aby 
vyslovily své závěry, vytvořily Akční plány sestávající ze záměrů, cílů a úkolů, které řeší 
problematiku daných kritických oblastí. Tyto Akční plány jsou jádrem Strategického plánu 
rozvoje města. V plánu jsou definovány kroky k posílení postavení Trutnova v rámci regionu, 
přičemž řada aktivit má nadregionální či přeshraniční dopad (dálnice, vysoká škola, zábavní 
centrum, produkty cestovního ruchu, cyklostezky apod.). Většina cílů je zaměřena dovnitř  
do města a věnuje se péči o lidské zdroje a kvalitu života, posílení konkurenceschopnosti 
podnikatelského a investičního klimatu a k zlepšování dopravní obslužnosti města. 
 Plán klade důraz na vytvoření trvalého partnerství mezi městem a zástupci 
rozhodujících podniků, škol a institucí. V průběhu realizace vznikne mnoho dalších materiálů, 
databází, společných projektů a dalších aktivit vedoucích je zlepšení prostředí a kvality života 
ve městě. 
 Z celého procesu plánování v Trutnově a výsledného strategického plánu plyne řada 
důležitých závěrů: 1. Místní polit. reprezentace i reprezentanti místní komunity cítí společnou 
odpovědnost za budoucnost města a jsou ochotni spolupodílet se na dosažení takové 
budoucnosti, jakou ji nastínili v plánu. 2. Přestože Trutnov disponuje relativně vysokými 
finančními zdroji, k realizaci všech cílů plánů bude třeba spolupráce všech významných 
institucí nejen na území města. 3.Témata rozvoje podnikání, dopravy, kvality života a rozvoje 
cest. Ruchu jsou vzájemně propojena. Např. otázka kvality prac. síly napomůže ke zlepšení 
v oblastech ostatních, rozvoj cest. ruchu je nemyslitelný bez kvalitní dopravní dostupnosti 
města. 
 Po projednání RM a ZM může být realizace plánu ihned zahájena. A její úspěch závisí 
na odpovědnosti těch, kteří mají příležitost podílet se na realizaci této vize budoucnosti města. 
 
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2000 
 
 Výsledek hospodaření města za rok 2000 schválilo zastupitelstvo města 26.6.2001. 
Zahrnuje přílohy: Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2000 – tabulková část, 
celkový rozbor hospodaření města za rok 2000, finanční vypořádání za rok 2000, podrobný 
komentář VH města Trutnova k některým dílčím položkám jednotlivých organizačních 
jednotek, komentář k rozboru PO za rok 2000 včetně „Přehledu základních a doplňujících 



ukazatelů plánu za rok 2000,“ bilanci příjmů a výdajů za rok 1996-2000, vývoj daňové 
výtěžnosti za rok 1996-2000, tok peněžní hotovosti za rok 2000, stav poskytnutých finančních 
výpomocí k 31.12.2000, výrok auditora za rok 2000. 
 Poslední verze upraveného rozpočtu za rok 2000 počítala s tímto výsledkem  
(v tisících Kč): Příjmy 376 338,9 Kč. Výdaje 414 305,1 Kč. Rozdíl – 37 966,2 Kč. Splátky 
přijatých půjček – 17 990 Kč, z toho státní fond životního prostředí 1 536 Kč, úvěr Volksbank 
16 454 Kč. Rozdíl (deficit) – 55 956,2 Kč. Výchozí stav finančních prostředků k 1.1.2000 
75 692 Kč. Plánovaný stav finančních rezerv 19 735,8 Kč. 
 Skutečný výsledek roku 2000: Příjmy 387 771,3 Kč. Výdaje 382 920,1 Kč. Rozdíl 
4 851,2 Kč. Splátky přijatých půjček – 17 783,5. Z toho – st. fond životního prostředí  
1 536 Kč, úvěr Volksbank 15 901,2 Kč, fond rozvoje bydlení 346,3 Kč. Úbytek vlastních 
zdrojů celkem – 12 932,3 Kč. Výchozí stav fin. prostředků k 1.1.2000 75 692 Kč. Skutečný 
stav finančních rezerv k 31.12.2000 62 759,7 Kč. Celková úspora rozpočtu vykázala hodnotu 
42 817,4 Kč (přeplnění příjmů, nečerpané výdaje na akcích ORM). 
 Auditorskou, která ověřila účetní závěrku Trutnova za rok 2000 („věrně zobrazuje 
příjmy, výdaje, majetek, závazky a finanční situaci města“) byla ing. Renata Janečková 
z Jablonce n. Nisou. 
 
  
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



3. Životní prostředí. 
 
Životní prostředí 
 
 Na úseku ochrany ovzduší nedošlo v roce 2000 k žádným změnám oproti předešlým 
rokům. 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 automatické dopravě v jedné třetině až polovině povolených emisních limitů. 
 Stále je provozován automatický imisní monitoring, kdy je stav znečištění ovzduší 
v Trutnově měřen na třech stanicích – u OHS, na ZŠ Mládežnická na Zelené Louce a v MŠ 
v Benešově ulici v Poříčí. Hodnoty jsou uváděny v mikrogramech na metr krychlový vzduchu 
(limity nejsou vůbec překračovány). 
 V rámci zlepšení informovanosti veřejnosti jsou údaje o znečištění vzduchu z těchto  
tří stanic denně zveřejňovány nejen na světelném panelu ve vestibulu budovy MěÚ, ale  
i na internetových stránkách města Trutnova. 
 
Ochrana přírody (veřejná zeleň) 
 
 V oblasti ochrany přírody došlo v roce 2000 k několika zásahům do městské zeleně. 
Nejpodstatnějším bylo vykácení javorové aleje v ulici Volanovská od Horního náměstí  
po nově vybudovanou křižovatku ulic Husitská a Volanovská. Tyto stromy musely být 
vykáceny, neboť v některých místech došlo k rozšíření komunikace a tím poškození 
kořenového systému stromů. Zbývající dřeviny nebyly v dobrém zdravotním stavu, a tak byly 
také odstraněny. V jarním období 2001 zde bude provedena nová výsadba malokorunných lip 
nižšího vzrůstu. Dalším zásahem byl odstranění několika stromů a keřů v souvislosti 
s rekonstrukcí parkoviště Na Struze pod bývalou porodnicí. I zde bude v jarních měsících 
roku 2001 provedena nová výsadba převážně nízkých keřových dřevin. 
 V době vegetačního klidu byl proveden zdravotní řez jírovcové aleje na Dolní 
Promenádě a lipové aleje na Horní Promenádě. Dále byl dvakrát proveden postřik jírovců 
proti klíněnce jírovcové, kterou jsou napadeny téměř všechny jírovce ve městě. Jinak byla 
prováděna běžná údržba dřevin a káceny pouze stromy nemocné či dožívající. 
 V rozvoji a údržbě trutnovské zeleně mají v posledních letech hlavní slovo odborníci. 
(Radikální průřez korun stromů na Jiráskově náměstí vyvolal svého času velkou kritiku a řadu 
stížností – dnes tu mají koruny lip pěkný kulový tvar a zeleň tu působí velmi dobře). 
 Začátkem listopadu bylo na sídlišti Zelená Louka pokáceno (s povolením) několik 
stromů. Kořeny narušovaly základy budovy a větve poškozovaly nově opravenou omítku 
(nevhodně provedená výsadba – malá vzdálenost stromů od budovy od 1,5 do 3 m). I tady 
bude zeleň nahrazena 6 javory babykon a 8 jeřáby ptačími). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klíněnka jírovcová 
 

     
 
 Pohroma, kterou na kaštanech způsobil drobný hnědý motýlek s křídly o rozpětí 7 mm 
a jeho larvy, ničící listy, přišla do ČR z Balkánu. Klíněna se rychle množí – za sezónu 3 až 4 
generace (jírovec červenokvětý s tužšími voskovými listy klíněnce vzdoruje). Zničení kaštanů 
lze zabránit jen chemickým postřikem na jaře a likvidací spadaného listí. 
 
Park na Kryblici 
 
 Park na Kryblici nad býv. Ústavem národního zdraví se vzácnými stromy, využívaný 
obyvateli přilehlého domu s pečovatelskou službou, byl oplocen, aby se zabránilo jeho 
vandalské poškozování. Nový návštěvní řád umožňuje návštěvu parku, který byl předán  
do užívání základní škole v Gorkého ulici. Využit by měl být i pěkný skleník pro výuku. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
 
 Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 2000 vydávány většinou 
pouze dílčí maloplošné souhlasy v odnětí půdy ze ZPF. Jediným větším zásahem bylo vydání 
souhlasu s odnětím ze ZPF o celkové výměře půdy necelých 5 ha pro výstavbu výrobní haly 
Infineon Technologies Trutnov. Ostatní souhlasy s vynětím půdy činily v souhrnu 0,6270 ha  
a byly vydány v převážné většině pro výstavbu rodinných domků, případně rekreačních 
objektů. 
 
Útulek pro psy 
 
 V útulku pro opuštěné a zatoulané psy byl v roce 2000 rozšířen výběh pro psy  
o 270 m2 oplocené plochy. Byly přistavěny další čtyři venkovní kotce pro psy s tím, že jeden 
bude sloužit jako karanténní. Za rok 2000 bylo v útulku umístěno 148 psů (celkem za 2 roky 
provozu 304 psů). Z uvedeného počtu jsou v útulku pouze dva psi déle než jeden rok. Žádný 
pes nemusel být utracen. Přibližně 1/3 psů si vyzvednou původní majitelé. Pro zbývající psy 
se daří nacházet nové, náhradní majitele, zejména díky propagaci a nabízení psů s jejich 
fotografiemi v Radničních listech, na vývěsce MěÚ a na internetových stránkách města. 
 Psi, o které není zájem, mají v trutnovském útulku zajištěno důstojné žití. Někteří 
z nich se do útulku dostávají po Vánocích, po prázdninách, nejednou ve velmi zbědovaném 
stavu. V útulku bývá umístěno kolem 18 psů – kapacita je 24 za předpokladu 2 psů v jednom 
kotci. Stará se o ně pečlivě paní Zdeňka Moravcová, která dovede vyvolat zájem o své 
svěřence u dětí na školách i u některých občanů pamlsky, potřeby). Útulek možno navštívit  
ve středu od 13 do 16 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. 



 
Odpadové hospodářství 
 
 V roce 2000 bylo na území města Trutnova zlikvidováno celkem 33 divokých skládek. 
Většina z nich byla na pozemcích ve vlastnictví města (27). Z těch větších uveďme např. 
skládku v Polské ulici za domem čp. 279, ke byla zlikvidována letitá skládka komunálního 
odpadu. Dalšími skládkami velkého rozsahu byly skládky v ulici Hradecká na výjezdu 
z Trutnova do Hradce Králové. V ulici Libušina, kde byla odklizena skládka ve svahu v délce 
50 m a v ulici Bohuslavická, která byla již jednou zlikvidována, ale odpad tu neukáznění 
občané stále hromadí přes upozornění umístěnými tabulkami s hrozbou pokuty. Likvidace 
skládek na pozemcích města v roce 2000 přišla na půl milionu korun z rozpočtu města. 
 Skládky nacházející se na soukromých pozemcích byly většinou odklizeny původcem, 
případně vlastníkem pozemku. Byla to např. skládka ve Volanově u rybníčku nebo v Babí  
u bytového domu nebo skládka v Libči za viaduktem, kde byla vlastníkem pozemku 
likvidována skládka starší 30 let. 
 Na podzim 2000 na základě novely zákona o odpadech byla připravena nová vyhláška 
města Trutnova „O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.“ Největší a zásadní 
změnu přinesla tato vyhláška ve způsobu úhrady za likvidaci komunálního odpadu. Končí 
známkový systém, který, jak se ukázalo, byl zneužitelný. Tento známkový systém byl 
nahrazen systémem plošného paušálního poplatku na každého občana. V tomto poplatku je 
zahrnuta likvidace komunálního odpadu, ale i polovina částky na likvidaci separovaného 
odpadu. Přijetím vyhlášky by se měl zvýšit objem odpadu končícího na řízené skládce a snížit 
množství odpadu končícího na nesprávném místě (v kamnech – zplodiny zamořující 
ovzduším černé skládky). 
 Na jaře 2000 bylo na území města Trutnova rozmístěno dalších 30 kontejnerů na 
separovaný odpad a značně se tak zvýšil objem separovaného odpadu. Město Trutnov se takto 
snaží usnadnit občanům třídění odpadů a co možná nejvíc zkrátit vzdálenost, kterou musí 
občan urazit, aby mohl odpad třídit. V současné době je rozmístěno na území města již  
přes sto kusů těchto nádob. Se zvýšením počtu kontejnerů na separovaný odpad se počítá  
i v příštím roce. 
 
Čistota města 
 
 

                                           
 
 K větší čistotě města by mělo přispět na 150 odpadkových košů, rozmístěných  
po celém území města (podzim 2000). Přibyly i koše na psí exkrementy (jen aby jich majitelé 
psů využívali).Na zkušenou mají být na sídlišti Zelená louka vybudovány 2 psí záchody. 



K dispozici zdarma jsou igelitové sáčky pro úklid po psech. Město zajistilo i vysavač psích 
exkrementů (přišel na 200.000 Kč). 
 
Veřejné osvětlení 
 
 Od 1.1.2000 provádí správu a údržbu veřejného osvětlení a dopravní signalizace 
v Trutnově (po výběrovém řízení) firma Štěpánský – Fišer. Dosud část VO spravovaly 
Technické služby Trutnov a část uvedená firma (Bohuslavice, Libeč, Voletiny, Poříčí). 
V prvních lednových dnech došlo k předání všech zapínacích bodů, osvětlovacích těles, 
informací a podkladů. Noví správci provedli postupně kontrolu jednotlivých úseků VO  
a zajišťovali rychlou nápravu poruch na VO. 
 Akce firmy na VO v roce 2000: výstavba VO „U hřbitova“ HSM, osvětlení parkoviště 
pod. býv. porodnicí, výstavba VO „Zahradní Město“ včetně nasvícení zdejší kašny, 
rekonstrukce VO ulic Lužická, Rolnická a Lesnická, rekonstrukce VO „Lhota“, nasvícení 
Národního domu a desky (S. Fritz) u knihovny na náměstí, nátěry stožárů VO sídliště „Zelená 
Louka,“ ve Volanově, v ulici Gorkého, osvětlení čekárny „Střítěž,“ prodloužení VO „Nový 
domov,“ osvětlení parkoviště ZPA, rekonstrukce osvětlení průchodu „Hornické sídliště.“ 
 Z dalších akcí: montáž informačních tabulí, montáž parkovacích automatů na náměstí, 
výměna deseti stožárů (po haváriích), vánoční výzdoba a osvětlení. 
 
Zásobování plynem 
 
 Do správy Východočeské plynárenské, a.s., služebna Trutnov spadají město Trutnov  
a obce Pilníkov a Vlčice. V roce 2000 nedošlo k rozšíření plynofikace do dalších obcí. Došlo 
však k rozšíření místní sítě v Trutnově. Byla provedena teplofikace ulice Zahradní Město, a to 
v rozsahu STL plynovod v délce 865,15 m a plynové přípojky 48 ks v délce ca 328,1 m. Dále 
byl rozšířen NTL plynovod do ulice Vítězná v délce 58 m a STL plynovod v ulici Volanovská 
pro napojení nově vybudovaného areálu firmy Infineon v délce 197 m. 
 V roce 2000 došlo také k rozsáhlé rekonstrukci plynovodních přípojek v ulici J. Ježka, 
R. Frimla, Rybova, M. Gorkého, Pražská a Královédvorská. Dále došlo k neplánované 
rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Pražská v délce 80 m a plynovodu v ulici Na Struze 
v délce 160,7 m. 
 Tyto neplánované rekonstrukce bylo nutno provést při rekonstrukci vozovek ulice 
Pražská a Na Struze, kdy nevyhovovalo uložení stávajících plynovodů v nově budovaném 
základu vozovek. 
 VČP, a.s., služebna Trutnov má k 31.12.2000 ve správě celkem 31,545 km STL 
plynovodů, 28,089 km NTL plynovodů, 912 ks – 8,748 km NTL plynových přípojek a 728 ks 
– 8,393 km STL plynových přípojek. 
 K 31.12.2000 je v působnosti VČP, a.s., služebna Trutnov evidováno 288 odběratelů 
v kategorii maloodběr, 7 828 odběratelů v kategorii domácnost a 5 odběratelů v kategorii 
velkoodběr. 
 Spotřeba plynu za rok 2000 dosáhla výše 7 468 m3 zemního plynu. (Vedoucím 
služebny Trutnov je Martin Chlum). 
 
VaK, a.s. 
 
 Vodovody a kanalizace, a.s., ukončila v roce 2000 již sedmý rok své činnosti, lze říci, 
úspěšné. Kromě rekonstrukcí ČOV v hodnotě 7 milionů Kč se prováděly práce spojené 
s rekonstrukcí komunikací a některých dalších staveb vodovodů a kanalizací. Další práce  



se týkaly automatizace dispečinku, vybudování malé vodní elektrárny na úpravně vody. 
(Výhodnost této stavby je v tom, že snižuje náklady na elektrickou energii a ekologicky 
využívá přirozenou energii z přivaděče vody.) Dokončovala se i přestavba budovy ředitelství. 
 
 Provoz vodovodů byl zaměřen na snižování ztrát vody, další automatizace a 
zpřesňování měření vyrobené vody a její dodávky. Výroba vody – Trutnov činila v roce 2000 
2 769 000 m3 (rozdíl proti roku 1999 byl -267.000 m3). Výroba vody celkem (včetně Svobody 
n.Ú.) 3,505.000 m3 (-309.000). Voda určená k realizaci 3,510.000 m3, voda fakturovaná 
2,198.000 m3, voda nefakturovaná 1,312.000 m3, ztráty 1,056.000 m3. 
 Souběžně se ztrátami vody se snížil i počet vzniklých a provedených oprav poruch – 
Trutnov 138 (loni 158). Celkem (včetně Svobody n.Ú.) 241 (loni 270). Z celkového počtu 
odstraněných poruch bylo na přípojkách Trutnova 17 (loni 68), na řadech do DN 200 mm 109 
(loni 82), na řadech nad DN 200 mm 12 (loni 8). 
 V roce 2000 bylo v provozu Trutnov vyměněno 780 vodoměrů nových s cílem 
snižování tzv. paušálů (loni 919). Celkem 915 (loni 1 212). 
 
 Kvalitu vyrobené a dodávané vody v systému skupinového vodovodu zajišťuje 
laboratoř se sídlem na ČOV (čisticí stanice odpadních vod). Kromě skupinového vodovodu 
spadají do její kontrolní činnosti další malé vodovody – vodovod Babí, Voletiny, Libeč  
a Studenec. V průběhu roku 2000 bylo pro splnění požadavků provozního řádu vodovodu 
odebráno na zdrojích a různých částech veřejné sítě včetně vodojemů 278 vzorků  
pro chemický rozbor a 364 vzorků pro mikrobiologický rozbor: 
Trutnov – chemie, celkem 160, vyhovuje 156, nevyhovuje 3 (1,9 %). Trutnov – 
mikrobiologie, celkem 190, vyhovuje 167, nevyhovuje 23 (12,1 %). 
V provozech Trutnov, Svoboda, Temný Důl – chemie, celkem 278, vyhovuje 274, 
nevyhovuje 4 (1,4 %). Mikrobiologie – celkem 364, vyhovuje 322, nevyhovuje 42 (11,5 %). 
 Výsledky rozborů jsou pravidelně konzultovány s okresním hygienikem v Trutnově. 
 
 V oboru odpadních vod zajišťuje laboratoř kontrolu významných zdrojů napojených 
na kanalizaci, kontroluje funkce čistíren a technologických procesů čištění. 
 V roce 2000 bylo v laboratoři zpracováno 1 058 vzorků odpadních vod. Z tohoto 
množství bylo 479 vzorků odebráno na ČOV Bohuslavice, 36  vzorků na ČOV v Horním 
Maršově, 108 vzorků na kanalizaci u významných producentů odpadních vod a na samotném 
kanalizačním sběrači. Pro cizí zákazníky bylo provedeno 435 rozborů vzorků. 
 
 Čistírna odpadních vod Bohuslavice čistí odpadní vody z kanalizačního sběrače Janské 
Lázně – Trutnov – Bohuslavice. V roce 2000 bylo na této ČOV vyčištěno 8 280 000 m3 
odpadních vod. Odpadní vody vypouštěné do recipientu splňují limit stanovený platným 
povolením k nakládání s vodami a v důsledku nepřekročení limitů stanovených zákonem  
č. 58/1998 nepodléhají vypouštěné odpadní vody zpoplatnění. 
 V roce 2000 bylo na této ČOV zachyceno 209 t shrabků, 205 t písku a štěrku. 
Z celkem 1 056 t lisovaného kalu v průměrné sušině 22 % bylo 120 t předáno zemědělskému 
závodu ve Volanově a 684 t SHR Pechanovi ke zkompostování a 252 t bylo uloženo  
na skládku odpadu ve Rtyni. V průběhu sledovaného období bylo vyprodukováno 227 200 m3 

plynu z mezofilního  vyhnívání, který byl použit k vyhřívání vyhnívacích nádrží a vytápění 
provozních budov. 
 
 
 
 



Investiční výstavba VaK, a.s. 
 
 Investiční výstavba a.s. VaK z vlastních zdrojů: V roce 2000 bylo na financování 
investiční výstavby použito21 529 000 Kč. Byly to např. garáže ve Vodní ulici  
(2 497 000 Kč), rekonstrukce budovy ředitelství (doúčt. 1 710 000 Kč), rekonstrukce 
manipulačních uzlů a přípojek (3 129 000 Kč), kanalizace Zahradní Město (428 000 Kč), 
vodovod Volanovská ulice (754 000 Kč), vodovod a kanalizace Rolnická ulice (571 000 Kč), 
dezinfekční zabezpečení vodovodu (339 000 Kč), ČOV – čerpací stanice (114 000 Kč), ČOV 
– česlovna – leasing (175 000 Kč), ČOV – CENED 1, leasing (116 000 Kč), vodovod  
a kanalizace Červený kopec (2 006 000 Kč) – jde o akce v Trutnově. Celkem vynaloženo 
uvedených 21 529 000 Kč. 
 Na tržbách z výrobní a nevýrobní činnosti se podílí vodné 53 %, stočné 37,2 %, 
investice ve vlastní režii 6,2 %, speciální mechanizace 5,2 % a laboratoř 2 %. Jaké bylo vodné 
a sočné za 1 m3 bez DPH? Domácnosti platily 15,21 Kč a 8,06 Kč (a.s. VaK má  
80 zaměstnanců). 
 
Elektrárna Poříčí II 
 
 Rok 2000 byl pro Elektrárnu Poříčí II rokem velmi významným – byl podepsán 
Certifikát o konečném převzetí druhého atmosférického kotle s cirkulující fluidní vrstvou 
mezi investorem ČEZ, a.s. a dodavatelem díla, francouzským konsorciem CNIM. K podpisu 
došlo 12.10.2000 v Trutnově. Slavnostního aktu se zúčastnil i francouzský velvyslanec v ČR 
pan Philippe Coste, předseda představenstva SNIM pan Vsevolod Dmitrijeff a finanční ředitel 
ČEZ, a.s. pan Petr Vobořil. Tím byla ukončena rozsáhlá investiční akce „Ekologizační 
program Elektrárny Poříčí II.“ V rámci této akce byly na místo původních čtyř granulačních 
kotlů vybudovány dva nové kotle tzv. fluidního typu, které splňují přísné normy na obsah 
oxidů dusíku a síry v kouřových plynech. Bylo vybudováno i nové odstruskování s možností 
suchých odběrů popílku pro stavební účely a nová chladicí věž s vysokou účinností. Po této 
stránce je tak Elektrárna Poříčí II připravena vyrábět elektřinu a teplo i v dalších letech. 
 V rozvojové části plánu se z významných akcí podařilo úspěšně realizovat novou 
„Kazetu II“ pro ukládání stabilizátu v EPO II. Touto stavbou se vytvořily podmínky  
pro provoz elektrárny z titulu odpadů na další desítky let. Úspěšně dokončena byla rovněž 
akce přechodu fluidního kotle K7 na hnědé palivo včetně řady doprovodných investic  
na uhelné skládce, zauhlování a čerpadlech na dopravu zahuštěné směsi. Velmi pozitivně lze 
také hodnotit postupné naplňování programu směřujícího ke snížení odpadních vod v EPO II. 
Řada dalších akcí byla již realizována a v závěru roku se podařilo absolvovat výběrové řízení 
a úspěšně nastartovat projekt nového čiření a zásadní inovace chemické úpravny vody. 
 Rok 2000 však zdaleka nespočíval jenom v plnění věcných úkolů. Došlo v něm rovněž 
k řadě zásadních organizačních změn ve vedení společnosti ČEZ, a.s. Nové vedení zahájilo 
další racionalizaci všech procesů a současné výrazné přiblížení k západoevropským 
standardům včetně vytvoření podmínek pro doprivatizaci ČEZ, a.s. V rámci tohoto procesu 
byla nově nastavena typová organizační struktura uhelných elektráren, včetně organizační 
jednotky EPO. Některé procesy jako např. realizace údržby vlastními silami, byly zcela 
transformovány. Řada procesů a činností jako např. realizace investic, obchod, provozní 
ekonomické analýzy a personalistika jsou řízeny z centra, z Úseku klasických elektráren. 
Takto nastavený proces bude pokračovat i v roce 2001. 
 Výše uvedenou transformací a centralizací došlo ke snížení počtu zaměstnanců OJ 
EPO. Elektrárna Poříčí II měla v roce 2000 v přepočteném průměru 371 pracovníků a celá 
organizační jednotka Elektrárny Poříčí 508 pracovníků. 
 V roce 2000 bylo v Elektrárně Poříčí II vyrobeno 611 109 MWh elektrické energie  



a 1 932 417 GJ tepla. Vyšší výroba elektřiny než v roce 1999 byla zapříčiněna vyšším 
využíváním EPO II hlavním dispečerem z titulu pokrytí exportu elektřiny do zahraničí. Nižší 
dodávka tepla je odvozena od klesajícího trendu spotřeby tepla u nebytových odběrů. 
 
Nová vyhláška o odpadech 
 
 Souhlas k podnikání  v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města dala 
firmě Transport Trutnov, s.r.o. MR v lednu 2000. Předmětem souhlasu je sběr, třídění  
a zneškodnění komunálního odpadu na území Trutnova (tvoří ho k.ú. Trutnov, HSM, DSM, 
Poříčí, Bojiště, Volanov,  Oblanov, Voletiny, Libeč, Lhota, Bezděkov, Bohuslavice, Starý 
Rokytník, Střítěž, Studenec, Babí). Komunální odpad budou svážet vozy Avia a Liaz 
z popelnic 1100 l na základě smluvního vztahu mezi oprávněnou osobou a zákazníkem 
z velkoobjemových kontejnerů dle potřeby. Odpad bude zneškodňován na zabezpečené 
skládce odpadu v Bohuslavicích. Z komunálního odpadu bude separován papír, sklo, plasty  
a nebezpečné odpady jednak do rozmístěných odpad. nádob, nebezpečné složky odpadu 
formou sběrného dvora a pojízdné sběrny. 
 4.12.2000 vydalo MZ obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 6/2000  
„O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území města Trutnova“ a schválilo 
poplatek ve výši 26 Kč za každého poplatníka a kalendářní měsíc, který je složen z 22 Kč – 
náklady na komunální odpad, 2 Kč – 50 % nákladů na separovaný sběr, 2 Kč – náklady  
na správu poplatku. Vyhláška stanoví účel a rozsah platnosti, základní pojmy, nakládání  
se stavebním odpadem, nakládání s komunálním odpadem, povinnosti fyzických osob, 
vlastníka objektu, svozové společnosti, objekty pro individuální rekreaci a poplatek  
za komunální odpad. 
 
 Změnu v placení za svoz odpadu podle nové vyhlášky vysvětlil a zdůvodnil  
na pracovním zasedání zastupitelů v listopadu i při jiných příležitostech starosta Trutnova 
Mgr. Adamec. Hlavním cílem kapitační platby (každý občan zaplatí od 1.1.2001 za odvoz  
a likvidaci domovního odpadu 26 Kč) je úsilí o čistý Trutnov. Při dosavadním známkovém 
systému docházelo k tomu, že velké množství odpadu se dostávalo jinam než patřilo – 
většinou na „černé skládky“ nebo do komínů z kotlů, v nichž lidé, aby ušetřili, spalovali vše 
možné a tím znečišťovali ovzduší Trutnova. Likvidace „černých skládek“ stojí město až 
milion korun ročně, v ekologických dopadech ani nemluvě. (Věřme, že přes počáteční 
nesouhlas některých občanů, se nová vyhláška o odpadech prosadí a přispěje k čistotě města.) 
 
Odpadové hospodářství 
 
 V roce 2000 zaměřila firma Transport Trutnov, s.r.o., hlavní část svých aktivit na svoz 
odpadu od komerčních zákazníků. Největší vývoj byl v oblasti svozu velkoobjemových 
kontejnerů, a to zejména na kontejnerových nosičích avia. 
 Svor komunálního odpadu od fyzických osob zajišťuje v 21 městech a bocích blízkého 
regionu do okruhu maximálně 30 km od sídla společnosti. Množství odpadu produkovaného 
fyzickými osobami neustále narůstá. S tím bezprostředně souvisí růst pracovního výkonu, 
s kterým přímo úměrně korespondují vyšší tržby a vyšší výrobní náklady (zvýšení cen 
pohonných hmot, vyšší náklady na opravy vozidel aj.). V roce 2000 investovala společnost  
převážně do odpadových nádob. Větší investice, např. svozové vozidlo, jsou plánovány 
v rozpočtu až na rok 2001. V současné době zaměstnává společnost 26 pracovníků. 
 Za uplynulý rok svezla společnost na skládku města Trutnova 4 790 t směsného 
komunálního odpadu, 88 t papíru, 863 t skla, 36 t plastu. 



 Ve sběrném dvoře bylo zlikvidováno 211 t komunálního odpadu, 6,3 t barev, 12 t 
lednic, 11 t televizorů, 16 t kovu, 37 kg léků, 379 kg zářivek, 900 kg plastu, 1,1 t skla, 4,1 t 
papíru, 326 kg oleje, 1,6 t autobaterií. (Sběrný dvůr není v žádném případě klasickou 
skládkou odpadu – umožňuje zbavit se nadrozměrného odpadu – matrace, nábytek, kamna, 
nebezpečného odpadu – zářivky, barvy, staré léky). Provozní doba tu je Po 13-17, Stř 7-11,  
Pá 13-17, So 8-12 hodin. Sběrný dvůr slouží jen občanům města, ne podnikatelům  
a organizacím. Likvidace odpadu ve sběrném dvoře je bezplatná – náklady hradí město. 
Využívat služeb sběrného dvora by měli pouze občané, kteří řádně platí za odvoz vlastního 
odpadu. 
 Vozový park firmy: 2 vozidla liaz pres, 1 volvo pres, 1 liaz kuka, 1 kontejnerový nosič 
liaz, 2 vozidla kontejnerový nosič avia. 
 
 
 
 



4. Stavebnictví. Komunikace. 
 
OVŽP MěÚ – oddělení silničního správního úřadu, dopravního úřadu  
a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace 
 
 Přehled významnějších staveb povolených a kolaudovaných zdejším silničním 
správním úřadem, příslušným speciálním stavebním úřadem pro místní komunikace v roce 
2000: 
1.Rekonstrukce místní komunikace v ul. Růžové (Horní Předměstí) v úseku od křižovatky 
s místní komunikací v ulici Palackého po křižovatku se silnicí I/16 v ul. Pražské (zřízeno  
i 12 parkovacích míst). Investorem město Trutnov. 
2.Rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Kopečku (HP) v úseku od křižovatky s místní 
komunikací v ul. Pražská s napojením na rozjezd křižovatky se silnicí I/16 v ul. Pražská –  
Na Struze po křižovatku s místní komunikací v ul. Palackého (zřízeno i 5 parkovacích míst). 
Investorem město Trutnov. 
3.Parkoviště os. aut v ul. u Kauflandu v ul. Horská, HSM, pro 125 os. aut. Vjezd z místní 
komunikace v ul. Mládežnická. Investorem Kaufland, v.o.s. Praha. 
4.Parkoviště os. aut v ul. Pražská (HP) – plocha bývalé ČS Benzina pro 33 aut. Investorem 
město Trutnov. 
5.Rekonstrukce parkoviště v ul. Pražská (pod porodnicí) pro 117 parkovacích stání  
pro os. auta a 6 stání pro autobusy. Investorem město Trutnov. 
6.Parkoviště, chodníky 3. ZŠ Komenského (HP) v rámci stavby Rekonstrukce, dostavba  
a sport. plochy 3. ZŠ. Po dokončení (do 31.8.2001) 35 park. stání pro pracovníky ZŠ, 65 stání 
pro os. auta, 2 pro autobusy, 10 park míst pro os. auta naproti staré tělocvičně v ul. Prokopa 
Holého. Investorem město Trutnov. 
7.Stavební úpravy místní komunikace v ul. Česká (DP) v prostoru styku s okružní 
křižovatkou silnice I/16 v ul. Polská z důvodu změny dopravního režimu v lokalitě Česká 
čtvrť (jednosměrný provoz z ul. Česká do okružní křižovatky. Investorem město Trutnov. 
8.Rekonstrukce místní komunikace v ul. Rolnická (HP) v úseku od křižovatky místní 
komunikace v ul. Vítězná po napojení na místní komunikaci v ul. Čs. armády upraveným 
sjezdem. Investorem město Trutnov. 
9.Rekonstrukce chodníků, vedlejších místních komunikací, veř. osvětlení, rekonstrukce 
oplocení objektu MŠ a likvidace nádrže LTO s úpravou teplovodu ul. U Brány,  
v ul. Volanovská, Pražská a Na Struze. Investorem město Trutnov. 
10.Rekonstrukce chodníků a přeložky inž. sítí v ul. Volanovská, Pražská a Na Struze  
(HP a VM). Investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pardubice. 
11.Zkapacitnění parkoviště U Soudu v ul. Nová (zhomogenizování konstrukce plochy, 
živičný nátěr, dopravní značení, odvodnění). Celková plocha úpravy 2 203 m2. Investorem 
Národní české investice, s.r.o., Trutnov. 
12.Parkoviště a chodník v ul. Gorkého – řešeno v souvislosti se stavbou „Dostavba SONT.“ 
Zřízeno 51 park. míst,  rekonstruován chodník k porodnici. Investor SONT. 
13.Rekonstrukce místní komunikace v ul. Vodní. Investorem město Trutnov. 
14.Oprava místních komunikací v ul. Spojka, Příčná a Za Školou (SP). Investorem město 
Trutnov. 
15.Rekonstrukce místní komunikace v ul. Spojenecká (SP) v úseku od křižovatky s místní 
komunikací v ulici Veleslavínova po křižovatku na Malém náměstí. Investorem město 
Trutnov. 
16.Parkoviště v ul. Lipová (HP) pro 7 os. aut.  Investorem město Trutnov. 
17.Rekonstrukce chodníků v ul. Kpt. Jaroše a Sokolovská (DP). Investor město Trutnov. 
18.Parkoviště u ZPA CZ (SP) pro 14 os. aut. Investorem ZPA CZ, s.r.o. 



19.Parkoviště u ZPA CZ (SP) v úseku od objektu Komerční banky po křižovatku místní 
komunikace v ul. Křižíkova pro 37 os. aut. Investorem město Trutnov. 
20.Parkoviště u Pivovaru Krakonoš (SP) v prostoru vedle Komerční banky s napojením  
na místní komunikace v ul. Zásobní pro 14 os. aut. Investorem město Trutnov. 
21.Rekonstrukce místní komunikace v ul. Zahradní Město v úseku od křižovatky  
s ul. Kryblická po konec ul. Zahradní Město. Investorem město Trutnov. 
22.Parkoviště u hřbitova v ul. Husitská (HP). Bude tu zřízeno (do 31.12.2002) 68 stání  
pro os. auta a 2 stání pro autobusy. Investorem město Trutnov. 
23.Dočasný komunikační příjezd k objektu čp. 208 v ul. Revoluční (DP) dočasně napojen  
na ul. Příčka mezi ul. Vodní a Revoluční. Slouží i jako přístup pro pěší a pro osoby  
se sníženou pohyblivostí. Investorem město Trutnov. 
 
Silniční správní úřad, dopravní úřad, speciální stavební úřad 
 
 V roce 2000 bylo vydáno 412 rozhodnutí k zvláštnímu užívání místních komunikací 
včetně uzavírek, 26 rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci 
zřízením sjezdu nebo nájezdu včetně vzájemného připojení komunikací, 60 ostatních 
písemností (správní řízení, výzvy, sdělení, protokoly) na úseku silničního správního úřadu,  
20 určení stanoviště vozidel pro fyzické a právnické osoby podnikající v silniční dopravě,  
73 povolení zvláštního užívání veř. prostranství, 8 rozhodnutí o udělení licence městské 
autobusové dopravy v Trutnově k provozování dopravních linek, 5 schválení jízdních řádů 
MHD Trutnov a ostatní povolení na úseku dopravního úřadu, 11 stavebních povolení  
na stavby místních komunikací, 15 kolaudačních rozhodnutí na stavby místních komunikací 
včetně rozhodnutí o povolení předčasného užívání staveb, 73 závazných stanovisek 
k územním a stavebním řízení, 25 sdělení k ohlášení stavebních úprav a drobných staveb 
místních komunikací. 
 
Silnice HK, a.s., divize 03 Trutnov, Sportovní 
 
 Na území města Trutnova realizovaly Silnice a.s. Pardubice, divize 03, Trutnov v roce 
2000 následující akce: Rekonstrukce Vodní ulice v období březen až květen v objemu 2 mil. 
korun (II. etapa úplné rekonstrukce komunikace od BAK po Malé náměstí – nové živičné 
kryty a zámková dlažba chodníků). 
 Rekonstrukce ul. Na Kopečku, Růžová v období duben až červen nákladem 1,86 mil. 
korun (úplná rekonstrukce obou ulic včetně nových povrchů ze živice a zámkové dlažby  
v ul. Růžová a povrchu ze žulových kostek v ul. Na Kopečku). 
 Rekonstrukce ul. Příčná, Spojka, Za Školou v termínu červen až červenec v objemu 
932.000 Kč (úplná rekonstrukce spojovacích ulic mezi ul. Vodní a Revoluční, nové živičné 
kryty a zámková dlažba chodníků. 
 Parkoviště u ZPA CZ a Pivovaru Krakonoš v termínu září až listopad v objemu  
2,33 mil. korun (úplná rekonstrukce parkoviště a chodníků spojená se změnou dopravních  
a provozních poměrů, výstavba nového parkoviště u pivovaru na nezastavěném pozemku). 
Ředitel firmy ing. Martin Buštík. 
 
Repare, s.r.o. 
 
 Firma Repare, s.r.o. Trutnov provádí opravy komunikací – výspravy obalovou drtí  
a penetračním způsobem, opravy mostů, opěrných zdí, dopravní značení vozovek, tryskání 
konstrukcí struskou a vodním paprskem. Jednateli firmy jsou Václav Melichar a Miroslav 
Udatný. 



 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2000: 19, průměrná hrubá mzda: 17 023 Kč, obrat 
firmy za rok 2000: 32 mil. Kč. 
 V roce 2000 proběhla rekonstrukce administrativní budovy v areálu firmy 
v Mladobucké ulici 105, Trutnov 4. Po kolaudaci nových prostor firmy se opustilo dosavadní 
sídlo v areálu SÚS v Trutnově – Poříčí. Od ledna 2001 mají zaměstnanci firmy pro svou práci 
moderní zázemí. 
 Firma Repare je držitelem certifikátu systému jakosti ISO-9002, to zaručuje kvalitu 
poskytovaných služeb. 
 Významnější akce firmy v roce 2000: celková rekonstrukce 5 ulic pro Hostinné, 
rekonstrukce opěrné zdi po povodni ve Zlaté Olejnici v délce 54 m pro SÚS Trutnov, 
odstranění škod po povodni v J. Lázních (rekonstrukce propustu) a sesunutého svahu pro SÚS 
Trutnov, provádění letní údržby silnic pro SÚS Trutnov, povrchové úpravy silnic pro TS 
Trutnov, výspravy obalovanou směsí ulic Hřbitovní, Kryblická, Národní, Fibichova, 
Dvořákova, Libče, Voletiny, Kalná Voda a Dolce, výspravy technologií Pratchmatic ulic 
Hřbitovní, Komenského, Novodvorská, Libeč, výspravy technologií Schäfer ulic Smetanova, 
Fibichova, Dvořákova, Skřivánčí a cyklistické stezky na nábřeží. 
 
OVŽP 
 
 V roce 2000 vydal odbor výstavby a životního prostředí MěÚ celkem 1981 rozhodnutí 
(z toho 62 územních rozhodnutí, 375 stavebních povolení, 22 rozhodnutí o demolicích,  
13 nařízených úprav, 211 změn způsobu užívání). 
 
Ohlášení stavebních úprav, drobných staveb, udržovacích prací: 303. 
Bytová výstavba (počet bytových jednotek): 
    zahájení dokončení  rozestavěné 
Rodinné domy  26  32   126 
Bytové domy   40  29   101 
Nástavby, přístavby, 
stavební úpravy RD  13  6   53 
Nástavby, přístavby, 
stavební úpravy BD  56  5   53 
v domech s peč. službou 
a penzionech   8  -   14 
výstavba bytů v nebyt. 
stavbách   4  3   17 
byty získané stav. úpravou 
nebyt. prostor    3  -   14 
modernizace byt. fondu 38  13   113 
 
 Přehled velkých povolených a zkolaudovaných staveb v roce 2000: 
Povolené:  
město Trutnov – „Výstavba WC a sprch pro pláž rekr. oblasti Dolce.“ 
Infineon Technologies s.r.o. – „Nový výrobní areál firmy Infineon, s.r.o. Trutnov  
v ul. Volanovská – I. etapa“ 
Lesy a parky města Trutnova – „Řadové garáže u čp. 513 ul. Úpická“ 
SET A+D, s.r.o. – „Buňková sestava v areálu firmy v ul. Volanovská“ 
Město Trutnov (ORM) – „Rekonstrukce a dostavba 3. ZŠ Komenského čp. 399 
Infineon Technologies, s.r.o. – „Nová výr. hala v ul. Volanovská – II. etapa“ 



Kuhnovi, Černý, Bartoníčkovi, Jakwerthovi, Ondráčkovi, Rosenbergovi – „Komunikace 
k novým rod. domům – U Hřbitova, HSM“ 
Město Trutnov – „Bytový dům 02 – HSM (40 bytových jednotek)“ 
Město Trutnov – „Přistávací plocha – HSM“ (u VČS PHM)“ – Heliport. (Vydáno pouze 
územní rozhodnutí na umístění stavby – stav. povolení vydal spec. stav. úřad dle zákona  
o civ. let). 
Šošovičková – „Stavební úpravy objektu čp. 156, Školní – Čínská restaurace“ 
Radiomobil, a.s. Praha – „Základnová stanice GS – Horská, OkÚ“ 
Státní oblastní nemocnice Trutnov – „Dokončení dostavby SONT – II. etapa –  
1)Hlavní budova – jižní křídlo 
2)RTG – vzduchotechnika 
3)Nová vrátnice 
4)Venkovní osvětlení pro COS 
 
VČE, a.s. Trutnov – „Trutnov-Poříčí VN, TS, rekonstrukce NN, ul. Vrbová“ 
Ericsson Praha – „Stanice telekomunikační sítě Ericsson – 3. operátor na komíně Paja 
Trutnov 3“ 
ČEZ a.s. EPO Trutnov 3 – „Stáčení a skladování chemikálií 1-2 etapa“ 
Benzina, a.s. – „Rekonstrukce ČS PHM Benzina, Polská ul. Trutnov“ 
Společnost Horní Labe, a.s. Bohuslavice – „Skládka Trutnov-Kryblice II – 1.b etapa 
(rozšíření) – severní část“ 
Aral, a.s. Praha – „Plynofikace ČS PHM Aral-Polská ulice“ 
Pratr, a.s. Trutnov – „Stavební úpravy – změna části stavby KARA na tiskárnu Pratr, a.s., 
Trutnov“ 
 
Zkolaudované: 
Ročeň, s.r.o., Praha – „Dům keramiky firmy Ročeň v areálu býv. kasáren“ 
Město Trutnov „Výstavba WC a sprch pro pláž v rekr. oblasti Dolce“ 
Gymnázium Trutnov – „Vestavba šaten a soc. zařízení v budově gymnázia, Jiráskovo náměstí 
– 1. P. P. 
Generální ředitelství  - „Přestavba čp. 10, ul. Svažitá, Trutnov – celní úřad“ 
VČE, a.s., Trutnov – „Kabel NN ul. Na Struze a Pražská“ 
SET A+D, s.r.o. – „Buňková sestava v areálu firmy v ul. Volanovská“ 
Lesy a parky města Trutnova – „Řadové patrové garáže č.p. 513, Úpická“ 
SONT – „Gynekologicko-porodnický objekt.“ 
 V roce 2000 zkolaudoval OVŽP ještě tyto stavby: VČP a.s. Hradec Králové 
„Plynofikace ulice Zahradní Město,“ SONT „Dokončení stavby nemocnice v Trutnově –  
2. etapa“ VČE a.s. Trutnov – „Trutnov-Poříčí VN, TS, rekonstrukce NN ul. Vrbová.“ 
Ericsson Praha „Stanice telekomunikační sítě ericsson – 3. operátor na komíně Paja Trutnov 
3.“ Benzina a.s. – „Rekonstrukce ČE PHM Benzina, Polská, Trutnov.“ Společnost Horní Labe 
a.s. Bohuslavice „Skládka Trutnov – Kryblice II. – 1.b etapa (rozšíření) – severní část.“ 
 
SÚS 
 
 I v roce 2000 spočívala činnost Správy a údržby silnic v běžné údržbě (vysprávky, 
značení, příkopy). SÚS se starala o 675 km st. silnic I. třídy v délce 114 km, II. třídy v délce 
180 km a III. třídy v délce 364 km, dále o 270 mostů.  Akce zadává, pokud jde o práci většího 
rozsahu a.s. Silnice (po výběrovém řízení), hodně také pracuje pro SÚS firma Repare, s.r.o. 
V roce 2000 hospodařila SÚS s rozpočtem 94 milionů korun s 99 přepočtenými pracovníky  
(z toho 26 techniků). Průměrný plat činil v uplynulém roce 11 260 Kč. 



 Nápravy povodňových škod nebyly finančně dosud plně uhrazeny státem (činily  
49 mil. Kč). Jednalo se především o opravy opěrných zdí sousedících s vodním tokem. 
 Zatímco loňská zima stála silničáře 32 milionů, letošní (2000/2001) byla milosrdnější 
– mírnější. Přišla na 28 milionů (/hodně se ušetřilo na posypech – soli i drti). Soli  
se spotřebovalo 4 000 t, drti 4 500 t, solanky 9 000 l (roztok chloridu sodného). Solanka  
se vyrábí ve všech třech střediscích SÚS (Trutnov, Dvůr Králové n.L., Vrchlabí). Škváry  
se na posyp užívalo jen minimálně (prašnost). Podle potřeby (v horách) i písku. 
 SÚS je vybavena strojově v dostatečném množství i kvalitě (zametací stroj, využívaný 
hlavně na horách k likvidaci posypu). Rekonstrukce cechmistrovského střediska (akce  
za 50 mil. Kč) byla zahájena ve DK stejně jako přestavba v Trutnově (za 35 mil. Kč). 
Problémem provozu SÚS je úmyslné poškozování silničního značení, divoké skládky. Sklizeň 
z ovocného stromoví prakticky neexistuje – pro nákladnost a nezájem. Stromoví se udržuje, 
obnovuje – za jeden skácený se vysazuje pět dalších (lípa, jeřáb, bříza). 
 
Odbor rozvoje města 
 
 I v posledním roce 2. tisíciletí byla činnost na úseku rozvoje města a územního plánu 
velmi bohatá. Byla dokončena  řada akcí zejména v oblasti dopravy a byly zahájeny důležité 
akce v oblasti školství a bydlení. 
 V oblasti lesního hospodářství pokračovala regenerace stávajících porostů v majetku 
města, která je dotována státem. Město na ni vynaložilo celkem 816.000 Kč, z čehož činila 
státní dotace 599.000 Kč. Akce bude pokračovat v dalších letech. 
 Na úseku dopravy činily celkové náklady 60 252 000 Kč. Město přispělo firmě 
OSNADO na provoz MHD 2 850 000 Kč a na nákup dvou nových autobusů 3 639 000 Kč. 
 Byla dokončena největší dopravní stavba – rekonstrukce ulice Na Struze a 
navazujících ulic Růžová, Na Kopečku, Lužická a Horní Předměstí. Na tuto akci bylo městem 
vynaloženo 13 581 000 Kč. 
 V souvislosti s touto stavbou byla vybudována dvě parkoviště jednak v prostoru  
po bývalé čerpací stanici Na Pražské, jednak při ulici Na Struze pod bývalou porodnicí 
celkovým nákladem 7 178 000 Kč. Menší parkovací plochy byly vybudovány menší 
parkovací plochy v ulici Novodvorská a Lipová a rozšířeno parkoviště pod Městským úřadem 
nákladem 535.000 Kč. 
 V průběhu roku byla realizována řadu let slibovaná a po technické stránce velice 
náročná kompletní rekonstrukce ulice Zahradní Město nákladem 7 967 000 Kč. 
 Významné komunikační zlepšení přineslo i dokončení ulice Vodní včetně přilehlých 
uliček Spojka, Příčka a Za Školou a rekonstrukce ulice Spojenecká. Ve Vodní ulici vznikla 
nová parkovací místa. Celkový náklad činil 4 982 000 Kč. 
 Významnou stavbou pro město, i když nevelkou rozsahem, bylo vybudování přistávací 
plochy pro vrtulník, která vyřešila problémy při zásahu letecké zdravotní služby. Celkový 
náklad byl 520 000 Kč. 
 V roce 2000 došlo k řadě statických poruch opěrných zdí, které musely být opraveny. 
Jednalo se o opěrnou zeď Hluboký příkop, Zahradní Město, v zahradnictví na Kryblici,  
Za Řekou, Kryblická a Barvířská. Celkové náklady na opravy opěrných zdí činily  
2 654 000 Kč. Při opravě opěrné zdi v ulici Zahradní Město byla opravena i do provozu 
uvedena fontána. 
 V roce 2000 byla také vydlážděna žulovou dlažbou jedna z posledních prašných ulic 
v centru města – ulice Rolnická. Nákladem 828 000 Kč. 
 Pro zlepšení dopravní situace v okolí Komerční banky byla provedena oprava 
komunikace a parkoviště u ZPA celkovým nákladem 2 523 000 Kč. 



 Mimo uvedené stavby byla realizována v odvětví dopravy řada menších akcí. 
Pokračovalo se v rozšiřování zastávek MHD a parkovacích automatů. 
 V oblasti vodního hospodářství bylo celkově vynaloženo 3 125 000 Kč. největší akcí 
byla regulace potoka Voletiny s celkovým nákladem 1 766 000 Kč. Dála byly prováděny 
drobné opravy a odbahnění rybníků. 
 Na úseku školství bylo vynaloženo 22 544 000 Kč. Nejvýznamnější akcí bylo zahájení 
rekonstrukce a dostavby ZŠ Komenského nákladem 17 714 000 Kč. Z toho činila  
12 500 000 Kč státní dotace. Stavba by měla být dokončena v roce 2002. 
 Ve škole v Poříčí byla realizována půdní vestavba družiny částkou 2 565 000 Kč. 
 Významnou akcí byla i rekonstrukce oplocení MŠ Na Struze v částce 1 146 000 Kč, 
která významnou měrou přispěla ke zlepšení vzhledu města. 
 V oblasti kultury bylo v roce 2000 čerpáno 6 043 000 Kč. Největší akcí bylo 
dokončení oprav střechy a fasády Národního domu v hodnotě 3 266 000 Kč. Na tuto akci 
přispěl stát z fondu regenerace. 
 V oblasti tělovýchovy vynaložilo město na odboru rozvoje částku 20 423 000 Kč. 
Dotace na provoz zimního stadionu, krytého bazénu, fotbalového stadionu a letního 
koupaliště činily celkem 8 435 000 Kč. 
 Na koupališti bylo vybudováno hřiště pro děti a pěstován trávník celkovým nákladem 
2 964 000 Kč. 
 V krytém bazénu byla dokončena rekonstrukce technologického zařízení kompletní 
rekonstrukcí vzduchotechniky v hodnotě 6 572 000 Kč. Byla rekonstruována střecha 
klubovny tenisu nákladem 1 055 000 Kč a vybudováno sociální zařízení na pláži v Dolcích 
celkovým nákladem 802 000 Kč. 
 V oblasti bydlení a územního rozvoje bylo vynaloženo 31 123 Kč. 
 V Horním Starém Městě byl nákladem 5 972 000 Kč dokončen bytový dům 01  
a ve spolupráci s CZ holdingem Pardubice byla zahájena výstavba bytového domu 02,  
do které město vložilo státní dotaci ve výši 1 840 000 Kč. Rozestavěna byla nástavba  
na bytovém domě čp. 261-264 na Kryblici částkou 4 000 000 Kč (z toho činila státní dotace  
2 000 000 Kč). 
 Na rekonstrukce výměníkových stanic vynaložilo město 3 333 000 Kč. Byly 
rekonstruovány VS 34 a VS 36 na Zelené Louce a rekonstruováno potrubí propojující VS 31  
a VS 28. Na rekonstrukci VS 34 a VS 36 dostalo město státní dotaci z programů ČEA ve výši 
340 000 Kč. 
 Na plynofikaci ulice Zahradní Město byl poskytnut příspěvek VČP ve výši  
600 000 Kč. 
 Na vybudování přípojky elektřiny pro výrobní halu Infineonu město přispělo VČE 
částkou 2 640 000 Kč. 
 Na úseku územního plánování pokračovaly práce na regulačním plánu zóny Nové 
Dvory, pokračovalo zpracování 1. změny úz. plánu města. Byly zahájeny práce  
na strategickém rozvoje města. 
 Pokračovaly práce na digitální mapě města a na městském informačním a orientačním 
systému. Celkové náklady vynaložené v této oblasti činily 1 381 000 Kč. 
 Na ochranu životního prostředí bylo v roce 2000 vynaloženo 380 000 Kč. 
 V oblasti sociální péče bylo vynaloženo 736 000 Kč na opravy domova důchodců  
a stacionáře na Kryblici. 
 Technické služby zajišťovaly hlavně provoz a údržbu komunikací, veř. zeleně, 
dětských hřišť a veřejných WC. Celkové náklady činily 20 612 000 Kč. Správu a provoz  
veř. osvětlení zajišťovala firma Štěpánský a Fišer. 



 V rámci přidělených účelově vázaných prostředků ve výši 3 425 000 Kč zajistily TS 
mj. opravu povrchu komunikace Volanov – Oblanov – nákladem 1 800 000 Kč, nákup 
vysavače na psí exkrementy v částce 162 000 Kč a sněhové radlice v částce 262 000 Kč  
a opravy povodňových škod ve výši 299 000 Kč. 
 Všechny akce realizované v roce 2000 přispěly významnou měrou ke zlepšení 
životních podmínek obyvatel a vzhledu našeho města. 
 
BAK, a.s. 
 
 Rok 2000 byl po několika letech útlumu prvním rokem, kdy došlo ve stavebnictví ČR 
k mírnému oživení. Pozitivně se projevila prorůstová opatření vlády uplatněná ve státním 
rozpočtu, přínosem byly i tzv. pobídky zahraničním investorům. Ti mohli za určitých 
podmínek získat daňové úlevy a investovali díky tomu v ČR daleko více než v minulých 
letech. 
 Ve stavebnictví však dále probíhal proces, který znamenal další úbytek stavebních 
kapacit. Z trhu odcházely malé stavební firmy, ale i subjekty velké. Zmizely i dvě firmy 
z první desítky stavebních firem, protože neustály náročnější podmínky bankovních domů, 
které si začaly dělat „pořádek“ a více dbaly na návratnost úvěrů. 
 BAK a.s. v tomto roce dosáhl lepších výsledků, i když pro rozvoj firmy by bylo třeba 
výraznějšího zlepšení. Tržeb na prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2000 bylo dosaženo 
za 1 miliardu a 212 milionů Kč. Vyprodukovaný zisk činil 7,4 mil. Kč, počet zaměstnanců 
750 (dalších 2000 pracovalo v dceřiných společnostech). Firma se v roce 2000 posunula  
na 12. místo ve stavebnictví v ČR. (V žebříčku CZECH TOP 100 nejlepších firem  
ve stavebnictví). 
 V roce 2000 pracoval v Trutnově BAK a.s. především na další části dostavby  
a rekonstrukce Státní oblastní nemocnice – zde bylo prostavěno 42 mil. Kč a na rekonstrukci 
3. ZŠ Komenského – tady prostavěno 27 mil. Kč. 
 Firma BAK postavila i v roce 2000 řadu významných staveb pro tuzemské i 
zahraniční investory, pro soukromé investory i pro stát. mezi nejpěknější a nejvýznamnější 
zakázky patřila stavba Domov důchodců Dvůr Králové, která nejen perfektně slouží jeho 
obyvatelům, ale byla právem pro svou zdařilost přihlášena do několika prestižních soutěží. 
(Tuto stavbu vyprojektoval trutnovský ateliér ATIP arch. Vokatého). Generálním ředitelem 
a.s. BAK je Jaroslav Rufer. 
 
Průmstav, s.r.o. 
 
 V roce 2000 přispěla stavební společnost Průmstav Trutnov, s.r.o., držitel certifikátu 
kvality ČSN EN ISO 9002 k lepšímu vzhledu Trutnova, např. zdařilou opravou fasád, 
především budovy Národního domu. V rekreačním zařízení Dolce postavila sociální zařízení, 
v současné době provádí nástavbu bytového domu na Kryblici v ulici M. Gorkého (tady 
vzniká 15 nových bytů). 
 V roce 2001 zamýšlí Průmstav zintenzivnit nejen výstavbu nových bytových, 
občanských i průmyslových staveb, ale podílel se i na opravách a rekonstrukcích stávajících 
objektů a na zateplování budov. 
 
Hipet domus, veř. obch.společnost 
 
 V roce 2000 přes relativně nepříznivou hospod. Situaci byly v Nových Dvorech 
prodány 4 parcely pro rod. Domy a 2 domy byly rozestavěny. Dokončena byla vila  



Dr. Houšky nápadná svým netradičním architektonickým pojetím – laická veřejnost ho 
nepřijímá zcela s nadšením. 
 V Nových Dvorech, ke staví veřejná obchodní společnost Hipet domus, se oproti 
počátku v roce 1996-97 stavební ruch uklidnil – je tu dnes příjemné bydlení. Vytvořily se zde 
poměrně dobré sousedské vztahy – obyvatelé pořádají společné sportovní a zábavné akce  
pro děti i dospělé. Společnost Hipet domus i někteří obyvatelé lokality (40) mají výhrady proti 
konceptu územního plánu. Návrh ateliéru Atip Trutnov podle nich postrádá více zeleně a 
společných prostor v zástavbě. Územní plán  Nových Dvorů (ing. Vít) schvaluje městské 
zastupitelstvo. 



5. Průmyslová výroba. 
 
Pivovar Krakonoš 
 
 Výroba piva v roce 2000 vzrostla oproti roku 1999 o 13 718 hl (o 11,51 %). Odbyt 
piva se zvýšil celkem o 2 978 hl, z toho cisternou do pivovaru v Hlinsku bylo prodáno  
o 2 515 hl více desítky světlé. Odbyt sudového piva vzrostl o 686 hl – odbyt lahvového piva 
poklesl o 223 hl. Dále se zvyšuje podíl sudového piva, který v roce 2000 činil 58,91 %. Odbyt 
piva se zvýšil zvláště v 1. pololetí 2000, zvláště v únoru, květnu a červnu, naopak pokles byl 
v červenci, v září a prosinci. Snížil se export do SRN z 1 286 hl na 820 hl. Odbyt v 1. pololetí 
výrazně ovlivnilo teplé počasí, které trvalo od Velikonoc do června. 
 Prodej zboží proti roku 1999 poklesl, nejvíce prodej minerálek, Dia piva a Pito piva. 
Vliv na pokles mělo otevření megamarketů Kaufland a Prima v roce 1999 v Trutnově, které 
snížilo počet zákazníků a odbyt. 
 Počet zaměstnanců se nezměnil (66), průměrná měsíční hrubá mzda vzrostla  
o 1 179 Kč na 14 505 Kč. 
 Na stáčírně lahví byla v říjnu vyměněna myčka lahví (byla nejstarší částí stáčecí 
linky). Bylo opraveno ohrazení pivovaru, začalo se s dokončením I. patra KEG haly, 
pokračovala obnova autoparku na rozvoz piva. V roce 2001 se počítá s výměnou stávající 
přepravky na lahve za nové kompaktní, s dokončením KEG haly, s opravou „Pivovarské 
restaurace.“ Z hlediska udržení zákazníků bude třeba postupně zavádět komplexní marketing 
a připravovat se na zavádění norem ISO pro dodržování kvality výrobků. 
 
 V roce 2000 se vyrobilo 26 717 hl světlé 10, 1 344 hl tmavé 10, 104 487 hl 12 světlé, 
333 hl 14 světlé. Celkem 132 881 hl. 
 Odbyt činil 128 760 hl celkem – z toho 75 850 hl sudy, 49 345 hl lahve, 3 365 hl 
cisterny. 11 123 hl 10 světlé – sudy, 10 893 hl lahve, 3 565 hl cisterny. Dále 1 054 hl  
10 tmavé – sudy, 192 hl lahve, 1 176 hl 11 světlé – lahve, 63 673 hl 12 světlé – sudy,  
36 833 hl lahve, 251 hl 14 světlé – lahve. 
 Prodej zboží: 389 hl Pito – lahve, 210 hl Dia – lahve, 1 672 hl Nealko, minerálky 
4 110 hl. Tržby za zboží činily 9,862.000 Kč, z toho prodejna celkem 5,433.000 Kč. Krmné 
odpady 3 062 t, kvasnice 1 670 hl. 
 Ředitelem pivovaru Krakonoš je Karel Janko, náměstkem ing. František Pechek. 
 
Ekvita, s.r.o. 
 
 Firma EKVITA, s.r.o., Náchodská 6, pokračovala v roce 2000 v pozitivním vývoji  
a prosazování strategie z roku 1999. Odklon od textilního strojírenství a zaměření se na přesné 
obrábění a kompletaci montážních celků přinesl firmě neobvyklý nárůst objemu zakázek. 
 Tržby za rok 2000 zvýšila Ekvita o 31 % oproti roku 1999 – dosáhly celkové výše  
96 mil. korun. Bohužel nepříznivý vývoj v posilování Kč oproti EUR nezajistil odpovídající 
nárůst zisku, hodně potřebného pro další investice do technologií a budov. 
 Současný výrobní program tvoří soukací stroje pro polyamidová vlákna Sahm 100, 
výroba řezacích válců pro skartační stroje na likvidaci dat, stroje pro zpracování starého 
kartonu – Pac Master, převodovky pro malou mechanizaci Agria, lisy na zpracování papírové 
drtě ze skartačních strojů. 
 Přestože v Ekvitě je průměrný výdělek 11 812 Kč, potýká se s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Situace se řeší dovozem pracovníků  



ze Slovenské republiky a z dlouhodobého hlediska spoluprací s učňovskými středisky 
v Trutnově. V současné době umožňuje praktický výcvik deseti žákům 3. ročníku SOU 
Trutnov. Spolupracuje v tomto směru i se SOU Malé Svatoňovice. 
 Společnost Ekvita je i nadále stabilním dodavatelem práce pro řadu firem v regionu  
od zpracování plechu až po povrchové úpravy. Ředitelem Ekvity je Jaromír Jeleček. 
 
ABB Energo 
 
 ABB Energo, s.r.o., vstoupil v roce 2000 do osmého roku existence firmy v Trutnově. 
V lednu ABB ověřoval, jak zvládl přechod do roku 2000 s využíváním IT ve svých výrobcích 
a systémech. V období od 28.12.1999 až do 2.1.2000 drželi pracovníci ABB nepřetržitou 
pohotovost tak, aby byli připraveni řešit problémy, které by se vyskytly u zákazníků ABB. 
Přes katastrofické předpovědi proběhl přechod do roku 2000 bez větších problémů. Při řešení 
některých menších ocenili zákazníci ABB dobrou připravenost a pohotovost. 
 V únoru se konal již 3. firemní ples ABB za účasti představitelů města a sesterských 
ABB firem. I letos provedla předtančení tělesně postižená mládež sportovního klubu AKÁDA 
Janské Lázně (s ním má ABB dlouholetou sponzorskou smlouvu). 
 K 3. setkání Klubu uživatelů generátorových ochran se uskutečnilo v dubnu 
v trutnovském hotelu Patria (40 účastníků). V květnu došlo v souladu se zájmy a strategií 
ABB Group k přejmenování ABB Energo, s.r.o. na ABB s.r.o. a ke změně sídla do Prahy. 
Firma se připravovala na Dny otevřených dveří ABB Energo. 
 V červnu se konal již potřetí Open House 2000 (Dny otevřených dveří ABB Energo) 
za účasti více než 700 zákazníků (odborné přednášky, procházky Trutnovem a jeho okolím, 
dva zábavné večery na novém trutnovském letním koupališti. Zaměstnanci ABB se zúčastnili 
Sportovního dne v Jablonci n. Nisou. 
 V době červencové dovolené se podařilo rekonstruovat řídící systémy dohodou  
s VČE, a.s. 
 Mezinárodního strojírenského veletrhu se v Brně ABB nezúčastnil (kompenzováno 
uspořádáním akce Open House 2000 v červnu). 
 V říjnu a v listopadu bylo provedeno přestěhování útvaru Ekonomika a finance  
do Brna, kde vznikl útvar „Sdílených služeb.“ Současně došlo i k ukončení výroby 
elektromechanických ochran, která byla prodána firmě Dohnalem, s.r.o. Znamenalo to konec 
tradiční elektrotechnické výroby, jejíž historie i počátky souvisí s aktivitami býv. s.p. ZPA. 
Na konci roku 2000 byla uzavřena řada nových kontraktů, z nichž nejvýznamnější byl  
na dodávku řídícího systému a ochran pro Chemopetrol Litvínov. 
 V prosinci došlo ke sloučení všech ABB společností v ČR do jednoho právního 
subjektu ABB s.r.o. s několika provozovnami v ČR. Mezi ně patří i provozovna v Trutnově. 
 
Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o. 
 
 Koupí Siemens Electromechanical Components, předního evropského výrobce relé  
a konektorů doplnila (od konce roku 1999) Tyco internacionál, Ltd., svůj výrobní sortiment 
aktivních a pasivních součástek elektrických obvodů o relé, konektory, sensory, hybridní 
obvody a mikromoduly. Tyto produkty se velmi dobře uplatňují na rychle rostoucích trzích 
komunikací a automobilového průmyslu. „Po vstupu nového majitele zůstal stávající výrobní 
program zachován, nyní dochází k jeho rozšíření,“ zdůraznil ing. Petr Košina, gener. ředitel 
společnosti Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o., jejíž roční obrat dosahuje dvou miliard 
korun. 
 Přesun výroby z Berlína dokládá spokojenost nového vlastníka (Společnost Tyco 
Electronics EC vlastní v Trutnově dva největší objekty v průmyslovém areálu v centru města) 



s kvalitou a úrovní práce trutnovského závodu. K dobrému jménu trutnovského závodu 
přispívá i zkušenost pracovníků – elektrotechnická výroba má v Trutnově více než 
šedesátiletou tradici. Efektivně prosperující firma je i pro město přínosem nejen  
o zaměstnanosti, zakázkami pro místní firmy, daněmi a poplatky, ale i sponzorskou pomocí. 
 Rozhodující a významná fakta, události Tyco Electronics EC Trutnov v roce 2000: 
Siemens Elektropřístroje je v Obchodním rejstříku změněna na Tyco Electronics EC Trutnov 
(24.2.). Odbyt EC v Trutnově zrušen – předáno do Kuřimi (1.4.). V Trutnově končí GŘ  
p. Dr. Eickholt (31.5.). Novým gener. ředitelem ing. Petr Košina (1.6.). Probíhá převod 
výroby relé MSR z Berlína do Trutnova (červen). Oslava výroby 100 000 000tého relé  
MINI K (25.8.).  Převod výroby Mikro K do Trutnova, stěhování strojů (28.8.). Oslava jedné 
miliardy mechanických dílů vyrobených pro relé v prvovýrobě (27.9.). Tyco Electronics 
Corporation koupilo firmu AXICOM ve Švýcarsku (2.11.). Celkový počet pracovníků  
ve firmě Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o., dosáhl 832 (31.12.2000). 
 Tyco v Trutnově vyrábí pod novým modrobílým logem (od prosince 99). Pokračuje 
přitom v produkci nových generací, která byla zahájena již v roce 1993 po odkoupení části 
býv. st. podniku ZPA společností Siemens. S příchodem nového vlastníka získala společnost 
novou dynamiku a její, dnes pouze české vedení společně se všemi pracovníky naplňuje 
úspěšně strategii Tyco Electronics. 
 
ZPA CZ, s.r.o. 
 
 Společnost ZPA CZ, s.r.o., pokračovala i v roce 2000 ve svém výrobním programu 
v oblasti elektrotechniky. Výrobky nacházejí uplatnění u rozvodných energetických závodů, 
kde jsou používány k regulaci a měření odběru dodávané elektrické energie, ale i u řady 
dalších odběratelů. Tradiční výrobek, přijímač hromadného dálkového ovládání, umožňuje 
dodavateli energie na dálku měnit v průběhu dne tarify a tím i její cenu. Nový výrobek 
jednofázové a třífázové elektronické elektroměry, slouží k měření spotřeby elektrické energie 
v jednotlivých tarifech, které jsou přepínány pomocí přijímačů hromadného dálkového 
ovládání. 
 V minulých letech převážnou část produkce představovala sériová výroba přijímačů 
hromadného dálkového ovládání, která ovšem začala v posledních několika letech stagnovat. 
V loňském roce došlo v sériové výrobě k významné změně, když se podařilo rozběhnout více 
než rok připravovanou výrobu jednofázových i třífázových elektronických elektroměrů, které 
byly vyvinuty na základě zakoupené licence od švýcarské firmy EMU Elektronik AG, 
přičemž objem výroby elektroměrů se přiblížil úrovni tradiční výroby. Společnost zajišťovala 
i nadále dodávky energií a další služby v rámci areálu bývalého st. podniku ZPA Trutnov, 
především pro firmy Tyco Electronics, Infineon Technologies, Siemens-Nízkonapěťová 
regulační technika, ABB a Delvita.  
 Díky zavedení nové výroby se podařilo v roce 2000 zvýšit tržby na 331 mil. Kč oproti 
203 mil. Kč v roce 1999. Většina produkce a služeb našla uplatnění v tuzemsku, vývoz dosáhl 
objemu 39,5 mil. Kč a byl směrován především na Slovensko. Rozvoj výroby umožnil 
vytvořit nová pracovní místa a zvýšit tak během roku 2000 počet zaměstnanců z 283 na 335  
a tím přispět k udržování zaměstnanosti v regionu. Růst výroby byl také provázen výrazným 
zvýšením produktivity, která, měřena tržbami na pracovníka, vzrostla o 53 %, když tržby  
na pracovníka v roce 1999 dosáhly 712.000 Kč a v roce 2000 již 1,089.000 Kč. 
 Lze konstatovat, že po letech stagnace tradiční výroby a usilovného hledání se 
podařilo v roce 2000 najít a zavést výrobní program, který slibuje rozvoj firmy do dalších let. 
V roce 2001 je plánován zhruba 5 % nárůst tržeb při nezměněném počtu pracovníků, přičemž 
tento nárůst bude tvořen především zvýšením prodeje jednofázových i třífázových 
elektronických elektroměrů. (Gener. ředitelem ZPA CZ je ing. Jaroslav Jirman). 



 
Infineon, s.r.o. 
 
 Celkový obrat téměř 2 miliardy korun dosáhla v obchodním roce od 1.10.99 do 
30.9.2000 s.r.o. Infineon Technologies Trutnov. V porovnání s minulým obchodním rokem, 
kdy tento významný výrobce optických kabelů a optoelektronických převodníků utržil  
862 mil. korun, jde o více než 120 % nárůst. Veškerá produkce trutnovského Infineonu  
se exportuje – hlavními odběrateli jsou počítačová firma IBM, Fujitsu a Sun. Podle gener. 
ředitele společnosti Wernera Bernarda počítají v Trutnově s růstem hlavních ekon. ukazatelů  
i v obch. roce 2000/2001. (Tento nový obch. rok se rozjel dobře – za 1. čtvrtletí činily tržby 
600 mil. korun. 
 Trutnovská firma působila ve městě jako součást koncernu Siemens už od roku 1994. 
Pod současným názvem vyvíjí činnost od loňského ledna. Je tak nejmladší dceřinou 
společností mnichovské Infineon Technologies AG. V minulém roce měla tržby 7,28 miliardy 
eur a hrubým ziskem 1,67 miliardy eur je největším producentem polovodičů a čipů v Evropě 
– na světě jí patří osmá příčka. 
 V Trutnově je v plném proudu organizačně a investičně náročný projekt mateřské 
Infineon, podpořený navíc investičními pobídkami ze strany české vlády. Značná část výroby 
již byla převedena z Německa do České republiky. Vedle konektorů pro kabely s optickými 
vlákny a ve světě unikátní výroby optoelektronických převodníků budou z Berlína, kde je 
vývojové středisko společnosti, postupně do Trutnova přecházel další speciální výroby. 
 V druhé polovině roku proto vybudoval Infineon v trutnovské průmyslové zóně 
Volanov  za 175 mil. korun novou továrnu. Postavena byla i druhá výrobní hala (za stejnou 
sumu). Náklady na vybavení nových provozů moderními technologiemi dosáhly 800 milionů 
korun. Do rozšíření výroby a komplexního rozvoje trutnovského výrobního podniku plánuje 
mnichovská společnost investovat jen v obchodním roce 2000/2001 více než jednu miliardu 
korun. 
 Postupné rozšiřování výroby Infineon Trutnov znamená zhruba 700 nových prac. míst. 
Nyní tu už pracuje přes 1000 lidí. Do konce září chce trutnovská společnost dosáhnout 
plánovaného stavu až 1 300 zaměstnanců. Zájem má jak o dělnické profese v oboru elektro, 
tak o špičkové vysokoškoláky pro oblast elektronických systémů, optoelektroniky se 
znalostmi laserové techniky, technology, ale i o pracovníky jakosti nebo počítačové experty. 
 V lednu 2000 začínal Infineon Technologies se 450.000 zaměstnanci. Příchod 
Infineonu do Trutnova pomohl podstatně k snížení nezaměstnanosti v okrese. 
 
Hospodaření Texlenu 
 
 Výsledky hospodaření jednotlivých společností skupiny Texlen (Texlen Linen a.s., 
Texlen a.s., Texlen-Přádelna a.s., Texlen-Lena a.s., Texlen-TLK a.s. a Texlen-Bělidlo a.s.)  
za rok 2000 se ukazují jako velmi úspěšné. Po několika letech se podařilo dosáhnout 
výraznějšího zisku – zhruba 50 mil. Kč. Udrží-li se tento výsledek i v příštích letech, povede 
to ke konsolidaci celé skupiny (loňský výsledek totiž stále zaceluje minulé ztráty). 
 Výsledky roku 2000 jsou velmi dobré ve srovnání s plánem, který nebyl nijak lehký,  
i v poměru ke skutečnosti předcházejících let. Obrat skupiny Texlen dosáhl 1.042 mil. Kč  
(tj. o 6 % více než v roce 1999 a o téměř 4 % lepší výsledek než plán). Na tomto obratu se 
z 65 % podílel export, jehož celková hodnota – 677 mil. Kč – byla o 22 mil. Kč vyšší než 
v minulém roce. 
 Potěšitelný nárůst vykázal i prodej v tuzemsku (365 mil. Kč) hlavně díky větším  než 
plánovaným zakázkám zejména pro armádu. Navýšení prodeje v tuzemsku, přestože prodej 
velkoobchodům a maloobchodu spíše stagnoval – proti roku 1999 téměř o 40 mil. Kč, bylo 



tak vedle enormní expanze prodejů do Francie hlavním prodejním úspěchem roku. Pomohlo 
to překonat absolutní propad prodeje přes české exportéry, kde nejvýznamnější byl pád 
Comorosu (při postupně utlumovaném prodeji dosáhl hodnoty necelých 20 mil. Kč za rok), 
který si jako nástupce Centrotexu dělal na začátku roku velké ambice. Dosažené hodnoty 
z pohledu prodeje zboží byly založeny na splnění plánu výroby. Došlo v podstatě k zajištění 
všech hlavních ukazatelů hmotné výroby. 
 Nejlepší výsledky byly dosaženy ve výrobě přízí, kde plán předpokládal udržení 
úrovně roku 1998, ale skutečnost byla téměř o 12 % lepší. 
 V roce 2000 splnil Texlen také všechny povinnosti při splácení bankovních  
a dodavatelských úvěrů, leasingů a další závazky. Lepší organizací práce, jak udává předseda 
představenstva a generální ředitel podniku Petr Vik, byl snížen počet pracovníků  
na současných šestnáct set. 
 Pouhé udržení loňských výsledků v tvrdé realitě roku 2001 bude znamenat hodně. 
V tomto roce bude třeba řešit výrazný nárůst cen lnářských i jiných materiálů, ale i špatnou 
sklizeň (loňskou) domácích lnů. Promítnutí těchto vlivů do plánu na rok 2001 představuje 
desítky, miliony korun zvýšených nákladů. 
 Základní jmění holdingu činí 626 milionů korun. Majoritním vlastníkem je společnost 
Texlen Linen. 
 Po celý rok 2000 chybělo z důvodu nemoci a úrazu 156 pracovníků. Tyto ztráty  
se musely nahrazovat přesčasovou prací, která zvyšuje výrobní náklady a tím i ceny výrobků. 
Nejvíce přesčasová práce vzrostla v Přádelně (o 81 % na 6,58 %), nárůst o více než 50 % 
v provozovně Bělidlo (7,18 %). Nejvyšší nemocnost vykázalo Bělidlo – 15,77 %. (K hlavním 
příčinám nemocnosti patří mj. průvan v provozech, špatná regulace teploty a relativní vlhkosti 
vzduchu, nepřiměřená fyzická námaha, zbytečná noční práce, špatná organizace práce, 
nedodržování bezpečnostních předpisů). 
 V červnu 2000 získal Texlen certifikát jakosti ISO 9001. Po půl roce práce podle 
tohoto systému byly stanoveny cíle jakosti pro rok 2001, shrnutých do 15 bodů. 
 S první prodejnou výrobků Texlenu se počítá v prostorách objektu Texlen –Přádelna, 
a.s., Horní Staré Město. Prodejna bude zpřístupněna pro všechny zaměstnance holdingu. 
Nabídka zahrne široký sortiment výrobků Texlenu – rozšířena bude i o některé výrobky 
určené výhradně pro export, zahrne i oděvní tkaniny a tradiční texlenské výrobky z řad nití  
a přízí, kusového zboží, bytových textilií a technických tkanin. 
 Organizační uspořádání Texlenu (od 1.7.1999): V roce 1999 došlo podle záměru 
k realizaci projektů, které vedly k snížení počtu subjektů v rámci holdingu Texlen. V únoru 
vznikla společnost Texlen-Přádelna, když byla založena z majetku Texlenu-Vochlovna  
a přádelny 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. 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 přemísťován do Mladých Buků, stává se Texlen, a.s., společně s Texlenem Linen, a.s. 
firmami, které budou zajišťovat prodej. Sloučením Texlenu-Přádelny, TLK a Bělidla bude 
plánovaný záměr centralizace holdingu završen. 
 
SET A&D, s.r.o. 
 
 Rok 2000 znamenal pro společnost definitivní oddělení od původní mateřské firmy 
Siemens Elektropřístroje. V 2. polovině roku vznikaly nové samostatné centrální orgány 



v čele s mladými perspektivními pracovníky (z bývalé Siemens). Koncem roku 2000 se začala 
psát historie zcela samostatné společnosti Siemens s výrobními prostorami v nové hale  
ve Volanově a s jednou dílnou v ZPA. Celý tento proces zakončen přejmenováním 
společnosti na Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o., Trutnov, Volanovská 516. 
Výrobní program zahrnuje výrobu elektromechanických přístrojů (pomocné stykače, 
vybavovací mechanismy pro nadproudová relé), osazování plošných spojů pro další výrobky 
závodů Siemens, pro řídící systémy BUS, senzory, induktivní a optická čidla pro bezkontaktní 
snímání plochy, klasické i toroidní transformátory. Firma zaměstnává 530 pracovníků – 
mladých kvalifikovaných pracovníků se nedostává – proto intenzivní spolupráce se SŠ 
v oboru elektro. 167 zlepšovacích návrhů přineslo užitek ve výši 981 000 Kč. K snížení 
nemocnosti (aby pod 6 % je zajištěno pro pracovníky bezplatné plavání, masáže aj.). 
Sponzorské dary činily v roce 2000 470 000 Kč. Firma usiluje v novém tisíciletí o udržení  
a zvyšování technické know-how oblasti technologie výroby a systému zabezpečování 
kvality, o zdokonalování logických procesů. 
 
Dukla CZ, s.r.o. 
 
 Dukla CZ, s.r.o., Elektrárenská 390, Trutnov 3 – základní údaje za rok 2000 a jaro 
2001: 
1.Založení samostatné firmy 9.3.2000, zakladatel ČKD Dukla, a.s., Praha. 
2.Sortiment výrobků:  
a) Tlakové nádoby pro topné systémy (expanzní nádoby s membránou od 2,5 bar do 10 baru 
4–1000 litrů, expanzní nádoby s membránou pro solární systém 10 bar 4-50 litrů, akumulační 
nádrže pro nabíjecí systémy). 
b) Tlakové nádoby pro vodárny a čerpací stanice (nádoby s vakem pro vodárny do 1000 litrů, 
nádoby s membránou pro vodárny do 320 litrů, tlakové nádoby pozinkované bez membrány 
pro vodárny). 
c) Aparáty pro úpravny vody (pískové filtry, dvouproudové, dvouvrstvé filtry, univerzální 
změkčovací filtry, směsné filtry, ionexové filtry s inertní regenerací, tlakové a beztlaké 
zásobníky, odplynovače, nádrže na chemické roztoky, injektory pro dopravu sypkých hmot, 
injektory pro ředění regeneračních roztoků, provzdušňovací věže, výměníky tepla, nádrže  
pro externí regeneraci, blokové úpravny vod k doplňování teplovodních a horkovodních sítí, 
lamelové separátory, radiální lamelové čiřiče, stojaté tlakové zásobníky, barbotážní 
výměníky, uvolňovače, rozpouštěcí solné nádrže, flokulační komory, magnetické úpravny 
vody). 
d) Vzduchojemy (vzduchojemy jednoprostorové, vzduchojemy dvou prostorové). 
e) Díly pro zhotovení potrubních tras úpraven vod (potrubí ocelové, potrubí ocelové nerezové, 
potrubí ocelové pogumované, potrubí plastové, podpěry a závěsy potrubních tras). 
 
3.Společnost se podílí na odstraňování starých ekologických zátěží v areálu bývalého závodu 
v Sokolské ulici za finanční podpory Fondu národního majetku a dozoru mnoha dotčených 
institucí probíhá dodavatelsky čištění kontaminovaného podloží především od ropných 
produktů až do hodnot přípustných hygienickou normou. Ukončení se plánuje na rok 2000 
s tím, že areál bude kompletně dekontaminován. 
4.V květnu 2001 společnost úspěšně obhájila zavedený systém jakosti ISO 9001. 
5.Počet zaměstnanců je stabilizovaný – cca 140. Převažují odborní profesní pracovníci – 
svářeči, nástrojaři, obráběči. 
6.Bilance roku 2000 není v současné době (začátek června) oficiální, ale neauditovaný 
výsledek sděluje tržby ve výši 130 mil. Kč. 



7.Export probíhá do více než 10 zemí Evropy a vývoz tvoří významnou složku realizovaných 
tržeb, přičemž má trvale rostoucí tendenci. Mezi významné exportní regiony patří např. SRN, 
Řecko, Polsko, Švédsko. 
8.Přestože je původní mateřská (zakladatelská) firma od listopadu 1999 v konkurzu, nemá,  
a do budoucna by neměl mít, tento fakt vliv na existenci a rozvoj společnosti. Odborová 
organizace – ZO OS KOVO – jako zástupce zaměstnanců tuto problematiku velmi těsně 
sleduje a nutí (v dobrém slova smyslu) management firmy a ostatní zúčastněné subjekty  
ke správným krokům ohledně zaměstnanosti. 
9.Ve firmě došlo na přelomu roku 2000/2001 k postupné výměně vedoucích manažerů. Nejen 
že to neznamenalo snížení výkonnosti firmy, ale od počátku roku 2001 dochází k významné 
akceleraci výkonnosti a mnohem lepšímu prosazování na tuzemské i zahraniční trhy. 
(Generálním ředitelem podniku je Pavel Petrov). 
 
 Předmětem podnikání je výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky 
vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob  
na plyny. 



6. Příroda. 
 
Lednové počasí 
 
 První lednové dny roku 2000 poznamenaly jen nevelké mrazy – 1.1. -70, od 2. do 5.1. 
50C, přes den teploty kolem 00, nevlídný čas, sychravo. Jen 6.1. klesla teplota na -130C, 
odpoledne -70C. Další dny podobné začátku měsíce – ráno kolem -50C, stejně tak i přes den. 
Zledovatělý sníh. 12.1. -150C, polojasno, za poledne -90C. 13.1. ještě -120C, za poledne -80C, 
ale až do 19.1. nepřesáhly ranní mrazy 50C. Občas drobně sněží. 17.1. ráno jen 00C, přes den 
+20C, večer prší. 18.1. po nočním lijáku hustě chumelí, sníh ale mokrý. Od 20.1. přibývá 
sněhu. 21.1. po celý den -50C. 22.1. ráno -150, sněhové přeháňky, přes den -90C. 23.1. -110C, 
přibylo sněhu – metrové bariéry po stranách silnic, silný mrazivý vítr, -80C. 24.1. -160, 
polojasno, v poledne -100, 25.1. -190, odpoledne -140. Ještě 26.1. silný mráz (-140C), ale 
zbývající lednové dny zmírnění mrazů – kolem -60C, prší, 29.1. prší celou noc na 30.1. 
Teplota kolem 00, vytrvale prší i 31.1. i v noci na 1.2.  
 
Únorové počasí 
 
 První únorové dny nezimní – teploty kolem 00, sníh taje, chumelí s deštěm. Denní 
ranní teploty maximálně -30C. Často prší. 10.2. přibylo k večeru 5 cm sněhu. 11. a 12.2. ráno 
jen málo pod 00C, přes den +40C, skoro jaro. 13.2. prší odpoledne i večer. Od 14.2. hustě 
sněží, i 15.2. 16.2. přes den +50C, večerní déšť. Ranní mrazy ve dnech 17. až 20.2. jen kolem 
40C. Až k večeru znovu sníh a mráz – ve 23 hodin -70C. 21.2. .90C, 22.2. -150C, ale 23.  
a 24.2. už jen -50C. Za poledne kolem 00, déšť. Poslední únorové dny jen slabé ranní mrazy. 
Počasí připomíná více jarní dny. Sníh mizí. 
 
Březnové počasí 
 
 Na 1. březnový den už sněhu moc nebylo. Po nočním dešti ráno +40C. 2.3. v poledne 
+10C, až k večeru ochlazení, mrazivý vítr. 3.3. -40C, chumelí, ale sníh je vlhký, v ulicích 
rozbředlý, odpoledne prší. 4.3. hustě chumelí celý den, -20C. 5.3. nový sníh. 6.3. kolem 00C, 
obleva. 7.3. prší, +20C. 8.3. po nočním dešti prší i celý den, +50C. Stejný nečas i 9.3., Úpa 
bouří. 10.3. -50C, přes den 00C. 11.3. zase všude bílo, ale mrazy žádné. 15.3. -50C, sněhové 
přeháňky, občas prokoukne slunce, aprílový čas. Do rána 16.3. přibylo 30 cm sněhu. Ráno 
 -50C, za poledne -20C. Stále chumelí, i 17.3. Ranní mrazy jen kolem -50C. Až 20.3. -100C, 
ale v poledne už +60C – první jarní den podle astronomů, protože přestupný rok. 21.3.  
za poledne +50C, 22.3. +70, 23.3. +80. V posledních březnových dnech dešťové přeháňky. 
 
Dubnové počasí 
 
 První dubnový den: po nočním dešti +10, za poledne +50, 2.4. za poledne už +80C. 
Ještě 5.4. +120C, ale k večeru už ochlazení. Ráno 6.4. -50C, silný vítr. 7. a 8. dubna ráno jen 
slabě pod nulou, k večeru oteplení. 9. až 11.4. ráno jen slabý mráz. 11.4. přes den +70C. 
Noční bouřka (ve 22 hodin). V dalších dubnových dnech až na 13. duben se pohybují ranní 
teploty kolem 5 a více stupňů. 13.4. za poledne +90C, 15.4. už kolem 150C, stejné teplo  
i 17. a 18. dubna. 19.4. až 21.4. jasná rána s teplotami kolem 80C, ale přes den až 190C.  
22.4. se vyšplhal teploměr až na 220C. Ještě 23.4. 200C – úplné „léto.“ Ochlazení, které 
překvapilo 25.4. (+100C) neovlivnilo letní teploty posledních dubnových dnů (nad 200C).  
I teplá rána – kolem 100C. 



 
Květnové počasí 
 

1.květen poznamenala bouřka s deštěm (v nočních hodinách). 2.5. vyjasnění, +150C.  
I když i v dalších květnových dnech jsou ranní teploty nižší (30 až 50C), denní se pohybují 
kolem 200C. 18.5. večerní déšť s bouřkou. Ještě 11.5. teplota kolem 200C, ale 12.5. ochlazení, 
13.5. i 14.5. ranní teploty na nule, přes den ale kolem 170C. 15.5. ráno +20, za poledne 170C. 
Denní teploty narůstají 16.5. (190C) a 17.5. (220C). 18.5. konečně zase prší, za dne 120C. 
19.5. odpoledne +100C, 20.5. ledový vítr a další pokles teploty. (Že by se „zmrzlí muži“ 
opozdili?). 22.5. prší stejně jako 23.5. s denní teplotou 220C. 24.5. odpoledne už zase 220C. 
25.5. 200C, ale k večeru prudký déšť s menším ochlazením 26.5. (150C). 27.5. jasno, 210C. 
K večeru znovu silný déšť. 28.5. přes den 160, večer prší, bouřka. 29.5. ochlazení (120C), 
déšť, bouřka. 30.5. 120C. 
 
Červnové počasí 
 
 Prvního června překvapivě slabý mrazík – přes den ale už 160C, 2.6. 190C.  
3. a 4. červen letní (250C). 5.6. ráno 100, přes den 210C. Odpolední prudký déšť vystřídalo 
vyjasnění, ale navečer znovu déšť a bouřka. 6.6 teplota jen 160, 7.6. 120C. 8.6. ranní teplota 
jen +20C, ale v další dny oteplení. 9.6. přes den 190, 10.6. 250, 11.6. dokonce 290C. I v další 
dny jako by se už léto prosadilo. 13.6. 250, 14.6. 230C. Dešťové přeháňky.  15.6. 190C, další 
dny ale ochlazení. 16.6. 130, 17.6. 120. Od 18.6. se však zase už léto vrací (200C), 19.6. 170, 
20.6. 250, 21.6. 290C. Bouřka bez deště. Přeháňky další den 22.6., kdy se teploměr zvedl  
na 300C. od 23.6. ochlazení s přeháňkami. 23.6. 170, 24.6. 180, 25.6. 100. Podobně až do 30.6., 
kdy znovu 220C. 
 
Červencové počasí 
 
 1.7. ráno 80, přes den 200, noční déšť. 2.7. dokonce 240C. V dalších dnech úbytek 
tepla. Ranní teploty sice kolem 100, denní ne o moc vyšší. Občasné přepršky. 8. a 9. července 
ráno jen 50C, v dalších dnech od 70 do 90C ráno, teploty přes den 12 až 130C. od 22.7. 
oteplení, 160C. 23.7. ještě ráno trvá noční liják, 180C. 24.7. 190C, následující den 200C.  
27.7. prudký noční liják s bouřkou. 28.7. denní teplota 220, 29.7. 200C. 30.7. po nočním dešti 
140C, 31.7. 160C. 
 
Srpnové počasí 
 
 První srpnový den léto příliš nepřipomínal. Ráno 70, během dne 170C, jasno. 2.8. ráno 
120, za poledne 240C. Silný déšť. Rána ve všech srpnových dnech chladnější (9-130C).  
24.8. ráno jen 30C. Noční bouřka s lijákem a vichřicí způsobila milionové škody – Trutnovsku 
se však vyhnula. V poslední dekádě srpna spíše chladnější dny. Ranní teploty mezi 7 a 90C, 
před den 16 až 180C. 
 
Zářijové počasí 
 
 Chladnější neletní čas přetrvává i v prvních zářijových dnech s častým deštěm  
a s denní teplotou kolem 150C. Ve dnech 7. až 12. září jako by se chtělo léto ještě vrátit. 
Převážně jasno s teplotami nad 200C. Od 13. září pokles ranních teplot až k nule 18. září.  



Ve dne teploměr maximálně 150C, jinak kolem 8, 100C. Slabý mráz s jinovatkou poznamenal 
ráno 24.9. Poslední zářijová rána už dost chladná – mezi 3 až 50C, přes den kolem 170C. 
Pěkné dny „babího léta.“ 
 
Říjnové počasí 
 
 1.října ráno 70C, za poledne 130. 2.10. po nočním dešti 100C, přes den 130C. 3.,  
4. a 5. října s teplotami kolem 160C – pěkné podzimní dny. Po nočním dešti na 7.10. 
ochlazení. 9.10. přes den jen 70C. 11. až 13. říjen pěkné dny. 13.10. 160C. Denní teploty 
kolem 150C ještě až do 18.10. Toho dne teplota jen 80C. Od 20.10. pokles teplot – 21.10. jen 
+20C, 22.10. už -30C. Další dny s občasným deštěm. Koncem října rána kolem 00C, 30.10. 
mráz. 
 
Listopadové počasí 
 
 Začátek listopadu mrazivý. Občasný déšť. 4.11. za poledne 60C. 6.11. přes den 120C. 
Celou noc prší a vítr. 9. a 10.11. teploměr pod nulou, za poledne 40C. Nepříjemný čas 
s ranními teplotami +10, +20C, s denními 50, 60C. 16.11. i přes den teploměr jen málo  
nad nulou. 19., 20. a 21. listopad s deštěm. Za poledne kolem 50C. Poslední listopadové dny 
už s nízkými denními teplotami – jen málo nad nulou. 30.11. ráno -30C, přes den +20C. 
 
Prosincové počasí 
 
 1. prosince slabý mráz, přes den kolem 00C. V prvních prosincových dnech teploty  
po celý den jen kolem 20C. 10.12. prší navečer i celou noc. Časté mrholení. Relativně teplý 
den 14.12. (ráno +60C, přes den +40C). Ráno 16.12. překvapilo sice sněhovým popraškem – 
nezničí ho ani krátký déšť. Chumelení trvá po celý den a přechází i do noci. Více než 
deseticentimetrová vrstva  sněhu. Mrazy už častější. 19.12. -50C, 20.12. -110C, 21.12. -130C. 
Další rána mrazy přetrvávají – i ve dne. 24.12. ráno -100, přes den -80C. 25.12. -80C, za 
poledne -40C. 26.12. -30C, za dne 00C. 27.12. ráno -20, přes den +10C. Sněhu málo.  
29.12. -60C, slabě nachumelilo. 31.12. přibyl další sníh – je ho ale asi jen 5 cm. 31.12. ráno  
-50C. Mráz o Silvestrovské noci zesílil. Sloupec teploměru klesl na -140C. 
 
 Celý rok 2000 byl hodně nevyrovnaný. Březen byl srážkově nadprůměrný. Spolu 
s intenzivním táním sněhu vytvářel povodňové nebezpečí. Vichřice 9.3. postihla skoro celý 
region. Obávaní „ledoví muži“ nedali o sobě příliš vědět. Duben i květen byly teplotně 
nadnormální. Neobvyklá jarní vedra v květnu lákala na plovárny. Červnové sucho poškodilo  
i trutnovské zemědělce – ZD ve Volanově muselo zaorávat 45 ha jarní řepky a 10 ha máku. 
Červencová nepřízeň počasí vyháněla od vody, z kempů – kazila dovolené. Oproti 
předchozím letům byl výrazně chladnější. Říjnové počasí v polovině měsíce bylo teplotně 
dost nadnormální. I prosincové počasí se vymykalo normálu – poměrně vysoké teploty 
vzduchu (v polovině měsíce) a nízká sněhová pokrývka. 
 Rok 2000 až na červenec (byl teplotně podnormálním) byl teplotně nadnormální. 
Listopad byl za posledních několika desetiletí nejteplejší. Srážkově byl podnormální. 
 
Zemědělství 
 
 Struktura zemědělského podnikání se v roce 2000 nijak podstatně nezměnila. 
Největším zeměď. podnikem zůstává společnost s.r.o. Farmers, která hospodaří na 2063 ha – 



orné půdy má 1440 ha, luk a pastvin 621 ha, pícniny pěstuje na 1439 ha pro potřeby živočišné 
výroby. 
 Zemědělské družstvo Volanov pěstovalo pšenici na 75 ha, ječmen na 55 ha, ječmen 
jarní na 35 ha, žito na 30 ha, triticale (zelené krmivo) na 25 ha, řepku ozimou na 75 ha, len  
na 41 ha, svazenku na 23 ha, brambory na 75 ha, pícniny OP na 15 ha, kukuřici na 30 ha. 
 K 8.9.2000 byla na trutnovském okrese sklizena pšenice ozimá na 3 554 ha 
s průměrným hektarovým výnosem 4,1 t, pšenice jarní na 587 ha s prům. výnosem 2,9 t, 
ječmen ozimý na 891 ha s prům. výnosem 4,1 t, ječmen jarní na 1 996 ha s prům. výnosem  
na hektar 2,7 t, žito na 580 ha s prům. výnosem 3,6 t, oves na 771 ha s prům .výnosem 3,2 t, 
triticale na 452 ha s prům. výnosem 4,2 t, řepka na 1 555 ha s prům. výnosem 2,4 t. 
 
Základní kynologická organizace 
 
 Základní kynologická organizace č. 302 – Trutnov, jejímž předsedou je Břetislav 
Klomínský z Horního Maršova, měla v roce 2000 47 členů. Za činnost ZKO zodpovídá kromě 
předsedy sedmičlenný výbor. V ZKO pracují čtyři instruktoři výcviku a tři figuranti 2. třídy. 
 Hlavní činností je sportovní výcvik psů – vyvrcholením byla organizace dvou zkoušek 
z výkonu podle Národního zkušebního řádu a Mezinárodního zkušebního řádu IPO. Zkoušek 
se zúčastnilo 15 psovodů a 4 hosté. Výcvik probíhal dvakrát týdně – ve čtvrtek a v sobotu. 
 ZKO pořádá tříměsíční kurzy zákl. výchovy a výcviku psů. Chce jimi přispět  
i k zlepšení chování neorganizovaných psovodů a psů s cílem zlepšit vztah veřejnosti ke psům 
vůbec (zúčastnilo se 10 zájemců). 
 Mimo hlavní činnost zajišťuje ZKO chod klubu pravidelnou údržbu areálu. Přispívá jí 
i ke zlepšení prostředí na části pěší zóny v Trutnova do Hor. St. Města. 
 
ZO včelařů Trutnov 
 
 Program rozvoje českého včelařství na příštích 5 let stanovil VII. Sjezd Českého svazu 
včelařů koncem roku. 
 V roce 2000 pokračovalo v ZO včelařů Trutnov snížení stavu včelstev i počtu 
chovatelů včel. ZO má 91 včelařů se 729 včelstvy. Vede k tomu nelepšící se ekonomika i stáří 
včelařů (pro věk přestávají včelařit a mladé více zajímá jiná činnost). Chybou je zánik 
mladých včelařských kroužků na školách po roce 1989. (Sjezd uložil obnovení jejich 
činnosti.) 
 Vývoj počasí v roce 2000 nebyl příznivý – projevilo se to nižší průměrností výnosů. 
Přes úsilí zdravotního zlepšení není stav včelstev uspokojující. Podařilo se likvidovat mor 
plodu včel v sousední úpické organizaci. Stále však zůstává napadení roztočem Varoa 
Jakobsony (světový problém). V trutnovské ZO činí napadení 30 % přes intenzivní léčení. 
Spolupráce se včelaři v Jelení Goře (výměnné návštěvy) by měla přispět k boji proti 
uvedenému roztoči. ZO uspořádala v roce 2000 zajímavé odborné přednášky ing. Veselého  
a dr. Kamlera, zúčastnila se – již podvacáté – výstavy v HSM „Svět květin“ svou včelařskou 
expozicí (prodej medu, propolis a medoviny). 
 Vandalství a krádeže trvají (6 poškození včelařského zařízení). Odznakem „Vzorný 
včelař“ bylo vyhodnoceno 9 členů. Finanční příspěvek 120.000 Kč od Ministerstva 
zemědělství na opylování a zazimování včel byl mírně snížen oproti roku 1999. Včela je dnes 
jediným organizovaným opylovačem hmyzomilných rostlin. Včelaření je nesporně 
celospolečensky užitečné. (Předsedou trutnovské ZO ČSV je ing. Jiří Novotný.) 
 
 
 



Lesy a parky města Trutnova 
 
 Příspěvková organizace Lesy a parky města Trutnova spravovala v roce 2000 lesní 
půdní fond o výměře 2000 ha a budovy sloužící lesnímu provozu, dále městský park a 
městské hřbitovy. V organizaci les pracovalo 14, hřbitov 4, park 2. Z THP bylo na správě 5, 
les 5 a hřbitov 2 pracovníci. Práce těžebního charakteru a část pěstebních prací je prováděna 
dodavatelsky soukromými podnikateli. 
 Celkové výnosy činily 17 632 000 Kč, z toho tržby za dřevo 14 730 000 Kč, tržby  
ze hřbitova 814 000 Kč. Dotace MZ ČR 1 074 000 Kč. Celkové náklady (spotřeba materiálu, 
služby, nájem, mzdy aj.) činily 17 662 000 Kč. 
 Investice do budov: stavební úpravy v hájence Úpická 51 312 000, rekonstrukce 
hájenky Zlatá Olešnice 309 000, stavba garáží v Úpické ulici 2 378 000 Kč. (Bylo zadáno 
zpracování projektové dokumentace na přestavbu sociálního zázemí pro dělníky v areálu 
LPMT.) 
 Opravy budov: hájenka Zlatá Olešnice (vstupní chodba) 75 000, hájenka Volanov 
(střecha) 190 000, budova správy 21 000 Kč. 
 Lesní půdní fond se nachází na 19 katastrálních územích. Z obhospodařovaných  
2000 ha tvoří 139 ha lesních porostů lesopark navazující na městský park. 
 Pěstování lesa – zalesňování 22,5 ha (140 000 sazenic, z toho 38 % melioračních  
a zpevňujících dřevin), prořezávky na 42,6 ha, vysekávání plevelných dřevin na 15 ha, 
probírky do věku 40 let na 30,5 ha, ochrana lesních kultur (ožínání na 150,5 ha, chem. 
ochrana  proti buření na 12 ha, ochrana proti okusu na 80 ha, oplocování 6,79 km, postřiky 
proti klikorohu na 30 ha). 
 Těžební práce: těžba dřeva celkem 11 682 m3 (9 970 m3 jehličnaté, 1 712 m3 listnaté), 
mýtní těžba 7 937 m3, předmýtní těžba 3 745 m3. 
 Ochrana lesa: ploskohřbetka (kontrola výskytu), kůrovec (feromonové lapače 54 ks), 
kontrola nárůstu stavů pilatky, odstranění divokých skládek. 
 Dodávky dřeva realizovány převážně na odvozním místě 1 326 Kč/m3. 
 Do rozvoje dopravní sítě vloženo 568 000 Kč. Prováděla se pravidelná údržba zařízení 
lesoparku (lavičky, altány, zábradlí aj.), pokračovala regenerace porostů a náhradní výsadba, 
sekání, vyvěšeny návštěvní řády aj.). 
 V roce 2000 bylo v režijní honitbě „Království“ uloveno 40 ks srnčí zvěře (15 srnců, 
12 srn, 13 srnčat), 10 ks zvěře černé, 9 zajíců, 2 bažanti, 1 kachna a 27 ks zvěře škodné. 
Proběhly dva hony, vybudována dvě nová krytá krmeliště pro černou zvěř a založeno nové 
zvěřní políčko. 
 
Městský park 
 
 V městském parku bylo z projektu dotovaného SFŽP provedeno vápnění travních 
ploch, provedeno ošetření dřevin, zdravotním řezem ošetřeno 60 stromů, odstraňování starých 
i nových pařezů, osazeno 10 laviček, Na Struze rekonstrukce stávající zeleně, schválen 
návštěvní řád a instalován na všechny přístupové komunikace. 
 
Městské hřbitovy 
 
 Městské hřbitovy: V obřadní síni provedeno 271 obřadů. Na hřbitově na Bojišti 
pokračovala realizace projektu SFŽP. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů vykácena 
kaštanová alej a provedena náhradní výsadba. Na Bojišti upravena plocha pro zřízení nového 
urnového oddělení (u Pomníku obětí 2. svět. války). Na všech hřbitovech usazeny informační 
skřínky a vyvěšena upozornění pro neplatiče nájemného z hrobových míst. Na všech 



hřbitovech osazeny nové lavičky (32 na Bojišti, 5 v HSM, 3 ve Voletinách a po jedné v Libči, 
Lhotě a na Babí). Ze strany LPMT bylo iniciováno zřízení parkoviště u hlavního hřbitova. 
 Rozpis pohřbívání: Bojiště – do země 13, uložení uren do UH 68, HSM – pohřbívání 
do země 7, uložení uren do UH 2, exhumace 1, Voletiny – do země 2, do urnového háje 3. 
 Rozptyl – vsyp: 27.5. 30 a 8, 24.6. 12 a 5, 2.9. 11 a 2, 14.10. 11 a 10. Celkem 64 a 5. 
(Správcem hřbitova je Stanislav Kučera.) 
 
Mykologický kroužek 
 
 V roce 2000 se sešli mykologové 21x s průměrnou účastí 12. Kromě přednášek  
o houbách probíhalo po celý rok určování hub. Přednášky i schůzky bývaly oživeny 
promítáním barevných diapozitivů (z vycházek, z brigád). Rok 2000 byl ukončen společnou 
Silvestrovskou oslavou s úpickým kroužkem. 
 Z činnosti v roce 2000: leden – Celostátní ochutnávka hub v Hořovicích, únor – účast 
na výroční schůzi úpického kroužku, duben – vysazování stromků v Poříčí (1100), květen – 
účast na vycházce náchodského kroužku, otevření lesa s úpickým kroužkem, červen – 
otevření lesa trutnovskými houbaři, účast na vycházce rychnovského kroužku, červenec – 
účast na Setí hub s choceňským kroužkem, srpen – vycházka do polesí SLŠ, účast  
na vycházce úpického kroužku do Radče, září – účast na soutěži Náchodský křemeňák  
a na výstavě hub v Chocni, ve dnech 28.9.-1.10. mykologické dny na Oravě (účast jednatelky 
ing. Křovinové), říjen – uzavření lesa společnou vycházkou do Pekla, účast na podobné akci 
v Úpici a na vycházce náchodského kroužku. O houbařskou skříňku se starali manželé 
Křovinovi, o kroniku př. Langrová. Výstava hub v Trutnově v roce 2000 odpadla. 
 
Trutnovská honitba 
 
 Základní údaje z trutnovské honitby v roce 2000: 
Výměra honitby celkem 9 836 ha (z toho zemědělská půda 5 189 ha, lesní půda 4 058 ha, 
vodní plocha 46 ha, ostatní pozemky 543 ha). Pokud jde o vlastnický vztah k honitbě:  
1 vlastní (1 080 ha) a 4 zespolečenstevní (8 756 ha). Způsob využívání: 1 vlastní, 4 pronajaté. 
 Stavy psů s loveckou upotřebitelností:  
plánovaný počet skutečný počet 
ohaři 16  20 
norníci 10  14 
slídiči 0  1. 
Celkem plánováno 25, skutečnost 37. V honitbě vykonává právo myslivosti 118 osob. 
 Klasifikace honitby: Ve III. Jakostní třídě 31 ks jelení zvěře na 2 696 ha, 426 ks srnčí 
zvěře na 9 120 ha, 29 ks černé zvěře na 3 976 ha, 541 ks zajíců IV. třídy na 6 380 ha,  
105 bažantů v II. jakostní třídě na 350 ha v bažantnici, 123 bažantů II. jak. třídy mimo 
bažantnici (na 350 ha). 
 Výsledky mysliveckého hospodaření. Lov zvěře – jarní kmenové stavy: jelen (plán 
lovu) 12, (odstřel) 9, laň 6–5, kolouch 6–6, zvěř jelení celkem 24–20, srnec 108–100, srna 
105–99, srnče 85–89, zvěř srnčí celkem 298–288, kňour 0–2, bachyně 9–8, loučák 41–39, sele 
119–185, zvěř černá celkem 169–234, zajíc 62–17, bažant kohout 206–145, bažant slepice  
0–1, bažanti celkem 206–146, kachna divoká 0–280, holub hřivnáč 0–28. 
 Jarní kmenový stav k 31.3.: jelen 22, laň 14, kolouch 10, muflon 10, muflonka 8, 
muflonče 5, srnec 194, srna 188, srnče 138, kňour 12, bachyně 16, loučák 21, sele 51, zajíc 
477, bažant kohout 19, bažant slepice 53, kachna divoká 85, holub hřivnáč 20, sluka 20, 
krocan divoký 30. 



 Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov – zvěř pernatá: výr 13 (počet), 1 obsaz. křídlo, 
0 lov, jestřáb 17-4-0, krahujec 22-1, káně 144-18, poštolka 29-9, vrána 52-6, kavka 20, straka 
101-12-6, sojka 337-24-11, volavka 16, krkavec 50, racek 50. 
 Zvěř srstnatá: psík mývalovitý 2-1, jezevec 29-2, kuna lesní 32-3, kuna skalní 32-13, 
tchoř 20-3, lasice hranostaj 21-1, lasice obecná 35-0, ondatra 55-10, toulavý pes 0-11, toulavá 
kočka 0-66, liška 65-90, liška norníky 0-10. 
 Honitba oblasti Trutnov zahrnuje prostor: Ličná, Poříčí-Lhota, Staré Buky, školní 
polesí (SLŠ) Trutnov. (Uvedené údaje podle výkazu ing. Navrátila z OkÚ, referát životního 
prostředí.) 
 V dubnu proběhla ve střední lesnické škole zdařilá Chovatelská přehlídka trofejí zvěře 
ulovené v roce 2000 Trutnov. 
 
Z činnosti rybářské organizace 
 
 Hodnocení činnosti MO ČRS Trutnov bylo provedeno 26.3.2001 na konferenci 
zástupců místních skupin. 
 Nové zákony z roku 2000 o rybářské stráži a o vodách a nový veterinární zákon hodně 
ovlivnily práci v rybářské organizaci (bez veterinárního atestu nelze manipulovat  
a zarybňovat aj.). 
 V roce 2000 se nepodařilo splnit zprovoznění rybníka ve Volanově (odbahnění), 
odbahnění rybníka v Prkenném dole, včasné slovení potoků před hlášenou rekonstrukcí  
a některé práce na Líhni (betonování, nátěry plotu aj.). Ostatní plánované úkoly byly splněny. 
Navíc bylo provedeno očištění bezpečnostního přelivu na nádrži č. 2 od bylinného porostu  
a náletových dřevin, gener. oprava jalového přepadu na suché nádrži včetně opravy gbelu  
a vymýcení náletových dřevin v nádrži. 
 Plán práce pro rok 2001 je náročný – předpokládá mj. odpracování 5 565 hodin  
(na 1 člena 15 hodin), zajištění rybářských závodů v Dolcích, revizi elektroagregátů, 
technickou kontrolu vozidel, tradiční účast na výstavě Svět květin, splnění plánovaných prací, 
péči o čistotu vod, o mládež. 
 Výsledky při slovech: Zmenšuje se počet generačních ryb pro líheň – v roce 1999 
položeno 200 000 jiker pstruha, letos z 320 jikernaček 60 000 jiker, přičemž jen pro potřebu 
MO je třeba 90 000 jiker. Vcelku je ale MO hodnocena na svých pstruhových revírech velmi 
dobře. Na Úpě v délce 48 %, na Ličné 52 %, v Pilníkovském revíru 38 %. Škoda, že nelze 
objektivně zhodnotit také úlovky pytláků. 
 Slovy rybníků MO ČRS Trutnov v roce 2000: Peklo 3 sloveno 22 K gen., odvezeny  
na líheň a vysazena do Dolců na výtěr. Peklo 2 – sloveno 3 232 K a L (kaprů a línů), 
vysazeno stejný počet kusů těchto druhů. Peklo 1 – sloveno 7 971 ks kaprů, línů, candátů, 
amurů, vysazeno 8 171 těchto druhů – skoro polovina zpět do Pekla 1, další do Pekla 2, 
Svazarmu, revíru Dolce, do líhně a Dolce 2. 
 Pochůzek bylo provedeno 90 (sledoval se průtok a čistota vody, přestupky proti 
vodnímu zákonu, uhynutí ryb (5.6. v Rýchorském potoce, 22.6. v Lampertickém potoce, 
12.10. v Černém potoce v Královci). Pochůzky zabraly 174 hodin. 
 Jaké byly příjmy a výdaje místní organizace Trutnov v roce 2000? Příjmy (líheň, 
zarybnění, tržby za ryby, ostatní) 499 770 Kč (oproti rozpočtu zisk 59 470 Kč). 
 Výdaje (nákup ryb, závody, funkční odměny, cestovné, materiál, režie) 488 789 Kč 
(oproti rozpočtu zisk 48 789 Kč). Celkově hospodaření MO se ziskem 10 681 Kč. 
 Dozorčí komise MO ČRS Trutnov kontrolovala v roce 2000 účetnictví, pokladní 
činnost, úsek autodopravy, podmínky pro vydání koncesní listiny, členskou evidenci  
a povolenky (v roce 2000 prodáno 985 ks členských známek a 717 ks povolenek), 
inventarizaci (veškerý movitý i nemovitý majetek MO je soustředěn v areálu líhně), akce MO 



(výstava Svět květin, rybářské závody v Dolcích – závodů 20.5. se zúčastnili i členové jiných 
MO, což ukazuje na popularitu těchto závodů). Nedostatky zjištěné kontrolou – ne podstatné 
– se odstraňují. 
 Na konferenci zástupců místních skupin MO ČRS bylo předáno zasloužilým členům 
ocenění – M. Slavíkovi za dlouholetou obětavou činnost, P. Kuhnovi za vzorné vedení 
kroužku mládeže při ZŠ Mládežnická, diplom a odznak za dlouholeté členství M. Dittrychovi, 
St. Mencovi a J. Wolfovi. (Předsedou MO ČRS Trutnov je Klaus Pawel.)  
 
  



7. Služby. 
 
Plán zimní údržby místních komunikací 
 
 Plán zimní údržby místních komunikací v Trutnově, zpracovaný Technickými 
službami Trutnov (ing. Zd. Jaďuď), schválila MR 9. listopadu. 
 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní 
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné  
a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
 Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, 
nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že to nelze okamžitě zmírnit na celém území obce, 
stanoví Plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority 
vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění 
zimní údržby. Plán přihlíží i k nebezpečným místům Trutnova (svahy, schody, stezka). Lhůty 
pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací jsou podle důležitosti  
od 4 nejpozději do 48 hodin. Plán určuje rozsah zimní údržby (pluhování, posyp, úklid), 
stanoví povinnosti a oprávnění správce místních komunikací, způsob a technologii provádění 
zimní údržby, řešení kalamitních situací, pořadí údržby místních komunikací (20 pracovních 
okruhů s přidělenými vozidly, posádkami a stanovenou délkou okruhu). 
 Zimní období 2000/2001 zatím (konec února) přílišné nároky na zimní údržbu 
místních komunikací neklade. Zima zatím velmi mírná. 
 
Vyhodnocení zimní údržby 
 
 Vyhodnocení zimní údržby, kterou vždy ovlivňuje počasí. Zimní počasí začalo 
18.11.1999, kdy došlo k prvnímu výjezdu mechanizmů z důvodů sněžení a vytváření námrazy 
na vozovkách. V druhé a třetí dekádě listopadu teploty kolem 00 se sněžením. V prosinci 
teploty kolem bodu mrazu. Začátkem ledna 2000 teploty nad bodem mrazu – střídání déšť. 
přeháněk se sněžením, náledí. Od 18.1. větší spad sněhu – do 50 cm mokrého sněhu. Koncem 
měsíce mrznoucí mrholení. Únor se vyznačoval průměrnými teplotami, od 10.2. větší sněhové 
srážky. V březnu deště, oteplení, tání zejména v 1. dekádě – povodně. Ve dnech 11.-17.3. 
napadlo větší množství sněhu. Pohotovost dispečerů na zimní údržbu ukončena 24.3.2000 
(začala 11.11.1999). 
 Zimní období 1999/2000 lze charakterizovat jako dlouhé a nepříznivé. V listopadu 
spotřeba posypových materiálů průměrná, v prosinci abnormální (sůl, drť). Zvýšené nároky 
na posyp v lednu (vytváření náledí večer z přes den tajícího sněhu – likvidováno opakovaným 
posypem). I proto, že silný vítr posypový materiál odfoukával z ledových ploch ve velmi 
krátké době. Na odstraňování navátého sněhu nestačily běžné mechanismy TS – bylo nutno 
objednat na několik dnů sněhovou frézu, někde bylo nutné použít na odklízení sněhu stavební 
stroje. Z mimořádně dlouhého trvání zimy vznikly zvýšené nároky na pohonné hmoty a mzdy 
(přesčasové hodiny). Důsledkem počasí i značně poškozené komunikace a chodníky. 
 Nejvíce přesčasových hodin bylo odpracováno v prosinci 1999 (697) a v lednu 2000 
(888). Celkem za listopad až březen 1 850 hodin. 
 Na zimní období 1999/2000 připadla spotřeba posypové soli 477,8 t, drti 676,7 t  
a solanky 67 080 l. 
 Údržba komunikací se prováděla  pluhováním 4 traktory s radlicí a 3 nákl. auty – 
posyp. Nákladní auto s radlicí a nástavbou sypače s přesným dávkováním zn. Unimog  
zajišťoval údržbu hlavních dopravních tahů města. Traktory vyhrnovaly sníh v ulicích, kde 
velký nákl. vůz  nezajede a na komunikacích III. třídy.  Na výpomoc byly nasazeny  



2 traktory. Údržba chodníků se prováděla 4 multikárami, které byly opatřeny nástavbou  
na provádění posypu inertními materiály. Jeden stroj na údržbu chodníků Gazoline je vybaven 
sněhovým rotačním koštětem a nástavbou sypače s nastavitelným dávkováním. (Využití 
mechanizmů bylo téměř stoprocentní.) 
 Mechanizmy vyjely v listopadu 7 dní, v prosinci 25, v lednu 29, v únoru 22, v březnu 
8 dní – celkem po 91 dnů. 
 Dlouhé zimní období zvýšilo náklady na provádění zimní údržby. Plánované výdaje 
3,054.000 Kč byly překročeny o 824.719 Kč. 
 
TST 
Hospodaření středisek 
 
Jak hospodařily Technické služby Trutnov v roce 2000? 
Výnosy celkem (v tisících)  32 082 Kč, náklady celkem 31 777 (z toho mzdy 8 643). 
Hospodářský výsledek 305. 
Jak hospodařila jednotlivá střediska: 
 
 nákl. interní nákl. externí výnosy int. výnosy ext. hospod. výsl.
Zeleň 1,923.581  4,234.571 701.478 5,670.927 +214.253
Unimog 151.167 722.729 805.428 171.877 +103.409
VPP zeleň 108.399 351.058 268.814 137.197 -53.446
komunikace 654.579 2,673.892 630.154 2,950.616 +252.299
Dopr. značení 393.399 846.514 249.228 1,141.356 +150.671
Veř. osvětlení 61.255 437.623 189.332 285.382 +24.164
doprava 340.032 844.720 398.445 426.806 +359.501
správa 612.679 4,641.914 3,466.583 744.683 +1,043.327
autodílna 175.597 555.332 514.028 18.695 +198.206
Správa komun. 174.111 569.789 63.709 1,043.221 +363.030
Čištění města 1,319.650 3,188.058 593.529 4,127.099 +212.920
skládka 19.848 199.020 - 209.568 -9.300
Zimní údržba 1,985.226 1,109.727 8.160 3,095.076 +8.283
Svoz koše 383.986 809.067 15.763 1,221.036 +43.756
Svoz kontejnerů 312.846 1,048.615 470.179 869.689 +21.593
VPP čištění 247.062 669.480 506.623 304.889 -105.030
bazén 103.880 8.239 35.658 76.461 -
tržnice 225.743 333.188 25.356 1,074.890 +151.315
WC 129.650 811.340 - 903.994 -36.996
koupaliště - 366 366 - -
Fotbal.stadion 3.556 12.480 - - -16.033
Tržnice II. 25.356 63.395 - 88.751 -
zámečníci 1,076.959 2,521.771 1,012.709 2,717.978 +131.957
truhlárna 148.039 492.681 470.219 131.572 -38.929
sklad 31.869 403.050 356.606 78.313 -
chata 10.177 97.133 - 89.992 -17.318
Opravy komun. 163.752 4,131.788 - 4,502.630 +207.090
          
           Celkem +305.170 Kč 
 



 V roce 2000 pracovalo v TST 65 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou kolem 
10.000 Kč. Na podzim 2000 se začalo se stěhováním TS do původních prostorů v Náchodské 
ulici – dokončeno v lednu 2001. Ředitelem TS je ing. Lumír Labík. 
 
OSNADO, s.r.o. 
 
 Bilance společnosti OSNADO, s.r.o., zajišťující osobní a nákladní dopravu nejen  
na okrese Trutnov, působí v Trutnově, kde provozuje městskou hromadnou dopravu i linkové 
spoje, od roku 1997. Změnu tarifů MHD provedla 1.7.1999 zavedením I. tarifního pásma 
(jízda na vzdálenost 5 zastávek od nástupní stanice) za 5 Kč a II. tarifního pásma (jízda  
na vzdálenost více jak 5 zastávek) za 7 Kč. 
 V roce 2000 od 1.9. schválila Městská rada v Trutnově (z důvodů zvýšení nákladů  
na provoz – zvýšení cen motorové nafty) zvýšení cen jízdného o 1 Kč. Nedotkne se však dětí, 
žáků, studentů, a důchodců do 70 let. Bezplatnou přepravu mají nadále děti předškolního věku 
a důchodci starší 70 let (kronikář, ročník narození 1921, by si rád zaplatil, kdyby to vrátilo 
mladší léta). 
 Od 1.9.2000 jízdné za jednotlivou jízdu a dovozné za přepravu zavazadel je 
nepřestupné a je jednotné v denním i nočním provozu. V pracovní dny po 18. hodině, 
v sobotu, v neděli a o svátcích je nástup povolen pouze předními dveřmi autobusu. 
 
Jednotlivé jízdné: 
a)osoba nad 16 let 6 Kč v I. tarifním pásmu a 8 Kč v I. tarifním pásmu 
b)děti a mladiství od zahájení šk. docházky do 16 let 3 Kč (v I. t.p.)   4 Kč (II. t.p.) 
c)zavazadlo o rozměrech větších než 20x30x50 cm, lyže 3 Kč      4 Kč 
d)pes                           3 Kč      4 Kč 
e)dětský kočárek bez dítěte             3 Kč      4 Kč 
 Při zakoupení jízdenky v autobuse MHD jednotný příplatek 2 Kč. Časové (síťové) 
jízdenky (pro I. i II. t.p.): měsíční 210 Kč, čtvrtletní 250 Kč, měsíční zlevněná jízdenka 
žákovská (od 6 do 16 let), pro studenty SŠ a SOU a pro důchodce do 70 let 90 Kč. 
 Bezplatně se přepravují předškolní děti, příslušníci MP, důchodci starší 70 let, držitelé 
průkazů ZTP včetně invalidních vozíků (ZTP-P), dětský kočárek s dítětem, cestující s platnou 
průkazkou zlevněného jízdného PAD, poslanci a senátoři P ČR, důchodci s průkazy  
ÚV ČSBS s průkazy KPV ČR a PTP. 
 
 V roce 2000 měla firma Osnado 325 zaměstnanců, z toho 153 řidičů autobusů,  
43 nákladních řidičů, 37 opravářů a 92 ostatních zaměstnanců. Ujeto bylo 7 082 000 km. 
V MHD 368 000 km, v linkové dopravě 117 000 km. 
 V provozu bylo 107 autobusů, z toho 7 kloubových (6 na MHD, 1 na příměstské). 
Firma provozovala celkem 72 linek – 1 mezinárodní, 9 dálkových, 12 MHD a 50 
příměstských. 72 linek tj. 1 294 spojů – 4 mezinárodní, 91 dálkových, 927 příměstských,  
272 MHD. 
 V roce 2000 se pokračovalo v obnově vozového parku – bylo nakoupeno 6 autobusů, 
2 na MHD a 4 na příměstské linky. 
 Zakoupení 2 autobusů MHD je výrazným krokem ve společné snaze trutnovské 
radnice a provozovatele MHD o zkvalitnění MHD v Trutnově. V následujících letech by měla 
obnova vozového parku pokračovat zakoupením jednoho autobusu ročně. (V posledních  
10 letech byl zakoupen jediný, loni byly zakoupeny tři renovované autobusy.) Hodnota 
jednoho standardního autobusu typu B932E a jednoho kloubového autobusu typu B941E je 
7,5 mil. korun (radnice se na nákupu podílela polovinou). 
 Na provoz MHD přispěla firma Siemens a Infineon pro rok 2001 dotací  



po 155.000 Kč (koncem prosince 2000). 
 
Železniční stanice Trutnov 
 
 Z činnosti ČD, s.o., železniční stanice Trutnov v roce 2000: V celém železničním uzlu 
Trutnov je k 1.1.2001 zaměstnáno 305 pracovníků, z toho 121 žen. Výkon železničních stanic 
Trutnov hl.n., Trutnov střed a Trutnov Poříčí byl: Počet prodaných jízdenek (lepenkové, 
útržkové ve vlaku, z prodejních automatů, AVOS vnitrostátní a mezinárodní, psané jízdenky, 
přepravní rejstříky, traťové jízdenky) celkem 408 156 ks. Prodané místenky 477 ks, prodané 
lehátkové a lůžkové lístky 173 ks. 
Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 14,016.850 Kč, mezinárodní 601.289 Kč. Nakládka 
a vykládka vozových zásilek: naloženo a vyloženo 13 797 vozů (663 544 tun). 
Přepravně - obstaratelská činnost: 1 253 provedených úkonů, tržby 1,826.891 Kč. 
Reklamační činnost: 84 zápisů. 
Úschovna zavazadel: vydáno 3 119 úschovních lístků, tržby 31 402 Kč. 
Osobní přeprava: výchozích vlaků 20 539, končících vlaků 19 629. 
Nákladní přeprava: 2 280 výchozích a 2 826 končících vlaků. 
 
 12. října bylo v železniční stanici Trutnov hl.n. otevřeno zákaznické Centrum ČD, 
čímž došlo ke zkvalitnění služeb na železnici v osobní i nákladní přepravě. Poskytuje 
především tyto služby: mezinárodní pokladna, prodej místenek, lůžkových a lehátkových 
vozů, informace o vlakových a autobusových spojích, tarifní informace o nákladní přepravě, 
zprostředkování ubytování. 
 
České dráhy, Správa dopravní cesty, Správa trati Trutnov 
 
 České dráhy, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové, Správa trati Trutnov 
provedla v roce 2000 v obvodu města Trutnova následující akce: 
 Byla dokončena rekonstrukce železničního svršku a železn. spodku na trutnovském 
zhlaví v železn. stanici Trutnov střed, rekonstrukce výhybek č.12-20 (dle nového číslování 
výhybek), rekonstrukce přilehlých částí kolejí k výhybkám, a to koleje č. 1, 2, 3, 5 a 7 
v celkové délce 426 m, rekonstrukce železn. spodku (v oblasti rekonstrukce výhybek a kolejí), 
sanace železn. spodku, vyspádování pláně železn. spodku, položení separační geotextilie, 
zřízení propustných vrstev, provedení nového odvodnění, obnovení příkopů) – akci prováděl 
dodavatel SGJN Hradec Králové. 
 Byly provedeny opravy na trati v úseku Trutnov hl.n. – Pilníkov, oprava mostu  
a přejezdu u zastávky Vlčice (akci prováděl dodavatel firma Chládek a Tintěra, Pardubice). 
 Byly provedeny opravné práce na trati v úseku Trutnov hl.n. – Svoboda, oprava 
přejezdů v km 1,104 (u Horalu), v km 1,861 (u pekárny), v km 3,918 (u staré zastávky HSM) 
a v km 4,884 (směr Babí). Všechny uvedené opravy přejezdů jsou v živičné úpravě 
s ochrannými kolejnicemi (opravné práce zajišťovala firma Viamont Ústí n. Labem, 
dodavatelem akce byla firma Chládek a Tintěra Pardubice). 
 Práce v DKV Liberec, v provozní jednotce Trutnov: Dokončila se budova a zahájil 
zkušební provoz nového olejového hospodářství provozní jednotky. Vlastní budova obsahuje 
halu stáčení z železničních kolejových cisteren a prostory s nádržemi na nový motorový olej  
a ostatní druhy olejů s nádržemi na nový motorový olej a ostatní druhy olejů s nádržemi  
na vyjetý olej včetně prostor pro uskladnění a výdej ostatních drobných druhů maziv  
a hořlavin. 
 Projekčně je připraveno odkanalizování areálu depa včetně přemostění Úpy  



se zaústěním do městské kanalizace na Horní promenádě. Předpoklad realizace v roce 2001. 
(Přednosta stanice Trutnov je ing. Jan Bače.) 
 
Živnosti 
 
 Novela živnostenského zákona č.356/1999 Sb. nabyla účinnosti 1. března 2000. 
Nejzákladnější změny živnostenského podnikání se týkají místní příslušnosti, dokladů 
k ohlášení, oprávnění podnikat, odpovědného zástupce, provozoven, odborné způsobilosti, 
přerušení provozování živnosti, dokladů o poskytnutí služeb, o prodeji zboží, zrušení 
živnostenského podnikání, živnostenského rejstříku a živnostenské kontroly. 
 Dochází ke značnému přesunu živností volných do řemeslných, vázaných či 
koncesovaných. Pro mnohé podnikatele nebude jejich partnerem místně příslušný obecní 
živnostenský úřad, ale okresní živnostenský úřad. 
 Změnou, která se týká kupujících, je povinnost prodejců vydávat doklady o prodeji 
zboží a o poskytnutí služby. Povinnost se nevztahuje na případy, nepřesahuje-li cena zboží 
částku 20 Kč. Dochází však k dalším změnám v těchto ustanoveních – obchodník bude muset 
vydat doklad, pokud o to zákazník požádá. 
 I trutnovský živnostenský úřad je zahrnut dotazy týkající se novely zákona. Nejvíce  
se podnikatelé zajímali, zda-li jsou povinni pořídit si registrační pokladny. Tato nutnost  
ze zákona přímo nevyplývá – záleží na nich, jestli budou udávat všechny patřičné informace 
na dokladu o prodeji vytištěné pokladnou nebo je budou na lístky vypisovat. Podnikatel je mj. 
i povinen uschovávat kopie dokladů po dobu tří let. 
 
 Okresní živnostenský úřad Trutnov eviduje v obci Trutnov celkem 9 792 živností. 
Týkají se např. automatizovaného zpracování dat (27), činnosti ekonomických a 
organizačních poradců (109), činnosti účetních poradců (122), hostinské činnosti (789), 
klempířství (85), koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (165), malířské  
a natěračské práce (28), nákupu a prodeje zboží – obchodní činnost (905), nákupu a prodeje 
zboží – obch. činnost včetně zahraniční (218), nákupu a prodeje zboží – obch. činnost v rámci 
činnosti volné (495), oprav karosérií (32), opravy silničních vozidel (114), pedikury-manikury 
(12), podnikání v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné (23), pokrývačství (42), 
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn (14), provádění prací ve výškách 
pomocí horolezecké techniky v rámci živnosti volné (54), reklamní činnost (28), řeznictví  
a uzenářství (53), silniční motorové dopravy nákladní (172), truhlářství (135), 
vodoinstalatérství (80), výroba, instalace a opravy elektronických zařízení (43), zednictví 
(256), zemní práce (40), zprostředkování služeb (40), zprostředkovatelské činnosti v rámci 
živnosti volné (361). 
 
Centrum ochrany spotřebitele 
 
 Oddělení kontroly Obecního živnostenského úřadu v Trutnově provedlo v roce 2000 
106 kontrol. Za porušení podmínek živnostenského podnikání bylo uloženo 25 pokut 
v blokovém řízení a jedna pokuta ve správním řízení. 
 Centrum ochrany spotřebitele při MěÚ – živnostenském úřadu poskytlo v roce 2000 
celkem 53 porad a řešilo 125 reklamací. Nejvíce se jich týkalo spotřebního zboží a obuvi.  
Do centra přichází stále víc spotřebitelů – dosud se pracovníkům tohoto centra dařilo vyřešit 
spor mezi spotřebitelem a podnikatelem z 90 % mimosoudní dohodou. Problémem  
při sporech bývá prodejní doklad, chybí-li (to se týká hodně stánkového prodeje). 
 
 



Finanční úřad 
 
 Z činnosti Finančního úřadu v Trutnově: Za zdaňovací období roku 2000 bylo podáno 
747 přiznání k dani z příjmů právnických osob, 6 361 přiznání typu B k dani z příjmů 
fyzických osob, 1 149 přiznání typu A k dani z příjmů fyzických osob, 4 přiznání typu C 
k dani z příjmů fyzických osob. 
 Na Finanční úřad v Trutnově bylo doručeno 392 zmocnění k předložení daňového 
přiznání k 30.6.2001. 
 K 31.12.1999 bylo vybráno 179 316 963 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
60 449 983 na dani z příjmů fyzických osob, 310 589 023 Kč na dani z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti. 
 V průběhu roku 2000 byl zřízen referát dotací, který provádí kontrolu čerpání dotací 
poskytnutých ze státního rozpočtu. 
 V roce 2000 bylo exekuční činností vymoženo celkem 27 093 000 Kč. Finanční úřad 
provedl celkem 8 dražeb, z toho 1 dražba nemovitého majetku. 
 Průměrná měsíční odměna pracovníků FÚ činila včetně příplatků 12 997 Kč. 
Ředitelem FÚ je ing. Bohumil Novák. 
 
Telecom 
 
 Celkový počet hlavních telefonních stanic dosáhl na konci roku 2000 v Trutnově 
11 429 stanic. Z toho je plně digitálních připojení ISDN2 69 přípojek a ISDN30 10 přípojek. 
Všechny stanice byly přepojeny na digitální ústředny. 
 Po městě Trutnov je rozmístěno 28 mincovních a 42 kartových veřejných telefonních 
automatů provozovaných Českým Telefonem a 2 automaty provozované jiným subjektem. 
 
Spoje 
 
 Spoje (pošta) odmítly poskytnout základní údaje – prý jde o obchodní tajemství ! 
 
Cestovní ruch 
 
 Dovolenou v tuzemsku i v zahraničí zajišťuje v Trutnově řada cestovních kanceláří  
a agentur, např. Áda-tour, HEMI TOUR, JP TOUR, LUNA TOUR, T SPLIT TOUR, 
OSNADO, ČEDOK, STYL TOURISTIC, MANA TRAVEL (v roce 2000 pro 1 203 osob, 
hlavně do Chorvatska, Řecka a Itálie). OSNADO zajistila zájezdy pro 573 osob, hlavně  
do Chorvatska, Řecka a Itálie. CK Klíč pro 868 klientů do zahraničí – provizní prodej 
zájezdů. Vlastní zájezdy do zahraničí 238 klientů. Incentivní akce v tuzemsku 250 klientů. 
Pobyty v cizině pro více než 1 200 osob se skoro 6 500 lůžkodny. 
 Bohatou nabídku k poznávání historie, přírody s možnostmi aktivního využití volného 
času přináší výpravný katalog Okresního úřadu Trutnov. 
 
HACAR, a.s., Hradec Králové, závod Trutnov 
 
 Hacar, a.s., Hradec Králové, závod Trutnov má dlouholetou tradici v opravárenské 
činnosti, která sahá až do roku 1935, kdy se zde opravovala vozidla Opel. Po roce 1945 byly 
zahájeny opravy užitkových vozidel Praga typ Aero 150, poté následovaly opravy užitk. 
vozidel Žuk, Nisa, Š 1203, GO motorů Liaz i opravy samostatných hlavních skupin, od roku 



1983 byly zahájeny opravy vozidel Avia všech modifikací a všech druhů, které se provádějí 
až doposud. 
 V posledních pěti letech doznal závod značné modernizace – nový autosalon, nová 
prodejna náhradních dílů a příslušenství, modernizace opravárenské haly. 
 V současnosti je závod dlouhodobým autorizovaným dealerem společnosti Daewoo 
Avia a poskytuje celou řadu doprovodných služeb jak pro vozidla Avia, tak i pro ostatní 
užitková i osobní vozidla. 
 Činnost závodu zahrnuje: 1.Prodej vozidel Avia. 2.Prodej náhradních dílů a 
příslušenství. 3.Prodej zboží smluvních partnerů. 4.Dodávky nástaveb na užitková a nákladní 
vozidla. 5.Opravy vozidel Avia a Tatra. 6.Opravy a dodávky hlavních skupin Avia a Tatra. 
7.Mazací a olejový servis. 8.Profesionální program ošetřování vozidel. 9.Pneuservis. 
10Příprava vozidel Avia na STK včetně zajištění STK. 11.Autobazar pro osobní a užitková 
vozidla. 12.Klempířské opravy a opravy nástaveb. 13.Obráběčské práce. 14.Doplňkové 
služby. 
 Ředitelem závodu Hacar je Josef Kříž, vedoucí servisu služeb Miloslav Hes, vedoucí 
servisu Avia Oldřich Hlaváček. 
 V pobočném závodě Libeč probíhala v letech 1993-2000 výroba nových skříňových 
nástaveb s ocelovou konstrukcí a nástaveb ze sendvičových panelů. 
 
PÓROBETON, a.s. Trutnov 
 
 Rok 2000 znamenal pro Pórobeton Trutnov, a.s. významné změny ve vývoji 
společnosti. Tím, že se stoprocentním vlastníkem společnosti staly Krkonošské vápenky 
Kunčice, a.s., došlo ke změnám ve všech spřízněných společnostech. 
 Nejdůležitějším krokem bylo počátkem roku sjednocení obchodní politiky 
Krkonošských vápenek, které jsou významným dodavatelem suchých omítkových směsí  
a malt pro stavebnictví. Tato společnost od března 2000 zajišťovala distribuci veškerého 
pórobetonu a společnou prezentaci na výstavách a různých akcích. I přes některé obtíže 
zůstala společnost největším výrobcem pórobetonu popelkovou technologií v ČR. V průběhu 
roku došlo k několika organizačním a racionalizačním změnám, které znamenaly úspory 
pracovních sil a zároveň i nákladů. Koncem roku 2000 byly zahájeny práce na zavedení 
nového informačního systému, který je určen pro zpracování dat všech spřízněných 
společností. Tento náročný projekt umožní získávat aktuální a kvalitní informace z oblasti 
ekonomické, obchodní a posléze i výrobní. 
 V průběhu 1. čtvrtletí došlo k částečnému zlepšení řezací technologie, jehož 
výsledkem byla produkce přesnějších bloků. Společnost se neustále snaží zlepšit výrobní 
proces během tlaků, které jsou dány požadavkem trhu, tržbami a vnitřním výzkumem  
a vývojem. 
 Průměrný počet pracovníků Pórobetonu Trutnov, Poříčí, Kladská 464, činil 87 osob, 
z toho 5 řídicích a vedoucí pracovníků. 
 Mzdové náklady činily 12 900 000 Kč. Předmětem podnikání je především výroba 
necementových stavebních materiálů a nákup a prodej zboží. 
 Tržby za prodej zboží činily v roce 2000 17, náklady vynaložené na prodané zboží  
12 mil. korun. 
 V průběhu roku došlo ke změně ve složení dozorčí rady – Gabriel Achour a Josef 
Mědílek ukončili svou činnost a nově v tomto orgánu zasedají ing. Aleš Kancnýř a Josef 
Lukášek. Předsedou představenstva je Martin Mellish. 
 V roce 2000 bylo nově pořízeno 1 403 000 Kč investic. Šlo zejména o nákup nového 
technologického zařízení. Účetní závěrku k 31.12.2000 uzavřela Consultas-Audit, s.r.o. 
Ekonomem společnosti je Anna Talábová.  



 
 
 
 
 



8. Kultura. 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna v okresním městě vykázala za rok 2000 122 665 knihovních 
jednotek, z toho 34 485 naučné literatury pro dospělé, 62 567 krásné literatury pro dospělé, 
5 371 naučné literatury a 20 258 krásné literatury pro děti, počet exemplářů docházejících 
periodik 142, počet knihovních jednotek ve volném výběru 60 000, přírůstek knih. jednotek 
(6 448 úbytek) 5 959. 
 K 31.12.2000 registrovala 7 592 čtenářů, z toho 2 299 do 15 let. Knihovnu celkem 
navštívilo v tomto roce 99 644 návštěvníků. 
 Výpůjčky činily celkem 399 502 knih. jednotek (z toho naučná literatura 165 6025  
a krásná literatura 172 853 pro dospělé, naučná literatura pro děti 18 387 a krásné literatury 
pro děti 42 660). Výpůjčky periodik 111 164. 
 Meziknihovní výpůjční služba: požadováno 1 023 a uspokojeno 963 výpůjček 
(obdržené požadavky z jiných knihoven), požadováno 360 a uspokojeno 341 výpůjček 
(zaslané požadavky jiným knihovnám). 
 Výměnné fondy: jiným knihovnám půjčeno 57 souborů (4 242 svazků). Vzdělávacích 
a výchovných kolektivních akcí bylo realizováno 76, poskytnutých registrovaných informací 
86, seminářů a odborných porad 72. 
 V knihovně pracovalo 14 zaměstnanců (11 knihovnického směru SŠ, 1 VŠ). Vlastní 
příjmy z hlavní činnosti 579 000 Kč, od města 3 160 000 Kč. Mzdové náklady činily 
1 950 000 Kč. 
 
 V obvodě knihovny nepracuje MLK Dolní Olešnice a Vlčice -  ostatní bez problémů. 
Koncem roku požádáno o granty na připojení knihoven do sítě Internet pro MLK Bernartice, 
Jívka, Pilníkov a Radvanice.  
 Knihovna je financována z rozpočtu města Trutnova. Na zajištění regionálních funkcí 
je poskytován příspěvek od státu prostřednictvím OkÚ. Největší část těchto prostředků je 
vynaložena na nákup knih. jednotek výměnných souborů, jejich knih. zpracování   
a na zajištění servisních služeb knihovnického programu LANius, který používá 8 z 10 
městských knihoven okresu. Finanční prostředky na nákup knih by měly být vzhledem 
k návštěvnosti MK vyšší. 
 V roce 2000 získala MK nové prostory v přízemí budovy – v listopadu se začalo 
s rekonstrukcí nákladem 2 mil. korun s ukončením asi v polovině února 2001. Od února 2000 
byla uzavřena pobočka Poříčí – rekonstrukce prostor, odstranění plísně, nové osvětlení. 
Otevřena znovu v červenci. 
 Knihovna používá integrovaný knihovnický systém LANius. Při katalogizaci využívá 
sdílené katalogizace. Svými záznamy přispívá do souborného katalogu sdružení SKAT.  
Do databáze je uloženo již 99 % fondu knihovny. Koncem roku se připravovalo připojení 
pobočky v HSM k síti Internet. 
 Z akcí pro veřejnost (76): přednášky o využívání Internetu – pro nové zájemce byl 
celý měsíc přístup k Internetu zdarma, seminář o poezii, „Týden knihoven“ (od 9. do 14.X.) – 
promíjení sankčních a členských poplatků, možnost práce s Internetem zdarma. Ředitelkou 
MK je Jaroslava Maršíková. 
 
 
 
 



Muzeum Podkrkonoší 
 
 Muzeum Podkrkonoší Trutnov vlastní 435 m2 výstavní plochy a spravuje 436 vlastních 
výstavních děl. Má tři trvalé expozice. Uspořádalo v roce 2000 9 výstav (fotografie 3, design, 
uměl. řemeslo, užité umění 5),  které navštívilo 7 797 osob, z toho 4 204 ve školních 
výpravách. Muzeum uspořádalo 37 kulturně výchovných akcí, z toho 28 přednášek. 
Navštívilo je 12 736 osob. Zaměstnanců má MP 7,5. 
 Muzejní knihovna má 10 947 knihovních jednotek (z toho 2 720 periodik). Roční 
přírůstek 191 knih, úbytek fondu 305 (zastaralé a poškozené knihy). Počet registrovaných 
uživatelů 98, z toho 93 veřejnost.  Počet výpůjček 820 (jen prezenčně), počet badatelských 
návštěv 72 (zaměření např. na U. Horna, archeologii středověku, literární a výtvarné 
osobnosti regionu, osídlování Sudet, profesní řády Trutnova, spiritismus v Podkrkonoší). 
 MPT spolupracuje s Klubem vojenské historie na vybudování naučné stezky v parku 
k tématu prusko-rakouské války 1866. 
 Obnoven byl nábytkový fundus – speciální regály. Počítačový program LANius byl 
nově instalován rovněž na počítačích v ředitelně a u archeoložky. 
 Pokračovalo restaurování sbírek – nábytek (4 židle biedermayer, 2 židle pseudoempír), 
plastiky (Ježíš Ecce Homo s kalichem, Kristus, olejomalby sv. Josef, portrét ženy a muže). 
MP získalo 212 sbírkových předmětů. 
 Ve Dnech evropské kultury 9. a 10.IX. navštívilo MP 735 návštěvníků. Publikační 
činnost především v regionálním tisku (M. Ryšánková, ředitelka MP O masopustu a bálech – 
MF Dnes, Formanské pásy – Krkonoše, Vánoční symbolika – MF Dnes. Vydáno (v nové 
úpravě) nepravidelné periodikum Kurýr k bitvě 1866. Také přednášková činnost byla bohatá 
(St. Rykala o bitvě  u Trutnova – 54x s účastí 1 890 osob, M. Ryšánková o řemeslech předků, 
o uměl. slozích,  o jarních zvycích, o svatojanských ohních – 19 přednášek s 800 účastníky, 
Jiří Orsák o staré hasicí technice – 3x, 432 osob, Mgr. Burdychová o historii tr. hradu 4x,  
228 osob). 
 
Státní okresní archiv 
 
 V roce 2000 se zaměřil SOkA v Trutnově hlavně na přejímání spolkových písemností, 
začalo se se systematickým zpracováváním archivního materiálu, pokračovalo úsilí o získání 
vhodných depozitářů, o vybavení nové přístavby nábytkem a výpočetní technikou tak, aby  
i při nedostatku financí mohla být vybavena a zpřístupněna nová badatelka (v červnu), která je 
stále víc veřejností využívána. 
 V archivu bylo zaměstnáno 9 odb. pracovníků, 2 pracovníci obslužných profesí,  
1 pracovník CS a 1 brigádník. Ředitelem archivu je Roman Rejl – ten se kromě běžné správní 
činnosti věnoval hlavně předarchivní péči, prezentaci archivu a terénnímu výzkumu 
archiválií, podílel se autorsky na přípravě publikace o Pavlovicích, redakčně na přípravě 
Ročenky SOkA, působil v redakční radě čs. Krkonoše, odborně publikoval, zajistil školení 
pracovníků úřadů a kronikářů, realizoval výstavu ke století dokončení přestavby děkanského 
kostela ve Dvoře Králové, byl členem komise pro vydání kroniky Simona Hűttla. 
 Zástupcem ředitele je Luděk Jirásek. Ten měl na starosti technické záležitosti spojené 
s chodem archivu, podílel se na prezentaci archivu a zpracování arch. materiálu, podílel  
se autorsky i redakčně na uvedených publikacích, na přípravě historického atlasu Trutnova 
pod záštitou Akademie věd ČR, autorsky na 3. díle edice Odkazy „Kaple na území města 
Trutnova,“ je členem komise pro vydání kroniky S. Hűttla.  
 Od července byl archiv posílen Mgr. Evou Tomkovou (obor historie – archivnictví). 
 Přístavba 5. podlaží archivu je využívána (badatelka se 14 místy pro klasické badatele, 
2 místy pro použití počítače a 4 místy pro pohodlné studium literatury).  Vybavení nábytkem 



v této části archivu přišlo na 670 tisíc korun. Kamerový systém (od května) za 68 000 Kč 
zabezpečuje sledování badatelů od zvl. vchodu až po badatelku. 27.6. byla ukončena instalace 
telefonní a počítačové sítě za 374 000 Kč a elektronického zabezpečovacího systému.  
Od srpna vedl ředitel archivu jednání s potencionálními pronajímateli o novém depozitáři  
pro archiv. Po neúspěšném jednání s Texlenem proběhlo jednání s firmou Pratr (likvidátor 
Kary) úspěšně. Archivu byly nabídnuty v Poříčí prostory o 900 m2 v bývalé Kaře. 
 V rámci předarchivní péče bylo provedeno u úřadů, škol a jiných organizací  
17 kontrol. Pokračovalo pátrání po veř. písemnostech u soukromých osob, bývalých společ. 
organizací. 
 Do archivu bylo v roce 2000 přijato 151 přírůstků o rozsahu 231,6 bm. Úbytků 
evidoval archiv 8 v rozsahu 29,5 bm. Mezi nejstaršími přírůstky jsou školní kronika Voletin 
z let 1826-1911 a kronika Úpice z roku 1838. V pražském antikvariátě bylo objeveno  
a zakoupeno 5 vedut měst okresu z období 1860. Do archivu byly bezplatně předány dva 
osobní archivy – mezi nimi novináře Josefa Farského z Trutnova – 2 kartony z let 1961-2000. 
 Za rok 2000 se podařilo převzít do archivu 65 kronik, z toho 9 kopií. Z originálů bylo 
dohledáno a převzato 13 kronik do roku 1945. Před odesláním do SRN byla zachycena 
kronika Chvalče z let 1989-1941 (archivář Luděk Jirásek). Za rok 2000 vyřídil archiv  
38 skartačních řízení. Přistoupilo se k pořádání a k inventarizaci archiválií (k posouzení  
do SOA Zámrsk). 
 K 31.12. eviduje SOkA Trutnov 2 113 fondů a sbírek v rozsahu celkem 3 564,32 bm. 
Přibylo 133 nových jednotných arch. fondů,  oprav provedeno 87. 
 SOkA navštívilo v roce 2000 202 badatelů, z toho 36 z ciziny – 684 návštěv, z toho 
cizinci 121. Nárůst vyšší než 20 %. Vyřízeno bylo 285 žádostí a dotazů (nárůst o 37 %).  
Arch. materiál byl zapůjčen  ve 33 případech. Nakopírováno bylo 47 980 elektrografických 
kopií. Do archivu přišlo 8 exkurzí (197 osob). Arch. materiál byl prezentován na 3 výstavách. 
(Arch. materiál byl zapůjčen i na výstavu „100 let Národního domu v Trutnově.“) 
 O archivu a jeho činnosti byla v tisku prezentována řada článků. Připravena do tisku je 
další Ročenka SOkA. Archiváři SOkA prezentovali v tisku 14 článků. Komise pro posouzení 
překladu kroniky S. Hűttla se sešla v roce 2000 devětkrát (o sobotách). 
 Archivní knihovna má 9 582 svazků knih – přírůstek za rok 2000 580 svazků. 
Rozpočet SOkA 4,788.000 Kč (včetně os. výdajů) byl vyčerpán. 
 
Dům kultury 
 
 Z činnosti Domu kultury v roce 2000: 
DK měl 27 pracovníků, z nich 19,4 v hlavním pracovním poměru. Ředitelkou DK je  
Mgr. Zina Rýgrová. DK je příspěvkovou organizací města Trutnova – z celkových příjmů 
v roce 2000 tvořily 49,5 % dotace města, 50,5 % jsou vlastní příjmy DK (včetně 
sponzorských darů). Hospodaření skončilo ziskem 42,5 tisíc Kč. 
 Provozně technické zajištění zahrnuje akce a pořady, provoz a údržbu budov včetně 
pronájmů (Nár. dům, Kulturní klub Nivy, kino Vesmír), dopravu a provozně technické služby 
na objednávku. 
 Propagační a reklamní služby zahrnují výletovou službu v Trutnově, předprodej  
a prodej vstupenek v recepci ND na pořady DK i na akce jiných pořadatelů (podle 
objednávek), výrobu propagačních materiálů na zakázku. 
 DK zajišťuje mj. i prodej knihy „Trutnov v kresbách Miloše Trýzny,“ kterou DK 
vydal v roce 1997, dále provoz Půjčovny knih rozvoje ducha a zdraví v Kulturním klubu 
Nivy. Kulturně-společenská činnost zahrnuje práci s filmem (kina) a rozsáhlou programovou 
činnost. 
 



Kina 
 
Činnost kin: 
A.Pro veřejnost: 
Vesmír 149 titulů, 525 představení, 28 856 návštěvníků, průměrná návštěvnost 55. 
Hvězda 80 (37), 75/32, 2 655 (479), 35 (15) – (z toho v neděli pro děti). Celkem kina:  
600 představení s 31 511 návštěvníky, s průměrnou účastí 53 osob. 
 Pro školy: kino Vesmír 11 titulů, 15 představení, 4 089 návštěvníků, průměrně  
273 na představení. Kino Hvězda 24, 26, 3 415, 131. 
 Celkem obě kina: 264 titulů, 641 představení, 39 015 návštěvníků, průměrná účast  
61 osob. 
 Z uvedeného počtu filmů bylo v rámci akce „Projekt 100“ uskutečněno 11 filmů 
s celkovou návštěvností 474 osob, v rámci akce Art film 13 filmů (36 představení) 
s návštěvností 1 077 osob. 
 Jako premiéra bylo v Trutnově uvedeno 123 filmů. Nejúspěšnější byl film Princezna 
ze mlejna 2 (2 743 diváků), Hanuman (1 965) a Šestý smysl (1 471). 
 V kině Vesmír bylo pro veřejnost odehráno o 62 představení méně než v roce 1999. 
Návštěvnost se snížila o 2 223 diváků. Průměrná návštěvnost byla vyšší o 2 diváky na každé 
představení. Kino Hvězda odehrálo o 20 představení méně (hrálo se 1x týdně v pátek – často 
se nahrálo pro nezájem, v létě kino nehrálo). I když se celková návštěvnost zvýšila o 89  
a průměrná návštěvnost z 27 na 35, návštěvnost vůbec je však nižší. 
 Představení pro školy bylo o 11 méně než v roce 1999, ale s vyšší návštěvností  
(o 691 diváků), průměrná o 52 diváků na každém představení. 
 V roce 2000 realizoval DK 137 představení (akcí), 8 malých výstav v kině Vesmír,  
10 výletů v rámci dvou Prázdninových toulání, jednu burzu zboží. 
 Celková návštěvnost na 137 představeních byla 28 633 (průměrně 209). Výstavy 
v kině Vesmír zhlédlo na 3 000 návštěvníků. Výletů se zúčastnilo 50 dětí. Ve srovnání 
s rokem 1999 se uskutečnilo v rámci standardní činnosti DK méně pořadů (v roce 1999 143). 
V návštěvnosti byl však zaznamenán nárůst – v roce 1999 26 529 návštěvníků, prům. 
návštěvnost 186. Návštěvnost se v roce 2000 zvýšila zejména u hudebních pořadů, 
divadelního předplatného a tanečních akcí. 
 
Programová činnost DK 
 
 Mimo uvedený počet akcí realizovalo Oděvní studio DK na základě objednávky  
pro cizí subjekty 32 módních přehlídek (dvojnásobek proti 1999) za účasti více než 4 000 
diváků (zejména mimo Trutnov). DK také spolupracoval při zajištění akcí jiných subjektů 
především v oblasti propagační a provozně technické (Jazzinec, Běh Terryho Foxe aj.) 
 
Nová činnost DK 
 
 Od počátku roku 2000 byl DK pověřen zajištěním městských akcí – náročné i proto, 
že úkol zadán jen obecně. Jednalo se o 30 akcí, které lze rozdělit na jednodušší (promenádní 
koncert, koncerty amatérských souborů, besedy), na středně náročné (pietní a vzpomínkové 
akty, soutěže k výročí města, zájezd do SRN aj.), na organizačně i programově velmi náročné 
(celostátní přehlídka dětského divadla, Trutnovský jarmark, družební akce – Swidnice, 
V Trutnově bylo – nebylo). 
 Standardní i nová činnost DK představuje v roce 2000 162 akcí s celkovou 
návštěvností 43 985 osob a s prům. návštěvností 272 osob. U dalších 14 akcí nelze 
návštěvnost určit (výstavy v kině, městské akce jako Dětská scéna, zájezd Krakonošky  



do SRN, Swidnice aj.) 
 
 Mimořádné úsilí si vyžádaly oslavy 100. výročí vzniku Národního domu (divadelní 
představení, výstava, odhalení pamětní desky). 
 
Standard. činnost (typy akcí) Počet předst. Celková návšť. Průměrná návšť. 
Klasická hudba 18 2 694 150 
Pop koncerty (i ZUČ) 8 1 458 182 
Akce pro školy 32 7 266 227 
Pohádkový čtyřlístek 8 828 104 
Ost. dětské akce (v sále) 3 553 184 
Ost. dětské akce (venku) 6 5 240 873 
Prázdninové toulání 2 (x5) 50 (x5) 25 
Divadla profi 7 1 972 282 
Divadla amatéři 3 188 63 
zájezdy 4 168 42 
soutěže 3 240 80 
Přednášky, besedy apod. 9 501 56 
Akademie třetího věku 14 1 237 88 
Taneční akce 8 1 340 168 
Zábavné pořady 6 1 543 257 
Autorské módní přehlídky 2 474 237 
Módní přehlídky pro cizí 32 nad 4 000  
výstavy 4 2 537 634 
Fotovýstavy (malé) 8  
Burza kartiček 2 94 47 
 
Nová činnost (s přísp. města) Počet předst. Celková návšť. Průměrná návšť. 
Divadelní přehlídka 1 na 800  
Zábav. a zábav. společ. akce 3 13 300 4 433 
Pietní akt 1 100 100 
Slavnostní akce 2 160 80 
divadlo 1 50 50 
výstava 1 185 185 
Klasická hudba amat. 2 183 92 
Pop koncert amat. 10 378 38 
soutěž 4 72 18 
přednáška 1 69 69 
 
Akce s příspěvkem města: 
Korespondenční soutěž „Známe své město?“ – únor, březen, duben – 58 účastníků. 
Jarní koncert Krakonošky 24.3. 258 účastníků.  
Samuel Fritz (beseda a promítání). 21.3. 69 účastníků.  
Velikonoční koncert (dechovka z Lohfeldenu) 120 účastníků.  
Předávání Kulturní ceny Trutnova 26.4. 60 účastníků.  
Oslavy 55. výročí konce války 8.5. 100 úč.  
750 let Swidnice 26. a 27.5. (recipročně v Trutnově 9.-11.6.).  
V Trutnově bylo – nebylo 13.5. 3 000 úč.  
Dětská scéna 2000 (celostátní přehlídka) 15.-22.6.  



Jubilejní koncert Musica Antiqua 22.6. 63 úč. 
Vzpomínkový akt KVH 24.6. 100 úč. 
Dny evropského dědictví 9. a 10.9. 8 300 úč. 
Trutnovský jarmark 2.9. 2 000 úč. 
Osm promenádních koncertů na Krakonošově náměstí v květnu až září 855 účastníků. 
Oslavy 100 let ND (Slavnostní odpoledne – divadlo a odhalení desky. Střípky historie – 
výstava vč. vernisáže) 185 úč. – 23.-28.10. 
Trutnov na přelomu tisíciletí (fotosoutěž) (vernisáž s předáním cen 17.1.2001 ve Staré 
radnici). 
Vánoční koncert Musica Antiqua 21.12. 120 úč. 
Zájezd Krakonošsky do SRN – Lohfelden 20.9.-1.10. 35 účastníků. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Za čtyři roky svého trvání si městská galerie (slavnostně byla otevřena 19.12.1996 
výstavou „Fotografie krkonošské krajiny) vytvořila  stálý početný okruh svých návštěvníků  
a příznivců, navštěvujících zahájení výstav i výstavy samotné. Potěšitelné je, že se jejich 
okruh trvale rozšiřuje, že přibývá mladých i mimotrutnovských zájemců. Sebenavštěvovanější 
a sebezajímavější výstavy však netvoří, jak správně uvádí ředitel galerie PhDr. Karel Shrbený, 
podstatu galerie. Její podstatu tvoří sbírky, vytvářené na základě poznání výtvarného života  
a tvorby, a to nejen regionu v úzkém slova smyslu. 
 Od vzniku galerie jsou návštěvníkům každoročně představovány výsledky 
sběratelského úsilí, hlavně nové přírůstky. Kolekce děl z vlastnictví galerie je doplněna od 
počátku roku několika zápůjčkami z Muzea Podkrkonoší, Krkonošského muzea ve Vrchlabí  
a od a.s. Texlen. 
 Stálou expozici představil 11.1.2000 ředitel Shrbený, který mj. uvedl, že se v ní 
objevují další jména, že sahá dál do minulosti a všímá si více českých autorů. Nejstaršími 
obrazy jsou Maří Magdalena a Pieta od neznámých autorů – byly v janské kapli (první  
z 1. pol. 18. st., druhý z 1. pol. 19. stol.) – s výraznými barokními rysy. 
 Romantická horská krajina Aloise Seiferta je z poloviny 19. st. O půl století mladší je 
obraz květinového zátiší s azalkami Karla Klíče z Hostinného, vynálezce hlubotisku. Kristus 
v chrámu je dílem německého malíře Moritze Melzera, který se narodil v Albeřicích – v roce 
1929 vystavoval v Trutnově. 
 Obrazem Úpice se prezentuje úpická malířka Julie Mezerová. Významným 
trutnovským malířem byl profesor gymnázia Bedřich Mudroch.  Jeho žáky byli Oldřich Oplt 
(v galerii jeho obraz Zima v Podkrkonoší) a Vladimír Janoušek (jeho dílo se galerii zatím 
nepodařilo opatřit). Dílo – plastika Cellisty je prací královédvorského rodáka Otty 
Gutfreunda. 
 V letech 1938-45 byla kontinuita vývoje Trutnovska přerušena. V roce 1945 přišli  
do Trutnova nejdříve učitelé – Václav Lacina, Josef Šabacký a Karel Kapoun (už nežijí). 
Z žijících třeba připomenout Miloslava Lhotského, Danu Holou-Charvátovou, Miloše Trýznu, 
Rosvitu Mikulovou, Markétu Pačřutovou a Petru Tauchmanovou. 
 Expozici doplňuje galerie obrazy současných klasiků české malby – J. Jíry,  
Jar. Klápště, a Vlad. Komárka. I když pocházejí z druhé strany Krkonoš, mají k našemu kraji 
blízký vztah – všichni už v Trutnově vystavovali. 
 Josef Polz (1896-1945) trutnovský malíř – dílo Trutnov 1924. Josef Šabacký  
(1913-1994) – Trutnovský motiv. Svou kresbu a malbu spojoval s vlastivědou a 
přírodovědnou prací. Karel Mayer (1897-1972) – Sněžka 1943, trutnovský malíř, zemřel 
v Itálii. Moric Melzer – jeho dílo zapůjčilo Krkonošské muzeum Vrchlabí (1877-1966). 
Zemřel v Berlíně. Wenzel Labus (1888-1939) – jeho dílo Zimní krajina 1911 zapůjčilo MPT. 



Trutnovský malíř, kreslíř, ilustrátor. Obraz Julie Mezerové Úpice 1940 zapůjčil Texlen, a.s. 
Trutnov. Oldřich Oplt (1919), absolvent trutnovského gymnázia. Jeho Zimu v Podkrkonoší 
1972 zapůjčil autor. Václav Lacina (1908-1978) – Krkonoše 70. léta. Bedřich Mudroch, 
profesor trutnovského gymnázia (1898 - …) – Předjaří 1931. Jaroslav Klápště (1923-1999) – 
Tunely u Bakova (v Trutnově vystavoval v roce 1999). Vladimír Komárek (1928) – Faun 
1997 (v Trutnově výstavu v r. 1999). Josef Jíra (1929) – Dušičkový z Filek 1996 (v Trutnově 
vystavoval v roce 1998). Rosvita Mikulová – Korbelářová (1943) – Zaklínač hadů 1997. 
Trutnovská rodačka, textilní výtvarnice. Karel Hník (1942) – Úpské rašeliniště. Známý 
fotograf. Ctibor Košťál (1956) – Vzpomínka na Island. Miloslav Lhotský (1932) – Květ 1999, 
Holanďanka 1998. Markéta Pačulová – Škopková (1968) – Smutný pes. Vytváří keramické 
sochy, kreslí a maluje. Emil Schwantner (1890-1956) – Orel 1933. Od roku 1920 působil 
v Trutnově do roku 1946. Mojmír Preclík – z cyklu Torza 1997. Dana Holá – Charvátová – 
Studie. Textilní výtvarnice. Známá svou kresbou, grafikou a realizacemi v architektuře. Karel 
Kapoun (1896 - …) – Vodní kolo 1941. Učitel v Trutnově. 
 
 Jaroslav Fejfar (1871-1935) – Moto Laurin a Klement. Zdenko Fejfar (1913) – Labský 
vodopád. Proslulý fotograf Krkonoš. Zdeněk Menec (1914-98) – U pramene Labe. Známý 
svými fotografickými publikacemi. Jiří Havel (1931) – Kotel od Harrachovech kamenů 1998. 
Nejznámější  trutnovský fotograf. Fotografuje krajinu Krkonoš a světových hor. Břetislav 
Marek (1949) – Mužské kameny. Fotografuje především krkonošskou krajinu. Milan Lhoták 
(1954) – Jarní vody. Trutnovský amatérský fotograf a podnikatel produkující komerční  
i volnou fotografii. Aleš Vaníček (1968) – Open Air Music Festival 1999. Fotograf trutnovské 
redakce Krkonošských novin. Věnuje se převážně reportážní fotografii. 
 O obohacení sbírek Galerie města Trutnova obrazem Josefa čapka je psáno obšírně  
na jiných místech kroniky. 

 
 Je-li městská galerie především známá svými častými výstavami a hodnotnými 
vernisážemi, je to tím, že výstavy jsou pro většinu návštěvníků viditelnou a přístupnou částí 
činnosti galerie. Sbírkotvorná  a poznávací činnost však není v galerii vůbec opomíjena.  
I v této činnosti je galerie, jak uvádí objektivně ředitel PhDr. Karel Shrbený, rychle  
se rozvíjejícím organismem. Každé dílo, které se do galerie dostává (z vlastních nákupů  
i ze sponzorských přispění), pomáhá vytvářet a uchovávat jedinečné hodnoty kulturního –  
a nejen kulturního – bohatství , jehož ceny si přítomnost často nebývá v plném rozsahu vždy 
vědoma. 
 
 Galerie města Trutnova dostala v roce 2000 z rozpočtu zřizovatele dotaci na investice 
488 000 Kč, které byly určeny na nákup sbírkových předmětů. Hospodářský výsledek 
zaznamenal zlepšení (9 000 Kč). Pro školy byly uspořádány 3 výstavy. Dále bylo uspořádáno 
19 výstav a 12 ostatních akcí. Celková návštěvnost v galerii v roce 2000 dosáhla 6 392 
návštěvníků (v roce 1999 přišlo do galerie 6 233 návštěvníků). Potěšitelný je zájem mládeže. 
 V roce 2000 bylo do sbírek zařazeno 37 předmětů (počet zařazených předmětů  
na počátku 140, na konci 177). Galerie zajistila nákup známého obrazu J. Čapka ve výši 
1,680.000 Kč, z toho úvěr u Komerční banky 1 milion Kč. 



9. Školství. Výchova. 
 
Mateřské školy 
 
Přehled mateřských škol v Trutnově: 
MŠ V Domcích 65 dětí  3 třídy  1 logopedická třída 15 dětí 
MŠ Gorkého ulice 72 dětí  3 třídy  MŠ Žižkova ulice 88 dětí 4 třídy 
MŠ Komenského ul. 91 dětí  4 třídy  MŠ Náchodská ul. 50 dětí 2 třídy 
MŠ Novodvorská ul. 100 dětí 4 třídy  1 třída-křesťanská výchova 
MŠ Horská ul.  122 dětí 5 tříd  MŠ Dlouhá HSM 100 dětí 4 třídy 
MŠ Benešova Poříčí 25 dětí  1 třída  MŠ Voletiny 22 dětí 1 třída 
Speciální MŠ Na Struze – právní subjekt zřízený MŠMT – 115 dětí 8 tříd 
 
Základní školy 
 
 Základní školy v Trutnově (na začátku školního roku 1999-2000): 
ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého ulice 443 žáků, z toho 213 dívek ve 20 třídách. (Školní docházku  
ve šk. roce 1998/99 ukončilo 45 žáků, z toho 20 dívek). Škola využívá 25 tříd, z nichž  
5 nevyhovuje. Na škole působí 28 pedag. pracovníků včetně ředitele, zást. a výchovných 
poradců. Do 1. ročníku bylo nově přijato 68 žáků, z toho 34 dívek. Školní družiny  
3 s 93 žáky. Na konci šk. roku propadl 1 žák, s vyznamenáním 34. 
 
ZŠ ve Školní ulici měla 89 žáků, z toho 44 dívek. Třídy 4, učitelů 11, z toho 7 žen. K 1.8.2000 
byla tato škola zrušena sloučením se ZŠ M. Gorkého. Školní docházku v roce 1998/99 
ukončilo 22 žáků. 
 
ZŠ Komenského ulice 540 žáků, z toho 232 dívek. 24 tříd. Na konci roku (k 30.6.2000) jich 
propadlo 8, vyznamenání mělo 198 žáků. Školní družiny 3 se 105 žáky. Ve šk. r. 1998/99 
ukončilo školní docházku 72 žáků, z toho 23 dívek. Na škole působí 44 pg. pracovníků, z toho 
35 žen. Do 1. r. bylo nově přijato 55 žáků, z toho 25 dívek. Škola má 9 specializovaných tříd 
se 116 žáky, z toho 34 dívek. 
 
ZŠ R. Frimla (ulice) měla na počátku šk. r. 1999/2000 390 žáků, z toho 192 dívek,  
v 18 třídách. Na konci šk. r. 1998/99 propadl 1, vyznamenání 30 žáků. Školní docházku 
ukončilo k 30.6.1999 55 žáků, z toho 28 dívek. Z 36 učitelů školy 23 žen. Do 1. r. nově 
přijato 44 žáků, z toho 22 dívek. V 5 odděleních školní družiny 115 dětí. 
 
ZŠ V Domcích 690 žáků, z toho 338 dívek, ve 30 třídách. Na konci šk. r. 1998/99 propadli  
2 žáci, s vyznamenáním 98. Na škole působí 43 učitelů, z toho 35 žen. Do 1. ročníku bylo 
nově přijato 67 žáků, z toho 27 dívek. Speciální třídu navštěvuje 11 žáků. Školní družiny 5, 
141 žáků. 
 
ZŠ Mládežnická ulice 1 019 žáků, z toho 513 dívek, ve 40 třídách. K 30.6.2000 propadlo 10,  
vyznamenáním 57. Školních družin je na škole 12, klub 1. Počet učitelů 54, z toho 48 žen.  
Do 1. r. nově přijato 130 žáků, z toho 69 dívek. Šk. docházku v roce 1998/99 ukončilo  
87 žáků, z toho 39 dívek. 
 
ZŠ v Náchodské ulici (Poříčí) 292 žáků, z toho 142 dívek, ve 13 třídách. K 30.6.2000 jich 
propadlo 6, s vyznamenáním 12. Šk. docházku v roce 1998/99 ukončilo 28 žáků, z toho  



13 dívek. Na škole působí 18 učitelů, z toho 15 žen. Školní družiny 2 s 52 dětmi. Do 1. r. 
nově přijato 34 žáků, z toho 16 dívek. 
 
Speciální ZŠ pro děti s vývoj. poruchami učení a chování ve Voletinách. K 30.9.1999 na škole 
13 učitelek, 2 vychovatelky a 1 výchovný poradce. Školní družina má 2 oddělení s 26 dětmi. 
Škola využívá 11 učeben. Šk. docházku v roce 1998/99 ukončilo 20 žáků, z toho 12 dívek.  
Na počátku školního roku 1999/2000 má škola 104 žáků, z toho 37 dívek, v 9 třídách. 
V předchozím šk. roce 1998/99 měla škola 9 tříd se 116 žáky, z toho 43 dívek. ŠD 2 oddělení 
s 31 dětmi. 
 
Zvláštní škola a pomocná škola v HSM měla na začátku šk. r. 1999/2000 115 žáků, z toho  
46 dívek, v 11 třídách zvláštní školy. V předchozím šk. roce tu ukončilo šk. docházku  
25 žáků, z toho 11 dívek. Pomocná škola měla 7 žáků, z toho 3 dívky, v jedné třídě. Na zvl.  
a pom. škole působilo k 30.9.1999 16 učitelů (14 žen), 2 vychovatelky, 1 soc. pracovnice  
a 1 vých. poradce. Škola využívá 15 tříd a má 2 oddělení šk. družiny se 14 žáky. 
 
Školní jídelny 
 
 Ve školních jídelnách při MŠ, ZŠ, SŠ a SOU (12 při MŠ, 6 při ZŠ a 4 při gymnáziu, 
SLŠ a SOU) se stravovalo počátkem šk. roku 1999/2000 (k 15.10.1999) celkem 6 766 
strávníků denně. Z toho připadlo 942 dětí MŠ, 4 667 žáků ZŠ, 795 zaměstnanců MŠ a ZŠ  
a 362 cizích strávníků. 
 Ve školních jídelnách pracovalo 115 osob. 
 
 Ve zvláštní a pomocné škole v HSM byl pro šk. rok 1999/2000 otevřen 1.9. přípravný 
stupeň pěti prvňáčkům. Jde o děti vývojově opožděné, které nemohou být přijaty do běžných 
prvních tříd. Je to zatím jediné zařízení tohoto typu v okrese – mělo by přispět k optimalizaci 
vzdělávání psychomotoricky retardovaných dětí a navázat na výchovný i vzdělávací program 
MŠ Na Struze, odkud tyto děti přicházejí. 
 
Střední zdravotnická škola 
 
 Na střední zdravotnické škole byly ve šk. roce 1999/2000 otevřeny studijní obory 
všeobecná sestra (denní a dálkové) a ošetřovatelka (denní). Ve 13 třídách měla 258 žáků  
a 23 pedag. pracovníků. Na denním čtyřletém studiu oboru všerob. Sestra 168 žáků v 7,  
na pětiletém studiu oboru všerob. Sestra 41 žáků ve 4 a na denním studiu oboru ošetřovatelka 
(dvouleté studium) 49 žáků ve 2 třídách. Ve 3 domovech mládeže ve Fibichově, Palackého  
a Bulharské je ubytováno 85 žáků. Školní jídelna je v DM Bulharská. 
 Vedení školy pracovalo ve stejném složení jako v předcházejícím šk. roce – ředitel, 
jeho zástupce a vedoucí učitelka praktické výuky. 
 Pro šk. rok 2000/2001 se přihlásilo na čtyřleté denní studium 161 a přijato 89, na 
pětileté 30 a přijato 30. Jaký byl prospěch žáků čtyřletého denního studia oboru VS? Ze 168  
9 s vyznamenáním, 21 neprospělo, 1 opakuje. Průměr zameškaných hodin 81,42. Průměrný 
prospěch 2,48. Z 12 žáků DS (dálkového pětiletého studia) měli na konci šk. roku  1999/2000 
2 vyznamenání. 
 Na oboru ošetřovatelka ze 49 žáků 2 s vyznamenáním. Průměrný počet zameškaných 
hodin 115,26. Průměrný prospěch 2,46. 
 Hodnocení chování žáků denního studia: 11 pochval ředitelem školy a 11 důtek. 
Sníženou známku z chování 2. stupně 4 žákyně. 



 Ve šk. roce 1999/2000 neprobíhaly na škole maturitní zkoušky. Po prodloužení zákl. 
školní docházky v roce 1996 chybí na oboru VS závěrečný maturitní ročník. Studium končila 
jediná třída – 2. ročník oboru ošetřovatelka. Proto na škole probíhaly pouze závěrečné 
zkoušky na tomto oboru. Z 24 žáků prospělo výborně 11, neprospěl 1. 
 SZŠ nijak neopomíjí výchovnou práci (estetické cítění, realizace kulturních a 
uměleckých hodnot, morální působení). Aktivně si vedou zájmové kroužky. Škola je moderně 
vybavena počítačovou technikou. Žáci školy se významně podílejí na kulturně-společenském 
životě města. Velmi aktivní je mládežnická organizace ČČK. SZŠ velmi dobře odborně  
a obětavě vede ředitel RNDr. Karel Javůrek. 
 
Gymnázium 
 
 Gymnázium bylo ve šk. roce 1999/2000 na dvou místech. Budova bývalé ZŠ  
ve Školní ulici byla rozhodnutím MZ z 30.6.2000 převedena do správy ZŠ Gorkého ul. 
změnou  příkazní smlouvy. Tato ZŠ bude mít v budově 5 tříd, gymnázium 8 tříd – po dvou 
paralelkách nižšího gymnázia. 
 K 1.9.2000 je následující stav umístění tříd gymnázia: ve Školní ulici dvě primy   
(X, Y), tři sekundy (X, Y, Z) a tři tercie (X, Y, Z), tedy osm tříd osmiletého gymnázia  
a na Jiráskově náměstí dvě kvarty (X, Y), tři kvinty (X, Y, Z), tři sexty (X, Y, Z) a dvě 
septimy osmiletého gymnázia a třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B čtyřletého 
gymnázia – celkem 18 tříd. Celkový počet ve šk. r. 2000/2001 je 26 (o 3 víc než v roce  
1999-2000). Průměrný počet žáků ve šk. roce 1999/2000 byl 680. 
 V rámci prostředků na velkou údržbu byla provedena rekonstrukce podlahy sportovní 
haly, nové sociální vybavení, nátěr fasády na zadní straně budovy na Jiráskově náměstí. Škola 
se stala počtem tříd, žáků a učitelů největším gymnáziem v novém Královéhradeckém kraji. 
 Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2000/2001: do dvou prim osmiletého  
gymnázia po 31 žácích, do dvou prvních ročníků čtyřletého gymnázia také po 31 studentech. 
 Vzhledem ke změně základní školní docházky (povinných 9 tříd ZŠ) maturovala jen 
jedna třída osmiletého gymnázia (septima). Z 31 žáků 13 vyznamenání, 17 prospělo,  
1 neprospěl (opravnou zkoušku složil v září). Na vysoké školy se dostalo 20 studentů,  
1 na konzervatoř, na vyšší odb. školy 3, ostatní do zaměstnání. 
 Úspěchy ve sportu: basketbalové družstvo chlapců i dívek patří k nejlepším v ČR. 
Sportovní úspěchy i v lyžování, plavání, volejbale. Úspěšně si vedou studenti gymnázia  
i na různých soutěžích a olympiádách. 
 
SLŠ - VOŠL 
 
 Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická má dva typy studia – čtyřleté 
denní maturitní s oborem lesnictví a lesnictví se zaměřením na sportovní přípravu a vyšší odb. 
studium dvouleté pro absolventy SLŠ. Ředitelem školy je RNDr. J. Štych. Na škole působí  
24 učitelů. 
 Ve šk. roce 1999/2000 studovalo na SLŠ 259 žáků ve 2 prvních, ve 2 druhých,  
ve 3 třetích a 2 čtvrtých ročníků. S vyznamenáním jich prospělo 10, neprospělo 17. Druhý 
stupeň z chování měli 1, třetí stupeň 3 žáci. 
 Při přijímacím řízení bylo ze 119 uchazečů přijato 61 žáků. A výsledky maturitních 
zkoušek? Maturovalo 37 studentů – neprospěl 1. 
 Studijní výsledky VOŠL: I. r. ze 17 studentů uzavřelo zkoušky 16, II. r. z 12 studentů 
prospěli 2 s vyznamenáním, 6 prospělo, 4 nepřipuštěni, 1 opakování. 
 Kronika činnosti ve šk. roce 1999/2000 je bohatá na kulturní a sportovní akce včetně 
zájezdů do ciziny. 



 Na škole působí sportovně střelecký klub – patří mezi nejúspěšnější v ČR (discipliny 
SKEET, TRAP, běžící terč). Pistolová střelnice je v areálu SLŠ – umožňuje přípravy a složení 
zkoušky odborné způsobilosti k vydání zbrojního pasu.) 
 Prodejna SLŠ nabízí motorové pily, lesnické a myslivecké potřeby. Z další široké 
činnosti školy: Autobusová doprava. Ubytování a stravování hromadných akcí na internátě. 
Vyšší myslivecké zkoušky. Odborné poradenství z oblasti lesnictví. Kácení zvláštních případů 
stromů. Provádění veřejnosti v městském parku. Jezdecký klub. Trubačský kroužek. 
Kynologický kroužek. Český svaz ochránců přírody při SLŠ má 43 členů. Vede ho Ing. Eugen 
Král. 
 Převážná část praktického výcviku je prováděna na školním polesí o výměře 1 237 ha. 
 
Obchodní akademie 
 
 Obchodní akademie s denním čtyřletým studiem měla na konci šk. roku 1999/2000  
10 tříd s 266 studenty. Působilo na ní 24 pedag. pracovníků. 
 V přijímacím řízení pro šk. rok 2000/2001 bylo přijato 60 studentů do dvou tříd. 
 Jaké byly studijní výsledky (k 30.6.2000): 7 studentů prospělo s vyznamenáním,  
209 prospělo, 36 neprospělo, 3 byli neklasifikováni. Průměrný prospěch školy 2,58. 
Docházka: celkem/průměr 14 358, na žáka 55,01 v 1. pololetí, v 2. pololetí 16 102/63,15 h. 
Sníženou  známku z chování: 2 jeden, 3 dva studenti. Během šk. roku vystoupilo ze studia  
28 studentů. U maturit prospěli s vyznamenáním 2 studenti, prospělo 13, neprospěli 2, 
odstoupil 1. 
 Všichni studenti 3. ročníku absolvovali provozní praxi v rozsahu dvou týdnů ve dvou 
podzimních termínech. Organizaci si studenti vybrali sami – škola s danými firmami uzavřela 
dohodu o zabezpečení odborné praxe. 
 Přátelství trutnovské OA s kirchdorfskou střední školou trvá již skoro 10 let. V říjnu 
pobývali rakouští studenti v Trutnově po 4 dny (řada exkurzí). 
 
Střední odborná škola podnikatelská 
 
 Střední odborná škola podnikatelská na Polské ulici sdružuje studijní obor Podnikatel 
pro obchod a služby (denní čtyřleté studium), studijní obor Podnikatel pro obchod a služby 
(dálkové pětileté, příp. tříleté dálkové studium). Zřizovatelem této soukromé školy je  
PaedDr. Vladimír Zelinka v Hradci Králové. Ředitelem trutnovské SOŠP je Dr. Josef Strnad. 
 V uplynulém školním roce 1999/2000 působilo na škole 5 interních učitelů a4 externí 
(na smlouvy). Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se vyučují odborné předměty: 
ekonomika, účetnictví, provoz podniku, obchodní logistika, management, marketing, 
hospodářský zeměpis, mezinárodní obchod, bankovnictví a pojišťovnictví, právo, moderní 
ekonomie, hospodářské výpočty, statistika, technika administrativy, obchodní korespondence 
a psychologie. 
 Jako výběrové předměty: zbožíznalství, potraviny a výživa, stolničení, rétorika, 
společenský styk. V dálkovém studiu činí celkový počet konzultačních hodin za studium 
1 080. 
 O podmínkách přijímání do I. r. 2000/2001 byly informovány všechny základní školy 
v okrese. Ač inspekční zpráva ČŠI řadí školu do nadprůměru (sonda Maturant to dvakrát 
potvrdila), ač úřad práce v Trutnově osvědčuje, že absolventi  školy se na trhu práce dobře 
prosazují, nedaří se získávat potřebný počet kvalitních žáků. Proto nebyl I. ročník nově 
otevřen. 
 V. ročník DS ukončilo maturitou 12 studentů s průměrným prospěchem 2,7. Prospěli 
všichni. 



 Prospěch a chování žáků SOŠP za 2. pololetí šk. roku 1999/2000: 
Třída 2.A 16 žáků (z toho 4 chlapci), prospěli všichni, prům. prospěch 2,88, absence na žáka 
139 hodin – absence celkem 2 233 hodin. 
Třída 3.A 23 žáků (z toho 5 chlapců), prospěli 3 s vyzn., propadli 2, prům. prospěch 2,54. 
Absence na žáka 129 hodin, celková absence 2 967 hodin. 
 
SPŠ a SOU 
 
 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště vznikla splynutím Centra odborné 
přípravy na Horské 618 a Střední průmyslové školy ve Školní ulici 101 (od 1.7.1999). Adresa 
školy: Školní 101, odloučené pracoviště školy: pracoviště praktického vyučování Mladé 
Buky, pracoviště geodet. vyučování Trutnov Horská 618 a DSM Horská 59. Ředitelem školy 
je ing. Vladislav Sauer. 
 Na konci šk. roku 1999/2000 měla SPŠ a SOU 483 žáků, z toho děvčata 49 a chlapci 
434. S vyznamenáním prospělo 16 žáků, prospělo 416, neprospělo 32, neklasifikováno  
15 žáků. Průměrný prospěch 2,47. Celková absence byla 30 301 hodin – omluvená 29 956, 
neomluvená 436 hodin. 
 Maturitní zkouškou prošlo 22 žáků 5.B, z toho 3 s vyznamenáním, ve 4.S maturovalo 
19 žáků, z nich s vyznamenáním 1. (První maturity se konaly na oboru mechanik měřicí, 
regulační a automatizační techniky, druhé na oboru slaboproudá elektrotechnika.) 
 Výsledky klasifikace v závěrečném ročníku: 3.A 9 žáků prospělo – průměr 2,68. 
Zkoušku konalo 9 žáků (3 neprospěli). Průměrná známka 3,3. (Obor nástrojař). 
 3.B – z 26 žáků prospělo 17, neprospělo 9, prům. známka 2,71. Závěrečnou zkoušku 
jich konalo 17 (z toho 1 s vyzn.), prům. známka 2,26. (Obor elektrikář-slaboproud). 
 3.C – z 9 klasifikovaných žáků prospělo 9 s prům. známkou 2,61. Závěrečnou zkoušku 
jich konalo 9 s prům. známkou 2,67. Neprospěl 1. (Obor elektrikář-silnoproud). 
 Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje SPŠ a SOU Trutnov vycházejí 
z dlouhodobých potřeb průmyslových podniků a podnikatelů z regionu. SPŠ a SOU  
se profiluje jako střední škola, poskytující vzdělávání v oblastech strojírenství  
a elektrotechniky. Umožňuje studium ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech  
a dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. 
 Počet pg. pracovníků ve šk. roce 1999/2000 činil celkem 46 (39 na plný úvazek). 
Ostatních pracovníků bylo 18,5. Škola má širokou spolupráci s podniky a podnikateli. 
 
Základní umělecká škola 
 
 Základní umělecká škola na Krakonošově náměstí s odloučeným pracovištěm  
ve Školní ulici měla ve šk. roce 1999/2000 37 pracovníků, z toho 23 žen. Pedagogických 
pracovníků 33 (z toho interní učitelé 28, externí 5). Ředitelem ZUŠ je Mgr. Karel Tománek. 
 K 1.9. bylo evidováno na škole 740 žáků, k 30.6.2000 755 žáků (kapacita ZUŠ je 762 
žáků). LDO (literárně dramatický obor) měl na konci šk. roku 66 žáků, VO (výtvarný obor) 
202 žáků, a TO (taneční obor) 119 žáků. Nehudební obory celkem 387 žáků. Na hudebním 
oboru (HO) se učilo 368 žáků. Ve všech oborech celkem 755 žáků. 
 Na školy s uměleckým zaměřením (konzervatoř, sklářská uměl. prům. apod.) byla 
přijata 1 žákyně z LDO a 6 žákyň z VO. 
 Do veřejného života Trutnova se ZUŠ zapojila 34 akcemi: Program žáků a učitelů HO 
v rámci Dnů evropského dědictví. Vystoupení žáků HO a TO v rámci programů ČČK. 
Vystoupení žáků pěveckého oddělení na vánočním koncertě v trutin. kostele. Absolventský 
koncert K. Fišarové v KS B. Martinů – moderovaný žáky LDO. Absolventský koncert  
M. Lukeše, P. Mrštinové, M. Hýblové, J. Kubištové, A. Mišoňové. AK P. Šošovičkové. 



J. Vrbkové, D. Pasekové, M. Novákové, J. Béma. AK M. Votočka, M. Pecha  
a M. Chrástkové. Koncert souboru taneční a populární hudby. AK na schodech – M. Čížek,  
O. Stružinská. Vánoční koncert pěv. sboru. Sedm žák. koncertů žáků HO. Čtyři výchovná 
vystoupení žáků TO. Účast žáků LDO na veř. a absolventských vystoupeních žáků HO. Žáci 
VO – netradiční novoročenky. Stálá expozice výtv. prací z ZUŠ. Výstava absolventských 
prací VO v GMT. Vánoční koncert Orchestra Iuventatis. Představení LDO – Malá mořská 
víla a Království květin. Absolventský večer LDO. Koncerty pěveckého sboru. Žákovské 
vystoupení pro rodiče a žáky (PHV). Koncert k 55. výročí Osvobození. Okr. kolo soutěže 
dech. nástrojů.  Okr. přehlídka TO. Slavnostní předávání absolv. vysvědčení v KS B. Martinů. 
 Mater.-techn. zabezpečení školy – úprava tělocvičny ve Školní ulici na taneční sál, 
rekonstrukce 4 učeben VO, instalace zábran proti holubům, oprava a doplňování hudebních 
nástrojů (160 000 Kč), instalace telef. automatu ve škole. 
 
SOU a U 
 
 Střední odborné učiliště a Učiliště mělo odloučené pracoviště na Pražské 131, Úpické 
80 a v Mladých Bukách. SOU má kapacitu 700 žáků, U 80, DM 131 lůžek, ŠJ 180 jídel.  
Ve šk. roce 1999/2000 měla škola na tříletém učebním oboru pekař, cukrář, truhlář, instalatér, 
tesař, kuchař-číšník, manipulant pošt. provozu, na čtyřletém stud. Oboru poštovní manipulant, 
na dvouletém nástavbovém studiu společné stravování 442 žáků. Ředitelem školy je ing. Jan 
Coufal. Vyučovalo 8 učitelů odb. předmětů, 12 učitelů všeob. vzdělávacích předmětů  
a 24 mistrů odborné výchovy. V DM 4 vychovatelky. 
 Stav žáků 1. ročníku – 4.9.2000: truhlář 15 (výroba nábytku), truhlář (výroba nábytku) 
15 + tesař 8, zedník 14 + instalatér 14, pekař 12 + číšník 13, kuchař 28, kuchař – číšník 24, 
manipulant pošt. prov. a přepravy 20, pošt. manipulant 28, spol. stravování 24. 
 Přijímací zkoušky konali pouze žáci stud. oborů pošt. manipulant (přijato 17)  
a společné stravování (přijato 17). 
 Maturitní zkoušky na oboru Společné stravování skládalo v řádném termínu  
20 studentů – s vyznamenáním 1, prospělo 14, neprospělo 5. 
 Závěrečné zkoušky na učebním oboru Kuchař – číšník vykonalo 34 žáků  
(3 s vyznamenáním, 29 prospělo a 2 neprospěli).  Na učebním oboru Cukrář – výroba 11 žáků 
(4 s vyznamenáním, 17 prospělo), na učebním oboru Zedník 7 žáků (všichni prospěli),  
na učebním oboru manipulant pošt. provozu a přípravy 17 žáků (14 prospělo, 3 neprospěli). 
 Celkový počet žáků ve 3. ročníku 89, zkoušku konalo 87 (z toho 8 s vyznamenáním, 
74 prospělo, 5 neprospělo). Výsledky pedag. rady (červen 2000) ve 23 třídách školy: 
S vyznamenáním 10, prospělo 393, neprospělo 38, neklasifikováno 32. Druhý stupeň chování 
mělo 19, třetí 4. 
 Školní i mimoškolní aktivita školy je poměrně značná (četné sportovní a kulturní akce 
a exkurze. Bohatě ji dokládá kronika školy a výroční zpráva. 
 
Klub zájmové činnosti Eldorádo 
 
 Klub zájmové činnosti dětí a mládeže při ZŠ HSM organizoval ve šk. roce 1999/2000 
59 otevřených zájmových kroužků a jazykových kurzů pro 1 098 zapsaných dětí, které vedlo 
74 pracovníků. 
 Zápisné do zájmových kroužků a kurzů bylo diferencováno podle skutečných nákladů 
souvisejících s jejich provozem – pohybovalo se v rozmezí 100 až 350 Kč. Zahrnovaly 
především oblast sportu a tělovýchovy, dále společ. věd, estetiky a jazykových kurzů. 



 Z četných akcí pořádaných společně školním klubem „Eldorádo“ a školou si 
připomeňme např. Den pro zdraví, kurzy keramiky, přednášky a besedy, okrskové a okresní 
turnaje v halové kopané, okr. A krajské přebory v karate, halový turnaj v softbalu, sport.  
a kult. akce v rámci spolupráce se školou v Kamiennej Góre, střelecké soutěže, Česko-polské 
dny křesťanské kultury, vystoupení rokenrolového oddílu Drak and Roll, vystoupení 
dramatického kroužku „Pohádky K. Čapka,“ tři týdenní ekologická soustředění žáků 3. tříd  
na táborové základně, týdenní pobyt v Horním Bradle, tři čtrnáctidenní turnusy letních táborů 
a jeden šestidenní pro děti ze ŠD. 
 Ze sportovních akcí: „Mc Donald’s Cup“ – pohár v minifotbalu (1. a 2. místo v okrsk. 
a okr. kole), Halová kopaná (první místa). Vybíjená (1. a 2. místo v regionálním kole). Florbal 
(1. místo v reg. kole). Softbal (1. místo mladších žákyň na mistrovství ČR), Stolní tenis  
(2. místo na přeboru tr. škol) aj. 
 Z ostatních aktivit: Plastikové modely (1. a 2. místo okr. přeboru). Recitace (1. místo 
v okr. kole). Železniční modelář (1. místo v okr. přeboru). Požární ochrana očima dětí  
(1. a 2. místo v okr. kole – výtvarná práce). 
 Družební spolupráce se školou v Kamiennej Góře (6 společných sport. a kult. akcí). 
 Měsíčně je vydáván školou Zpravodaj s informacemi pro žáky a rodiče. Vedoucí KZČ 
Eldorádo je Jana Burešová. Program KZČ je zveřejňován a hodnocen ve Školním zpravodaji. 
 
DDM při 4. ZŠ 
 
 Hodnocení činnosti Domu dětí a mládeže při 4. ZŠ ve škol. roce 1999/2000: 
Organizace a řízení: vedoucí DDM a oddělení přírodovědy Marie Suková, vedoucí oddělení 
techniky Blanka Nehybová, vedoucí oddělení estetiky a SPV Kamila Burešová, vedoucí 
oddělení tělovýchovy Josef Khol. Činnost DDM zajišťovalo kromě čtyř interních pracovníků 
49 externích pracovníků. 
 Zájmová činnost pravidelná: v 61 zájmových kroužcích bylo zapojeno 945 členů, 
z toho 92 starších patnácti let. 
 Zájmová činnost nepravidelná: Pracovníci DDM uspořádali nebo se podíleli na 
organizaci 57 akcí, kterých se zúčastnilo 10 653 zájemců, z toho 3 493 starších patnácti let.  
O sobotách a nedělích proběhlo 17 akcí. 
 Účast na akcích (okresních, krajských a republikových) vyhlašovaných MŠMT. 
Soutěž v plavání. Mladý historik. ZUČ recitace a zpěv. Okresní přebor automodelářů. 
Republikový přebor automodelářů A3. Biologická olympiáda kat. C. Okresní přebor 
železničních modelářů – kat. Až, Bž, Cž. Okr. přebor leteckých modelářů. Okresní přebor 
plastikových modelářů. Biologická olympiáda kat. D. Okrskový Pohár rozhlasu. 
 Ostatní akce: Pohádkový les. Návštěva mezinárodní výstavy železničních modelů 
v Lipsku. Účast ZÚ rokenrolu na tématické přehlídce v Náchodě. Spolupořádání 
Mikulášských hrátek s DK. Výstava železn. modelů – autogramiáda v rámci výstavy. Zvláštní 
vlak Trutnov – Svoboda n. Ú. Přebor trutnovských škol v plavání „O pohár ředitele ŠÚ.“ 
Dětský country bál (s DK). Žákovský turnaj v šachu. Soustředění  tanečních párů. Setkání 
členů TT klubu železn. modelářů. Turnaj ve volejbalu (dívky ZÚ). Předvánoční diskotéka. 
Výstava terarijních a akvarijních zvířat. Okrskové kolo ZUČ (recitace a zpěv). Turistický 
výlet „Orlíků“ do Adršpachu. „Krkonoše cup“ – národní finále dívek v sálové kopané. Zájezd 
členů ZÚ ŽM na výstavu do Norimberka. Okrskové kolo v přehazované – mladší žáci  
a žákyně, starší žáci a žákyně. Malý slavíček – akce pro děti MŠ. Pobyt dětí na horách  
o zimních prázdninách. Velikonoční výstava. Přebor trutnovských škol ve stolním tenisu  
„O putovní pohár.“ Turnaj žáků v elektronických šipkách. Poznávání přírodnin. Akademie 
DDM a ZŠ. Výtvarná soutěž „Jak vypadá štěstí“ – výstava ve vestibulu kina. Atletický 
čtyřboj – školní a okr. kolo. Dětský den. Účast ZÚ let. modelářů na letecké přehlídce v Hradci 



Králové. Olympiáda rybářů. Pobytového tábora se zúčastnilo 28, letního soustředění rybářů 
25, letního soustředění ZÚ judo 25 dětí. 
 Ze skladových prostor ZŠ byla vybudována klubovna, v níž se scházejí ZÚ. Některé 
ZÚ využívají odb. učeben školy a mají také k dispozici sportoviště školy. 
 
Středisko skautů „Hraničář“ 
 
 Činnost skautů střediska „Hraničář“ Trutnov: V roce 2000 bylo v tomto středisku 
zaregistrováno 127 dětí, 18 činovníků a 26 oldskautů v šesti oddílech. Z toho byly dva dívčí, 
dva chlapecké, jeden smíšený (Bernartice) a jeden oldskautů. 
 Kromě běžné družinové a oddílové činnosti zorganizovalo středisko již  4. ročník 
přechodu Jestřebích hor (6.5.), zúčastnilo se okresního kola světlušek a vlčat o vlajku 
náčelníka a putovní totem náčelníka v M. Svatoňovicích (děti 6-12 let). Bernartice získaly  
3. místo. Středisko Dvůr Králové uspořádalo 15.4. roverské závody (15-18 letí) pod názvem 
Mont Everest – cesta 2000. Zúčastnily se jich i 3 hlídky z Trutnova (15 členů). V květnu se 
uskutečnily brigády na skautské chatě Hájenka v N. Rokytníku. Vyčištěn byl i les v jejím 
okolí. Dětský den (3.6.) se konal ve spolupráci se supermarketem prima (věnoval ceny a část 
vybavení). Skauti připravili pro děti 14 soutěží. Akce měla velmi dobrý veřejný ohlas. 
 O prázdninách byly zorganizovány 3 tábory (2 v Jestřebích horách a 1 v H. Brusnici) 
s účastí 19 dětí. V prosinci se uskutečnilo setkání oldskautů (bývalých trut. skautů)  
s programem (mj. promítání). 28.12. „Den otevřených dveří“ spojený s výstavkou  
a promítáním diapozitivů a filmů ze skautské činnosti. V roce 2000 byla věnována hlavní 
pozornost dokončení kluboven ve skautském domě. 
 
Pedagogicko-psychologická poradna (ředitelka PhDr. L. Hűblová) 
 
 Ve školním roce 1999/2000 pracovala poradna ve stejných interiérech jako v roce 
předchozím. Individuálně bylo v PPP vyšetřeno 2 382 dětí a mládeže, skupinově se pak 
pracovalo s 18 předškoláky (terapie v grafomotorice), se 128 dětmi ze ZŠ a SŠ (peeraktivity, 
víkendové pobyty). 
 I v letošním roce se uskutečnily metodické konzultace na školách, spec. pedagogové 
participovali na individuálních učebních plánech pro děti se specif. poruchami učení, byly 
dány odb. podklady pro vzdělávací opatření, realizoval se kurz spec. pedagogiky pro učitele 
na ZŠ (získaná akreditace MŠMT ČR). Nadstandardní služby (terapie EEG BIO 
FEDDBACK) jsou plně využívány. (Ve šk. roce 1999/2000 pracovalo v PPP 3,2 psychologů, 
3,2 spec. pedagogů, 0,2 pedagoga a 2,5 soc. pracovníků. 
 
  
 
 



10. Zdravotnictví. 
 
Škola při nemocnici 
 
 Zřizovatelem Speciální základní školy při nemocnici Trutnov je Školský úřad 
v Trutnově. Základní škola poskytuje výuku dětem hospitalizovaným na dětském oddělení, 
dětské chirurgii, ORL, ortopedii a očním oddělení. Mateřská škola zajišťuje výchovnou péči 
nejen o děti předškolního věku, ale spolu s učitelkami základní školy se stará o zájmovou 
činnost dětí všech věkových kategorií – výjimkou nejsou ani středoškoláci. 
 Provoz školy s ředitelkou Mgr. T. Chaloupskou byl ve školním roce 1999-2000 
zajištěn čtyřmi učitelkami v době od 7.00 do 16.30 hodin. Výuka a ostatní pedagogické 
činnosti probíhaly v herně nebo na jednotlivých pokojích dětského oddělení, na ostatních 
odděleních za provozu na pokojích nebo v jídelně. 
 Od 1. srpna 2000 dostala škola při nemocnici právní subjektivitu. 
 
 Na škole se vyučuje podle projektu Základní škola. V případě, že je dítě vyučováno 
podle projektu Národní škola nebo Obecná škola , vyučuje se podle příslušných projektů. 
 Škola vyučuje pouze tři základní předměty: matematiku, češtinu a anglický jazyk. 
Německý jazyk byl vyučován, ale v současné době z úsporných důvodů je žákům 
poskytována pouze metodická pomoc. U dlouhodobých pacientů je zajištěno pedagogické 
vedení při výuce ostatních předmětů. 
 Učitelé školy (ženy) mají většinou dlouholetou praxi – ředitelka 22 let, učitelka  
ZŠ 40 let, učitelka MŠ 9 let a další učitelka MŠ 30 let praxe. Vzhledem k délce praxe  
a kvalifikaci speciálních pedagogů je přiměřený přístup učitelů k věkovým zvláštnostem žáků 
nutností a samozřejmostí. 
 Materiální zabezpečení speciální výchovy a vzdělání je v současné době na lepší 
úrovni. Výuka je materiálně zabezpečena kvalitně – zakoupeny byly další nejvíce používané 
učebnice základní a zvláštní školy i dostatečné množství dalších vyučovacích pomůcek. Škola 
rovněž nakoupila nové hračky, skládačky, knížky, videokazety. Školský úřad poskytl koncem 
roku 1999 značné množství výtvarného materiálu. 
 Významně přispěli k vybavení školy pracovníci a svěřenci Věznice v Odolově, s nimiž 
má škola neformální, ale velmi úspěšnou spolupráci. V rámci ní získala škola tolik potřebné 
stolky na lůžka pro imobilní pacienty. Přislíbenu má i novou kuchyňku do herny na dětském 
oddělení. Materiály pro pracovní a výtvarnou činnost, zejména však dětské časopisy, získala 
škola bezplatně od majitele obchodu Alfa Hobby pana Víta. Z finančních prostředků Státní 
oblastní nemocnice byla nově vybavena herna na dětském oddělení. 
 
 Ve školním roce 1999/2000 odešel ze školy jeden učitel, přistoupili dva. Učitelé školy 
se soustavně vzdělávají na seminářích s tématy např. Dysleksie názorně.  Výtvarná výchova. 
O jazykových buňkách. Arteterapie. Exkurze do nemocnice Charite v Berlíně. 
 Do základní školy jsou zařazovány všechny děti ve věku 6-15 let. Pokud jejich 
zdravotní stav výuku nedovolí, jsou zaměstnávány jiným vhodným způsobem (hry, výtvarné 
činnosti, knížky, video, rozhovor). Do mateřské školy jsou zařazovány děti předškolního 
věku, ale učitelky zaměstnávají i starší děti. 
 V uplynulém šk. roce nebyl na škole klasifikován žádný žák. Průběžnou klasifikaci 
zasílá škola kmenové škole po 14 denním pobytu v nemocnici. Výchova a vzdělání probíhá 
podle zdravotního stavu dítěte. Navštěvují se i děti na jednotce intenzivní péče po pečlivé 
konzultaci se zdravotníky. Pomoc se nabízí i matkám s dětmi. 



 Každé dítě se kromě výuky věnuje i mimoškolní činnosti – pracovní a výtvarná 
výchova. Jejich výtvory zdobí nemocnici, výlohu polikliniky, objevily se i na výstavě škol 
v městské galerii, při soutěžích. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
 Zdravotnická záchranná služba uskutečnila v roce 2000 v okrese Trutnov celkem 
3 321 výjezdů. Jaký byl podíl jednotlivých středisek ZZS a počet primárních a sekundárních 
transportů na vyšší odborná pracoviště? 
Trutnov  prim. 932  sek. 242  1 174 celkem 
Vrchlabí  prim. 860  sek. 53   913 celkem 
Dvůr Králové n.L. prim. 1 217  sek. 17   1 234 celkem 
Okresní středisko prim. 3 009  sek. 312  3 321 celkem. 
 
 Z 932 primárních zásahů (ošetření na místě příhody) ve spádové oblasti trutnovské 
výjezdové skupiny bylo důvodem k výjezdu 289 kardiovaskulárních příhod,  68 bezvědomí, 
90 epilepsií, 62 asthmatických záchvatů. Ošetřeno bylo 231 úrazů, 26 případů otrav a 
intoxikací, 22 pokusů nedokonané či dokonané sebevraždy. Spolu s Hasičským záchranným 
sborem vyjela Rychlá lékařská pomoc ke 131 dopravním nehodám. Převozů na vyšší odb. 
pracoviště bylo uskutečněno 242. 
 V roce 2000 byl za přispění MěÚ v Trutnově a dalších sponzorů zakoupen nový vůz 
Mercedes Benz Sprinter 4x4 v terénní úpravě Iglhaut. Nepřetržitý provoz záchranné služby 
zajišťují čtyři kmenoví lékaři, 37 lékařů externích, 4 dispečerky, 13 středních zdravotnických 
pracovníků a 12 řidičů – záchranářů. Ředitelem střediska je MUDr. Zdeněk Tichý. 
 
Dopravní zdravotní služba 
 
 Dopravní zdravotní služba Jindřicha Lipperta (Horní Maršov) zahájila dopravní 
činnost na Trutnovsku 1. listopadu 1999. 
 Středisko Trutnov má 9 řidičů a k dispozici 3 sanity zn. Renault „Master,“ 3 značky 
VW a 1 zn. Renault „Kanago“ na svoz lékařského materiálu. 
 Středisko Žacléř se 4 řidiči má vybavení: 2 sanity zn. VW, 1 zn. Renault „Master.“ 
 Středisko Horní Maršov s 5 řidiči má 2 sanity zn. Renault „Master“ a 1 sanitu  
zn. Mercedes „Vito.“ 
 Za měsíc převeze DZS průměrně 1 650 pacientů (jezdí po celé ČR i do zahraničí – 
podle potřeby). Sanity  najedou kolem 60.000 km. 
 Středisko Trutnov sídlí v České ulici 388, kde je dopravní kancelář a služebna noční 
služby řidiče sanity, sociální zařízení a 8 velkoplošných garáží. 
 
Nová sanita Mercedes sprinter 4x4 
 
 Od října má Okresní středisko zdravotnické záchranné služby novou moderně 
vybavenou sanitu Mercedes v terénní úpravě. Je opatřena počítačovým programem na 
kontrolu motoru, což zvyšuje bezpečnost posádky, je lépe uzpůsobena pro jízdu ve ztíženém 
terénu horské oblasti. Vnitřní vybavení je rozšířeno o přístroj monitorující životní funkce 
převáženého pacienta. To umožňuje transportovat postižené do vzdálenějších kardiocenter  
a do dalších specializovaných středisek za současného monitoringu ve voze. V sanitě je také 
více místa – standardně v něm lze přepravovat jednoho ležícího a jednoho sedícího pacienta. 
Na zakoupení sanity za 2,4 mil. Kč přispěl OkÚ jakožto zřizovatel této zdravotnické služby 
1,5 mil. Kč. Město Trutnov věnovalo 400 000 Kč, sponzoři 90 000 Kč. 



 
Nový heliport 
 
 Od srpna využívají záchranné vrtulníky nový heliport, který dalo zřídit město Trutnov 
nákladem 300 000 Kč u výpadovky do Krkonoš. Dřívější heliport v kasárnách znemožnila 
připravovaná výstavba v těchto místech. Projektovou dokumentaci heliportu uhradil stát. 
Heliport leží na pozemcích města, které ho v budoucnu bude využívat i pro své potřeby,  
např. v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny. Přistávací plocha u odbočky do Pekla je 
ideálně přístupná. Její zimní údržbu zajišťují TS. Je využitelná i pro mimořádné noční lety – 
vyžaduje to však její nasvícení. Heliport je zanesen na leteckých mapách a může ho v případě 
potřeby využívat i policie a armáda. 
 
Oblastní spolek ČČK 
 
 Základní informace Oblastního spolku ČČK – Trutnov – Semily, jehož předsedou 
Oblastní výkonné rady je poslanec MUDr. Rostislav Čevela: OVR má 8 členů a v roce 2000 
se sešla 5x. Členem shromáždění delegátů je Věra Hájková. Ředitelem Úřadu oblastního 
spolku ČČK je ing. Ivo Trpkovič – v ÚOS má 3 spolupracovníky. 
 Členská základna čítá 1 855 členů, z toho 213 v produktivním věku, ostatní důchodci. 
Počet dobrovolníků 84. Registrovaných místních skupin je 30 – z nich je 25 aktivních. 
Počítačově je OS ČČK vybaven přiměřeně. K dispozici jsou 2 auta. Ze 42 členů mládeže 
ČČK je 24 aktivních (38 ve věku od 15 do 18 let, 6 nad 18 let). Počet vyškolených učitelek 
zdravotnic ZŠ 49 (z nich nově 11), mladých zdravotníků I. stupně 58 (všechny nově 
vyškolené) a II. stupně 19 (všech 19 nově vyškoleno). Počet hlídek Mladý zdravotník  
I. stupně 8, MZ II. stupně 9. V okr. kole soutěžilo 21 hlídek MZ I. st. a 18 hlídek  
MZ II. stupně. 
 Jednorázové akce proběhly dvě – pobyt na horách (So a Ne), vánoční strom. Učitelky 
zdravotnice vedly 25 skupinek dětí. 
 V základní normě zdrav. znalostí bylo vyškoleno 380 osob, v normě zdravotníka 
zotavovacích akcí 24. Stanovišť  označených tabulkou „Zdravotník ČČK“ bylo 36. 
Dobrovolných sester ČČK evidováno 153. 
 Domácí ošetřovatelská péče ČČK „Alice“ pracuje od 25.1.1993 – vedoucí sestra 
Růžena Ševcová. 22 zaměstnanců – z toho 5 sester na plný úvazek. Průměrně za měsíc  
103 klientů. Sociální služby jsou zajištěny zdrav. sestrami  (pečovat. služba).  S domácí 
ošetřov. péčí ČČK spolupracují 3 dobrovolné pečovatelky ČČK. 
 Zdravotně výchovných akcí realizováno 25. Měření krevního tlaku – 8 klientů 
měsíčně. Oceňování dárců krve se provádí v květnu a listopadu. Klub dárců krve byl ustaven 
21.9.2000. 
 V dobrovolné pečovatelské službě ČČK je zapojeno 103 pečovatelek. Pro staré  
a invalidní občany organizováno  5 akcí OS ČČK s účastí 162 osob. Akcí organizovaných MS 
ČČK bylo 20 pro 220 účastníků. 
 V ošacovacím středisku bylo obslouženo 1 500 osob, z toho 40 sociálních případů  
na doporučení soc. referátů OkÚ a MěÚ. 
 Záchranné jednotky ČČK: Krizový štáb 6 osob – všechny proškoleny. Záchranná 
jednotka má 4 zdravotnická družstva s 25 členy. Technické družstvo má 8 členů. 
V pomocném záchranném týmu ČČK pracuje v sociálním týmu 8 osob, v pracovním týmu 4. 
Celkový počet proškolených 117. 
 Zdravotnických instruktorů ČČK evidováno 23, z nich 9 aktivních. V soutěži 
zdravotnických družstev se umístil v krajské soutěži Trutnov na 3., Semily na 4. místě.  



Do záchranné jednotky ČČK integrovaného záchranného systému zapojeno 10 osob (pomoc 
při povodni ve Dvoře Králové). 
 
Organizace ČČK na SZŠ 
 
 Nejpočetnější okresní mládežnická organizace ČČK je na Střední zdravotnické škole 
v Trutnově. I když pracuje teprve rok, zapojila se velmi aktivně do řady akcí – vedení 
zdravotnických kroužků na ZŠ, zajišťování ozdravných pobytů dětí z dětských domovů a škol 
v penzionech ČČK v Babí a Bernarticích, soutěže první pomoci, vystoupení pro čestné dárce 
krve, pro DD a dětské pacienty v nemocnici, veřejné akce (drogy, kouření aj.). 
 
Dům ČČK 
 
 Oblastní spolek ČČK usiluje o zřízení Domu ČČK. Vypracovaný návrh by umožnil 
realizovat v něm lůžka ošetřovatelské péče pro nemocné na doléčení, pro ošetřovatelskou  
a rehabilitační péči. Mělo by tu vzniknout i geriatrické centrum s poskytováním přiměřené 
péče pacientům,o které se jinak starají rodinní příslušníci. Návrh počítá s vybudováním klubu 
pro seniory s celodenním provozem, s vlastní kuchyní pro docházející zájemce i pro rozvoz 
jídla včetně sobot a nedělí. Ve spolupráci s městskou policií by chtěl ČČK pomoci  
i nepřizpůsobivým osobám v hygienickém centru, kde by se mohly umýt a dostaly by také 
oblečení z ošacovacího střediska ČČK. Náklady na zařízení (přestavba objektu, který  
se hledá) by činily asi 4 mil. korun (milion slíbilo Ústředí ČČK, další finance případně fond 
Phare, sponzoři). Myšlenka odvážná a náročná. 
 
Akademie třetího věku 
 
 Letos vstupuje již do osmého roku své činnosti trutnovská Akademie třetího věku.  
U jejího zrodu byly členky ČČK Věra Hájková a Lydie Vávrová.  Ve spolupráci s Domem 
kultury vznikl zajímavý a záslužný systém vzdělávání. Z původních 35 členů Akademie se 
rozrostl jejich počet na dnešních více než 90. Nejméně jednou měsíčně se aktivně zúčastní 
zpravidla v malém sále ND (bývá zcela zaplněn stovkou účastníků) přednášek odborníků 
z různých oblastí života – vždy dvouhodinová akce spojená s besedou). Akademie třetího 
věku, jejíž program zveřejňuje kulturní příloha Radničních listů, je velmi záslužnou 
organizací – zajišťuje účastníkům aktivní naplnění života v pozdním věku. 
 
Nová poliklinika v Masarykově domě (z roku 1925) 
 
 Masarykův dům v Palackého ulici, který v minulosti sloužil sociálně-zdravotním 
účelům české menšiny v Trutnově, má v současné době zlepšit podmínky zdravotnické péče. 
Dosavadní polikliniku ve velmi špatném stavebním stavu odmítlo město, i když ji stát nabízel 
bezúplatně, převzít – rekonstrukce b si vyžádala 20 – 30 mil. korun. 
 Myšlenka trutnovských lékařů zřídit v Masarykově domě zdravotnické středisko 
narazila hned zpočátku na veliké těžkosti. Rodinná záložna a úvěrní družstvo Moravské 
Budějovice musela od koupi objektu pro finanční potíže odstoupit. Naštěstí se našel další 
zájemce – hradecká firma Nikos, která chce zřídit v objektu Masarykova domu zdravotnické 
středisko typu polikliniky. S rekonstrukcí začala koncem roku 2000 s cílem dokončit 
přestavbu do podzimu roku 2001. Na jaře roku 2001 by rekonstrukce pokračovala venkovními 
pracemi. 
 V nové poliklinice by vzniklo dvanáct ordinací, rentgen, ultrazvuk a rehabilitace. 
Firma má již podepsané smlouvy o budoucích smlouvách s lékaři. 



 Podmínkou města při prodeji objektu a jeho přestavbě na zdravotnické zařízení je, aby 
budoucí poliklinika nesla původní historické označení Masarykův dům. 
 
Lékaři a zdravotnická zařízení na staré poliklinice 
 
 31. ledna 2000 oznámila správa Státní oblastní nemocnice Trutnov zrušení telefonní 
ústředny na poliklinice s oznámením telefonních čísel lékařů, kteří zde ještě pracují:  
MUDr. Holub, psychiatr. MUDr. Koutová, ORL. MUDr. Bělinová, ORL. MUDr. Brát, 
chirurgie. MUDr. Čížková, kožní. MUDr. Kunčarová, obvod.. MUDr. Svobodová, dětské. 
MUDr. Šťovíčková, dětské. MUDr. Kynclová, dětské. MUDr. Martinovová, dět. neurologie. 
MUDr. Stupka, dětské. MUDr. Dousek, UKM. MUDr. Audy, ortopedie. MUDr. Gréc, 
ortopedie. MUDr. Simandl, obvod.. MUDr. Dlouhá, kardiologie. MUDr. Gultová, obvod. 
Dále tu je lékařská pohotovost po 17. hodině, plicní oddělení, kalmetizace, kožní oddělení, 
rehabilitace pro děti, rehabilitace pro dospělé, autodílna. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna okresu Trutnov evidovala v roce 2000 ze 121 188 
obyvatel 69 630 pojištěnců (57,48 %). Další velké pojišťovny na okrese jsou Škoda Mladá 
Boleslav s 9 393 pojištěnci, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra s 13 707 pojištěnci  
a Česká národní zdravotní pojišťovna s 12 081 pojištěnci. Revizní lékaře má VZP dva –  
Dr. Pilaře a Dr. Matějovou. S lékaři, se čtyřmi nemocnicemi a šest ozdravovnami měla 
uzavřené smlouvy. Na pojistném vybírala od podniků průměrně kolem 41 mil. korun. Celkové 
náklady na léky činily 169 mil. korun. Nedoplatky od podniků dosahovaly 70 mil. korun. 
(Koncem roku převzal vedení VZP ing. M. Serbousek.) 
 
Kojenecký ústav 
 
 Kojenecký ústav Trutnov měl v roce 2000 40 lůžek. Umístěno v něm bylo 29 dětí  
a 2 matky. 
 Věkové složení dětí: 7 do jednoho roku, 22 starší (nad jeden rok a více). Počet 
přijatých dětí: 15 (4 z důvodů zdravotních, 1 zdravotně sociálních, 10 sociálních). Počet 
přijatých matek: 2 (z důvodu sociálních). Počet propuštěných dětí: 16 (do vlastní rodiny 5,  
do adopce 4, do dětského domova 3, do ústavu sociální péče 2, do pěstounské péče 2). Počet 
zemřelých dětí: 1. 
 V KÚ pracuje 20 sester, 8 pomocnic a 1 údržbář. Primářem KÚ je Dr. Jaromír Rössler. 
Hlavním problémem KÚ je trvalý nedostatek dětí. 
  
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 V roce 2000 bylo ve Státní oblastní nemocnici Trutnov hospitalizováno celkem 11 837 
pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 7,15 dne. Celkový počet ošetř. dnů byl 84 590. V roce 
2000 bylo hospitalizováno o 352 pacientů více než v roce 1999 (nejvíce od roku 1996 včetně). 
Průměrná ošetř. doba klesla o 0,22 dne oproti roku 1999. Lůžka byla využita na 67,38 %. 
Celkový počet lůžek se v roce 2000 snížil o 5 na gyn. por. oddělení a činil celkem 389 včetně 
6 lůžek dialýzy. 
 



 Na interním oddělení pracovalo 76,23 přepočteného pracovníka. Počet 
hospitalizovaných vzrostl na 2 603 a průměrná ošetř. doba na 8,2 dne. Hospod. výsledek 
4,558.000 Kč. 
 Na chirurgickém oddělení pracovalo 71,92 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je  
-5,680.000 Kč. Počet hospitalizovaných stoupl na 2 308, prům. ošetř. doba klesla na 6,9 dne. 

Na dětském oddělení pracovalo 34,57 přepočteného pracovníka. Hospod. výsledek je  
-527.000 Kč. Počet hospitalizovaných pacientů vzrostl o 268 na 1 503, průměrná ošetř. doba 
klesla na 3,6 dne. V celk. počtu pacientů a oš. dnů není započteno 763 novorozenců. 

Na gynekologicko-porodnickém oddělení pracovalo koncem roku 48,6 přepočt. 
pracovníka. Hospod. výsledek je -7,947.000 Kč (nový pavilon včetně vybavení). Počet 
hospitaliz. pacientů vzrostl o 415 na 2 210, průměrná ošeř. doba klesla na 5,4 dne. 

Na neurolog. oddělení  pracovalo 22,44 přepočteného pracovníka. Hospod. výsledek je 
575.00 Kč. Počet hospitalizovaných 910, prům. oš. doba 8,6 dne. 

Na oddělení ARO pracovalo 30,67 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je 699.000 Kč. 
Počet hospitalizovaných pacientů 70, prům. oš. doba 15,1 dne. 

Na onkologickém oddělení pracovalo 23,84 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek 
4,261.000 Kč. Počet hospitalizovaných 705, prům. oš. doba 11,5 dne. 

Na plicním oddělení pracovalo 17,69 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek  
1,060.000 Kč. Počet hospitalizovaných vzrostl o 63 na 490, prům. oš. doba byla 10,5 dne. 

Na ortopedickém oddělení pracovalo 18,18 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je  
-606 000 Kč. Počet hospitalizovaných 487, průměrná oš. doba 9,2 dne. 

Na ORL oddělení pracovalo 15,33 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je -965.000 Kč. 
Počet hospitalizovaných výrazně klesl na 235, prům. oš. doba byla 6 dnů. 

Na očním oddělení pracovalo 11,23 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je  
-237.000 Kč. Počet hospitalizovaných byl 316, prům. oš. doba byla 5,8 dne. 

Na dialyzačním oddělení pracovalo 14 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek  
8,042.000 Kč. Počet dialýz vzrostl o 322 na 5 021. 

 
Komplement:  
Na OKB pracovalo 19,57 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je 8,080.000 Kč. 
Na RTG pracovalo 23 pracovníků. Hospod. výsledek je 2,409.000 Kč. 
Na odd. nukleární mediciny pracovalo 11,50 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je 
9,128.000 Kč. 
Na OLMI pracovalo 26,98 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek 10,561.000 Kč. 
Na rehabilitačním odd. pracovalo 16,99 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je  
623.000 Kč. 
Na OTO pracovalo 27,91 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek 760.000 Kč. 
 
Ostatní: 
Na psychiatrii pracovali 2 pracovníci. Hospod. výsledek 484.000 Kč. 
Na kožním oddělení pracovalo 4,47 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek je 14.000 Kč. 
Na urologii pracovalo 1,36 přepočt. pracovníka. Hospod. výsledek -8 000 Kč. 
 

Nejvíce pohledávek má SONT u VZP (24,929.000 Kč), u České národní ZP  
(4,303.000 Kč), u ZZP VM Hradec Králové (3,233.000 Kč) a Škoda Mladá Boleslav 
(1,747.000 Kč). Celkem 35,417.000 Kč. Celkem se zvýšily pohledávky za zdrav. 
pojišťovnami ve srovnání s rokem 1999 o 5,453.000 Kč. 

SONT měla v roce 2000 646 zaměstnanců (loni 637), z toho 81 lékařů (loni 77). Průměrná 
mzda činila 11.393 Kč (loni 11.031 Kč). 



Z celkového počtu pracovníků připadlo na lékaře 12,56 %, na farmaceuty 0,17 %, na jiné 
odb. pracovníky VŠ 0,75 %, na jiné odb. pracovníky SŠ 1,18 %, na SZP 51,80 %, na NZP 
0,75 %, na PZP 3,30 %, na THP 6,27 %, na dělníky a provozní zaměstnance 23,22 %. 

Podle dosaženého vzdělání má 103 zaměstnanců VŠ, 395 SŠ s maturitou, 8 SO  
bez maturity, 86 učební obor, 78 základní vzdělání. 

Průměrná mzda 11.393 Kč vzrostla oproti roku 1999 o 3,28 %. Celkem činil podíl 
tarifních mezd na celkovém objemu mzdových prostředků 56,67 %. V roce 2000 přijala 
nemocnice 9 absolventů, z toho 5 lékařů a 3 SZP. Podíl přesčasových hodin na celkovém 
počtu odpracovaných hodin všemi zaměstnanci byl 6,60 %. U lékařů tento podíl dosáhl výše 
19,14 %. 

Z hospodaření SONT v roce 2000: 
Náklady oproti roku 1999 stouply o 14,348.000 Kč (zvýšily se náklady na léky  
na 14,039.000 Kč, na spec. zdravotní materiál vydáno 38,862.000 Kč, na potraviny  
6,395.000 Kč, na všeobecný a údržbářský materiál 4,495.000 Kč, na prádlo 1,139.000 Kč,  
na energie 13,745.000 Kč.) 

Na služby vydala SONT 13,733.000 Kč (opravy a údržba budov, zdravotnických přístrojů, 
na telefon a poštovné 1,662.000 Kč.) 

Osobní náklady tvoří největší nákladovou položku ve výši 122,213.000 Kč (46,79 %) –  
ve 4. čtvrtletí byly vyplaceny odměny ve výši 10 % tarifních platů všem zaměstnancům. 

Ostatní náklady (pojistné, cestovné dárcům krve aj.) byly 1,655.000 Kč. 
Položka odpisy a prodaný materiál byla ve výši 37,067.000 Kč. 

 
K navýšení výnosů (tržby) došlo ve srovnání s rokem 1999 o 15,712.000 Kč. (Např. tržby 

za vlastní výkony a zboží byly 231,089.000 Kč – o 7,700.000 Kč více než v roce 1999). 
Hospodaření SONT v roce 2000 skončilo ziskem 1,452.000 Kč. 

Čerpání strojových investic nad 100.000 Kč (celkem 17 položek – mezi nimi největší: 
vybavení nového pavilonu gynekologie 3,647.000 Kč,skiaskopické pracoviště interna 
1,361.000 Kč, počítačové vybavení výpočetního střediska 749.000 Kč). 

Čerpání stavebních investic nad 100.000 Kč (kromě akce dostavby) – ze 4 položek 
největší 932.000 Kč za klimatizaci pro OTO). 

Investiční dotace: Státní dotace na akci „Nemocnice Trutnov – chirurgie a centrální 
operační sály.“ Celkem SONT v roce 2000 obdržela 69,000.000 Kč na dostavbu. Částka  
51,000.000 Kč byla vyčerpána v roce 2000 a částka 18,000.000 Kč byla uhrazena 3.1.2001, 
protože poskytnutí dotace 27.12.2000 na účet již technicky neumožnilo zpracování v roce 
2000. 

SONT byla dále přidělena dotace ze státního rozpočtu 200.000 Kč na klimatizaci 
chirurgicko-urologickou ambulanci, na klimatizační jednotku pro transfúzní oddělení ve výši 
600.000 Kč a 200.000 Kč na nákup konvektomatu pro vlastní stravovací zařízení. 

V roce 2000 bylo čerpáno celkem z fondu reprodukce 36,240.000 Kč. Z toho stavební 
investice činily 53,483.000 Kč, strojní 10,538.000 Kč, nehmotný investiční majetek  
391.000 Kč, projektová dokumentace pro stavbu 4,000.000 Kč a na opravy a udržování 
investičního majetku bylo použito 2,000.000 Kč. 

Zůstatek fondu reprodukce se oproti roku 2000 zvýšilo o 30,885.000 Kč, z toho ale bylo 
18,000.000 Kč uhrazeno 3.1.2001 na dostavbu ze státní dotace. 
 
Protidrogová politika 
 
Protidrogová politika v roce 2000: 

Okres Trutnov patří mezi průměrně zasažené okresy. Nejčastěji zneužívanou drogou je 
marihuana a ostatní produkty konopí. Z tzv. tvrdých drog převažuje pervitin. Na diskotékách 



jsou zneužívány tzv. taneční drogy – extáze a halucinogeny. Častěji se objevuje i heroin. Část 
uživatelů jsou samovýrobci (pervitin), část získává drogy hlavně v Praze (heroin). 

Incidence problémových uživatelů drog registrovaných v Riapsu Trutnov byla 6 osob. 
Krizové centrum Riaps vykázalo 1 577 kontaktů, celkově služeb využilo 112 závislých  
a experimentátorů. Pracovníci P ČR řešili 6 případů trestné činnosti – z toho podle § 187 tr. 
zákona (nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek) a 2 případy dle § 188 
tr. z.  (šíření toxikomanie). 21 osob obviněno pro poskytování drogy osobám mladším 18 let. 
V roce 2000 došlo k úmrtí 2 toxikomanů na předávkování. Okresní st. zastupitelstvo  stíhalo 
22 osob dle § 187 a 10 osob pro § 188. Oddělení klinické biochemie SONT provedlo  
49 semikvantitativních vyšetření a 107 vyšetření hladiny alkoholu. 

Okresní protidrogová komise má 13 členů – v roce 2000 se sešla dvakrát. Spolupráce 
s příslušnými institucemi je přínosná. Má v ní zastoupení OkÚ Trutnov, Školský úřad, 
Školská agentura, Pedagogicko-psychologická poradna, OHS, SONT, KC Riaps, Policie ČR, 
Městská policie Trutnov, Okresní státní zastupitelství Trutnov. 

Drogové problematice věnují pozornost ZŠ (besedy, víkendové peer programy, školní 
časopisy, schránky důvěry, besedy s rodiči, školní časopisy). Na protidrogové prevenci  
se podílí i Asociace školních sportovních klubů – na okrese je jich 48. Na každé škole je 
jmenován drogový preventista. Škola má možnost zapůjčit si zdarma videokazety s drogovou 
problematikou. 

Školská agentura realizovala 15 besed pro všechny typy škol a školská zařízení. Témata 
besed byla zaměřena na všechny oblasti sociálně patologických jevů – závislosti na drogách, 
na sektách, na problematiku šikany a gamblerství. 

Pedagogicko-psychologická poradna zorganizovala 5 víkendových setkání –  
tzv. peeraktivity pro děti a mládež za účasti 134 mládeže a 20 pedag. pracovníků. Krizové 
centrum Riaps uspořádalo pro mládež 11 besed o drogové problematice. P ČR a MP 
přednášky a besedy. Na protidrogovou politiku uvolnil OkÚ ze svého rozpočtu 150.000 Kč. 
 
Jesle 
 

V roce 2000 bylo přijato do městských jeslí v Horské ulici 41 dětí – průměr dětí v tomto 
roce 69,3 % (uspokojivé). Rok 2000 byl prvním rokem v právní subjektivitě. Náklad na 1 dítě 
byl 63 840 Kč, zisk 1 711 Kč, z toho podíl rodičů 3 769 Kč, podíl města 61.660 Kč. V rámci 
provozních úspor byly namontovány na topení úsporné hlavice. Materiální podmínky jeslí 
jsou dobré. Objekt jeslí má velkou zahradu, která je celý rok využívána k pobytu dětí venku. 

 
Dárcovství krve 
Oblastní spolek ČČK- Transfúzní a hematologické oddělení SONT 
 

V roce 2000 bylo Oblastním spolkem ČČK v Trutnově odměněno medailemi  
prof. MUDr. Janského 326 bezpříspěvkových dárců krve – 69 zlatých (za 40 odběrů),  
93 stříbrných (za 20 odběrů) a 164 bronzových medailí (za 10 odběrů) na okrese Trutnov. 
Odběry krve provádí transfúzní a hematologické oddělení primářky MUDr. Aleny Kvardové 
SONT. 

V roce 2000 pracovali na tomto oddělení 4 lékaři, 1 vysokoškolák – nelékař,  
10 zdravotnických laborantek a 9 zdravotních sester. 

Na dárcovském úseku se běžné odběry i plasmaferezy prováděly denně – plasmaferezy až 
od června po podpisu nové smlouvy se zpracovatelem. Podle potřeby byly dále prováděny 
autotransfuze plné krve a trombocyty ze separátoru. 

Bylo provedeno 4 458 běžných odběrů, 1 085 plasmaferez, 136 autotransfuzí  
a 14 léčebných odběrů. 



Pro přímé klinické použití se vydalo 112 l, v tříměsíční karanténě zůstalo 163 l a zbytek je 
pro průmyslové zpracování. 

K 31.12. bylo v evidenci 2 901 dárců, z čehož nových bylo 227. 
 
Domácí péče „Alice“ 
 

V humanitární stanici domácí ošetřovatelské péče ČČK pracovalo 18 zdravotnic, které 
provedly v roce 2000 na Trutnovsku 37.173 výkonů a úkonů. Mimořádnou péči si vyžadovalo 
jedno dítě v Bohuslavicích a čtyři vozíčkáři. Pracovnice „Alice“ (většinou na částečný 
úvazek) vypomáhaly i v pečovatelské službě a při pohotovostních službách o sobotách  
a nedělích. Úzce spolupracují s obvodními lékaři a s nemocnicí. (Vedoucí „Alice“ sestra 
Ševcová.) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 



11. Tělovýchova. Sport. 
 
Sázkové kanceláře 
 
 Touha po penězích, snaha získat je lehce, pokud možno bez práce, se projevuje 
velkým zájmem při sázení. 
 Sběrna Sazky TJ Lokomotiva měla v roce 2000 tržbu 8,595.375 Kč (oproti roku 1999 
o 610.532 Kč méně). Výše vyplacených výher dosáhla v tomto roce 2,699.847 Kč. Nejvyšší 
vyplacená výhra činila 531.142 Kč. 
 
 Bilance sázkové kanceláře a.s. Fortuna vykazuje naproti tomu zvýšení sázek i výher  
ve srovnání s rokem 1999 o 10 %. Uhodnuty byly dvakrát tzv. Trefy – ve výši 140.000 Kč  
a 170.000 Kč. 
 V průběhu roku byla zavedena řada novinek a zlepšení, např. u číselných her denně 
tištěná zpráva o tahu jednotlivých čísel. Byla zavedena soutěž o nejúspěšnějšího sázkaře 
v rámci pobočky i ČR s finančním ohodnocením výherců. Doba otevření kanceláře byla 
prodloužena – ve všední dny do 19, v sobotu a v neděli do 15 hodin. 
 Nejvíce se sází na výsledky fotbalu, hokeje a tenisu (asi 80 % všech sázek). Pobočka 
sázkové kanceláře a.s. Fortuna v Trutnově má už svou stálou klientelu. 
 
 Tipsport, a.s., pobočka Trutnov (na příkaz vedení neposkytuje žádné konkrétní údaje  
o počtu sázek a výher) zaznamenala v roce 2000 nárůst sázení – v Trutnově asi o 70 %. Bylo 
nutné přijmout dalšího pracovníka a otevřít druhou pobočku na Zelené Louce s třemi 
pracovníky. Pro Tipsport v Trutnově pracovalo v roce 2000 osm zaměstnanců. Uvažuje se  
o zřízení sportovního baru s velkoplošnou obrazovkou a několika televizory. Nárůst sázejících 
v roce 2000 v Trutnově ovlivnilo více výher, rozšíření provozu (Po – Pá 8,30 až 19,00 hod., 
v So a Ne 8,30 až 17,00 hodin), věrnostní systém s dárky pro klienty, bohatství informací – již 
v pondělí ve 13,30 hod. časopis s informacemi na příští týden, informace z minulého týdne  
do pondělí 0,3 hodin. (Vedoucí trutnovské pobočky Pavel Matějka je provozem pobočky 
přetížen – má na starosti dalších 40 poboček). 
 
Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska 
 
 Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska (TSUT) sdružovala v roce 2000 
v Trutnově: 
 
TJ - organizace Celkem Muži Ženy Dospělí 

celkem 
Jiskra Libeč 85 48 6 54
Sokol St. Rokytník 54 53 0 53
Lokomotiva TR 2009 625 421 1046
Krakonoš TR 46 14 19 33
SKP Trutnov 167 146 20 166
SK HSM 441 174 38 212
TJ Poříčí 65 55 3 58
FK Sokol Vrapo Volanov 171 105 0 105
Jiskra Bohuslavice 70 49 0 49
SK Karate TR 110 27 4 31
ŽFK Trutnov 38 1 25 26



FK Trutnov 214 110 2 112
TK Úpa Trutnov 67 26 37 63
FK Poříčí 106 56 1 57
Olfin Car Vella TR 143 31 24 55
I. KCK Trutnov 22 8 5 13
HC Trutnov 268 124 26 150
Klub jóga TR 260 28 229 257
SK Elmont TR 18 11 7 18

 
TJ - organizace Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež  

celkem 
Počet  
oddílů 

Jiskra Libeč 4 0 22 5 31 1 
Sokol St. Rokytník 1 0 0 0 1 1 
Lokomotiva TR 77 72 386 428 963 27 
Krakonoš TR 1 2 0 10 13 1 
SKP Trutnov 0 0 1 0 1 8 
SK HSM 47 10 136 36 229 4 
TJ Poříčí 4 0 3 0 7 2 
FK Sokol Vrapo Volanov 19 0 46 1 66 1 
Jiskra Bohuslavice 7 0 14 0 21 1 
SK Karate TR 7 2 58 12 79 1 
ŽFK Trutnov 0 8 0 4 12 1 
FK Trutnov 26 0 76 0 102 1 
TK Úpa Trutnov 0 0 2 2 4 1 
FK Poříčí 9 0 39 1 49 1 
Olfin Car Vella TR 9 4 47 28 28 1 
I. KCK Trutnov 3 5 1 0 9 1 
HC Trutnov 26 0 92 0 118 1 
Klub jóga TR 0 2 1 0 3 1 
SK Elmont TR 0 0 0 0 0 1 

 
Celkem 4 354 členů  2 558 dospělých 1 716 mládeže  57 oddílů 
 
 Na trutnovském okrese sdružuje TSUT Trutnov na 110 tělovýchovných jednot a 
sportovních organizací se 14 084 členy (6 349 mužů, 2 603 žen – 8 952 dospělých), dále  
915 dorostenců, 343 dorostenek, 1 349 žaček, 2 525 žáků, mládeže celkem 5 132 ve 263 
oddílech.  
 
Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska – Trutnov 
 
TJ - Oddíl Celkem Muži Ženy Dospělí 

celkem 
Jiskra Libeč-fotbal 85 48 6 54
Sokol St. Rokytník-fotbal 54 53 0 53
Lokomotiva Trutnov  
atletika 

73 34 6 40

Basketbal 203 21 28 49
Box 20 14 0 14



Cyklistika 17 12 2 14
Horolezectví 82 72 8 80
Judo 133 61 6 67
Kanoistika 28 16 1 17
Kulturistika 12 9 3 12
Kuželky 54 43 8 51
Lyžování 71 17 10 27
Orient. běh 24 11 6 17
Plavecké sporty 387 35 23 58
Sport. gymnastika 67 5 10 15
Stolní tenis 29 1 5 6
Šachy 35 26 0 26
Tenis 197 103 21 124
Turistika 99 32 47 79
Volejbal 109 40 46 86
Zápas 20 10 0 10
ČASPV 310 28 153 181
Triatlon 11 7 0 7
Rekreační sport 22 13 0 13
Billiard 19 17 0 17
ČUBU trad. karate 32 3 1 4
Aerobic 46 0 44 44
Cyklotrial 10 3 0 3
Nezařazení v oddílech 17 8 9 17
Celkem TJ Loko 2 127 641 437 1 078

 
TJ - Oddíl Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež  

celkem 
Jiskra Libeč-fotbal 4 0 22 5 31 
Sokol St. Rokytník-fotbal 1 0 0 0 1 
Lokomotiva Trutnov  
atletika 

8 5 8 12 33 

Basketbal 0 24 45 85 154 
Box 5 0 1 0 6 
Cyklistika 2 0 1 0 3 
Horolezectví 2 0 0 0 2 
Judo 12 4 44 6 66 
Kanoistika 3 5 3 0 11 
Kulturistika 0 0 0 0 0 
Kuželky 1 1 0 1 3 
Lyžování 2 6 19 17 44 
Orient. běh 4 1 0 2 7 
Plavecké sporty 9 13 163 144 329 
Sport. gymnastika 0 5 0 47 52 
Stolní tenis 1 0 11 11 23 
Šachy 4 2 2 1 9 
Tenis 8 6 30 29 73 
Turistika 0 0 12 8 20 



Volejbal 0 1 0 22 23 
Zápas 3 0 6 1 10 
ČASPV 1 3 43 82 129 
Triatlon 4 0 0 0 4 
Rekreační sport 7 0 2 0 9 
Billiard 0 0 2 0 2 
ČUBU trad. karate 2 1 22 3 28 
Aerobic 0 2 0 0 2 
Cyklotrial 4 0 3 0 7 
Nezařazení v oddílech 0 0 0 0 0 
Celkem TJ Loko 82 79 417 471 1 049 
 
 
Oddíl Celkem Muži Ženy Dospělí 

celkem 
Krakonoš TR-jezdectví 46 14 19 33
SKP Trutnov 
Cyklistika 

16 15 1 16

Fotbal 23 23 0 23
Kulturistika 6 5 1 6
Kuželky 55 45 9 54
Lední hokej 21 19 2 21
ČUBU-č. svaz karate 8 5 3 8
Nezařazení v odd. 11 11 0 11
Střelectví 28 24 4 28
Celkem SKP Trutnov 168 147 20 167
SK Trutnov-HSM fotbal 332 146 1 147
Turistika 10 5 3 8
ČASPV 37 16 21 37
Softbal 62 7 13 20
Celkem 441 174 38 212
TJ Poříčí 
Kuželky 

42 8 8 41

Stolní tenis 23 17 0 17
Celkem 65 55 3 58
FK Sokol Vrapo- 
Fotbal 

171 105 0 105

Jiskra Bohuslavice-fotbal 70 49 0 49
SK Karate TR ČUBU 110 27 4 31
ŽFK Trutnov-fotbal 38 1 25 26
FK Trutnov-fotbal 214 110 2 112
TK Úpa Trutnov-turistika 67 26 37 63
FK Poříčí-fotbal 106 56 1 57
Olfin Car Vella TR- 
Lyžování 

143 31 24 55

I.KCK Trutnov-curling 22 8 5 13
HC Trutnov-lední hokej 268 124 26 150
Klub Jóga Trutnov-jóga  260 28 229 257
SK Elmont TR-rekr. sport 18 11 7 18



  
Oddíl Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež  

celkem 
Krakonoš TR-jezdectví 1 2 0 10 13 
SKP Trutnov 
Cyklistika 

0 0 0 0 0 

Fotbal 0 0 0 0 0 
Kulturistika 0 0 0 0 0 
Kuželky 0 0 1 0 1 
Lední hokej 0 0 0 0 0 
ČUBU-č. svaz karate 0 0 0 0 0 
Nezařazení v odd. 0 0 0 0 0 
Střelectví 0 0 0 0 0 
Celkem SKP Trutnov 0 0 1 0 1 
SK Trutnov-HSM fotbal 47 0 136 2 185 
Turistika 0 0 0 2 2 
ČASPV 0 0 0 0 0 
Softbal 0 10 0 32 42 
Celkem 47 10 136 36 229 
TJ Poříčí 
Kuželky 

1 0 0 0 1 

Stolní tenis 3 0 3 0 6 
Celkem 4 0 3 0 7 
FK Sokol Vrapo- 
Fotbal 

19 0 46 1 66 

Jiskra Bohuslavice-fotbal 7 0 14 0 21 
SK Karate TR ČUBU 7 2 58 12 79 
ŽFK Trutnov-fotbal 0 8 0 4 12 
FK Trutnov-fotbal 26 0 76 0 122 
TK Úpa Trutnov-turistika 0 0 2 2 4 
FK Poříčí-fotbal 9 0 39 1 49 
Olfin Car Vella TR- 
Lyžování 

9 4 47 28 88 

I.KCK Trutnov-curling 3 5 1 0 9 
HC Trutnov-lední hokej 26 0 92 0 118 
Klub Jóga Trutnov-jóga  0 2 1 0 3 
SK Elmont TR-rekr. sport 0 0 0 0 0 
 
Celkem (v Trutnově) 4 575, muži 1 790, ženy 893, dospělí celkem 2 683, dorostenci 247, 
dorostenky 114, žáci 958, žačky 573, mládež celkem 1 892. 
 
Trutnovská sportoviště TJ Loko 
 
 Kde trénují a závodí trutnovské sportovní oddíly? Atletika – městský stadion, 
Sokolovna. Basketbal – hala Na Nivách a hala gymnázia. Billiard – Sokolovna. Box – 
Sokolovna. Cyklistika – asfaltová plocha sport. stadionu, horolezectví a judo v tělocvičně  
Na Nivách, Kanoistika na Úpě, v Poříčí loděnice. Kuželky – kuželna na Polské z roku 1930, 
chybí čtyřdráha. Lyžování – chata Loko v Peci, plavání – krytý bazén. Ricochet – Na Nivách. 
Sport. gymnastika – ZŠ V Domcích a gymnázium. Stolní tenis v ZŠ R. Frimla. Volejbal – 



kurty Na Nivách, Sokolovna, ZŠ V Domcích. Zápas – Sokolovna. ASPVŠ – Sokolovna. 
Aerobic – Sokolovna. Karate – Na Nivách. Triatlon – ZL a venku. Skateboard – asfaltová 
plocha stadionu. 
 
Z činnosti TJ Loko 
 
 TJ Lokomotiva je pořadatelem nejstaršího dálkového běhu na lyžích v ČR 
„Krkonošská 70“ (letos již 46. ročník). Velkou akcí je i „Krkonošská 70 – MTB“ na horských 
kolech. Populární je i každoroční dětský tábor „Léto s Lokomotivou,“ další tábor pořádá 
Plavecká škola. Významnou akcí bývá „VC Trutnova v plavání,“ kanoistické závody na Úpě, 
„Vánoční cena v judu.“ Město dobře reprezentuje BK Loko Texlen (ženy, basketbal). Trutnov 
má i mistra světa ve sjezdu na divoké vodě Aleše Marka, vícemistryni v ricochetu Věru 
Kopeckou, vynikajícího zápasníka Jaromíra Dřízala (druhý na mistrovství světa veteránů 
v Německu), výborného plavce Kroužka (poslán do juniorské reprezentace) a další mistry  
a vícemistry ČR. 
 
Klub českých turistů 
 
 Klub českých turistů má 110 členů (pouze 35 v produktivním věku – 20 mužů  
a 15 žen). V turistickém oddíle mládeže je evidováno 22 dětí. Největší skupinu tvoří seniorky 
a senioři – 53 (60 % z celkového počtu dospělých členů). 
 V roce 2000 bylo nabídnuto členům 28 akcí (o 5 víc než loni). Byla to např. lyžařská 
akce – Rýchory (účast 16), První jarní kilometry a Za trutnovským drakem (446),  
tři autobusové výlety (112), dvě týdenní putování (18, 13), dvě besedy k turistice (54),  
osm pěších výletů (281), Na všech akcích nachodili členové KČT 8.600 km. KČT zůstává  
i nadále součástí TJ Lokomotiva. 
 
Areál Dolce Vita 
 
 Rok 2000 v areálu Dolce Vita byl prvním rokem, ve kterém areál provozovala 
společnost Aust CZ, s.r.o., jako nový nájemce. I když po technické stránce byl areál poměrně 
zastaralý, má v krásném přírodním prostředí v blízkosti Trutnova své přednosti. 
 Společnost pokládala v první fázi svého působení úkol zlepšit technický stav areálu a 
zvyšovat standard a kvalitu poskytovaných služeb za podmínky udržení přírodního charakteru 
oblasti tak, aby bylo vytvořeno zázemí pro co nejširší vrstvu spokojených zájemců 
tuzemských i zahraničních. 
 V roce 2000 byl v Dolcích investován milion korun. Mimo toho město Trutnov 
provedlo výstavbu nových plážových sociálních zařízení, určených především široké 
veřejnosti, navštěvující pláž u rekreační nádrže. 
 Mezi zmíněné investice patří výstavba nového dětského hřiště pod restaurací, 
rozmístění nových odpadkových košů a laviček. Na podzim byla zahájena úprava zeleně 
(odstranění přebujelé vegetace, doplnění chybějící a zničené zeleně a výsadba nové krycí 
zeleně. (Počítá se i s dalším rozšířením pláže.) K dalším investičním akcím patří zahájení 
realizace projektu výstavby centrálního vytápění ubytovací části, zahájení rekonstrukce 
bungalovů a částečné rekonstrukce technologické části restaurace. 
 Probíhalo i zlepšování služeb sportovního areálu (tenisové kurty) i celkového prostředí 
(sekání trávy, údržba pláže). Ze zajímavých akcí konaných v areálu Dolců: dva tenisové 
turnaje, soutěž Malý a velký železný pes, několik představení ochotnického divadla Vratislava 
Barvy. 



 Letní sezónu poznamenalo vcelku nepříznivé počasí, což se projevilo i na návštěvnosti 
i na pohodě návštěvníků. V roce 2000 navštívilo Dolce více než 4 500 hostů. V počtu 
ubytovaných osob vedou jednoznačně zákazníci domácí (60 % z celkového počtu 
ubytovaných), v délce pobytu zase zahraniční hosté (60 % z celkového počtu přenocování). 
Nejvýznamnější skupinou zahraničních zákazníků byli hosté z Holandska, i když další 
přijížděli v podstatě z celé Evropy (Německo, Polsko, Dánsko, Švýcarsko, Rakousko, 
Británie, Belgie, Španělsko). Byli tu ale i hosté ze zámoří – z USA a Kanady. 
 Provozovatelé areálu Dolce Vita AUST CZ nebyli ovšem ušetřeni i nepříjemností, 
projevy lidské zloby – devastace, drobné krádeže, zničení vybavení nového sociálního 
zařízení, krádeže částí umyvadel a sprch, ničení odpadových košů. 
 Určité části areálu tvoří veřejná prostranství a užívání jejich vybavenosti je bezplatné. 
Už proto by se neměly záměrně poškozovat. 
 
Návštěvní řád Dolců 
 
 Nepřípustné chování některých občanů si vynutilo vydání vyhlášky, která zahrnuje 
návštěvní řád rekreační oblasti. Ten jasně stanoví, co je v Dolcích dovolené a co nikoliv.  
MZ schválilo vyhlášku 4.12. Ta je zaměřena na udržování čistoty a pořádku, na dopravu,  
na užívání rybníků a na sankce za její nedodržování. 
 Společnost AUST, které město pronajalo autokemp a restauraci v rekreační oblasti 
Dolce, platí milion korun, přičemž je 900.000 Kč vyčleněno na zpětné investice do obnovy 
areálu (rozhoduje o tom komise, kde mají své zastoupení představitelé společnosti i města). 
Zbývajících 100.000 Kč je ukládáno do rezervního fondu. Pronájem je na deset let. 
 Dozor nad dodržováním zmíněné vyhlášky spadá do kompetence městské policie. 
 
Plavecká škola TJ Lokomotiva 
 
 Plavecká škola při TJ Lokomotiva existuje již 20 let. Podmínky v krytém bazénu má 
velmi dobré. Vyučují v ní čtyři stálí a dva externí učitelé s kvalifikační zkouškou – jejím 
ředitelem je Tomáš Břeň. 
 Ve šk. roce 1999/2000 se zúčastnilo plavecké výuky 2 692 dětí, z toho 1 916 ze škol 
základních (1.-5. třídy) a 776 ze škol mateřských. V září a říjnu 2000 se plavecké výuky 
zúčastnilo 192 neplavců z MŠ – po deseti lekcích 99 dětí končí jako splývající, čtyři dokonce 
uplavou více než 200 m. 
 Z celkového počtu 1 916 dětí ze ZŠ končí výuku 492 dětí, které uplavou 25 m  
a 700 dětí, které uplavou více jak 200 m (téměř 2/3 dětí, které plavou). 
 Plavecká škola se však nezabývá jen výukou plavání školních dětí – realizuje i plavání 
kojenců a batolat, plavání gravidních žen, kurzy pro dospělé neplavce, volnočasové aktivity 
pro děti – plavání rodičů s dětmi, přípravky plaveckého oddílu, zdokonalovací a kondiční 
plavání, synchronizované plavání. Již 5. rokem probíhal úspěšný letní sportovní tábor a závod 
„Pohár ředitele ŠÚ.“ (V období květen – červen probíhala výuka dětí MŠ a ZŠ na letním 
koupališti.) 
 Krytý bazén navštívilo v roce 2000 na 250.000 návštěvníků, letní koupaliště navštívilo 
na 40.000 návštěvníků. 
 
Plavecká škola Evy Janatové 
 
Z činnosti Plavecké školy Evy Janatové ve školním roce 1999/2000: 
Plavecká výuka pro ZŠ (s údaji počtu dětí): 
1.třída 790, 2.třída 956, 3.třída 753, 4.třída 444, 5.třída 220 – celkem 3 163. 



Počáteční a koncové výkony 
Neplavec – 689 (168), splývající – 1 058 (750), 10 m – 455 (414), 25 m – 272 (298),  
50 m – 186 (223), 75 m – 43 (56), 100 m – 72 (111), 125 m – 12 (26), 150 m – 22 (29),  
175 m – 2 (1), 200 m – 352 (1 087). 
Školy a počty dětí: 
Trutnov 1 134, Dvůr Králové 439, Úpice 239, Hostinné 209, Vrchlabí 148, malotřídní školy 
994. 
Mateřské školy – předplavecké hry: 287 dětí. 
 
Sportovní zařízení města 
 
 TJ Lokomotiva Trutnova je provozovatelem sportovních zařízení města – krytého 
bazénu, letního koupaliště, sportovního areálu Na Nivách, tenisového areálu a fotbalového 
stadionu. (Od ledna.) 
 Krytý bazén je vybaven 25 metrovým bazénem (8 plaveckých drah), výukovým 
bazénem, skokanskými můstky, saunou, masérnou. Nabízí i prodej plaveckých potřeb, 
možnost občerstvení, zajišťuje soustředění pro různé druhy sportů a pronájem bazénu. 
 Letní koupaliště zahrnuje bazény, tobogán 96 m, skluzavku, kurt na plážový volejbal, 
stoly na stolní tenis, aerobic, minigolf, dětský koutek, občerstvení. 
 Sportovní areál Na Nivách nabízí: solárium, sociální zázemí, volejbalové kurty, 
posilovnu, ricochet. Tenisový areál i pronájem kurtů, fotbalový stadion s atletickým okruhem 
s vyhrazenými prostorami pro skateboard. 
 V krytém bazénu byla v roce 2000 provedena rekonstrukce klimatizace – umožňuje 
lépe regulovat klimatizaci. Je plně řízena počítačem, je v ní zabudovaná rekuperace tepla 
(odebírání tepla z vydýchaného vzduchu), dále drobné opravy (přelivové hrany, přílivové 
žlábky včetně kování a výměny mřížek), rekonstrukce osvětlení dvacetipětimetrového bazénu. 
  
Letní koupaliště 
 

K provozu letního koupaliště: Problémem bylo odbavování návštěvníků – snažilo se to 
řešit odbavovacím systémem, zapůjčeným od firmy Arrakis. Cílem bylo zamezit vstup bez 
vstupenek a poskytnutí možnosti volit si ze široké škály vstupného. (Investice do zapůjčení 
znamenala 250.000 Kč za pronájem a instalaci, další přibližně stejnou částku za nákup nosičů. 
Systém ale splnil svůj účel – proto dojde patrně k dovybavení koupaliště o tento odbavovací 
systém. K jeho instalaci bude muset dojít s předstihem s dostatečnou informovaností  
a distribucí karet s případnou úpravou prostoru pro pokladny. 
 Jedním z velkých problémů (kromě front při vstupu) bylo občerstvení i provozní doba. 
Prodej zmrzliny probíhal dobře, osvědčily se automaty. 
 Tým vyškolených plavčíků složený z řad stálých zaměstnanců, vysokoškoláků 
zajišťoval bezpečný provoz letního koupaliště. V extrémně horkých dnech kapacita koupaliště 
nedostačovala. 
 Pro sezónu roku 2001 bude třeba další dovybavení, vyřešení provozních problémů – 
otázka sprch, šaten, oddělení čisté a špinové zóny, vyhřívání bazénu, přívod závlahové vody, 
výsadba stromů a keřů, udržení úrovně personálu, otázka občerstvení. (Zajištění teplého 
letního počasí už v silách vedení letního koupaliště, žel, není.) 
 
Krytý bazén 
 
 Co předpokládá v budoucnu vylepšení provozu krytého bazénu? Vybudování fitness 
centra, přístup do bazénu pro imobilní občany, využívání páry, vybudování venkovního 



schodiště, rozšíření zázemí sauny, zřízení terasy u velkého bazénu formou zimní zahrady, 
vodní atrakce (tobogán), perličky, vířivky, možnost občerstvení na terase, prodej sportovních 
potřeb. Terasa u malého bazénu by se dala využít pro kadeřnictví, kosmetiku, pedikuru 
s možností přístupu zvenčí, vybudování dětského koutku, nabídka půldenních nebo 
celodenních programů. 
 
Zimní stadion 
 
 Provoz zimního stadionu byl v roce 2000 zahájen 6. srpna – se zaledováním plochy  
se začalo 1. srpna. I při značně vysokých venkovních teplotách se podařilo vyrobit kvalitní led 
bez problémů. Pozitivně se ukázalo, že lajnování se provedlo předem na starou betonovou 
plochu. To posloužilo až do konce října, kdy bylo provedeno před zahájením soutěží klasické 
lajnování na led. 
 Provozně byl zimní stadion dost vytížen – denně od 6.30 ráno až do 23. hodiny. 
Proběhla tu bez závad 6 denní hokejová škola ČSLH, dále různá soustředění hokejových 
klubů, např. HC Sparta Praha (pět mládežnických družstev), Havlíčkův Brod, Pardubice, 
Jaroměř, Dvůr Králové, Jičín. Po sedm dnů tu trénovalo mužstvo z Holandska. 
 Srpnový led využívali i trutnovští hokejisté a sloužil ve vyhrazených časech  
i veřejnosti. Byl využit maximálně – řada dalších požadavků musela být odmítnuta. Také 
v dalších měsících byl ZS plně využíván – v dopoledních hodinách pro bruslení v rámci 
povinné školní tělesné výchovy, odpoledne k tréninkům hokejistů Trutnova, Vrchlabí, Dvora 
Králové, Jaroměře a Nové Paky, večery patřily zájemcům ze závodů a firem. Pravidelně 
probíhalo bruslení veřejnosti. 
 Vytížení ZS dokládají statistické údaje: Počet dopoledních bloků pro školy 136. Počet 
škol, které využívaly ZS 12. Počet bruslících školních dětí (dopoledne) 9 999. Tržby  
za bruslení škol 29 996 Kč. Počet dvouhodinových bloků pro veřejnost 100. Celkový počet 
osob na bruslení veřejnosti 13 172. Tržby za bruslení veřejnosti 197.585 Kč. Celkový počet 
osob při bruslení škol a veřejnosti 23 171. Celkové tržby za bruslení škol a veřejnosti  
227.581 Kč. 
 Zimní stadion byl v sezóně 2000 v provozu 7,5 měsíců. Dotace od města  
2 700 000 Kč. Náklady na provoz ZS v roce 2000 4 322 256 Kč. Tržby za celý rok činily 
1 454 435 Kč. Průměrné náklady na jeden měsíc provozu ZS byly 576 301 Kč, průměrné 
tržby 193 925 Kč, průměrná dotace 360 000 Kč. Dotace města Trutnova stačily pokrýt  
5 měsíců v roce. 
 
 V květnu 2001 se uskutečnila za účasti zástupce starosty Mgr. Hendrycha  
a Ing. France prohlídka staré části objektu ZS. Hlavní pozornost byla věnována stavu  
a funkčnosti technických zařízení, které jsou bezpodmínečně nutné k tomu, aby mohl zimní 
stadion vůbec fungovat. 
 Účastníci prohlídky se shodli na tom, že většina technických zařízení ve staré části ZS, 
která je více než dvacet let stará a která předchozí provozovatel (Technické služby města 
Trutnova) nevěnoval prakticky žádnou pozornost, je v havarijním stavu. 
 Bylo dohodnuto, že nezbytné opravy nelze z finančních důvodů realizovat ihned a je 
třeba je rozdělit na rok 2001 a 2002. 
 V roce 2001 se jeví jako nezbytné provést tyto opravy a tato opatření: 
1.Oprava rolby s předpokládaným nákladem 70.000 Kč. 
2.Výměna čpavkového ventilu – nebezpečí úniku čpavku do kompresoru, což by vedlo k jeho 
zničení. Tato akce by si vyžádala náklad asi 25.000 Kč. 
3.Oprava vodního čerpadla s předpokládaným nákladem asi 7 000 Kč. 
  



 Celkové finanční náklady na výše uvedené opravy by činily kolem sto tisíce korun. 
Jejich provedení v roce 2001 je nutné – bez nich nemůže zimní stadion zahájit provoz 
(havarijní stav). 
 
Studie městského stadionu 
 
 Odbor rozvoje města a územního plánování si vyžádal v lednu 2000 od trutnovských 
projektových ateliérů nabídky na vypracování studie městského stadionu. Součástí rozsáhlé 
opravy by mělo být vybudování nové tribuny, tartanové dráhy i úprava hřišť. Schválená studie 
ATIP Trutnov (vyžádá si náklad kolem 45 milionů korun) bude realizována v závislosti  
na státní dotaci. 
 
  
 
  



12. Život obyvatelstva. 
 
Trutnovské požáry 
 
Trutnovské požáry v roce 2000: 
8.1. v 8.15 h. Poštovní ulice – prodejní stánek – přímá škoda 5 000 Kč – úmyslné zapálení – 
uchráněná hodnota 15 000 Kč – pachatel nezjištěn. 
24.1. ve 13.15 h. Adamov čp. 3 – přímá škoda 30 000 Kč – uchráněná hodnota 200 000 Kč – 
příčina: sušení hořlavých materiálů. 
11.2. v 7.28 h. Husitská ul., svět. křižovatka – přímá škoda 10 000 Kč – uchráněná hodnota 
500 000 Kč – požár nákl. auta – příčina: technická závada. 
16.2. v 21.30 h. – Horská, autobusové nádraží – WC Eko Delta – přímá škoda 18 000 Kč – 
příčina: úmyslné zapálení. 
6.3. v 9.45 h. – Sanatorium Novodvorská – přímá škoda 25 000 Kč – uchráněná hodnota 
120 000 Kč – příčina: technická závada. 
18.4. v 15.45 h. – lesní stráň u silnice č. 14 – uchráněná hodnota 65 000 Kč – Poříčí – příčina: 
kouření. 
20.4. v 18.45 h. – lesní porost, hrabanka – uchráněná hodnota 85 000 Kč – příčina: 
nezajištěný oheň v přírodě – Kryblice. 
22.4. v 16.15 h. – lesní paseka – příčina: zakládání ohňů v přírodě – St. Rokytník. 
30.4. v 01.20 h. – ul. Tichá – větrací šachta v přízemí panel. domu – H. St. Město – příčinou 
kouření, nedopalek. 
2.5. v 16.40 h. – Mládežnická, kontejner – škoda 0, příčinou kouření. 
4.5. v 11.05 h. – ul. Kolmá, Poříčí – požár os. auta – přímá škoda 6 000 Kč, uchráněná 
hodnota 14 000 Kč – příčina: technická závada. 
5.5. ve 12.05 h. – včelín ve St. Rokytníku – přímá škoda 15 000 Kč – příčina: zanedbání 
bezpečnostních předpisů. 
5.5. v 15.02 h. – Náchodská, Dolní Předměstí – starý suchý travní porost na břehu Úpy – 
příčinou: děti do 15 let (sirky). 
5.6. v 13.25 h. – Krkonošská silnice, HSM – požár osobního auta po dopravní nehodě – přímá 
škoda 70 000 Kč, uchráněná hodnota 5 000 Kč. 
4.7. v 21.30 h. – areál Hipet domus, Bohuslavice – odpadní kontejner – sváření. 
7.8. v 04.00 h. – dřevěná kůlna ve St. Rokytníku – přímá škoda 10 000 Kč, uchráněná hodnota 
1 mil. korun – příčinou technická závada (el. Zkrat). 
15.8. v 09.10 h. – hořící komunální odpad v kontejneru – Horní Libeč – příčinou kouření , 
zápalka. 
23.8. v 19.50 h. – Nádražní ulice – prodejní stánek č. 4 – přímá škoda 70 000 Kč, uchráněná 
hodnota 100 000 Kč – příčinou kouření – nedopalek. 
27.8. ve 14.20 h. – stráň u rod. Domku čp. 70 Bohuslavice – uchráněná hodnota činí  
300 000 Kč. 
12.9. v 07.18 h. – požár osobního auta na Pražské ulici – příčinou techn. závada – přímá 
škoda 2 000 Kč, uchráněná hodnota 5 000 Kč. 
22.10. v 10.00 h. – Jihoslovanská ulice, sklep – příčina: kouření, nedopalek – hořící odpad. 
25.10. v 10.40 h. – Polská čp. 92 (MěBP) 
6.12. v 17.30 h. – HSM, ulice Na Deltě, pila – uchráněná hodnota 7 000 Kč – požár střešní 
konstrukce v kotelně – příčina: nesprávná obsluha topidla. 
6.12. v 19.25 h. – ul. S. K. Neumanna, Kryblice, čp. 238 – požár udírny – příčina: hořlaviny  
u topidla. 
17.12. v 15.00 h. – ul. Na Struze – požár komunálního odpadu v kontejneru – příčinou 
kouření, nedopalek. 



21.12. v 16.00 h. – Slévárenská, panelový dům čp. 605 – přímá škoda 10 000 Kč, uchráněná 
hodnota 500 000 Kč – požár v bytě ve 3. NP – příčinou zanedbání bezpečnostních předpisů. 
31.12. v 16.40 h. – požár dřevěné chaty v Bohuslavicích – přímá škoda činí 15 000 Kč, 
uchráněná hodnota 150 000 Kč – příčinou techn. závada.  
 
Požáry v jednotlivých částech Trutnova: 
Bohuslavice 5, přímá škoda 45 000 Kč, uchráněná hodnota 3 950 000 Kč. Libeč 1. Starý 
Rokytník 3, 25 000 Kč, 1 mil. Kč. Horní Předměstí 2, 12 000 Kč, 505 000 Kč. Střední 
Předměstí 5, 128 000 Kč, 735 000 Kč. Dolní Předměstí 2. Kryblice 2, uchr. h.  85 000 Kč. 
HSM 4, 70 000 Kč, 12 000 Kč. Poříčí 2, 6 000 Kč, 79 000 Kč. Trutnov – vnitřní město 1. 
 
Zásahy hasičů 
 
 V roce 2000 v Trutnově celkem 27 požárů (13,71 % zásahů), 33 dopravních nehod 
(16,75 %), 14 čerpání vody (7,11 %), 5 technologických pomocí (2,54 %), 106 techn. pomocí 
(53,81 %), 12 planých poplachů (6,09 % zásahů). Uchráněná hodnota při 27 požárech 
6,366.000 Kč, přímá škoda 286.000 Kč. 
 Souhrnné informace o událostech (197): Při dopr. nehodách usmrceno 6 a zraněno  
22 osob, zachráněno 7 osob, počet zásahů všech jednotek PO 210, počet zasahujících hasičů 
815, jednotek HZS 189, zasahujících hasičů 655, jednotek SDH obcí 21, zasahujících hasičů 
160. 
 Ze 27 trutn. požárů bylo 17 se škodou do 10 000 Kč a 10 od 10 000 Kč  
do 250 000 Kč. 
 
Bilance okresu 
 
 V okrese Trutnov hořelo 149 krát – 86 požárů se škodou do 10 000 Kč, 54 se škodou 
do 250 000 Kč, 8 do 1 mil. Kč a 1 nad 1 mil. Kč. Počet usmrcených 4 ve věku 15-60 let, 
zraněných 16 – z toho 6 hasičů HZS a 3 SDH. Přímá škoda činila 9,095.000 Kč, uchráněná 
hodnota 133,855.000 Kč. 
 Počty zásahů: 149 požárů se zásahem, s účastí PO, 1 požár bez účasti jednotky PO, 
158 dopravních nehod, 23 čerpání vody, 3 práce na vodě, 3 olej. havárie,  1 únik škodl. látek, 
23 technolog. pomocí,  276 techn. pomocí, 2 jiné techn. zásahy, 44 planých poplachů. 
 Nedbalost zavinila 62 požárů, závady na topidlech 39, samovznícení 4, dopr. nehoda 
3, úmysl 14, děti do 15 let 14 a jiné příčiny. 
 
Kriminalita 
 
 V roce 2000 zůstala nejrozšířenějším druhem trestné činnosti i nadále majetková 
kriminalita. Největší podíl na majetkové trestné činnosti mají krádeže prosté a krádeže 
vloupáním. U těch posledních zaznamenal okres Trutnov jeden z největších počtů v rámci 
VčK. Struktura této kriminality se nemění oproti předchozímu období. Převažují krádeže 
vloupáním do rekreačních objektů, krádeže věcí z motorových vozidel, vloupání do restaurací 
a drobných provozoven (prodejny, dílny), převážně na území okr. města. Došlo však  
ke snížení škod u jednotlivých případů. U krádeží prostých se stabilizoval počet krádeží 
jízdních kol. Došlo však k nárůstu u krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží mobilních 
telefonů. Počet odcizených motorových vozidel je jako loni. Výrazně stoupl však tento druh 
kriminality závěrem roku, kdy přes preventivní opatření ze strany OŘ bylo odcizeno v období 
od 27. do 31.12. deset motorových vozidel. Tato forma trestné činnosti je pro okres specifická 
vzhledem k velké koncentraci především zahraničních turistů. 



 Počet hospodářských trestných činů se v rámci OŠ P ČR snížil. Hospodářská trestná 
činnost se přesunula do oblasti finančních machinací, daňových úniků a zneužívání 
bezhotovostních platebních instrumentů. Činnost příslušného útvaru je podstatně ovlivněna 
prošetřováním trestních oznámení především ze správy sociálního zabezpečení. 
 Násilná kriminalita vykazuje stejnou úroveň. V roce 2000 byl zaznamenán jeden 
dokonaný trestný čin vraždy a jeden trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. U násilné 
kriminality byl zaznamenán posun z hlediska struktury ke kategorii trestného činu loupeže  
a omezování osobní svobody v souběhu s pohlavním zneužíváním a znásilněním. 
 Na úseku požárů, výbuchů a mimořádných událostí byly zaznamenány požáry velkého 
rozsahu s podezřením na úmyslné zavinění a letecké havárie v souvislosti s provozem 
nemotorového létání a ultralehkých strojů. 
 Projevil se pokles v oblasti trestné činnosti s rasistickým podtextem, a to i přes 
skutečnost, že se na okrese pořádalo více akcí, kde mohlo dojít ke spáchání zmíněné trestné 
činnosti. 
 
 Pachatelé trestné činnosti: Nejvýznamnější skupinou zůstávají recidivisté. Cizinci se 
podílejí na nápadu trestné činnosti výrazněji zejména u závažné trestné činnosti. Nejvyšší 
podíl mají občané Slovenské republiky a Polska. Následuje Ukrajina a SRN. 
 Legální a nelegální migrace: Vzhledem k zavedení vízové povinnosti s některými státy 
došlo k poklesu nelegální migrace. Se změnou specializace je tato záležitost řešena převážně 
útvary pohraniční policie. 
 Drogová problematika: projevuje se na okrese především v distribuci drog a jiných 
omamných látek Děje se tak zejména mezi mládeží na diskotékách a v různých klubech. 
Dobrá je spolupráce v rámci okresní proti drogové komise, ve které jsou zastoupeny mimo 
OČTŘ i orgány sociální a zdravotní péče. Činnost by měla více směřovat do oblasti prevence. 
 Rasové konflikty: V oblasti kriminality s rasistickým podtextem nebyl zaznamenán 
výraznější posun – poklesla závažnost jednotlivých trestných činů. Jednání směřující 
k potlačení práv a svobod občanů byla posouzena pro malý stupeň společenské nebezpečnosti 
jako přestupek. 
 Kriminalita mládeže: V roce 2000 byl zaznamenán výrazný nárůst trestné činnosti 
mládeže. Třetinu z celkového počtu zjištěných pachatelů trestných činů na okrese tvoří osoby 
mladší 18 let. Nárůst pachatelů z řad mladistvých a nezletilých se projevil zejména v oblasti 
drogové kriminality, krádeže věcí motorových vozidel, násilné a uliční kriminality. Je třeba 
více preventivní aktivity v součinnosti s školstvím, zdravotnictvím a státní správou. 
Legislativní mezery jsou spatřovány v odpovědnosti rodičů. 
 
 Pouliční kriminalita je intenzivní a hlídkovou činností potlačována – u krádeží věcí 
z vozidel je objasněna velká část případů. Je zvyšována bezpečnost občanů. Velmi dobrá 
spolupráce je s Městskou policií v Trutnově. 
 Prostituce není na okrese ve větší míře organizována – včetně pouliční prostituce. 
Přestože v roce 2000 proběhlo několik rozsáhlých akcí veř. charakteru, veřejný pořádek  
ve větší míře ohrožen nebyl. Částečnou stabilizaci stavu veř. pořádku lze přičíst přítomnosti 
hlídek oddělení hlídkové služby v okr. Městě a prohlubování preventivních aktivit. Velmi 
dobrá je spolupráce pořádkové služby se službou dopravní i ost. službami Policie ČR. 
 

V roce 2000 bylo v okrese zjištěno 3 207 kriminálních činů – objasněno 1 873  
(58,4 %). Obecná kriminalita: zjištěno 2 455, objasněno 1 140 (46,44 %). Násilní kriminalita: 
191 zjištěno, 180 objasněno (92,24 %). Mravnostní kriminalita: zjištěno 21, objasněno  
15 (71,43 %). Majetková kriminalita: 2 089 zjištěno, 799 objasněno (38,25 %). Krádeže 
vloupáním: 710 zjištěno, 277 objasněno (39,01 %). Krádeže prosté: 1 141 zjištěno,  



368 objasněno (32,25 %). Ostatní: zjištěno 154, objasněno 146 (94,81 %). Hospodářská 
kriminalita: 462 zjištěno, 455 objasněno (98,48 %). Zbývající: 290 zjištěno, 278 objasněno 
(95,86 %). 
 
Dopravní nehodovost 
 
 Bezpečnost silničního provozu: V roce 2000 se zvýšil počet usmrcených osob. Ostatní 
následky jsou nižší nebo na stejné úrovni vyjma způsobené škody. Nejčastějšími příčinami 
dopravních nehod zůstává rychlost jízdy, nedání přednosti, nedodržení bezpečné vzdálenosti  
a alkohol. Počet zjištěných přestupků zůstal na stejné úrovni. 
 
 Statistika dopravní nehodovosti v roce 2000: Celkem 2 305 dopravních nehod. 
Blokovou pokutou řešeno 643 případů, jiným správním orgánům předáno 1 066 případů, 
odloženo 270. Lehce bylo zraněno při dopravních nehodách 303, těžce 99, usmrceno 20 osob. 
Vzniklá škoda činila 72 812 900 Kč. Na pokutách uloženo 891 900 Kč. Při dopravních 
nehodách ujel řidič 144x. Příčinou dopravní nehody byla v 507 případech rychlost,  
v 290 nedání přednosti v jízdě, v 81 případech předjíždění, v 1 274 případech způsob jízdy, 
v 5 případech technická závada a ve 145 nezletilý řidič. 
 Na trutnovském okrese je evidováno na 73.600 vozidel. Dovezeno v roce 2000  
474 vozidel. Výcvik řidičů zajišťuje 33 autoškol. 
 Rok 2000 byl posledním rokem, kdy se projednávaly dopravní přestupky u Policie ČR, 
u dopravního inspektorátu. 
 
Sociální péče (MěÚ) 
 
Z činnosti sociálního odboru MěÚ v roce 2000: 
Dávky pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce: Opakující se 
peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností. 26 dospělých (225.500 Kč). 
Příspěvek pro osobu blízkou pro péči o ni 93 dospělých (2,911.000 Kč). 
Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností 44 dosp. (192.000 Kč). 
Věcná pomoc 9 dospělých (10.000 Kč). Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný 
zdravotním stavem 11 dospělých, 1 nezaopatřené dítě (63.000 Kč).  
Opakující se peněžité dávky podmíněné zdrav. stavem  402 dosp., 3 nezl. děti (710.000 Kč) – 
v tom příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu 2, na úhradu za užívání garáže 1, 
nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa 1. Příspěvek na provoz účastnické telefonní 
stanice 115 dosp. (66.000 Kč). Opakující se peněž. příspěvek pro jednotlivce podmíněný  
soc. potřebností – RPS (nezaměstnaní) 993 dospělých (12,998.000 Kč). Jednorázový peněž. 
příspěvek podmíněný soc. potřebností 79 dosp. (136.000 Kč). Věcná pomoc pro jednotlivce 
40 dospělých (81.000 Kč). 
 Počet občanů v evidenci sociálně potřebných 1 747. 
 
Pečovatelská služba 
 
 Služby pro staré občany: obecní jídelna s kapacitou 500 jídel – využívá 490 občanů – 
neinvestiční výdaje 2,906.000 Kč. 
 Pečovatelská služba byla poskytována 456 občanům, z toho v domovech důchodců  
a domech s pečovatelskou službou 162. Dovážka obědů pro 201 osob. Neuspokojení žadatelé 
o pečovat. Službu 4, neuspokojení žadatelé o přidělení bytu v DPS 276, 22 pečovatelek 
z povolání, 2 řidiči automobilů pečovatelské služby. 



 Zařízení pečovatelské služby: Domy s pečovatelskou službou 2. Počet bytů v DPS 
201. Počet osob žijících trvale v těchto bytech 230. Střediska osobní hygieny 2 – tuto službu 
využívalo 10 osob. Čtyři prádelny využívalo 70 osob. 
 Výše příjmů na úhradách za peč. službu 504.000 Kč, výdaje za peč. službu  
4,702.400 Kč. Počet návštěv soc. pracovníků 112. 
 Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností – 652 poskytnutých 
dávek, výdaje za dávky 12,953.928 Kč, z toho příspěvek při péči o osobu blízkou – 
poskytnuto 46 dávek – výdaje 1,253.126 Kč. Jednorázový peněžitý příspěvek – 106 dávek – 
výdaje na dávky 445 188 Kč. Věcná pomoc – 58 dávek – 176.642,70 Kč. 
 
 Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi – 2 rodiny se 6 dětmi. Důvod: narození trojčat. 
 
Městský bytový podnik 
 
 Městský bytový podnik Trutnov s 22 pracovníky měl v roce 2000 na starosti  
555 domů se 4.557 byty. Počet nebytových prostor ve správě MBP činil 340. Průměrné 
nájemné v obecních bytech bylo 1 009 Kč. Příjmy z nájemného za byty byly 57,840.000 Kč, 
příjmy nájemného za nebytové prostory 19,386.000 Kč, penále za pozdní platby nájemníků 
1,386.000 Kč. 
 Celkové náklady za drobnou údržbu činily 9,573.000 Kč, celkové náklady ba výměny 
zařizovacích předmětů 10,903.000 Kč. Na generální opravy střech 22 domů bylo vynaloženo 
2,923.000 Kč, na obnovu fasád 18 domů 4,163.000 Kč, na výměnu oken devíti domů 
1,368.000 Kč. Oprav a akcí malého rozsahu bylo realizováno 8 770. Výběrových řízení  
na akce přes 100.000 Kč bylo realizováno 24 (na 70 akcí celkem). 
 Návrhů na platební rozkaz pro dluh na nájemném a službách za byty (prodluženou 
celkovou částku 2,399.000 Kč) bylo podáno 159. Návrhů na platební rozkaz pro dluh  
na nájemném a službách za nebytové prostory (pro dlužnou částku 126.000 Kč) bylo podáno 
5. Žalob na přivolení k výpovědi z nájmu bytu bylo podáno 40, žalob na vyklizení bytu 9, 
žalob na vyklizení nebytového prostoru 6, návrhů na výkon rozhodnutí prodejem nebo 
srážkami (pro dlužnou částku 1,075.000 Kč). Z toho 22 návrhů na výkon rozhodnutí prodejem 
movitých věcí (22), 17 návrhů na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, 12 návrhů na výkon 
rozhodnutí srážkami z důchodu. 35 návrhů bylo podáno na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu. 
 Městu bylo předáno 109 bytů. (Ředitelem MBP je Jan Karpíšek.) 
 
Klub osamělých matek 
 
 Od ledna 2000 se stal KOM – Klub osamělých matek Trutnov jediným sdružením 
tohoto typu v celé ČR. Sdružuje rodiče, kteří mají ve své péči děti bez druhého partnera.  
Na jejich schopnostech závisí ekonomická situace celé rodiny. KOM zaměřuje svou činnost 
pro pomoc těmto neúplným rodinám. Zajišťuje mj. finančně dostupné hlídací služby v bytech 
a v Kojeneckém ústavě Trutnov, poskytuje bezplatnou právní, psychologickou  
a logopedickou poradnu, zajišťuje půjčování hraček i audiovizuální pomůcky pro výuku 
cizích jazyků (A, N), odborné časopisy pro ruční práce. Víkendy s programem, letní pobyty 
dětí na táboře, pracovní výměnnou činnost mezi členkami KOM.  
 Činnost KOM je po celou dobu svého trvání (vznikl jako občanské sdružení hájící 
zájmy a práva dětí z neúplných rodin v roce 1990 v Praze) zajišťována bez placeného aparátu. 
V Trutnově provoz KOM zajišťuje obětavě Jana Hetflejšová – středisko se nachází  
na Krakonošově náměstí nad prodejnou jízdních kol Vella. Členskou základnou KOM dosud 
prošlo již 712 členů. V současné době eviduje 102 členů a 198 dětí. 



 KOM přes své ušlechtilé humanitní poslání nedostává žádnou státní dotaci. Klub je 
zcela závislý na sponzorské pomoci (je jich několik desítek) a na příspěvku města Trutnov. 
Svým posláním je vlastně takovým malým ombudsmanem v regionu. 
 
Středisko česko-německého porozumění 
 
 Z činnosti Střediska česko-německého porozumění v Trutnově v roce 2000: 
Kancelář otevřena pravidelně v úterý až pátek. Přes příslib 4-6 míst se nepodařilo 
zorganizovat účast na dětském pobytovém táboře. Úspěšné byly burzy ošacení, obuvi, knih  
a prádla na jaře a na podzim. Výnos 25.000 Kč byl použit jako dotace účastníkům zájezdu 
střediska do Řecka. Tři kurzy němčiny probíhaly každý týden, žel s nízkou účastí.  
Po několikaletém úsilí získalo středisko finanční prostředky z Česko-německého fondu 
budoucnosti (600.000 Kč) na opravu kostela sv. Kateřiny ve Zlaté Olešnici – umožní  spolu 
s dalšími prostředky provést opravu střechy kostela a věže. Peníze se opatřily i na opravu 
kostela v Rudníku, usiluje se i o opatření fin. prostředků  na opravu střechy kostela ve 
Vlčkovicích a v Chotěvicích. Připravuje se restaurování sgrafit na kostele v Dolní Olešnici.  
Dokončena byla 60 minutová videokazeta s památkami Trutnovska a Žacléřska.  
 Knihovna v kanceláři střediska je plně k dispozici ve dnech provozu. Doplňuje se 
hlavně vlastivědnou literaturou. Středisko má dobré kontakty s muzeem v Trutnově a 
v Žacléři, s okresním archivem a městskou galerií. Návštěvníci střediska mají k dispozici 
překlady zajímavých článků z českých novin a časopisů. 
 Úspěšný byl třídenní zájezd do Bavorska a do Plzně, do Police n.M. Na předvánoční 
nákup do Německa se jelo vzhledem k menšímu zájmu členů jen jedním autobusem. Pěkný 
ohlas mělo červencové vystoupení více než stovky malých harmonikářů v Žacléři.  
Na seminářích k česko-německým vztahům se zúčastnilo v říjnu a v listopadu 1999 a na jaře 
2000 12 členů. 
 Trutnovské středisko vede ing. Gűnter Fiedler s paní Černou.  
 
Rotary club 
 
 Rotary club v Trutnově s 21 členy je součástí celosvětové organizace Rotary 
international, která má 1,200.000 členů v 30.000 klubech. Ústřední myšlenkou a cílem RC je 
služba a pomoc druhým, především těm potřebným, kteří si nejsou schopni pomoci vlastními 
silami. 
 V Trutnově působí RC rok. Za tuto dobu uspořádal v oblasti humanitární pomoci 
několik benefičních koncertů v kavárně hotelu Bohemia ve prospěch dětí z Kojeneckého 
ústavu, MŠ Na Struze, Stacionáře na Kryblici a Spec. ZŠ ve Voletinách. Cyklus benefičních 
koncertů probíhá pod názvem Tmavomodré večery – výtěžek z nich je věnován zařízením, 
které zachraňují nebo zlepšují zrak postižených spoluobčanů. 
 Ve spolupráci s přáteli RC v Jeně a RC v Kalifornii připravuje RC Trutnov finanční 
pomoc nadaci Neratov. V malé vesnici u Rokytnice vzniká ojedinělý projekt péče o mentálně 
postižené. 
 Velký benefiční koncert se uskutečnil 18.10. v KS B. Martinů ve prospěch MŠ  
Na Struze a Spec. ZŠ ve Voletinách. Účinkoval Komorní smyčcový orchestr Musica Antiqua 
Trutnov pod vedením Františka Klazara.  
 
Most k životu 
 
 Organizace Most k životu (správní radu tvoří Mgr. N. Brázdilová, Mgr. Zd. Géc  



a Th. Handrich, dozorčí radu J. Greňová, M. Lienan a I. Adamcová) uspořádala v roce 2000 
37 kurzů za účasti 422 kurzistů – odučeno bylo 3 315 hodin. Nabídka kurzů byla rozšířena  
o další akreditované kurzy – jednoduché a podvojné účetnictví, mzdové účetnictví  
a personalistika, marketing, obsluha PC, šička, ruční tkaní, služba veřejnosti a rodině, 
podnikatelské minimum. Dále probíhala výuka A a N, motivační kurzy komunikace, 
managementu kariéry a komunikačních dovedností na trhu práce. Absolventům kurzů je 
nabízena možnost odborné konzultace. 
 Řada akcí Mostu k životu (přednášky, návštěvy, setkání) je zmíněna v úvodní části 
kroniky. Ve středisku se měsíčně schází seniorky pod vedením St. Foffové.  
 V jednom poschodí střediska byly vybudovány byty první pomoci – finančně 
podpořila Foundation Katholicke Noden.  Byty realizovala firma Orsso, projektoval  
ing. Peterka, techn. dozor p. Haas.  Slavnostního otevření se zúčastnil starosta Mgr. Adamec, 
zástupkyně holandských organizací ing. Grollová a četní hosté. Ubytování zatím využily dvě 
ženy s dětmi. 
 Středisko pomáhalo i při zaměstnávání absolventů škol – 13 smluv s Úřadem práce. 
Na jejich základě je zajišťována absolventská praxe na různých pracovištích okresu (jedno  
i na pracovišti střediska). 
 Most k životu úzce spolupracuje s Úřadem práce, s MěÚ, s podnikatelskou školou, 
s Husovým domovem ve Dvoře Králové, s nadacemi Profem a Genders, s Azylovým domem 
v Náchodě, s ministerstvem školství. Dále i s Českým svazem žen a polskými ženami  
ve Wroclawi. Zájem o zařízení projevuje i tisk. Významně finančně pomohla agentura 
Geronimo – 30.000 Kč pro potřeby střediska. Od června je Most k životu členem Asociace 
institucí vzdělávání dospělých. 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
 
 Okresní správa sociálního zabezpečení (ředitelka JUDr. Jana Štefanová) evidovala 
k 31.12.2000 2 368 malých organizací s 11 153 zaměstnanci, 336 velkých organizací  
s 38 592 zaměstnanci, 10 997 osob samostatně výdělečně činných, 31 456 důchodců 
s průměrnou výší důchodu 6 147 Kč. Pracovních neschopností v roce 2000 bylo 55 295, 
z toho 2 132 úrazů. Počet pracovních neschopností se oproti roku 1999 zvýšil o 79. Porušení 
léčebného režimu bylo zjištěno 68. Prodloužení jednoroční podpůrčí doby bylo provedeno 
v 62 případech. Pracovní neschopnost způsobená alkoholem a účastí ve rvačce  
ve 14 případech. 
 Malé organizace, osoby samostatně výdělečně činné dlužily celkem 325 673 856 Kč. 
Dlužné pojistné a penále bylo vymáháno výkony rozhodnutí. Celkem bylo zahájeno  
2 067 správních výkonů rozhodnutí a 1 078 soudních výkonů rozhodnutí a vymáhaná částka 
byla 177 064 570 Kč. V roce 2000 bylo podáno oznámení o podezření z trestné činnosti  
u malých organizací a organizacích celkem v 52 případech. 
 
Odvodní řízení 
 
 K odvodnímu řízení bylo v roce 2000 pozváno 1 238 branců – 13 se jich omluvilo,  
31 se nedostavilo bez omluvy. Z důvodu chybějícího lékařského vyšetření nebyl ukončen 
odvod s 27 branci. 
 Výsledky odvodního řízení: 585 branců odvedeno, 335 odročeno, 247 trvale 
neschopno. Odvolání proti rozhodnutí okr. odvodní komise podalo 21 branců.  
205 odvedenců podalo prohlášení o odepření vojenské služby – vykonají civilní službu. 
Odklad vojenské služby z důvodu studia byl udělen 469 odvedencům.  



 V roce 2000 bylo propuštěno z vojska po dosažení věku 60 let 820 mužů ročníku 
narození 1939 a 440 mužů ročníku narození 1940. 
 
Domov důchodců 
 
 Domov důchodců Trutnov je od 1.1.2000 příspěvkovou organizací s právní 
subjektivitou. 
 V roce 2000 pracovalo v DD 18 zaměstnanců. Kapacita zařízení je 36 osob, věkový 
průměr 83 let. Zemřelo 14 obyvatel DD, přijato nově 13 (k jednomu úmrtí došlo těsně 
koncem roku). Počet nevyřízených žádostí stále vysoký – 47, z toho naléhaví žadatelé 16. 
 Z větších akcí DD v roce 2000: úprava plochy kolem celé budovy (původní betonová 
dlažba nahrazena zámkovou), zhotoven přístřešek navazující na budovu ve vstupní části. 
 Vedení DD (ředitelkou je Irena Vondráčková) obohacuje pobyt svých chovanců 
četnými kulturními a společenskými akcemi po celý rok. Pěkná je spolupráce s dětmi  
MŠ Horská a V Domcích, ZŠ Mládežnická, gymnázia a zdravotnické školy. Z mnoha aktivit 
si připomeňme návštěvy výstav, supermarketů, oslavy svátků obyvatel DD, vycházky 
přírodou, společenské hry, výlety, ruční práce, posezení při harmonice, předčítání,  
těl. cvičení aj.  
 Od 1.4.2000 je poskytováno v DD celodenní stravování (dovozem z nemocnice) – 
strava normální 55, šetřící 66 a diabetická 72 Kč.  
 
Stacionář pro zdrav. oslabené a těl. postižené děti (Kryblická) 
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti v roce 2000: 
 Změna na samostatnou příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou (od 1.1.1999) 
přinesla zlepšení. Počet pracovníků zůstal na 15 (6 zdravotních sester, 1 rehabilitační sestra,  
3 pomocnice, 2 kuchařky, 1 hospodářka a domovník na poloviční úvazek). Účetní a mzdovou 
agendu zpracovává firma. Finanční situace je uspokojivá – i díky sponzorskému příspěvku 
50.000 Kč. Vzhled budovy stacionáře se zlepšil úpravou omítky – padala. (Letos by mělo 
dojít k zateplení budovy a k nové omítce.) 
 Péče o děti zůstává v rozsahu minulých let. Nově nastoupila holčička naprosto 
nechodící (stacionář dosud takové děti neměl). Věnuje se jí veliká péče s maximálně možným 
zapojením do různých činností. Skládací kočárek pro ni (dar Společnost Duha) umožňuje  
i návštěvu divadla, výlety, cestu za koňmi. 
 Stacionář nabízí zdravotně oslabeným a tělesně postiženým dětem kromě běžné výuky 
MŠ logopedickou péči, výuku angličtiny, denně prováděná dechová cvičení a masáže, 
návštěvu sauny od května do podzimu 1-2x týdně, hipporehabilitaci (jízdu na koni), 
rehabilitační cvičení, relaxaci v míčkovém bazénu a vířivce, stravování – diety podle potřeb 
dětí. Velkou výhodou je ordinace alergoložky MUDr. Novákové přímo v budově. 
 Kapacita stacionáře (ředitelkou je Renata Bezděková) 50 dětí byla zcela naplněna. 
 
Stacionář pro tělesně a zdravotně postiženou mládež (Palackého – Polská) 
 
 Denní stacionář pro tělesně a mentálně postiženou mládež se nachází od konce 
listopadu v objektu Střední podnikatelské školy, a sice v horním patře budovy na Polské ulici. 
Důvodem k přemístění byl prodej dosavadního objektu v Palackého ulici a jeho přestavba  
na polikliniku. 
 V novém působišti moderní budovy školy byly včas provedeny potřebné stavební 
úpravy. Stacionář má k dispozici klubovnu, dvě dílny, jednu s učebnou i další prostory.  



Při stěhování hodně pomohla firma Varia z Trutnova a dopravce Milan Jelínek, dále i studenti 
podnikatelské školy. Úpravy interiérů se stacionář průběžně provádí – ředitel Jaroslav Petira  
a jeho spolupracovnice Naďa Cenigová  se snaží 17 chovancům vytvořit pěkné prostředí, 
druhý domov. 
 Kulturní, společenská a sportovní činnost chovanců stacionáře je opravdu bohatá 
(výlety, návštěvy výstav, tábory, sportovní soutěže, besídky, návštěvy divadel a sportovních 
podniků, zahraniční zájezdy – Itálie). Z těch nejvýznamnějších uveďme: Praha – podzimní 
pouť, Hradec Králové – Pohádka na ledě, Poříčí – kuželky, Pavlovice – taneční zábava,  
Nový Bydžov – stolní tenis, Náchod – plavecké závody, Kladruby – konírna,  
IX. ročník abilympiády. 
 V době škol. vyučování probíhal každý čtvrtek plavecký výcvik v ZL. Oblíbená je 
návštěva kuželny v Poříčí. Zlepšení tělesného stavu jistě přinese i pravidelná rehabilitační 
péče (1x týdně), o kterou vedení stacionáře usiluje. 
 
Jídelna pro důchodce 
 
 Pečovatelská služba Trutnov – jídelna pro důchodce Na Nivách připravila v roce 2000 
na 75 000 obědů (stravovalo se v ní přechodně 2 500 dětí). Denně se průměrně vařilo (pondělí 
až pátek 350 obědů). Za oběd se platilo 25 Kč, cizí strávníci 30 Kč. 
 
Civilní služba (CS) 
 
 Občané povinní vykonat civilní službu jsou v evidenci OkÚ – k 31.12.2000 bylo 
evidováno 570 adeptů civilní služby. V průběhu roku 2000 odepřelo výkon základní vojenské 
služby 195 odvedenců, kteří byli převedeni z evidence Územní vojenské správy do evidence 
OkÚ Trutnov. 
 V roce 2000 se nezměnil způsob finančních náležitostí, které hradí občanovi 
organizace, v níž vykonává civilní službu (CS). Organizace, v níž je vykonávána CS je 
povinna proplácet jízdné (mimo hromadné dopravy) do místa trvalého bydliště v případě, že 
není schopna zajistit těmto občanům ubytování. Nárok na dovolenou při výkonu CS je 21 dnů 
za 9 měsíců služby. Lze ji čerpat po splnění nejméně 3 měsíců služby. Dovolená se přerušuje, 
je-li občan uznán práce neschopným. Do délky dovolené se započítávají soboty, neděle  
a státní svátky. 
 Odpovědnost občana v CS za škodu způsobenou organizaci a odpovědnost organizace 
za škodu způsobenou občanovi v CS upravují obecně závazné předpisy. 
 CS v okrese je vykonávána především v nemocnicích, DD, DDM, obecních  
a městských úřadech, občanských sdruženích, školách, ve sportovních a kulturních zařízeních. 
 
Farní charita Trutnov 
 
 Farní charita Trutnov zaměstnávala v roce 2000 19 pracovníků, kteří poskytovali 
klientům ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v Trutnově a v okolí. Ošetřovatelská služba 
uskutečnila u 368 klientů 18 425 návštěv. 
 Pečovatelská služba poskytovala péči 18 občanům v jejich domácím prostředí. 
Obstarané použité ošacení je posíláno do sociálního šatníku Diecézní charity Hradec Králové 
a Azylového domu pro muže Pouchov. 
 Povodňová komise Diecézní charity Hradec Králové (povodňovým asistentem  
za trutnovský region je Horst Demuth) pomáhala v období březnových záplav, které postihly 
také Trutnovsko (vysoušeče, plynová kamna, nábytek). Přispívala i finančně – rozděleno  



1,7 mil. korun pro 110 postižených domácností. Finanční prostředky věnovali věřící, další 
z Vatikánu a Německa. 
 
Sociální odbor OkÚ 
 
 Z činnosti sociálního odboru OkÚ v roce 2000 pro město Trutnov: Návrhů o úpravu 
výchovy a výživy k nezletilým dětem po dobu rozvodu bylo podáno 106. Případů trestné 
činnosti dětí a mladistvých bylo 147. Do ústavní výchovy bylo umístěno 7 dětí. Počet 
týraných dětí – fyzicky 3, sexuálně zneužívaných 7 (zjištěné případy, skutečnost vyšší). OkÚ 
byl ustanoven opatrovníkem ve 356 případech. 
 Příspěvek OkÚ na provoz motor. vozidla pro držitele mimořádných výhod II.  
a III. stupně: Přijato 3 214 žádostí, zamítnuty 2. Vyplaceno celkem 19,520.700 Kč.  
II. stupeň ZTP: 2 174 žádostí, vyplaceno 11,011.700 Kč. III. stupeň ZTP/P: 1 040 žádostí, 
vyplaceno 8,509.000 Kč. 
 Na zakoupení 27 motor. vozidel pro děti vynaloženo 2,677.700 Kč a 61 pro dospělé 
5,105.000 Kč, na generální opravu motor. vozidla 28.274 Kč, na zřízení ručního ovládání  
(3 ks) 97.759 Kč, na úpravu bytů (11) 386.763 Kč pro děti a v 41 případech pro dospělé 
1,244.959 Kč, na kompenzační pomůcky pro 12 dětí 237.430 Kč a pro 106 dospělých 
3,208.433 Kč. 
 
 Poradní sbor pro integraci romské menšiny jmenoval OkÚ 1.10.2000 (i dalších 
etnických skupin). Tvoří ho 7 romských aktivistů, zástupci OkÚ, ŠÚ, ÚP a MěÚ v Trutnově. 
 
Projednávání přestupků 
 
 Komise pro projednávání přestupků při MěÚ řešila v roce 2000 479 přestupků  
(o 115 více než v roce 1999). Z nich bylo 249 postoupeno na jiné úřady. 36 případů byl 
zastaveno z důvodů neprůkaznosti. 22 přestupků bylo řešeno napomenutím, 180 blokovou 
pokutou (celkem 121.500 Kč – o 15.000 Kč více než loni). Z uložených pokut jich nebylo 
v roce 2000 zaplaceno 108 a celková výše dluhu na uložených pokutách činí 298.987 Kč 
(dluh se zvýšil o 42.373 Kč oproti roku 1999, kdy činil 256.614 Kč). Vymáhání těchto pokut 
je velkým problémem. Letos bylo v celkového dluhu odepsáno 5.450 Kč (uplynula pětiletá 
lhůta k jeho vymáhání). 
 Na úseku veř. pořádku bylo řešeno 18 přestupků (z toho u 2 mladistvých), proti 
občanskému soužití 140 (7 mladistvých), přestupků proti majetku bylo 82 (8 mladistvých) – 
stoupá počet krádeží v obchodech a to u nezletilých a mladistvých – dětské klany, nájezdy  
na megamarkety, řada dětí toho však nemá k materiálním poměrům rodičů zapotřebí – věc 
výchovy ! Osm přestupků se týkalo porušování vyhlášek města. Další přestupky byly  
na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství (pytláctví), dále na úseku ochrany před 
alkoholismem a toxikomaniemi – ve 4 případech se prodal nebo podal alkoholický nápoj 
osobě mladší 18 let. 
 Celkově jsou na prvním místě v provinění přestupky proti občanskému soužití – 
úmyslné drobné ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, schválnosti a hrubé jednání. 
Na druhém místě přestupky proti majetku.  
 
Pečovatelská služba 
 
 Pečovatelská služba, Dělnická 161, Trutnov poskytla v roce 2000 pečovatelskou 
službu 456 občanům v domech s pečovatelskou službou (162) a v terénu (294). Dále byla 
poskytována péče ve dvou rodinách s trojčaty. 



 Rozvezeno bylo celkem 49 865 obědů – 43 969 z jídelny PS a 5 896 z nemocnice. 
V jídelně PS pro důchodce bylo uvařeno 74 764 obědů. 
 V průběhu roku se v domech s peč. službou uvolnilo a ihned přidělilo 22 bytů. Příjmy 
celkem 2 436 817 Kč, z toho služby 503 990 Kč, stravné 1 932 827 Kč. Výdaje činily 
7 804 648 Kč. K 31.12.2000 bylo v DPS 29 pracovníků. 
 Od 1.1.2000 je pečovatelská služba s jídelnou pro důchodce příspěvkovou organizací 
s právní subjektivitou – Pečovatelská služba Trutnov. 
 (Náklady na peč. Službu: největší položku nákladů tvoří mzdy a odvody sociálního 
zabezpečení – 55,43 %, materiál 24,18 %, energie 11,47 %, údržba 3,14 %, ostatní náklady 
5,78 %). Domy s pečovatelskou službou jsou tři: DPS Dělnická, DPS Kryblická a DPS Tichá 
ulice. Ředitelkou PS je Jana Chlápková. 
 
Sdružení zdravotně postižených 
 
 Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace Trutnov vykazuje za rok 
2000 258 členů (tělesně postižených 176, vnitřně postižených 71, sluchově postižených 11). 
Poradenský den probíhá vždy první středu v měsíci. Každoroční výlet se uskutečnil do Polska. 
Dvakrát v týdnu umožňuje TJ Lokomotiva návštěvu zimních lázní. Kondiční tábor pro tělesně 
postižené proběhl dvakrát na Seči a jednou v Rehamedice Žacléř, kardiaci byli v Bělči  
a Roskaři v Janských Lázních, kde mají bezbariérové ubytování. 
 
Klub důchodců 
 
 Klub důchodců v Trutnově (občanské sdružení důchodců města Trutnova a jeho 
nejbližšího okolí) měl v roce 2000 103 členů. Jeho posláním je zajišťovat pro ně společensko-
kulturní vyžití volného času (besedy, taneční zábavy, zájezdy, oslavy svátků, předvánoční 
akce aj.). Účast na uvedených akcích není velká – je přiměřená věku a zdravotnímu stavu. 
 Porozuměním města Trutnova má KD pro svou činnost v areálu městského klubu 
bezplatně k dispozici 4 místnosti (2 společenské, 1 pro sport a 1 kancelář). Pro taneční zábavy 
jídelnu důchodců v přízemí objektu. Velkou pomocí města je i příspěvek na činnost (v roce 
2000 5.000 Kč). Hospodářský výsledek roku 2000 končil malou ztrátou (161 Kč). 
 Činnost KD zajišťoval pětičlenný výbor – sešel se šestkrát. Zápisy jsou předávány 
pracovnici soc. odboru MěÚ paní Špetlové. Klubovou kroniku vede pan Tomášek. 
 Pravidelných úterních a čtvrtečních besed se zúčastňovalo 25-35 členů. Zpříjemňovali 
je muzikanti (harmoniky, saxofon). Občerstvení čajem a kávou zajišťovaly paní Hradilová  
a Houserová. Ze 4 zájezdů (jeden vlastní) byl nejhodnotnější do České Skalice. 
 
Obvodní oddělení Policie ČR 
 
 Jaký byl stav veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti v teritoriu Obvodního 
oddělení Policie ČR Trutnov v roce 2000? 
 V rámci OŘ P ČR došlo k reorganizaci zákl. útvarů pohraniční policie. Přestaly 
vykonávat územní odpovědnost a nadále se věnují jen území tvořící státní hranici. Došlo 
k rozšíření územní odpovědnosti zákl. útvaru o území obecních úřadů ve Chvalči  
a Radvanicích (od 1.7.2000). 
 Území OO je rozděleno do 16 služebních obvodů, v nichž službu vykonávají určení 
policejní inspektoři. V působnosti MěÚ v Trutnově je plných 13 obvodů – v nich všechny 
spádové obce. (14. obvod tvoří Obecní úřady v Pilníkově, St. Bukách a Vlčicích,  
15. obvodem je území ČD – prochází celým teritoriem OO P ČR Trutnov, 16. obvod tvoří 
Obecní úřady ve Chvalči a v Radvanicích.  



 Do služebních obvodů jsou zařazováni polic. inspektoři podle závažnosti jednotlivých 
obvodů – nejvíce jich pracuje v lokalitě největšího trutnovského sídliště Zelená Louka. Více 
polic. inspektorů je zařazeno v centru Trutnova – spolupracují zde s Městskou policií. 
 V působnosti MěÚ v Trutnově vykonává služební činnost i útvar Policie ČR – 
oddělení hlídkové služby (sídlí v býv. autoškole na Horské). 
 V roce 2000 nedošlo v teritoriu OO k závažnějšímu narušení veř. pořádku při různých 
akcích (festivaly, společ. akce).  14 policistů základního útvaru zajišťovalo veř. pořádek  
při zasedání MMF a SB v září v Praze. 
 Vývoj kriminality ve služebním obvodu se jeví jako stabilizovaný, s poklesem nápadu 
trestné činnosti. Celkem 1 111 trestných činů (o 70 méně než loni). Objasnit se jich podařilo 
665 (59,86 %) – pokles o 6,49 %. Přesto je útvar hodnocen dobře – je 5. v objasněnosti. 
 Násilných trestných činů spácháno 66 (-12 oproti 1999). Objasněno 61 (92,42 %). Byl 
spáchán jeden pokus vraždy, sedm loupeží. Nejvíce bylo skutků úmyslného ublížení  
na zdraví, útoku na veř. činitele, vydírání, omezování svobody. 
 Majetkových trestných činů napadlo 690 (+ 68) – objasněno 259 (37,54 %). 211 tr. 
činů bylo spácháno  vloupáním. Krádeží prostých bylo 384 (+ 45). Zbytek tvoří podvody, 
zpronevěry, poškozování cizích věcí – 95 (+ 27). Jejich objasněnost 63,15 %. 
 Ostatních kriminálních činů (výtržnictví, drogy, nedovolené ozbrojování aj.) 57 (+ 15). 
Objasněnost 98,25 %. Ve zbývající kriminalitě 101 tr. činů – objasněno 98 (nehody 
v provozu, opilství, šíření poplašných zpráv, podněcování k rasové a nár. nesnášenlivosti aj.). 
 Majetkové trestné činy patří j nejtíživějším problémům policie. V roce 2000 jich 
napadlo 690 (+ 68), objasněno 259 (37,54 %). 211 tr. činů tvoří vloupání.  
 Velkou část celkového nápadu tvoří hospodářské trestné činy. Bylo jich 
dokumentováno 191 (- 124), objasněnost 97,91 % (zvýhodňování věřitele, úvěrové podvody, 
porušování práv k ochranné známce, neodvádění daně, krácení daně, zpronevěra apod.). 
 V roce 2000 bylo polic. inspektory  OO a oddělení hlídkové služby zpracováno  
4 629 přestupků. Z nich 823 oznámeno správnímu orgánu dopravního inspektorátu  
při OR P ČR, komisi pro projednávání přestupků při MěÚ v Trutnově a dalším institucím.  
185 přestupků bylo odloženo (nezjištění pachatele). 3 621 přestupků řešeno pokutou 
(1,119.780 Kč). Předvedeno bylo 478 osob, kontrolováno více než 13 000 osob a vozidel. 
Zadrženo 104 řidičských průkazů (většinou pro alkohol), 405 OTP (špatný tech. stav vozidla). 
V roce 2000 zpracováno přes 4 000 čísel jednacích (zjišťování pobytu, zaměstnání,doručování 
písemností, asistence apod.). 
 Zpráva za rok 2000 svědčí o určité stabilitě v oblasti nápadu trestné činnosti a veř. 
pořádku. Větší pokles byl zaznamenán v oblasti hospod. tr. činnosti. Nejpalčivější problém 
byl pokles celkové objasněnosti. V roce 2001 dojde ke zvýšení hlídkové a obchůzkové služby 
v Trutnově, hlavně v centru a na exponovaných místech. Hodně se čeká od rozšiřovaného 
kamerového systému. 
 
Městská policie 
 
 31.12.2000 byl početní stav městské policie 27 zaměstnanců. V průběhu roku 
rozvázalo prac. poměr 5 strážníků, naopak bylo přijato 5 ze 40 uchazečů. MP by měla mít  
30 zaměstnanců. 
 Díky budovanému kamerovému dohledovému systému se technické vybavení  
a samotná činnost MP podstatně zlepšila. MP disponuje dvěma služebními vozidly – jedno 
z nich však dosluhuje. MP má k dispozici 16 ks botiček pro neukázněné řidiče, dále 6 ks PC, 
na nichž je využívána již nová verze programu Derik 2000, spojení je zajišťováno  
22 radiostanicemi zn. Motorola.  MP využívá 4 fotoaparátů (z toho 3 digitální) a digitální 
videokamery. Soustavně se proškolují strážníci na odchyt toulavých psů (k vybavení patří 



odchytová tyč, speciální rukavice a klec na drobná zvířata). Došlo i na zakoupení nových 
zbraní pro strážníky MP (zbraně jsou spolehlivě uloženy a evidovány, jak potvrdila kontrola 
Policie ČR). K vybavení MP patří i 5 jízdních kol – uplatňují se v okrajových částech města  
a v rekreační oblasti Dolce. 
 V průběhu roku 2000 byl realizován nákladem 2,8 mil. korun kamerový dohledový 
systém (slavnostně předán byl 3.11.2000). Díky jemu se podařilo MP v mnoha případech 
zabránit poškozování města a občanů a přispěl k zadržení pachatelů protiprávního jednání.  
(K selhání jeho obsluhy došlo začátkem března 2001 v případě poškození sochy Krakonoše). 
 Činnost MP byla mj. zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu, dodržování 
městských vyhlášek a dohled nad veřejným pořádkem v katastru města Trutnova. Strážníci 
MP pomáhali při zajištění veřejných společenských a kulturních akcí – poslední z nich byly 
oslavy Silvestra na Krakonošově náměstí 31.12.2000. 
 Při projednávání přestupků uložili strážníci MP v roce 2000 pokuty ve výši  
737 900 Kč – z této částky připadlo za dopravní přestupky (těch bylo 3 235) 531 300 Kč.  
Za ostatní přestupky (těch bylo 393) bylo uloženo pokut za 206 600 Kč. Došlo k nárůstu 
pokut na místě nezaplacených – z důvodů vymahatelnosti přešla tato agenda z oddělení daní  
a poplatků na městskou policii. 
 Nejméně bylo na blokových  pokutách vybráno v lednu (30 400 Kč), nejvíce 
v listopadu (96 300 Kč). K poklesu ukládání blokových pokut došlo v letním období 
(rekonstrukce ulice Na Struze – odstranění některých dopravních značek, také některé 
přestupky v Městské památkové zóně se nemohly řešit). V této době se strážníci MP zaměřili 
na preventivní činnost. 
 V roce 2000 řešili strážníci MP 18 494 událostí (nejvíce bylo dopravních přestupků – 
12 200. Odchyceno bylo 115 psů. Oznámení od občanů bylo řešeno 1 753. Pro porušení 
místních vyhlášek bylo řešeno 1 473 případů. 915 různých závad bylo nahlášeno na příslušné 
organizace k zajištění jejich odstranění. 
 V průběhu roku 2000 došlo k instalaci nových parkovacích automatů v Havlíčkově, 
Jihoslovanské, Bulharské a Palackého ulici, dále i na náměstí Republiky. Po instalaci těchto 
parkovacích automatů byl navýšen rozpočet o 320 000 Kč. 
 V průběhu roku zajišťovali strážníci MP mnoho akcí nad rámec své pracovní doby. 
Odpracovali 1 599 přesčasových hodin, o nočních směnách 10 078, o víkendech 9 792  
a o svátcích 918 hodin. Dohromady i s denními směnami odpracovali na 47 000 hodin.  
Přes některé problémy (odchody strážníků, nemoc aj.) se dařilo zajistit službu v potřebném 
počtu strážníků – v ulicích Trutnova jich bylo 12 až 1. 
 Spolupráce MP a P ČR je na velmi dobré úrovni. Vedení MP a OOP pravidelně 
vyhodnocují u starosty města bezpečnostní situaci Trutnova a činí potřebná opatření. Policii 
ČR jsou předávány fotografie z kamerového systému – jsou využívány při objasňování trestné 
činnosti. 
 V roce 2000 počítá MP s dokončením kvalitního náboru strážníků MP, se školením  
na odchyt psů, s proškolením v poskytování první pomoci, se zvýšeným dohledem na 
dodržování veř. pořádku v oblasti Dolce a Peklo, nad dopravou v městské památkové zóně, 
s dalším kamerovým bodem na Pražské ulici (monitorování záchytného parkoviště U studny – 
pod porodnicí, bývalou). 
 Od roku 2001 vydává MP povolení sjezdu do oblasti Dolce. MP si svou činností 
získává důvěru občanů. (Ředitelem MP je Karel Povr.) 
 
Stavební bytové družstvo 
 
 K situaci Stavebního bytového družstva Trutnov jeho ředitel Jaroslav Kubát mj. uvádí, 
že stejně jako ekonomika ČR prochází obdobím složité ekonomické transformace i SBD 



(mění se jeho postavení i úkoly). Základní otázkou je, zda bytová družstva přežijí v současné 
podobě či atrofuje při současném vzniku nového právního institutu sdružení vlastníků, které 
bude družstvo postupně nahrazovat. 
 V roce 2000 došlo k řadě nových právních úprav, ovlivňujících SBD Trutnov. Došlo 
ke změně zákona 513/91 Sb., ve znění pozdějších úprav, které znamená ve svých důsledcích 
změnu Stanov SBD (posouvá ho směrem k obchodní společnosti). Dále došlo k velké novele 
zákona č. 72/94 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) a to zákonem 103/2000 Sb., který dále 
prohlubuje narovnávání vlastnických vztahů mezi SBD a družstevníky. 
 S touto problematikou úzce souvisí majetkové vztahy k pozemkům, na kterých většina 
družstevních bytů stojí a které jsou dosud v majetku státu. Členové SBD proto s napětím 
sledují, zda v parlamentě projde poslanecký návrh novely zákona o majetku ČR, který by 
současný stav, který do značné míry blokuje faktické vydávání bytů do vlastnictví, v řadě 
případů blokuje. Pro různé taktizování s očekávanými změnami právních úprav převzalo 
družstevní byty do vlastnictví pouze 43 členů. 
 Představenstvo SBD Trutnov na svém řádném zasedání 13.3.2001 rozhodlo zpracovat 
přesný harmonogram předávání bytů do osobního vlastnictví a celý proces vydávání bytů 
maximálně urychlil. 
 Rok 2001 bude pro SBD Trutnov zlomový, protože se začne ukazovat, jakou cestou  
se bude z vůle svých členů a s ohledem na právní změny družstvo ubírat – zda se rozpadne  
na jednotlivá sdružení vlastníků, či zda si zachová nadále roli manažera zajišťujícího služby 
pro členy – vlastníky nebo zda u většiny členů bude vůle postupovat ohledně svého bydlení 
dosavadní cestou. (Současným ředitelem správy SBD je Jaroslav Kubát.) 
 
Akademie J. A. Komenského 
 
 Akademie J. A. Komenského, oblast Trutnov (její ředitelkou je Dr. Novotná)  
se zabývala v roce 2000 obdobnou tématikou jako v předchozích letech. Každý měsíc kromě 
prázdninového letního období (červenec, srpen) bylo pořádáno 6 seminářů – jejich tématika 
vyplývá z aktuálních novel zákonů. Největší zájem byl o novely zákoníku práce, o zákon  
o mzdě a platu, o novely důchodového a nemocenského pojištění, dále o mzdovou 
problematiku a elektrikářskou 50. Seminářů se účastnilo průměrně 50 posluchačů v každém. 
 Akademie zavedla pro zájemce výhodné slevy a to při přihlášení se přes internet.  
J. A. Komenského obesílá na 650 adres – adresář je průběžně aktualizován podle zájmu firem. 
 
Bytový referát MěÚ 
 
 Ze zprávy bytového referátu MěÚ za rok 2000 je zajímavé uvést: Ve smyslu vyhlášky 
č. 2/1999 o postupu při pronájmu obecních bytů bylo v tomto roce přiděleno 112 bytů, z toho 
20 náhradních bytů, 24 bytů v domech s pečovatelskou službou, 50 bytů na základě 
výběrového řízení , 1 byt na rozšíření stávajícího bytu, 8 sociálních bytů, 3 byty byly 
zapůjčeny z důvodů rekonstrukce stávajících bytů a 6 služebních bytů. 
 Výběrové řízení (7. od 13.12.1999 až po 19. od 19.7. do 8.9.) probíhala za značného 
zájmu – při 7. výb. řízení  132 žadatelů, při 8. v.ř. 112, při 9. v.ř. 197, při 10. v.ř. 24,  
při 11. v.ř. 268, při 12. v.ř. 96, při 13. v.ř. 69, při 14 v.ř. 27, při 15. v.ř. 97, při 16. v.ř. 15,  
při 17. v.ř. 198, při 18. v.ř. 103, při 19. v.ř. 97 žadatelů. 
 Žaloba k soudu na výkon rozhodnutí byla podána v roce 2000 v 41 případech – z toho 
v 1 případě na neoprávněné pronajímání bytu a ve 30 případech pro dluhy na nájmu.  
Na základě pravomocných rozhodnutí soudu došlo v tomto roce k přestěhování 6 rodin 
z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, a to převážně z bytů  



I. nebo II. kategorie do bytů IV. kategorie a holobytů, případně přístřeší na motelu Horal, 
Krkonošská 770. 
 Pořadník na sociální byty a pořadník na náhradní byty na rok 2001 byl sestaven  
a projednán MR 23.11.2000. Má 17 míst a byli do něho zařazeni žadatelé, kteří nebyli 
uspokojeni v roce 2000. (Každoročně  minimálně ¼ uvolněných bytů je použita pro bydlení 
sociálně potřebných občanů). 
 K 31.10.2000 přišlo na MěÚ 93 hlášenek o uvolnění bytu – z nich bylo 19 bytů DPS, 
33 bytů VŘ, 21 náhradní, 5 sociální, 8 rekonstrukce (nutné před přidělením), 4 služební,  
2 určeny k prodeji, 1 pro rozšíření stávajícího bytu. 
 Pořadník na sociální byty na rok 2000 měl 14 žadatelů, pořadník na náhradní byty  
11 žadatelů. (Všechny žádosti a bytovou problematiku projednávala bytová komise vedená 
Jindřiškou Greňovou.) 
 
Stachelberg (Družstvo Fortis) 
 
 Rok 2000 znamenal v pořadí již osmou turistickou rezónu na pevnosti Stachelberg. 
Jádrem vojensko-historické expozice bylo opět muzeum čs. opevnění v pevnostním objektu 
T-S 73 a vyzbrojená lehká pevnůstka v jeho blízkosti. Sezóna trvala tradičně od začátku 
května do konce září (soboty a neděle). Vhledem k tomu, že na vrcholu sezóny (červenec – 
srpen) byl zaveden nepřetržitý provoz, zvýšil se i celoroční počet návštěvníků na 5 000. 
 V sezóně byly instalovány první panely naučné stezky na povrchu Stachelbergu, byla 
rekonstruována část systému polního opevnění z roku 1938. V další sezóně budou práce  
na naučné stezce pokračovat. 
 Naprosto zásadní význam však mají rekonstrukční práce na zpřístupnění hlubokého 
podzemí pevnosti. Byly zahájeny v roce 1999 a po celý rok 2000 intenzivně pokračovaly. 
Výsledkem první etapy by mělo být zpřístupnění prvního půlkilometru chodeb a sálů  
pro návštěvníky od května 2001. Ti pozvedne kvalitu muzea na zcela novou úroveň. 
 Pevnost se již tradičně zapojila do některých kulturních a sportovních akcí – sloužila 
jako občerstvovací stanice a kontrola při pochodu „Za trutnovským drakem.“ V září se 
zapojila (jako už předešlá léta) do akce „Evropské kulturní dědictví.“ 
 
Riaps 
 
 Z činnosti Regionálního institutu ambulantních a psychosociálních služeb v roce 2000: 
Relativně nejméně byla vytížena poradna logopedická – proto byl její rozsah snížen  
ve prospěch poradny psychopedické a etopedické. Plně vytížena byla pedopsychiatrická 
ambulance, jejíž provoz byl komplikován dlouhodobou nepřítomností pedopsychiatra. 
 Pokud jde o problémy s drogou, proběhlo v terénu 557 kontaktů, vyměněno bylo  
2 456 stříkaček. Probíhalo mapování, vyhledávání ohrožených jedinců, rozšíření informací 
jako o možnostech zdravého způsobu života, zapojení, tak o očkování, prevenci AIDS, 
testování HIV, možnostech léčby drog. závislosti, volných prac. místech. V zařízení na úseku 
KM proběhlo 224 indiv. konzultací, 796 kontaktů v rámci klubu. KM vydává časopis  
pro vnitřní potřebu, má své internetové stránky, poradnu na internetu. KM zajistilo péči  
o problematiku drogově závislých na festivalu Open Air Music. Sedm klientů požádalo  
o zajištění léčby a nastoupilo na oddělení pro léčbu závislosti. 
 V průběhu roku běžela skupina pro děti s LMD a poruchami chování, v části roku 
skupina předškoláků a prvňáků se spec. potřebami, 2 skupiny dětí v rámci arteterapeutické 
dílny. Od nového školního roku byla otevřena skupina „Cvičit nás baví“ (relaxační cvičení, 
jóga pro předškoláky a mladší školáčky). Realizovány byly dva víkendy – jeden pro skupinu 
abstinujících toxikomanů (Jestřebí hory), druhý pro experimentátory (Krkonoše), dále 



jednodenní turist. akce pro experimentátory. Pro ohrožené děti proběhl jarní a letní stacionář. 
Zařízení propůjčilo prostory pro dvě skupinky dětí, se kterými pracovaly sociální pracovnice  
a kurátorky OkÚ. Publikovalo se na stránkách místních periodik. 
 Otevřeno bylo kontaktní místo (KM) v Hostinném, zajištěna psychiatrická  
a pedopsychiatrická ambulance ve Dvoře Králové. 
 Problémem Riapsu je nedostatek pracovníků, financí na další vzdělání, možnosti 
supervize a pro zdravotnické zařízení „nadstandardní aktivity“ (volnočasové aktivity  
pro ohrožené jedince, víkendové pobyty). Ředitelkou RIAPSu je MUDr. Zuzana Kozáková. 
 
Klub vojenské historie 
 
 Klub vojenské historie Trutnov je zájmovým sdružením více než čtyř desítek lidí, kteří 
se zabývají vojenskou historií, zajímají se o historické zbraně, uniformy, památky a další 
záležitosti s tím související. Vznikl 1. ledna 1977. 
 Činnost KVH je velmi různorodá a obohacuje kulturně společenské dění města 
Trutnova. Jeho členové se starají i o menší opravu a údržbu památek na válku 1866. 
Významně také reprezentují město v zahraničí. Za jejich činnost jim byla právem udělena 
Kulturní cena města Trutnova za rok 1999. (Udělena 26.4.2000.) 
 V roce 2000 se podíleli členové KVH na řade kulturně-společ. akcí. Byly to: ples 
uniformovaných jednotek v Náchodě (15.1.), plukovní den 73. pěšího pluku v Železnici 
(29.2.), III. ročník střelby z velkorážní pušky a pistole do roku výroby 1945 – Babí (7.5.), 
130. výročí Hasičského sboru Mladé Buky (14.5.), 750 let Swidnice (27.5.), vzpomínková 
akce u pomníku velitele baterie mrtvých Von Den Groeben Gamlitz (Rakousko), 
vzpomínková akce k 134. výročí bitvy u Trutnova (natírání pamětní desky v dlažbě náměstí), 
24.6., vzpomínková akce na válku 1866 – Chlum u Hradce Králové (1.7.), taneční večer 
v uniformách – Police n.M. (5.8.), Dny evropského dědictví (9.9.), vzpomínková akce 
k návratu trutnovských rukojmí z pruského zajetí v roce 1866 – natírání pamětní desky na bílo 
(10.9.), výroční střelby z historických zbraní – Babí (23.9.), ukázky střelby a střelba  
na malovaný terč z historických zbraní pro Řád svatého Huberta (6.10.), slavnosti Řádu 
svatého Huberta na Kuksu (7.10.), vzpomínková akce bitvy u Slavkova u Brna (2.12.), 
svatoštěpánské střelby v Polici nad Metují (26.12.), Silvestr v klubovně KVH v prostorách 
Staré radnice (31.12.). 
 
Durabo 
 
 Sezóna 2000 pro skupinu historického šermu Durabo se nelišila od těch předchozích. 
Centrem činnosti zůstávala vystoupení na akcích pořádaných v ČR i v zahraničí. Celkem 
uskutečnila skupina 78 vystoupení. Hodně byla v ČR zaměřena na malé diváky – vystoupení 
na Dětských dnech, na letních táborech a na školních akcích v regionu města Trutnova. 
 Z větších akcí v ČR se skupina zúčastnila slavností krále Jiřího v Poděbradech.  
Na zahraničních akcích vystupovala skupina v Německu, v Rakousku a v Polsku. Jedna 
změna na podzim: Pravidelní zářijová akce v Trutnově, věnovaná rozloučení s končící 
sezónou, byla přesunuta na zámek do Žacléře. Diváků sem, přišlo hodně a podle ohlasu byli 
spokojeni. 
 Produkce skupiny byla i loni zaměřena na humorná vystoupení z období středověku 
(12. století), pozdního středověku (15. století) a třicetileté války (17. století). V přípravě byly 
procvičovány nové techniky boje, orientace v prostoru a souhra šermujících. Základem 
přípravy trvale zůstává fyzická příprava – plná plátová zbroj a výzbroj jednoho bojovníka 
z období pozdního středověku dosahuje váhy přes 40 kg. Ve volných chvílích se měnili 



členové skupiny na kováře, platnéře, truhláře, mečíře, ševce a krejčí, protože na výzbroji 
Duraka je stále co opravovat a vylepšovat. 
 Ve druhé polovině roku 2000 se skupina zaměřila na plnění dávného přání – ukázky 
z doby starého Říma. Byla vypracována koncepce nových programů a hledaly se podkladové 
materiály. V zimních měsících se vyráběly zbraně pro gladiátorské hry – meče gladius, římské 
štíty, sítě, kopí aj. Při přípravě a výrobě kostýmů využila skupina svých zahraničních kontaktů 
a získala hodně podkladových materiálů a tak se mohly vyrábět zbroje pro různé typy 
bojujících gladiátorů – Thrák, Secutor, Říman, Gall, Kelt a další. Nutná byla i průprava 
v technice boje. Zbraně gladiátorů a technika jejich boje je dost odlišní od středověké. 
Členové Duraba usilují přitom proniknout do života, myšlení a pocitů bojovníků z římských 
arén. Výsledky budou moci zhodnotit diváci až při vystoupeních v nových programech. 
 Vedoucím skupiny historického šermu Durabo je ing. Libor Hurdálek. 
 
Český svaz bojovníků za svobodu 
 
 31.12. měl OV ČSBS 253 členů – k 31.12.1999 277 členů (24 jich zemřelo).  
ZO ČSBS eviduje koncem roku 2000 76 členů – koncem roku 1999 76 členů. Z nich bylo  
42 mužů a 34 žen. 
 V ZO bylo odbojářů držitelů § 255/1946 Sb. 38 členů, pozůstalých vdov 7, odbojářů 
bez osvědčení 6, pozůstalých bez osvědčení 25. 
 Pokud jde o druhy odboje: příslušníků čs. jednotek Východ 13, Západ 3, politických 
vězňů 20, příslušníků domácího polit. odboje 1939-45 6, zahraničního polit. odboje 1, 
Slovenského národního povstání 1. 
 České národnosti bylo 63, slovenské 9, ukrajinské 1, rusínské 1, polské 2. 
 Věkové složení: 2 členové do 60 let, 10 do 70 let, 42 do 80 let a 22 nad 80 let. 
 Na počest 55. výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti na návrh OV 
a ÚV ČSBS udělilo Ministerstvo obrany ČR 162 členům „Veteránům“ a 8 čelním 
představitelům z Trutnova a Vrchlabí pamětní medaile. Předal je v květnu 2000 náčelník ÚVS 
Trutnov pplk. Ing. Vladimír Vízek se zástupci OV ČSBS br. Antonínem Baudyšem, 
předsedou OV a Zdeňkem Novákem, tajemníkem OV ČSBS. 
 V roce 2000 uspořádal OV ČSBS vzpomínkovou besedu o T.G.Masarykovi v muzeu 
ve Dvoře Králové. Na plenárních zasedáních OV bylo vzpomenuto i dalších významných 
výročí (ČNP, Karpatsko-Dukelská operace, 28. říjen, Den veteránů, 17. listopad). 
 Ve spolupráci s MěÚ a OkÚ a společ. organizacemi proběhly i významné oslavy 8. 
května a 28. října v Trutnově u Památníku odboje a u hrobů židovských žen z koncentračního 
tábora v Poříčí. 
 
Matriční události 
 
Matriční události v Trutnově v roce 2000: 
 
Narození celkem  767  376 chlapců  391 děvčat 
Z toho trutnovské děti 242  120 chlapců  122 děvčat 
Trut. děti narozené jinde 60  30 chlapců  30 děvčat 
Sňatky celkem 238. 
Sňatky delegované z jiných matričních obvodů 37. 
Sňatky církevní 6. 
Úmrtí celkem 463 – z toho trutnovští občané 241, 139 mužů, 102 žen. 
 
 



Akce komise pro občanské záležitosti: 
Vítání dětí do života – 10 akcí pro 161 dětí. 
Zlaté svatby se uskutečnily 3, diamantové svatby 4. 
Stříbrné podvečery (stříbrné svatby) – účast 12 manželských párů. 
 Při životních jubileích bylo navštíveno 267 trutnovských občanů, v závěru roku  
36 trutnovských občanů v domovech důchodců v rámci okresu Trutnov. 
 Komise se dále podílela na předávání maturitních vysvědčení a výučních listů – 
celkem se uskutečnilo 9 akcí. 
 
Demografické údaje 
 
 Podle údajů přehledu o pohybu obyvatel Městského úřadu Trutnov činil počáteční stav 
trvale hlášených obyvatel 32 321 (15 729 mužů, 16 592 žen). 
 Přistěhovalo se (v období od 1.1.2000 do 31.12.2000) celkem 426 osob (193 mužů  
a 233 žen). 
 Odstěhovalo se v uvedeném období 502 osob (252 mužů a 250 žen). 
 Konečný stav trvale hlášených obyvatel města Trutnova činil 32 273 osob  
(15 671 mužů a 16 602 žen). 
 
Profil města Trutnova 
 
 Hlavní charakteristiky města Trutnova – závěry komise pro zpracování strategického 
rozvoje Trutnova, zpracované firmou Berman Group. 
 Sídelní charakteristika území – město Trutnov se nachází na severovýchodě Čech  
cca 120 km od hlavního města Prahy – počtem obyvatel se řadí mezi 50 největších měst ČR  
a plní roli velmi silného mikroregionálního centra, rozlohou je 10. největším městem v ČR – 
Trutnov je kulturně společenským i administrativně-správním centrem okresu a celého 
podkrkonošského regionu, podílí se i na přeshraniční regionální spolupráci v rámci 
Euroregionu Glacensis. 
 Ekonomický profil – místní ekonomiku lze označit za dominantně a tradičně 
průmyslovou se silným zastoupením textilního, elektrotechnického a strojírenského průmyslu 
– město a jeho podniky jsou atraktivní pro zahraniční investice (Siemens, ABB, Tyco,  
ZPA aj.) – průměrné mzdy, tvorba HDP a daňová výtěžnost nedosahují republikových 
průměrů. 
 Cestovní ruch – Trutnov má turisticky zajímavé objekty a lokality, výhodou je pozice 
„Vstupní brány do Krkonoš“ – zaměstnanost v cestovním ruchu plně nevyužívá tento 
potenciál. 
 Lidský potenciál a trh práce – přestože je ve městě pouze mírně podprůměrný počet 
občanů s ukončeným vysokoškolským a úplným středoškolským vzděláním, zaměstnavatelé  
a investoři tento nedostatek pociťují výrazně – míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje 
pod celostátními, ale nad regionálními ukazateli, relativně příznivé jsou další charakteristiky – 
počet uchazečů na volné místo, podíl dlouhodobě nezaměstnaných a podíl mladých do 24 let 
na celkové nezaměstnanosti. 
 Věda a školství – ve městě chybí vysoká škola, ze středních škol má významnou 
nadregionální funkci SLŠ a VOŠ. 
 Sociální a zdravotní péče – vedle Státní oblastní nemocnice zde působí řada privátních 
všeobecných i odborných lékařů. 
 Technická vybavenost území – absence dálnice představuje nedostatečné dopravní 
napojení na ostatní regiony ČR a umocňuje negativa spojená s periferní polohou města – 



dopravní uzly uvnitř města jsou vytíženy na maximum, významnější kolapsy v běžném 
provozu však zatím nenastávají – Trutnov se nenachází na hlavním železničním koridoru  
(to opět podporuje nezastupitelnost dálničního napojení), nejbližší mezinárodní letiště je 
v Pardubicích – Elektrárna Poříčí zajišťuje pro město kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 
 Životní prostředí – kvalita životního prostředí města je poměrně dobrá, celý region 
patří k území s nižší produkcí emisí a trend je stále klesající – na území města poměrně dobře 
funguje svoz domovního odpadu na skládky, jejichž kapacita je i pro blízkou budoucnost 
dostatečná – se zprovozněním čističky odpadních vod se situace ve vodním odpadovém 
hospodářství výrazně zlepšila. 
 
Životopis kronikáře 
 
 Na závěr 43. svazku trutnovské kroniky za rok 2000 připojuji vlastní životopis. 
 „Narodil jsem se 28. srpna 1921 v Červeném Kostelci. Rodiče pracovali jako dělníci 
v místních textilních továrnách. Základní školu jsem navštěvoval v Červeném Kostelci, 
klasické gymnázium v Hradci Králové. Po maturitě (vysoké školy byly po 17. listopadu 1939 
německými okupanty zavřeny) jsem pracoval jako kancelářský praktikant v továrně  
na cukrovinky Zora v Olomouci necelý rok až do jara 1942, kdy jsem byl německými úřady 
poslán na nucené práce do říše, do Vídeňského Nového Města. Tady jsem pracoval (i v zimě 
venku) jako pomocný dělník v továrně na letadla. Při leteckém náletu 13. srpna 1943 jsem byl 
zraněn na hlavě. Po zdravotní dovolené v Červeném Kostelci jsem se rozhodl do Německa už 
nevrátit. Až do konce války jsem se pak po dva roky skrýval, policejně nepřihlášen,  
na různých místech – kromě Červeného Kostelce v Hradci Králové a v Rýmařově. Prožilo se 
toho za tuto dobu mnoho a více nedobrého. Po prozrazení pobytu v Červeném Kostelci jsem 
byl na Štědrý den 1943 policií předveden na pracovní úřad do Úpice, kde jsem na slib, který 
jsem nikdy nesplnil, že se vrátím do Vídeňského Nového Města, byl vybaven jízdenkou  
a propuštěn. Následovalo další skrývání se s mnoha problémy, např. i s potravinovými lístky. 
Nejsa policejně přihlášen, nemohl jsem o ně žádat. Byl to život v ustavičné nejistotě  
a obavách až do konce války. 
 Na podzim 1945 jsem se přihlásil na filozofickou fakultu Karlovy univerzity ke studiu 
dějepisu a filozofie. Po intenzivním studiu (zavřením vysokých škol ztracené čtyři roky) jsem 
úspěšně absolvoval univerzitu ve dvou letech a od počátku roku 1948 jsem začal jako 
středoškolský profesor vyučoval na gymnáziu v Trutnově. Od roku 1949 jsem přešel na nově 
vzniklou střední zdravotnickou školu, ale souběžně jsem ještě deset let učil na lesnické škole, 
na obchodní akademii a na průmyslové večerní škole. Na zdravotnické škole jsem působil  
45 let až do roku 1993. V roce 1964 mně byl udělen titul Vzorný učitel. V letech 1958 až 
1970 jsem byl ředitelem zdravotnické školy. Této funkce jsem byl zbaven z politických 
důvodů – pro svůj odmítavý postoj k sovětské okupaci 1968. Rehabilitován jsem byl  
22. února 1990. 
 A rodinné poměry? Po sňatku s Antonií Neumanovou koncem roku 1947 (po čtyřleté 
známosti) žijeme v Trutnově. Máme dva syny Petra, narozeného 1949, který působí jako 
zástupce ředitele na trutnovském gymnáziu, a Jiřího, který se narodil v roce 1958 a pracuje 
jako vedoucí výpočetní stanice ve Všeobecné zdravotní pojišťovně v Trutnově. Máme  
3 vnuky a vnučku. V Trutnově bydlíme po pěti stěhováních v panelovém domě sídliště 
Stadion II v Náchodské ulici čp. 342. 
 Po příchodu do Trutnova v lednu 1948 jsem se plně zapojil do kulturní práce. Ta 
zahrnuje za více než půl století mého působení, zaměřeného především na historii Trutnova  
a na seznamování s ní všech obyvatel města: vlastivědné články, např. v Radničních listech 
(od roku 1994 měsíčně „Pohledy do minulosti“), v Krkonošských novinách (seriál „Trutnov 



očima Simona Hűttla“), v časopisech Krkonoše, Věda a život, Antigue, ve sbornících Muzea 
Podkrkonoší a trutnovského archivu, historické přednášky a besedy pro veřejnost, školy  
a společenské organizace, spolupráce se státním rozhlasem v Hradci Králové a v Praze, 
pravidelné vlastivědné relace v rozhlasu po drátě (až do doby jeho ukončení) až do roku 1997, 
vlastivědné vycházky po Trutnově i pro cizí návštěvníky města, scénáře pro videofilmy  
o Trutnově, spolupráce s Československou televizí a Čs. filmem, např. film Kroniky  
a kronikáři, texty tabulek k označení historicky památných míst Trutnova, audiovizuální 
pořady z historie města a další akce. 
 Šíři zájmů o veřejné dění dokládá i vztah ke sportu – hrával jsem závodně odbíjenou, 
v 50. letech jsem byl předsedou oddílu kopané TJ Lokomotiva Trutnov, byl jsem i nadšeným 
propagátorem sauny – přičinil jsem se o zřízení první sauny na okrese v roce 1967 v internátě 
SZŠ. 
 Z doby prvních poválečných let se datují i mé básnické pokusy, publikované např. 
v měsíčníku pro literaturu a umění Květen, ve spisku na památku popravených z Bohdašína, 
v trutnovské kulturní kronice, v almanachu gymnázia, v katalogu Výstava obrazů 
trutnovských výtvarníků i jinde. Jedna ze sbírek básní byla vydána Svazem české mládeže 
v Červeném Kostelci v roce 1945. 
 Ocenění veršů i povzbuzení v této činnosti se mně dostalo v dopisech předních 
českých literátů – básníka Josefa Hory z 30. dubna 1945, básníka Kamila Bednáře z 15. října 
1954, literárního historika Frant. Sekaniny, osobně i od básníka Jaroslava Seiferta, kterého 
jsem navštěvoval v jeho pražském bytě v Dejvicích. V Trutnově pak od profesora Jaroslava 
Procházky. 
 V roce 1958 jsem byl vedením města požádán jako historik vedením městské kroniky, 
která zachycuje dění Trutnova ve všech oblastech jeho života. Za období 1958-1999 
představují trutnovské kroniky – je jich už 42, pro každý rok zvláštní svazek – již 15 039 
ručně psaných stran formátu 40 x 50 cm. (Za rok 2000 přibyde dalších 420 stran.) 
 Součástí kroniky Trutnova je od roku 1970 fotokronika dokumentárních fotografií 
kolegy Karla Hybnera. Za rok 1999 je to 1 717 fotozáběrů na 139 listech stejného rozměru 
jako je psaná kronika. 
 Občané mohou kroniku města Trutnova i fotokroniku zhlédnout každoročně v září ve 
Dnech evropského dědictví a na výstavách kronik Státního okresního archivu Trutnov. Při té 
příležitosti mají možnost i s kronikáři besedovat. 
 Vrcholné ocenění se dostalo kronice Trutnova dvakrát. V kronikářské celonárodní 
soutěži v roce 1985 a v roce 1990 (vždy po vyhodnocení pětiletého období kronikářské práce) 
se umístila v kategorii měst nad 20 000 obyvatel na prvním místě v okrese, v kraji i v České 
zemi. Po několik týdnů byla vždy vystavena v Národním muzeu v Praze. 
 O svém životě a kronikářské práci jsem vyprávěl 16. srpna 1989 v půlhodinovém 
pořadu pražského rozhlasu „A léta běží…“ V revolučních dnech po 17. listopadu 1989 byl  
21. listopadu 1989 tento pořad znovu vysílán namísto plánovaného pořadu o majorovi SNB 
Vosolsobě.  
 K nejvýznamnějším publikacím kromě knihy „700 let Trutnova“ (ve spolupráci 
s Jaroslavem Procházkou a Josefem Šabackým) z roku 1960, „Trutnov brána Krkonoš,“ 
kromě řady vlastivědných průvodců vydaných tiskem, „Historie trutnovských elektráren“, 
„Stodeset let trutnovské nemocnice“, „Trutnovské kostely“, „Trutnov v kresbách Miloše 
Trýzny“ (doprovodný text) patří kniha „Trutnov známý, neznámý“ v rozsahu 350 stran 
velkého formátu, vybavená 385 dokumentárními fotografiemi Karla Hybnera. Vyšla 
v prosinci 1991 nákladem města Trutnova. 
 Historický místopis 124 památných míst Trutnova není tradičním chronologickým 
zachycením jeho historického vývoje, ale odkrýváním minulosti jednotlivých trutnovských 
historických míst – jsou to mozaikové kamínky, z nichž je poskládán celkový dějinný obraz 



města, jeho bohaté a zajímavé historie, velmi složité nejen svou společenskou, ale i 
národnostní problematikou města, původně slovanské osady Úpa (ve 12. století), předchůdce 
dnešního Trutnova. Tak ji přejmenovali kolonisté koncem 13. století. 
 
 Za dlouholetou kulturní a historickou práci, zejména za úspěšné vedení kroniky města 
Trutnova a za vlastivědnou publikaci „Trutnov známý, neznámý“ mně byla udělena v roce 
1992 na návrh členů Kulturního kruhu starostou města ing. Hillebrandem a městským 
zastupitelstvem Kulturní cena města Trutnova za rok 1991. Bylo to první udělení této ceny. 
 
 V současné době zpracovávám kromě kronikářské činnosti textovou část publikace 
„Historické památky Trutnova“ pro Turistické informační centrum v Trutnově (TIC)  
a vlastivědnou publikaci „Historie Národního domu v Trutnově,“ která zachycuje Trutnov 
koncem 19. století ve všech oblastech jeho života, boj o českou školu v převážně německém 
městě a rozsáhle pak vznik a historii kulturně společenského střediska trutnovské české 
menšiny, Národního domu. 
 Dále měsíčně v Krkonošských novinách jednu celou tiskovou stranu „Nad historickým 
kalendářem Trutnova“ a v Radničních listech kapitolu „Pohledy do minulosti.“ Působím 
rovněž v pětičlenné komisi na odborném překladu a výkladu středověké trutnovské kroniky 
Simona Hűttla, kterou připravuje k vydání Státní okresní archiv Trutnov. 
 
 A co je smyslem mého celoživotního kronikářského a historického a společenského 
úsilí? Přibližovat účinně minulost i současnost města, ve kterém žijí, do kterého se 
přistěhovali nebo se tu už narodili, aby se tu cítili opravdu doma, aby je měli rádi a pomáhali 
je, každý podle svých schopností a možností stále zkrášlovat. Protože bez lásky k obci a kraji 
není lásky k vlasti. A té je nám stále zapotřebí.“ 
 
Květen 2001.        Antonín Just, 
            kronikář města Trutnova 
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