
2. Městské orgány – RM, ZM, komise 
 
Zastupitelstvo města 
 
 Zastupitelé města se  sešli v roce 2001 osmkrát s následující docházkou – je uvedena 
v závorce. 
Mgr. Adamec Ivan (100%). MUDr. Blecha Jiří (100 %).MUDr. Čevela Rostislav (50 %). 
MUDr. David Jiří (100 %). Mgr. Géc Zdeněk (100 %). Greňová Jindřiška (75 %).  
Ing. Grundmann Alois (88 %). Mgr. Hendrych Tomáš (88 %). Holubec Vladimír (100 %). 
Ing. Horynová Hana (100 %). PhDr. Hűbl Josef (75 %). JUDr. Jiránek Petr (100 %).  
MUDr. Kochan Jozef (88 %). Ing. Kolman Miroslav (100 %). Krčmář Zdeněk (88 %).  
MUDr. Limburský Martin (100 %). MUDr. Lukáš Eduard (50 %). MUDr. Lukášová 
Drahoslava (63 %). Matyska Radomír (63 %). Mgr. Paták Jiří (88 %). Ing. Prouza Vlastimil 
(88 %). Ing. Přívratský Petr (63 %). Ing. Rada Miloslav (100 %). Šiková Věra (100 %). 
RNDr. Štych Josef (38 %). Šubrt Michal (88 %). Ing. arch. Tomek Pavel (75 %). Trobl 
Zdeněk (100 %). MUDr. Trpák Pavel (100 %). MUDr. Vambera Jiří (100 %). Ing. Vokatý 
Martin (100 %). Vostrovská Jitka (75 %). PhDr. Wolf Vladimír (75 %). 
 Nejvyšší průměrná účast byla v březnu (94 %), nejnižší v květnu (70 %). 
 
Rada města 
 
 Rada města, která se sešla v roce 2001 dvacetpětkrát, pracovala ve složení:  
Mgr. Adamec Ivan (100 %). MUDr. Blecha Jiří (89 %). MUDr. David Jiří (89 %).  
Mgr. Hendrych Tomáš (89 %). Ing. Horynová Hana (95 %). Mgr. Géc Zdeněk (89 %). 
Greňová Jindřiška (100 %). MUDr. Kochan Jozef (89 %). Krčmář Zdeněk (84 %).  
MUDr. Vambera Jiří (79 %). Ing. Vokatý Martin (89 %). Nejnižší průměrná docházka 80 %. 
 
 Nový jednací řád ZM v Trutnově schválilo ZM 4.12. a Jednotný statut výborů ZM 
Trutnova 21.12.2000. 
 
Schůze RM a ZM 
 

1.schůze RM se uskutečnila 18.1.2001 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 301 
MěÚ. Program: Zahájení. Kontrola plnění usnesení. Majetek města. Bytové záležitosti. 
Jednotlivé akce. Zprávy starosty. Různé. Závěr. 

Se stejným schématem programu probíhala i další zasedání RM. Z jednání rady 
zveřejňovaly Radniční listy závěry ve třech rubrikách – majetkové záležitosti, finanční 
záležitosti, různé. 

Rada města e sešla dále 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5. a 24.5., 7.6., 
21.6., 26.6., 26.7., 13.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 23.10., 8.11., 16.11., 22.11., 6.12., 20.12. 

První řádné zastupitelstvo města se sešlo 13. února 2001 od 13.00 hodin v malém sále 
MěÚ (v něm se konala i další zasedání ZM vždy i ve stejnou dobu). Další zasedání ZM se 
konala 14.3., 27.3., 15.5., 26.6., 18.9., 13.11., 19.12. Trvala zpravidla necelé tři hodiny. 
 
Zastupitelé města, zastupující politické strany a sdružení 
 
 Seznam zastupitelů města a koho zastupují: 
Mgr. Ivan Adamec, člen RM, ODS. MUDr. Jiří Blecha, člen RM, US. MUDr. Rostislav 
Čevela, ČSSD. MUDr. Jiří David, člen RM, US. Mgr. Zdeněk Géc, člen RM, KDU-ČSL. 



Jindřiška Greňová, člen RM, ODS. Ing. Alois Grundmann, SNK. Mgr. Tomáš Hendrych, člen 
RM, VPM. Vladimír Holubec, SZ. Ing. Hana Horynová, člen RM, SNK. PhDr. Josef Hűbl, 
ČSSD. JUDr. Petr Jiránek, ČSSD. MUDr. Jozef Kochan, člen RM, ODS. Ing. Miroslav 
Kolman, KSČM. Zdeněk Krčmář, člen RM, ŽS. MUDr. Martin Limburský, US.  
MUDr. Eduard Lukáš, ČSSD. MUDr. Drahoslava Lukášová, ČSSD. Radomír Matyska, 
KDU-ČSL. Mgr. Jiří Paták, ODS. Ing. Vlastimil Prouza, KSČM. Ing. Petr Přívratský, VPM. 
Ing. Miloslav Rada, ODS. Věra Šiková, ODS. RNDr. Josef Štych, DŽJ+OS+SNK. Michal 
Šubrt, ODS.  Ing. arch. Pavel Tomek, VPM. Zdeněk Trobl, KSČM. MUDr. Pavel Trpák, 
ČSSD. MUDr. Jiří Vambera, ODS. Ing. arch. Martin Vokatý, člen RM, SNK. Jitka 
Vostrovská, KSČM. Doc. PhDr. Vladimír Wolf, DŽJ+OS+SNK. 
 Zkratky polit. stran a sdružení: ODS – Občanská demokratická strana. ČSSD – Česká 
strana sociálnědemokratická. KSČM – Komunistická strana Čecha a Moravy. VPM – Volba 
pro město. US – Unie svobody. SNK – Sdružení nezávislých kandidátů. ŽS – Živnostenská 
strana. KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.  
SZ – strana zelených. DŽJ – Důchodci za životní jistoty. 
 Nový jednací řád Zastupitelstva města Trutnova schválilo ZM 4.12.2000. Jednotný 
statut výborů ZM 21.12.2000. Nový jednotný statut komisí RM 6.12.2001. 
 
Komise rady města 
 
Finanční výbor – předseda Věra Šiková, místopředseda Ing. Josef Erben, tajemník Eva 
Hesová a 6 členů. 
 
Kontrolní výbor – předseda Vladimír Holubec, místopředseda Ing. Miroslav Kolman, 
tajemník Ing. Silvie Schrötterová a 6 členů. 
 
Poradní sbor pro otázky školství – předseda Mgr. Zdeněk Géc, místopředseda Mgr. Milan 
Dušánek, tajemník Jitka Palachová a 9 členů.  
 
Komise pro výstavbu a rozvoj města – předseda Ing. arch. Martin Vokatý, místopředseda  
Ing. Hana Horynová, tajemník Michaela Hospodková a 6 členů. 
 
Kulturní komise – předseda Zdeněk Krčmář, místopředseda Alena Rodrová, Tajemník Iva 
Trávníčková a 8 členů. 
 
Komise pro integrované obce – předseda MUDr. Jozef Kochan, místopředseda Ing. Miloslav 
Rada, tajemník Marek Hlíza a 10 členů. 
 
Komise pro přidělování bytů a pro umísťování žadatelů do Domova důchodců a DPS – 
předseda Jindřiška Greňová, místopředseda MUDr. Pavel Trpák, 1. tajemník Alena Illnerová, 
2. tajemník Jana Špetlová a 9 členů. 
 
Komise pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu – Mgr. Tomáš Hendrych, místopředseda 
Michal Šubrt, tajemník Jana Všetečková a 9 členů. 
 
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek – předseda MUDr. Jozef Kochan, místopředseda 
MUDr. Rostislav Čevela, tajemník Jana Serbousková a 9 členů. 
 
Komise tělovýchovná – předseda Mgr. Tomáš Hendrych, místopředseda MUDr. Jiří Sombota, 
tajemník Marcela Drgáčová a 10 členů. 



 
Komise přestupková – předseda Naděžda Včelišová a Mgr. Jiří Ratajík, 8 členů. 
 
Komise inventarizační – předseda Mgr. Tomáš Hendrych, tajemník Hana Hniková  
a 4 členové. 
 
Komise likvidační – předseda Mgr. Tomáš Hendrych, tajemník Ivana Kubíčková ml., 5 členů. 
 
Komise povodňová – předseda Mgr. Adamec, tajemník Kateřina Racková, 8 členů. 
 
Komise pro občanské záležitosti – předseda Milena Tylšová, místopředseda Věra 
Ouhrabková, 1. tajemník Jarmila Hofmanová, 2. tajemník Karolína Šafářová, 9 členů. 
 
Názvoslovná komise – MUDr. Jiří Vambera, 5 členů. 
 
Komise pro umístění a výstavbu dalších kulturních zařízení – tajemník třináctičlenné komise 
Kateřina Racková. 
 
RM a ZM 
 

     
 
 Pracovní řád MěÚ (povinnost zaměstnanců, pracovní kázeň, pracovní doba, 
bezpečnost a ochrana zdraví), vypracovaný tajemníkem MěÚ, vzala rada města na vědomí 
18.1.2001. 
 1.2. vzala RM na vědomí zprávu o Informačně orientačním systému města Trutnova  
(v roce 2001 má být rozšířen na H. St. Město a Kryblici). 
 13.2. schválilo ZM návrh převodů nedočerpaných fin. prostředků  roku 2000  
do rozpočtových změn roku 2001 (24 737 000 Kč). Nová hlasovací technika. 
 27.3. schválilo ZM přílohu Jednacího řádu ZM – volební a hlasovací řád („O způsobu 
hlasování rozhodne předsedající.“) 
 27.3. schválilo ZM „Statut čestného občanství města Trutnova.“ 
 12.4. schválila RM firmu Geodézie Krkonoše, s.r.o. Harrachov jako vítěze VŘ  
na správce digitální technické mapy města Trutnov. 
 12.4. schválila RM Kontrolní řád Městského úřadu Trutnov. 
 12.4. schválila RM nájemní smlouvu s firmou Contactel (umístění dvou antén  
pro přenos dat v síti Internet a umístění rozvaděče). 
 26.4. schválila RM dodavatele výpočetní techniky pro MěÚ Trutnov firmu Hawaii PC 
software, Tichá 528, Trutnov. 
 15.5. schválilo ZM změnu volebního a hlasovacího řádu. 



 15.5. uložilo ZM Mgr. I. Adamcovi uzavřít s ČS úvěrovou smlouvu na investiční úvěr 
ve výši 60 milionů korun. 
 26.6. schválilo ZM nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací: Městská 
knihovna. Pečovatelská služba. Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti 
(Kryblice). Domov důchodců. Městské jesle. ZUŠ. ZŠ Náchodská, ZŠ Mládežnická, ZŠ 
Komenského, ZŠ Gorkého, ZŠ R. Frimla. ZŠ V Domcích. 
 26.6. schválilo ZM přijetí sníženého příspěvku ve výši 2 929 EUR na projekt 
„Swidnica v Trutnově.“ 
 13.9. odsouhlasila RM společnost K Kredit v Jablonci k provedení auditu města za rok 
2001 včetně provedení předčasného předběžného auditu. 
 11.10. odsouhlasila RM bezplatnou inzerci na internetových stránkách města 
Trutnova. 
 11.11. doporučila RM zastupitelům města schválit rozšíření Programu regenerace 
MPZ Trutnov. D8le schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací Dům kultury Trutnov 
a Městského bytového podniku Trutnov. 

13.11. vzalo ZM na vědomí zprávu o výsledku kontroly plnění smlouvy týkající se 
bývalého hotelu Varšava a Masarykova domu. 

19.12. uložilo ZM radě města připravit založení obchodních společností Technické 
služby Trutnov, s.r.o. a Lesy a parky Trutnov, s.r.o., a postup převodu majetku na tyto 
obchodní společnosti. 

19.12. vzalo ZM na vědomí přehled plnění investičních akcí. 
 
Odbor rozvoje města 
 
 Zpráva odboru rozvoje města za rok 2001 uvádí: V tomto roce byl rozpočet města 
v oblasti investic nejvyšší za poslední období. Tomu odpovídá i počet zahajovaných  
a dokončených staveb v roce 2001. 
 
Oblast lesního hospodářství 
 
 V oblasti lesního hospodářství pokračovala regenerace stávajících porostů v majetku 
města, která je dotována státem. Město na ni vynaložilo celkem 735 tisíc, z toho dotace činila 
221 tisíc. V dalších letech bude tato činnost pokračovat. 
 
Oblast dopravy 
 
 V oblasti dopravy byly celkové náklady 81.284 tis. Kč. Z této částky bylo 2.341 tis. 
určeno na dotaci na provoz MHD firmě Osnado a 2.340 tis. Kč jako příspěvek na nákup 
autobusu. Byla zahájena výstavba dvou silničních mostů. Most u zimního stadionu  
za 22.680 tis. Kč byl v tomto roce dokončen. Dalším zahájeným mostem je most u hlavního 
vlakového nádraží, kde se letos proinvestovalo 14.500 tis. Kč. Tento most má být dokončen 
v létě roku 2002. Celkové náklady činí cca 32 mil. Kč. Podařilo se dokončit dva nové kruhové 
objezdy – první u Hypernovy s celkovými náklady 8.630 tis. Kč, druhý u Kauflandu v HSM 
s náklady 2.160 tis. Kč. 
 Bylo vybudováno a zprovozněno záchytné parkoviště u hřbitova s celkovými náklady 
4.000 tis. Kč. 
 Po obtížných přípravách se podařilo zahájit rekonstrukci ulic Vězeňská a Na Vrchu 
s propojením schodiště Hluboký příkop. Tato stavba bude dokončena do června 2002, celkové 
náklady na tuto akci činí skoro 7 mil. Kč. (V roce 2001 byly provedeny práce v hodnotě  
1.430 tis. Kč.) 



 Dále byly prováděny drobnější práce, a to především vybudování nových 
autobusových zastávek, oprava komunikace u Kary v Poříčí v hodnotě 1.402 tis. Kč, 
zakoupení nových parkovacích automatů, oprava chodníků v Poříčí, oprava komunikace  
J. R. z Dubé. 
 
Oblast vodního hospodářství 
 
 V oblasti vodního hospodářství bylo z celkové částky 2.906 tis. Kč nejvíce prostředků 
vynaloženo na zpracování projektové dokumentace na vodovod ve Starém Rokytníku,  
za 400 tis. Kč bylo provedeno odstranění vodní nádrže v Nových Dvorech před restaurací 
Dvoračka, za 400 tis. Kč byl vybudován vodovod v Libči. Na nádržích v Dolcích byly 
provedeny drobné opravy. 
 
Oblast školství 
  

V oblasti školství pokračovala rekonstrukce 3. ZŠ Komenského, kde bylo 
proinvestováno celkem 129.646 tis. Kč (z toho státní dotace ve výši 79.648 tis.). Byl 
rekonstruován výdej stravy ve škole V Domcích a Mládežnická (950 resp. 2.215 tis. Kč), byla 
provedena výměna oken ve škole R. Frimla za 804 tis. Kč a ve škole kpt. Jaroše rekonstrukce 
výměníkové stanice za 700 tis. Kč. Byla provedena i rekonstrukce kuchyně v mateřské škole 
Horská ulice za 2.060 tis. Kč. Celkem bylo v oblasti školství proinvestováno v roce 2001 
135.801 tis. Kč. 

 
Oblast kultury 

 
V oblasti kultury bylo investováno celkem 8.325 tis. Kč. Nejvýznamnější akcí byla 

rekonstrukce městské knihovny za 1.640 tis. Kč a obnova sochy Krakonoše na náměstí  
za 400 tis. Kč. Další významnou akcí bylo vybudování naučné stezky „Bitva roku 1866“  
za 405.000 Kč, oprava oplocení památníku Gablenz za 125 tis. Kč a řada dalších drobnějších 
akcí. 
 
Oblast tělovýchovy 
 
 V oblasti tělovýchovy vynaložilo město 17.890 tis. Kč. Dotace na provoz zimního 
stadionu, krytého bazénu, fotbalového stadionu a letního koupaliště činily celkem 7.380 tis. 
Kč. V této částce je zahrnuta i dotace na vybudování posilovny v prostoru krytého bazénu. 
Byla provedena rekonstrukce střechy zimního stadionu za 4.840 tis. Kč, zahájena výstavba 
fotbalového a basebalového hřiště na Kryblici nákladem 530 tis. Kč a provedena rekonstrukce 
sauny mužů v krytém bazénu za 230 tis. Kč. 
 
Oblast bydlení a územního plánování 
 
 V oblasti bydlení a územního rozvoje bylo investováno 52.656 tis. Kč. Na provoz  
a rekonstrukci veř. osvětlení 7.019 tis. Kč. V Hor. Starém Městě byl téměř dokončen bytový 
dům 02, kde bylo celkem prostavěno 10.960 tis. Kč, z toho dotace činila 9.800 Kč. Byla 
dokončena nástavba domu na Kryblici čp. 261-4 včetně úpravy prodejen v přízemí  
za 13.580 tis. Kč. Na rekonstrukce výměníkových stanic byly vynaloženy 3.000 tis. Kč. 
 V oblasti územního plánování byly dokončeny a odsouhlaseny změny č. 1 územního 
plánu města, pokračovaly práce a schválení strategického plánu rozvoje města a práce  



na digitální mapě města a na městském informačním systému s celkovými náklady  
1.225 tis. Kč. 
 
Oblast sociální péče 
 
 V oblasti sociální péče byla provedena první etapa sanace obvodového pláště a vnitřní 
kanalizace na Stacionáři Kryblice v částce 1.360 tis. Kč. 
 Technické služby zajišťovaly především provoz a údržbu místních komunikací, 
veřejné zeleně, dětských hřišť a veřejných WC. V účelových prostředcích TS bylo 
vynaloženo 6.362 tis. Kč. 
 Akce realizované v roce 2001 výrazně přispěly ke zlepšení vzhledu města  
a ke zlepšení dopravní obslužnosti v Trutnově. 
 
Digitální mapa města Trutnov 
 
 V roce 2001 byla zahájena ve spolupráci se správci inženýrských sítí (VČE a.s., VČP, 
a.s., VAK, a.s., ČEZ, a.s., EPO Trutnov) tvorba nové formy digitální mapy města Trutnov. 
Jedná se o přímo měřenou digitální polohopisnou mapu města. Realizaci na základě výběru  
ve vyzývacím řízení zajišťuje firma Geodézie Krkonoše, s.r.o., se kterou má město Trutnov 
dlouholetou dobrou zkušenost a která má pro tuto zakázku i dostatečnou kapacitu geodetů. 
 Tato nově vytvořená mapa bude splňovat III. třídu přesnosti,  což znamená,  
že odchylka naměřeného polohopisu nesmí přesáhnout 30 cm od skutečnosti. V roce 2001 
bylo provedeno zaměření polohopisu na větší části katastrálního území Trutnov. Pro rok 2002 
je naplánováno dokončení měření v katastrálním území Trutnov a provedení zaměření celého 
k.ú. Poříčí. Celkové náklady na tuto akci v roce 2001 představovaly 920 tis. Kč. Na rok 2002 
jsou plánované náklady ve výši 1.500 tis. Kč. 
 
Územní plán 
 
 V roce 2001 byla provedena úprava digitalizovaného územního plánu ve spolupráci 
jeho zpracovatele s firmou Geodézie Krkonoše, s.r.o., která spravuje digitální mapu města 
Trutnov, pro možnost jeho umístění na internet MěÚ Trutnov. Zveřejnění čistopisu územního 
plánu na www stránkách města Trutnov bude provedeno začátkem roku 2002. Tímto bude 
občanům poskytnuta informace ohledně rozvoje města – tu poskytuje zatím jen málo měst 
v České republice. 
 
Rozpočet města 
 
 Po projednání 6.12.2001 předložila rada města 19.12. zastupitelstvu města materiál 
„Úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2001“ s návrhem, s doporučením ho schválit. 
 V roce 2001 se projednávala úprava rozpočtu 13.2.1 27.3., 15.5., 26.6., 18.9., 13.11.  
a 19.12. Příjmy činily 603,224.900 Kč, výdaje celkem 690,694.900 Kč. Úpravy rozpočtu 
města pro rok 2001 zastupitelstvo města schválilo. Radu města pověřilo k odsouhlasení 
převodu prostředků na investiční akce a opravy do roku 2002 nedočerpané v roce 2001  
při dodržení účelu, maximálně však do výše nedočerpaných finančních prostředků. Dále 
uložilo radě města předložit na prvním zasedání zastupitelstva města informaci o čerpání 
finančních prostředků na investiční akce a opravy včetně návrhu na definitivní zařazení  
do rozpočtu roku 2002 včetně upřesnění objemů u akcí přecházejících z roku 2001. 
 



 19.12.2001 byl projednán návrh rozpočtu města Trutnova pro rok 2002: Rada města 
ho doporučila zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města ho schválilo. Příjmy činí 
celkem 528,784.000 Kč, výdaje celkem 588,758.000 Kč. 
 Trutnov čeká v roce 2002 řada investičních akcí, směřovaných hodně  
do infrastruktury. Na některé jsou již přislíbeny státní dotace. Rozpočet byl schválen  
bez podstatných připomínek. 
 V komentáři k navrženému rozpočtu starosta Mgr. Adamec uvedl, že rozpočet má 
manažerský charakter, vycházející z reálné situace. Ač není plně vyrovnaný z hlediska příjmů 
a výdajů, je vyrovnaný z pohledu financování. 
 Schválený rozpočet na rok 2002 projednávali stávající zastupitelé už naposledy. 
Pozitivní vývoj ekonomiky v uplynulých letech i její předpokládaný posun v horizontu  
do roku 2007 dokumentoval starosta v přehledných grafech. 
 Na svém jednání 19.12.2001 schválilo zastupitelstvo města rovněž přijetí úvěru  
od Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2002 ve výši 30 milionů na úrok 3 % se splatností  
10 let. 
 
Prodej domů a bytů 
 
 Majetkový odbor vykazuje za rok 2001 za prodej bytů částku 6,741.357 Kč, za prodej 
domů 56,976.386 Kč, za Dlouhá 572/22, G8 (Eurobyty) 1,659.895 Kč, za garáž 31.150 Kč  
a za nebytové prostory 1,815.600 Kč – celkem 67,224.388 Kč. 
 
Příspěvkové organizace 
 
 Od roku 2001 přes rozpočet města jsou příspěvky od nadřízených orgánů –  
od Okresního úřadu a Úřadu práce Trutnov a Ministerstva zemědělství. 
 Příspěvky na provoz celkem byly poskytnuty v roce 2001 ve výši 142 273 000 Kč 
(oproti roku 2000 nárůst o 19 616 000 Kč). Okresní úřad převedl pro příspěvkové organizace 
města celkem 87 980 000 Kč, Úřad práce 893 000 Kč, Ministerstvo zemědělství  
3 319 000 Kč. Z vlastního rozpočtu města bylo poskytnuto celkem 50 081 000 Kč. 
 Největší nárůst příspěvků na provoz byl u úseku školství (příspěvek na mzdy, odvody 
SZP a učební pomůcky) o 14 933 000 Kč (v roce 2001 108 232 000 Kč oproti 93 299 000 Kč 
v roce 2000). 
 Dotace na investiční výstavbu přímo na příspěvkové organizace celkem jsou 
1 543 000 Kč. Z toho: školství 720 000 Kč při indexu 2001/2000 93,87 %, kultura  
748 000 Kč – 153,28 %, sociální služby 75 000 Kč – 187,50 %. 
 Investice hrazené přímo z rozpočtu města: 
Celkem 145 683 000 Kč v roce 2001   25 863 000 Kč v roce 2000 
Z toho    139 732 000 Kč (školství vč. ZŠ Kom.) 21 576 000 Kč 
      1 339 000 Kč (sociální služby)                  658 000 Kč 
         2 999 000 Kč (Lesy a parky)               2 698 000 Kč             
 Ze státního rozpočtu na rekonstrukci ZŠ Komenského ul. bylo v roce 2001 poskytnuto 
89 648 000 Kč. 
 
 Trutnovské příspěvkové organizace: 
Městský bytový podnik. Lesy a parky města Trutnova. Technické služby Trutnov. Školství 
(ul. Gorkého, Komenského, Frimla, V Domcích, Mládežnická, Náchodská, Voletiny, ZUŠ). 
Dům kultury. Městská knihovna s regionálními funkcemi. Galerie města. Jesle. Stacionář. 
Pečovatelská služby. Domov důchodců. 
 



Prevence kriminality 
 
 V březnu 2001 doporučila RM městskému zastupitelstvu schválit materiál „Konkrétní 
strategické kroky v systémové primární prevenci kriminality a ostatních sociálně 
patologických jevů pro rok 2001,“ který je součástí Strategie prevence kriminality ve městě. 
 V dubnu schválil Republikový výbor pro prevenci kriminality dotaci ze státního 
rozpočtu na tento program ve výši 368.000 Kč – byla využita na vybudování skateboardového 
hřiště v areálu ZŠ Mládežnická na sídlišti Zelená louka v HSM. 
 Uvedená lokalita patří k největší sídlištní aglomeraci v Trutnově – je zde největší 
počet dětí a mládeže. Pro vznik sociálně patologických jevů (krádeže, záškoláctví, hazardní 
hry) je v této lokalitě příznivé klima. Podíl sociálně slabších rodin je tu značný. V zájmu 
města a ZŠ Mládežnická je maximálně posílit atraktivní nabídky volnočasových aktivit dětí. 
 Současná situace v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů 
v lokalitě Trutnov vyžaduje velmi aktivní a intenzivní dialog, využití všech forem 
komunikačních dovedností, zkonkretizování všech forem spolupráce. Komunikaci je nutné 
navázat se školami, s rodiči, s orgány státní správy a samosprávy, s TJ Lokomotiva. Nutné je 
zaregistrovat včas problémové skupiny dětí a mládeže, nabídnout alternativní náplně volného 
času, zaměřit se i na méně nadané děti a méně úspěšné, na děti ze sociálně slabších rodin. 
 Materiál pro zahájení praktické realizace programu prevence kriminality v Trutnově 
zahrnuje cíle jednotlivých kroků města v „Projektu prevence kriminality na místní úrovni,“ 
určení cílové populace, metod a forem, materiálního a technického vybavení a zabezpečení  
i personální zabezpečení. 
 
Sociologické šetření 
 
 Zpráva o průběhu, realizaci a výsledcích sociologického šetření vnímání pocitu 
bezpečí občanů města Trutnova. Realizátorem výzkumu byla společnost Augur Consulting 
z Brna. Výsledky byly předloženy 18.7.2001 ředitelem této společnosti Mgr. M. Svobodou. 
Na přípravě a následné realizaci výzkumu se podíleli pracovníci komunálního odboru MěÚ 
Trutnov, PaedDr. Anežka Kmeťová a Bc. Luboš Panny. 
 Samotný výzkum byl realizován na vzorku 622 respondentů (47,8 % mužů a 52,2, % 
žen). Věkové složení 15-29 let 28,6 %, 30-44 let 26,1 %, 45-60 let 27,4 %, a 60 let a více  
17,9 %. Podle dosaženého vzdělání 51,8 % základní nebo vyučen, středoškolské 38,7 %, 
vysokoškolské 9,5 %. Respondenti byli v městských čtvrtích Poříčí, Kryblice, Horní, Dolní  
a Střední Předměstí, DSM, Vnitřní Město, Voletiny. Samotný sběr dat provedlo  
48 dobrovolných tazatelů, z toho bylo 45 zaměstnanců MěÚ. Odborné instruktážní školení 
zajistila realizační firma Augur (14.6.). Sběr dat byl realizován od 14.6. do 22.6.2001 formou 
individuálního dotazování každého respondenta. Závěrečná zpráva byla předložena  
a prezentována vedením města 18.7.2001 ředitelem společnosti Augur Consulting  
Mgr. Svobodou. 
 
Prevence kriminality 
 
 Otázky byly rozděleny do dvou tématických okruhů: Prevence kriminality a Názorový 
profil občanů k jednotlivým oblastem života. 
Prevence kriminality: 

Nejvíce se občané města obávají krádeží kol, vykrádání sklepů a garáží, vykradení 
automobilů (muži projevují větší obavy než ženy). 



 V Trutnově není místo, které by bylo občany vnímáno jako zvlášť nebezpečné – 
s větším soustředěním romského etnika a nebezpečných lidí „v partách.“ Nejvíce se cítí 
ohroženi v nočních hodinách. 
 Nejbezpečněji se lidé cítí v centru města a tady by také chtěli nejčastěji  bydlet – 
naproti tomu ne v lokalitě Poříčí, Zelená Louka, HSM. 
 K ochraně vlastní osoby by dvě pětiny respondentů podnikly běžná preventivní 
opatření (netoulat se v noci, vyhýbat se nebezpečným lokalitám). K ochraně vlastního 
majetku si 1/3 občanů pořídila druhý zámek na dveře, důsledné zamykání, hlídací pes. Mladší 
lidé necítí zvýšenou potřebu ochrany majetku. Aktivně k vlastní ochraně a ochraně majetku 
přistupují spíše ženy. 
 S prací Policie ČR je spokojena většina obyvatel (56 %), nejvíce na Kryblici. S prací 
Městské policie je spokojeno 60 % obyvatel. Ke zkvalitnění její činnosti doporučují (ti starší) 
razantnější zákroky proti vandalům. Reálné ohrožení drogami připouští 20 % respondentů, 
nebezpečí  u některých skupin mládeže 55 %. Znají místa, kde se dají koupit. 
 Ke snížení kriminality navrhují občané více policistů, pěších hlídek, větší pravomoci 
policistů, fungující veř. osvětlení, větší pozornost okrajovým částem města, koordinované 
programy na všech školách, organizování volného času, monitorování kamerovým systémem. 
 K zabránění růstu kriminality zvýšenou pozornost pouliční kriminalitě, rasovým 
konfliktům, extremistickým skupinám, romské komunitě, výrobě a distribuci drog, finančním 
podvodům, silniční dopravě. Ochotu spolupracovat s policí vyjadřují spíše starší občané. 
 Kamerový systém hodnotí 80 % obyvatel velmi kladně, 90 % jich schvaluje přímé 
napojení monitorovacího, kamerového systému na policii. 
 Závěrem: Ve srovnání s jinými městy nepřesáhla kriminalita v Trutnově rámec obecné 
kriminality. Občané by si přáli svého :policistu okrskáře.“ 
 
Názorový profil k jednotlivým oblastem života 
 
 Více než polovina občanů je v Trutnově spokojena – neutrální odpověď od 31 % 
z nich. Nejméně spokojeni jsou mladí lidé, nejvíce vysokoškoláci a muži. 
 Investice by měly být preferovány do výstavby nových bytů, prevence kriminality, 
tvorby nových pracovních míst, kulturních a vzdělávacích programů pro romské obyvatele,  
do školství, kultury a zdravotnictví. 
 Zdrojem informací o dění ve městě je městský zpravodaj – Radniční listy (pro více než 
2/5). Zprostředkovaně pak informace od známých, přátel, příbuzných. Informační tabule  
a vývěsky už méně. 
 S vlastním bydlením je spokojeno téměř 60 % spíše starších občanů s vyšším 
vzděláním. Nespokojeno je 13,7 %. 
 Dopravní obslužnost je hodnocena jako dostačující hlavně věkově mladšími osobami. 
 Ve srovnání s jinými městy, zařazenými do komplexního součinnostního programu 
prevence kriminality, vyplývá ze sociologického výzkumu, že kriminalita v Trutnově 
nepřesáhla rámec obecné kriminality. 
 Na realizaci výzkumu se dobrovolně a bezplatně podíleli především zaměstnanci MěÚ 
– peněžité odměny předali mateř. školám na realizaci výtvarných soutěží. Ochotu  
při výzkumu projevilo i všech 622 respondentů. (Manažerem prevence kriminality v Trutnově 
je už zmíněná PaedDr. Anežka Kmeťová.) 
 
Hospodaření města za rok 2001 
 
 Celkový rozbor hospodaření za rok 2001, projednaný RM 9.5. a ZM 28.5.2002: 
A. Poslední verze upraveného rozpočtu roku 201 počítala s příjmy v tis. Kč 613 256,3  



a výdaji 700 737,3. Rozdíl (deficit) – 87 481,0. 
1. Dluhové financování: dlouhodobé fin. půjčky 60 000,0, uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček 20 393,0. Dluh. financování 39 607,0.  
2. Financování deficitu z vlastních zdrojů: financování celkem 87 481,0. Výchozí stav fin. 
prostředků k 1.1.2001 62 759,7. Plán. stav fin. rezerv k 31.12.2001 14 885,7. 
B. Skutečný výsledek roku 2001: příjmy 645 876,7, výdaje 635 635,7. Rozdíl (přebytek) 
10 241,0. 
1. Dluhové financování: dlouhodobé přijaté půjčky 0, uhrazené splátky dlouhodobých příj. 
půjček 18 742,0. Dluhové financování celkem 18 742,0. 
2. Financování z vlastních zdrojů: celkem 10 241,0. Výchozí stav fin. prostředků k 1.1.2001 
62 759,7. Skut. stav fin. rezerv k 31.12.2001 54 258,7. Disponibilní zdroje (bez účelově 
vázaných prostředků) 50 647,3. 
C. Porovnání rozpočtu se skutečností: přeplnění příjmů 32 640,4. Skutečná úspora výdajů 
27 251,3. 
 Rozdělení hospod. výsledku hospod. činnosti města za rok 2001: hospod. výsledek  
po zdanění 34,312.815,82 Kč. Zálohově převedeno do rozpočtu města v roce 2001  
32,871.000 Kč. Převod na účet neuhrazené ztráty z minulých let 971.843,34 Kč. Převod  
na nerozdělený zisk 469.972,48 Kč. Celkem 34,312.815,82 Kč. 
 Vyúčtování účelových prostředků ze st. rozpočtu z kapitoly „Všeobecná pokladní 
správa“ v roce 2001 (sčítání lidu, domů a bytů, sociální dávky, národní parky, prostředky  
na veř. knihovny a kult. aktivity, prevence kriminality na místní úrovni, integrace azylantů, 
integrace romské komunity – terénní pracovníci) celkem 3 758 575 Kč. 
 
Výrok auditora 
 
 Výrok auditora: Auditorská společnost K KREDIT s.r.o., oprávněná k auditorské 
činnosti podle zákona ČNR č.254/2000, o auditorech, číslo licence 370, se sídlem Na Roli 25, 
Jablonec nad Nisou ověřila účetní uzávěrku města Trutnov za období od 1.1.2001  
do 31.12.2001. 
 „Provedli jsme ověření hospodaření města Trutnov se sídlem Slovanské náměstí 165, 
Trutnov, IČO 00278360 za rok 2001 a audit účetní závěrky ke dni 31. prosince 2001.  
Za výsledky hospodaření a sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení města Trutnov. Naší 
úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.“ 
 „Podle našeho názoru účetní závěrka k 31. prosinci 2001 ve všech významných 
souvislostech, kromě toho, že není vždy dodržována zásada věcné a časové souvislosti 
účetních případů a účetního období – účetní závěrka však neobsahuje významné nesprávnosti, 
s přihlédnutím ke specifikám obcí při uplatňování zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví věrně 
zobrazuje příjmy, výdaje, majetek a finanční situaci města Trutnova a výsledky jeho 
hospodaření za rok 2001, a to v souladu s Opatřením MF č.j. V/20 530/1992, kterým se 
stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. 
 
         Ing. Zd. Šafránek 
         Ing. R. Janečková 
 
 
  
 
 
 
 



3. Životní prostředí 
 
Ochrana ovzduší 
 
Životní prostředí Trutnova v roce 2001: 
 Na úseku ochrany ovzduší nedošlo v uplynulém roce k žádným změnám oproti 
předešlým létům. Stav znečištění ovzduší v Trutnově vykazuje trvale nízké hodnoty 
znečištění SO2, které se často pohybuje na samé hranici měřitelnosti. K NOx se hodnoty 
pohybují především díky automobilovému provozu v jedné třetině imisních limitů. 
 Neustále je v provozu automatický imisní monitoring, kdy je stav znečištění ovzduší 
v Trutnově měřen na třech dosavadních stanicích. V rámci zlepšení informovanosti veřejnosti 
jsou údaje o znečištění ovzduší z těchto tří stanic denně zveřejňovány nejen na světelném 
panelu ve vestibulu budovy městského úřadu, ale i na internetových stránkách města 
Trutnova. 
 
Ochrana přírody 
 
 V oblasti ochrany přírody nedošlo v roce 2001 k žádným závažným ani zásadním 
obratům. Je prováděna běžná údržba dřevin a káceny jsou pouze stromy nemocné, poškozené 
či dožívající. Úbytek stromů je vyrovnáván novým vysazováním 110 nových vzrostlých 
stromů. 
 O jarním období roku 2001 byla provedena nová výsadba malokorunných lip nižšího 
vzrůstu v ulici Volanovská od Horního náměstí po nově vybudovanou křižovatku ulic 
Husitská a Volanovská, byla provedena výsadba keřových dřevin u vybudovaného parkoviště 
Na Struze. 
 V listopadu byla na několika místech města doplněna výsadba nové zeleně, kterou 
provedli pracovníci Technických služeb Trutnova. Celkově bylo vysazeno na 85 vzrostlých 
stromů v několika lokalitách města. Jedná se o sídliště Stadion II, sídliště Šestidobí, sídliště 
Zelená Louka, nově zastavěné lokality Nové Dvory a ulice Hűttlova na Červeném kopci. 
Vysazeny byly zejména jeřáby (30), okrasné třešně (30), buky (3), duby (2), jírovce (5), 
javory (6), liliodendrovníky (2), platany (5), lípy (2), a hloh (1). Dále bylo vysazeno 155 keřů 
tavolníku a 50 keřů dřišťálu. 
 V roce 2001 byl dvakrát proveden postřik jírovců proti klíněnce jírovcové, kterou jsou 
napadeny skoro všechny jírovce ve městě. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
 
 Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 2001 vydávány většinou 
pouze dílčí maloplošné souhlasy v odnětí půdy ze ZPF, které činily v souhrnu 1,8716 ha. Byly 
vydány převážně pro výstavbu rodinných domků, případně rekreačních objektů, pro zalesnění 
pozemků a při rekonstrukcích místních komunikací. 
 
Černé skládky 
 
 Problémem odpadového hospodářství jsou černé skládky. V roce 2001 bylo vyčleněno 
v rozpočtu města 500 000 Kč na odstranění těchto skládek. Většina jich se nacházela  
na pozemcích ve vlastnictví města. Z těch rozsáhlejších to byla např. skládka na výjezdu 
z Trutnova směrem na Hradec Králové, která se již jednou likvidovala v roce 2000. Tentokrát 
byl přístup sem opatřen závorami, aby se zabránilo dalšímu navážení odpadu do této lokality. 



 Další rozsáhlé skládky byly v ulici Bohuslavická, Na Stráni či skládka nacházející se 
blízko popílkoviště na Debrném. Původce těchto černých skládek zjištěn nebyl a protože byly 
na území města, muselo je nakonec likvidovat samo město. 
 Skládky nacházející se na soukromých pozemcích byly většinou odklizeny původcem, 
případně vlastníkem pozemku. Byla to např. skládka ve Volanově či v ulici Údolní, kde byla 
správcem pozemku odklizena dlouholetá skládka různorodého odpadu. 
 
Komunální odpad 
 
 Vzhledem ke stále narůstajícímu množství tříděného odpadu bude na jaře roku 2002 
rozmístěno na území města Trutnova dalších třicet kontejnerů na tříděný odpad. Město 
Trutnov se tak snaží usnadnit občanům Trutnova možnost třídění odpadů a co možná nejvíce 
zkrátit vzdálenost, kterou musí občan urazit, aby mohl odpad třídit. V současné době je  
na území města již přes 150 těchto nádob. Se zvýšeným počtem kontejnerů na separovaný 
odpad se počítá i v dalších letech. 
 Neustále také narůstá objem směsného komunálního odpadu. Zatím co v roce 1998 byl 
roční objem směsného komunálního odpadu 4 462 tun, v roce letošním už 6 468 tun. 
Potvrdily se tak předpoklady, že změna způsobu placení za svoz komunálního odpadu  
(ze známkového systému na paušální poplatek za občana) bude mít velký vliv na množství 
svezeného směsného komunálního odpadu. 
 Narůstá však i množství separovaného odpadu a je nutno vyzvednout skutečnost, že 
zavedení paušální platby za komunální odpad nemá vliv na množství vyseparovaného odpadu 
a že občané města separují sběr, i když na tom nejsou bezprostředně hmotně zainteresováni. 
 
Deratizace 
 
 Na jaře 2001 byla opět provedena celoplošná deratizace na celém území Trutnova. 
Byla provedena na základě městem vydané vyhlášky. Poslední celoplošná deratizace byla 
provedena v roce 1999. Vzhledem k rozmnožení hlodavců v Trutnově bylo důležité, aby 
deratizaci provedl každý vlastník či správce objektu na území města. Po následných 
namátkových kontrolách bylo zjištěno, že většina občanů, podniků a firem si je vědoma 
nebezpečí z přemnožení hlodavců a deratizaci provedla v souladu s vydanou vyhláškou. 
 Další celoplošná deratizace je plánovaná na rok 2003, aby byl dodržen dvouletý 
cyklus. 
 
Nárůst separovaného sběru 
 
 Nárůst separovaného sběru v tunách: 1998-1999-2000-2001: 
Plast 11, 29, 37, 62. Papír 71, 78, 92, 73. Sklo 40, 81, 87, 97. Celkem 122, 188, 216 a 232 tun. 
 
Veřejné  osvětlení 
 
 Vyhodnocení zabezpečení provozu veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, 
dopravní signalizace a vánoční osvětlení firmou Štěpánský a Fišer, Elektromontáže vyznělo 
kladně. V průběhu roku 2001 byly zajištěny všechny povinnosti ve správě veř. osvětlení, 
provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcí. Všechny hlášené poruchy byly řádně a v co 
nejkratším termínu odstraněny a osvětlení bylo zprovozněno. 
 6.12. uložila RM ing. Francovi zajistit uzavření SOD s uvedenou firmou 
s prodlouženou dobou platnosti do 31.12.2004. 
 Z prací, které firmy Štěpánský a Fišer v roce 2001 na veř. osvětlení provedla,  



si připomeňme: Osvětlení parkoviště u hřbitova. Osvětlení parkoviště u zimního stadionu  
a příjezdové komunikace. Osvětlení na kruhovém objezdu u Hypernovy včetně nasvětlení 
fontány. Nasvícení přechodů pro chodce U Kopeckých, ul. Polská a ul. Čs. armády. Nasvícení 
Památníku Gablenz. Rozšíření VO v ul. Ječná, Poříčí. 
 Celková rekonstrukce veřejného osvětlení byla provedena u ZL. 
 
Vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 Rok 2001 byl již osmým rokem trvání akc. společnosti  Vodovody a kanalizace. 
Investice a rekonstrukce byly v tomto roce účelně rozvrženy, úspěšně pokračovala 
modernizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod – tady byla uvedena do zkušebního 
provozu kogenerační jednotka na výrobu el. Energie z bioplynu, který je vedlejším produktem 
čistírny odpadních vod. Pokračovalo se v automatizaci úpravny vody a byla dodržována 
zpřísněná hlediska na kvalitu dodávané vody. 
 Provoz vodovodů byl charakterizován dalším snižováním ztrát vody a další 
automatizací a zpřesňováním měření vyrobené vody a její dodávky. Výroba vody – Trutnov 
3 579 000 m3, výroba vody celkem (včetně Svobody) 4 443 000 m3 (-315 ve srovnání s rokem 
2000). Voda fakturovaná činila 2 188 000 m3. ztráty 1 562 000 m3. Kvalita vodovodní sítě  
se postupně zlepšuje – počet opravených poruch 201 (v roce 1997 344, 1998 292, 1999 270, 
2000 241. Na přípojkách Trutnova bylo odstraněno 28 poruch. Vodoměrů bylo vyměněno 
561. 
 Kvalitu vyrobené a dodávané vody zajišťovala laboratoř se sídlem na ČOV 
Bohuslavice. V průběhu roku bylo odebráno 287 vzorků pro chemický a 366 pro 
mikrobiologický rozbor. Ze 156 trutnovských nevyhovovalo 6 (3,8 %) chemických  
a ze 179 mikrobiologických 14 (7,8 %). 
 Laboratoř zajišťuje kontrolu významných zdrojů napojených na kanalizaci, kontroluje 
funkci čistíren a technolog. procesů čištění.  Na ČOV Bohuslavice bylo odebráno 496 vzorků 
z 907. ČOV Bohuslavice čistí odpadní vody z kanalizačního sběrače Janské Lázně – Trutnov 
– Bohuslavice. Vyčištěno bylo tady 8 385 069 m3 odpadních vod. Odpadní vody vypouštěné 
do recipientu splňují limit. V průběhu roku bylo na ČOV Bohuslavice zachyceno 112 t 
shrabků, 56 t písku a štěrku. Celkem 2 087 t lisovaného kalu bylo předáno zemědělcům  
ve Volanově a Velkých Svatoňovicích ke kompostování. Vyprodukováno bylo 149 863 m3 

plynu z mezofilního vyhnívání. Byl použit k vyhřívání vyhnívacích nádrží a vytápění 
provozních budov. 
 Náklady a.s. VaK činily v roce 2001 71 178 000 Kč, výkony byly ve výši  
74 439 000 Kč. Hospod. výsledek 3 261 000 Kč. Vodné 2 188 000 m3 35 668 000 Kč. Stočné 
2 885 000 m3, 25 237 000 Kč. Voda převzatá 5 000 m3, vyrobená 4 443 000 m3. 
 
Východočeská plynárenská, a.s. 
 
 Do správy Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové, služebna Trutnov spadají 
město Trutnov a obce Pilníkov a Vlčice. V roce 2001 opět nedošlo k rozšíření plynofikace  
do dalších obcí a nedošlo ani k rozšíření místní sítě v Trutnově. V roce 2001 se pokračovalo 
v rekonstrukcích plynovodních přípojek v ul. Gorkého, náměstí Osvobození, S. K. Neumanna, 
M. Pujmanové, V. Nezvala, J. Wolkera, Komenského, Zilvárova a Žižkova. VČP, služebna 
Trutnova má ve správě 31,648 km STL plynovodů, 28,119 km NTL plynovodů, 913 ks – 
7,718 km NTL pl. přípojek a 735 ks – 8,411 km STL pl. přípojek. 
 K 31.12.2001 bylo v Trutnově evidováno 288 odběratelů v kategorii maloodběr,  
7 874 odběratelů v kategorii domácnost a 5 odběratelů v kategorii velkoodběr. Spotřeba plynu  
za rok 2001 dosáhla výše 8 068 460 m3 zemního plynu. 



 
Elektrárna Poříčí II 
 
 Rok 2001 byl pro Elektrárnu Poříčí II rokem úspěšným. V tomto roce pokračovalo 
připojování nových odběratelů tepla na síť centrálního zásobování. Připojeni byli např. 
odběratelé ulice Obilná v Poříčí, byly v objektu 02 H. St. Město v přípojném výkonu 390 kW, 
dokončila se teplofikace bazénu v Janských Lázních o přípojném výkonu 900 kW, dále pak 
55 odběrných míst v H. Maršově, následně 50 odběrových míst v Ml. Bukách, Kalné Vodě  
a ulice Za Řekou. 
 V roce 2001 bylo v EPO II vyrobeno 662 702 MWh elektrické energie a 2 028 821 GJ 
tepla. Zvýšená výroba elektřiny (ve srovnání s rokem 2000) byla zapříčiněna požadavky 
dispečinku elektrizační soustavy na vyšší využívání EPO II. 
 Významným krokem k ekologizaci elektrárny bylo vydání Certifikátu Technickým  
a zkušebním ústavem stavebním v Praze, který změnil vznikající odpady při výrobě elektrické 
a tepelné energie, které se dříve ukládaly na složiště, na druhotnou surovinu. 
 EPO nabízí nyní uvedené vedlejší energetické produkty: 
Popílek z fluidního spalování (PN EPO 83 8035) určený pro uzavírání a rekultivaci skládek  
a variantní zemní konstrukce po úpravě na stabilizát (Certifikát č. 01-5371). 
 Popílek pro násypy a zásypy (Certifikát č. 04-7364). 
 Stabilizovaný popílek pro tvarové úpravy krajiny (Cert. č.04-6792). 
 
 K 1.6.2001 byla dokončena transformace a centralizace na EPO a tím došlo ke snížení 
počtu zaměstnanců OJ EPO. EPO měla v tomto roce v přepočteném průměru 207 pracovníků 
a celá organizační jednotka EPO 316. 
 EPO II se i v roce 2001 výrazně podílela svými sponzorskými aktivitami na pomoci 
celému regionu – 50 000 Kč pro město Trutnov na úpravu veř. prostranství na sídlišti 
Šestidobí v ul. Lnářská, 40 000 Kč pro město Úpice (nákup kontejnerů na separovaný sběr), 
50 000 Kč pro obec Havlovice (pamětní deska prof. J. Řezníčkovi – průkopníku české 
energetiky), 40 000 Kč Nadaci na pomoc České policii v Trutnově, 50 000 Kč TJ Loko 
Trutnov na činnost mládežnických oddílů. 
 
Komunální odpad 
 
 Souhlas k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města 
Trutnova firmě Transport, s.r.o., dala Rada města Trutnova 18.1.2001. 
 Z činnosti této svozové společnosti v roce 2001: Komunálního odpadu z Trutnova 
bylo odvezeno na skládku v Bohuslavicích 6 281 domovního odpadu. (Poplatek za odpad  
od 30 421 osob činil 8,286.914 Kč). 
 Tříděný odpad: Sklo 97,33 t (vozí se na další zpracování do Chrudimi), plasty 60,7 t 
(zpracování Jilemnice), papír 66,07 t (vozí se do sběrny ve Vlčicích). 
 Nebezpečný a objemný odpad mohou obyvatelé Trutnova odvážet na sběrný dvůr, 
případně do pojízdné sběrny odpadu. Občané u integrovaných obcí mohou objemný odpad 
odkládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Nebezpečný odpad je nutné odkládat 
pouze na sběrný dvůr nebo do pojízdné sběrny odpadu. (Harmonogram pojízdné sběrny 
odpadu zveřejnily  v březnu Radniční listy – vždy v sobotu pro určené části města.)  
Za uložení tohoto odpadu neplatí občané nic. 
 V roce 2001 přijelo na sběrný dvůr s nebezpečným a objemným odpadem na 4 000 
občanů. A v jakém množství? Lednice 11,03 t. Televize 14,58 t. Barvy 2,41 t. Autobaterie – 
akumulátory 2,31 t. Zářivky 350 kg. 
 



 Zavedení kapitačního způsobu placení za odvoz komunálního odpadu se osvědčilo. 
(Dřívější známkový systém platby „za popelnici“ byl vystřídán poplatkem, který platí každý 
občan užívající na území města objekt k bydlení po dobu delší než tři měsíce). Do částky  
26 Kč za osobu měsíčně jsou zahrnuty i náklady na separaci sběru, na provoz sběrného dvora, 
na velkoobjemové kontejnery v integrovaných obcích i na likvidaci „černých skládek.“ Jejich 
likvidace vyžadovala milionový náklad. 
 Snížil se i počet neplatičů – to jsou ještě ti, kteří před zavedením nových podmínek 
pálili odpad v kamnech nebo ho vozili na „černé skládky.“ Odpad ve městě tím narostl – 
minimálně o jednu pětinu. Společnost Transport musela reagovat na zvětšující se počet 
vyvážených popelnic (asi o 500 ks) a řešit i odvoz odpadu ze špatně přístupných míst. 
 
 27.3.2001 doporučila RM Zastupitelstvu města Trutnova vydat závaznou vyhlášku  
č. 5/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2000 o nakládání s komunálním  
a stavebním odpadem. Týká se snížení poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování 
komunálního odpadu pro osoby s trvalým bydlištěm v městské části Bohuslavice na 13 Kč  
za osobu a rok, přičemž toto snížení je časově omezeno na dobu do 31.12.2005. (Skládkou 
zhoršené životní podmínky.) 
 13.11.2001 schválilo ZM obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města Trutnova. 
 Touto vyhláškou se však nemění podmínky pro likvidaci odpadu. Nebude se měnit ani 
výše poplatku. Od poplatku jsou osvobozeni občané umístění dlouhodobě (díle než tři měsíce) 
ve zdrav. nebo soc. zařízení , zdržující se déle než 3 měsíce mimo trvalé bydliště, ve vazbě 
nebo výkonu trestu, vykonávající zákl. voj. službu, studenti ubytovaní déle než 3 měsíce 
mimo trvalé bydliště. 
 
  
 
 



4. Stavebnictví. Komunikace 
 
Odbor výstavy a životního prostředí 
 
 Odbor výstavby a životního prostředí vydal v roce 201 celkem 338 stavebních 
povolení. Z toho 140 novou výstavbou. Orientační hodnota staveb činila 301 milionů Kč, 
počet bytů 68, změny dokončených staveb, nástavby, přístavby, stavební úpravy: a) při vzniku 
nových bytů 16, orientační hodnota staveb 52 mil. Kč, počet bytů 31 b) nevznikají nové byty 
182, orientační hodnota staveb 208 mil. Kč, počet bytů 83. 
 Počet ohlášení stavebních úprav, drobných staveb   296 
 Počet rozhodnutí – odstranění staveb (demolice)     14 
 Počet rozhodnutí – změny užívání stavby      51 
 Počet rozhodnutí – umístění stavby (územní rozhodnutí)    79 
Počet rozhodnutí na oddělení životního prostředí: souhlasy s vynětím ze ZPF 46, kácení 
stromů 78, ovzduší 14, odpady (souhlasy) 2.  
Počet rozhodnutí na úseku silničního správního úřadu (viz zvl. kap.) 
 
 Bytová výstavba: Ve stavbách pro bydlení zahájena výstavba 20 rodinných domků – 
dokončeno jich bylo 13. V nástavbách, přístavbách a stavebních úpravách rodinných:  
6 zahájených, 11 dokončených. 
 V nástavbách, přístavbách a stav. úpravách bytových domů: 9 zahájených,  
20 dokončených. Výstavba bytů v nebytových stavbách (budovách): 40 zahájených. Byty 
získané stavebními úpravami nebytových prostor: 14 zahájených, 3 dokončené. Modernizace 
bytového fondu: 83 zahájených, 93 dokončených. 
 
Stavební povolení (kolaudace) 
 
Stavební povolení v roce 2001: 
Stavební úpravy objektu knihovny čp. 128 Krakonošovo náměstí – investor město Trutnov, 
stavební povolení 23.2.2001. 
Stavební úpravy (rekonstrukce) býv. hotelu Varšava, na polyfunkční dům (I. etapa). Investor: 
manželé Vojtíškovi, Hradec Králové, stav. povolení 27.2. 
Stavební úpravy (rek.) a dostavba čp. 3 Havlíčkova ul. – investor Sport, reality s.r.o.,  
stav. povolení 22.5. 
Dostavba SONT (truhlářská dílna). Investor: nemocnice, stav. povolení 5.9. 
Stavební úpravy (rek.) čp. 152 ul. Na Vrchu. Investor: město TR, stav. pov. 6.12. Kolaudační 
rozhodnutí: stav. úpravy městské knihovny, červen 2001. 
Stav. úpravy čp. 201 ul. Palackého na Polikliniku Masarykův dům. Investor Nikos s.r.o. 
Hradec Králové, stav. povolení 20.4. 
Polyfunkční dům (Krkonošská restaurace) v ul. Pražská. Investor Jar. Kočka, stav. povolení 
21.6. 
Stav. úpravy Okr. hygienické stanice v ul. Úpická. Investor OHS, stav. povolení 30.8. 
Volejbalové a tenisové hřiště ve Volanově. Investor město Trutnov, stav. povolení 7.9. 
Statické zajištění hradeb v ul. Vězeňská a Na Vrchu. Investor město Trutnov,  
stav. povolení 8.10. 
Dům s pečovatelskou službou v areálu býv. kasáren. Investor město Trutnov,  
stav. povolení 2.10. 
Zimní stadion – rekonstrukce střešního pláště. Investor město Trutnov, stav. povolení 24.8. 
Vestavba posilovny v ZL. Investor TJ Loko. Stav. povolení 15.5. 



Stavební úpravy v objektu čp. 261 ul. Gorkého. Investor město Trutnov, stavební povolení 
27.4.2000, kolaudační rozhodnutí 27.9.2001. 
Nástavba bytového domu B čp. 261-4 v ul. Gorkého. Kolaud. rozh. 16.8. 
Telekomunikační stavba Starý Rokytník. Investor Český Telecom. Územní rozhodnutí 
11.5.2001. 
Sportovní areál Kryblice. Inv. město Trutnov, územní rozhodnutí 9.8.2001. 
Základnová stanice veř. sítě ,obilních telefonů ve Studenci. Investor Ericsson, s.r.o. Praha. 
Kolaud. rozhodnutí 26.11.2001 (stav. povolení 22.11.2000). 
Stavební úpravy čp. 2 Studenec. Kol. rozh. 20.3.2001. St. pov. 25.8.1999. 
Dokončení stavby SONT (Nová vrátnice). Kol. rozh. 3.12.2001. 
Přemostění Úpy v ul. Lomní – inv. město Trutnov, úz. rozhodnutí 31.5. 
Rekonstrukce ul. Svažitá – 1. část (parkoviště, chodníky), úz. rozhodnutí 18.6.2001. 
Rekonstrukce jídelny a kuchyně ZŠ Mládežnická – inv. město Trutnov, stav. povolení 
24.1.2001.  
Rekonstrukce kuchyně MŠ čp. 182 Horská ul.. Investor město Trutnov, stav. povolení 
22.6.2001. 
Rozšíření čerpací stanice PHM JET, Horská, D. St. Město. Investor Conoco Czech Republic, 
s.r.o. Praha. Stav. povolení 16.7.2001. 
Stavební povolení v roce 2001 byla vydána na úpravu kaple P. Marie Pomocné v Poříčí, 
 na úpravy pošty v Poštovní ul. (investor Česká pošta, Praha) a na stavební úpravy centra 
Autostyl Trutnov. 
 
Kolaudační rozhodnutí 
 
Kolaudační rozhodnutí – rok 2001: Objekt čp. 181, Horská (18.12.). Bytový dům 02, Horská 
(20.12.), Infineon Technologies, Volanovská (září). Autoservis za hřbitovem (říjen). 
Autoservis autolak Bojiště (listopad). 3. ZŠ Komenského – část stavby (září). Vestavba v ZL 
– posilovna (15.10.). Úpravy objektu čp. 261 Gorkého ul. (27.9.). Nástavba byt. domu B  
čp. 261-4 M. Gorkého (16.8.). Základnová stanice veř. sítě mobil. telefonů, Studenec (26.11.). 
Masná výroba, Studenec čp.2 (20.3.). SONT – nová vrátnice (3.12.). Centrální rozvody 
meziplynů – SONT (16.11.). Výměníková stanice, strojovna – SONT (4.1.). Úpravy vodovod. 
řadu, přeložka kabelů na Kryblici (povolení předčasného užívání 2.1. do 30.6.02). Základnová 
stanice Eurotel, ul. Fialková (16.2.). Stanice telekom. sítě Ericsson, ul. Pampelišková (1.3.). 
Základnová stanice GSM Radiomobilu (5.9.). Rek. kuchyně MŠ čp. 182 Horská (3.12.). 
Zástavba proluky čp. 431 Polská. Tiskárna Prátr (Kara). Minimalizace odpadních vod, Poříčí. 
Rekonstrukce VN, NN a VO Poříčí a Lhota. Autobusové zastávky TR, Poříčí, Bohuslavice. 
ČOV Bohuslavice. Kotelna ČOV – bioplyn. Teplofikace Obilná ul. 
 
Stavební úřad  pro místní komunikace 
 
 Významnější stavby povolené a kolaudované silničním správním úřadem, příslušným 
speciálním stavebním úřadem pro místní komunikace: 
1. Okružní křižovatka v ul. Horské – Mládežnická (u Kauflandu). Stavební povolení 
28.3.2001, kolaudační rozhodnutí 10.9.2001. 
2. Trutnov – ulice Chodská – komunikace. Stav. pov. 16.10, lhůta pro dokončení 31.12.2002. 
3. Dům s pečovat. službou v areálu býv. kasáren St. pov. 19.10., lhůta  pro dokončení 
31.12.2002. 
4. Parkoviště U Studny (Na Struze). Stavební povolení 15.6.2001, kolaud. rozh. 14.9.01. 
5. Rekonstrukce křižovatky u Hypernovy. Stav. pov. 10.7., kolaudační 17.10.01. 



6. Parkoviště, chodníky u 3. ZŠ. Stav. pov. 20.9.2000, předčasné užívání 17.9.01, termín 
dokončení 30.9.2002. 
7. Statické zajištění hradeb, rek. Vězeňské a Na Vrchu. Stav. pov. 8.10., dok. 30.6.2002. 
8. Rozšíření Sokolovské ul. – 1. etapa. Stav. pov. 9.10., kolaud. rozh. 16.11. 
9. Oprava komunikace v ul. J.R. z Dubé. Stav. pov. 16.10., předčasné 10.12.2001 s termínem 
dokončení 31.12.2003. 
10. Přeložka komunikace I. a II. etapa v Poříčí. St. pov. 21.6.1989, termín dokončení 
30.6.2002. 
11. Most u nádraží ČD 1. etapa. Stav. povolení 4.6.2001, lhůta pro dok. 31.12.02. 
12. Most u nádraží ČD 2. etapa. Stav. pov. 24.8.2001, lhůta pro dokonč. 31.10.02. 
13. Most přes Úpu v Lomní. Stav. pov. 25.9.01, lhůta pro dokonč. 31.10.2001. 
14. Techn. infrastruktura, Červený Kopec. II. etapa. St. pov. 13.11.01, dokončení 30.11.05. 
15. Komunikace a parkoviště ul. Nábřežní. Oprava ohlášena 19.11., dokonč. 12/2001. 
16. Oprava chodníků v ul. Benešova, Voletinská, Lipové náměstí. Sdělení k ohlášení 
stavebních úprav vydáno 14.11., dokončeno v 11/2001. 
17. Oprava chodníků v ul. Žižkova a Roty Nazdar. Sdělení k ohlášení stav. úprav vydáno 
18.7.2001, dokončeno v 10/23001. 
18. Parkoviště v ul. Spojenecká (Šmoulov). Sdělení k ohl. st. ú. 24.5., dok. v 6/2001. 
19. Rozšíření přístupové plochy k objektu České pošty v ul. Dlouhé, HSM. Sdělení k ohlášení 
stav. úprav vydáno 4.4.2001, dokonč. v 5/2001. 
 
Správa a údržba silnic 
 
 Trutnovská správa a údržba silnic (SÚS), která se stará v okrese o 675 km cest 
(nejtěžší úseky na údržbu jsou v Krkonoších), musela v letošní zimě (od 1.11.2001  
do 15.3.2002) vynaložit více finančních prostředků. Průměrně to bývá kolem 30, letos  
39 milionů korun. 
 Trutnovští silničáři mají nejen 22 vlastních sypačů na sůl, 2 sněhové frézy a 2 grégry, 
ale mohou v případě nutnosti nasadit ještě 40 traktorových radliček a 2 sypače s radlicemi  
od smluvních dodavatelů. Při ošetření silnic se využívá škvára jen výjimečně z ekologických 
důvodů, písek a drť spíše v horských oblastech. Většina silnic je ošetřována chemicky. Sůl je 
skladována na okrese ve 3 střediscích – kromě Trutnova ve Dvoře Králové a Vrchlabí. 
 V samotném Trutnově probíhá zimní údržba (i úklid po zimě) ve spolupráci 
s Technickými službami města. Koordinace je nutná i proto, aby smetky z chodníků 
nepřicházely již do uklizených komunikací. 
 Zatím co základní údržbářské práce na komunikacích provádí přímo SÚS, náročnější 
akce (technologicky) se zadávají Stavbě silnic a železnic Hradec Králové (obalovna je  
ve Dvoře Králové), podniku Silnice a firmě Strabag v Červ. Kostelci. Při akcích  
před 2 mil. Kč nutná soutěž. 
 Ze 130 milionů Kč (obrat 2001) se 87 mil. spotřebovalo na základní údržbu.  
30 milionů si vyžádaly povodně v druhé polovině roku – postihly hlavně severní část okresu. 
Škody byly způsobeny většinou na opěrných zdích na Úpě a Labi (podemletí). 
 Od roku 2002 se stará SÚS o silnice II. a III. třídy (asi 650 km) – předtím i o silnice  
I. třídy (114 km). V Trutnově bude jeden z pěti divizních útvarů Královéhradeckého kraje.  
Na trutnovské SÚS pracuje 90 zaměstnanců (z toho 23 technici). Průměrný plat kolem  
11 600 Kč. 
 Většina silnic, které SÚS udržuje, je asfaltová. Zbývá ještě asi 20 km dlažba (hlučná, 
ne dost ekologická, při menší frekventaci ještě vyhovující). S rekonstrukcí objektů SÚS 
v Trutnově se počítá se zateplením (opláštěním objektů) – vytápění přijde ročně na milion 
korun.  



 Ředitelem SÚS v Trutnově už není od 1.1.2002 Zd. Kos (přešel na krajskou správu). 
Vedení zařízení převzal po něm jeho náměstek Dušan Petřík. 
 V roce 2002 je bývalá SÚS začleněna jako Divize Trutnov, kterou tvoří 
cechmistrovství Trutnov, cechmistrovství Dvůr Králové a cechmistrovství Vrchlabí, pod SÚS 
Hradec Králové. 
 
Silnice, a.s., závod Trutnov 
 
 Silnice Hradec Králové, a.s., odštěpný závod Trutnov, realizovaly v roce 2001 
v Trutnově a jeho okolí tyto stavby: 
Živičný kryt v areálu firmy Infineon (investor Integraf Liberec, a.s.). 
Živičný kryt nádvoří firmy Macejko v Poříčí (investor firma Macejko). 
Křižovatka u Hypernovy – kruhový objezd (poddodavatelské práce, položení živičného krytu 
(Colas CZ a.s. Hradec Králové). 
Oprava a rozšíření komunikace v ulici Sokolovská – Výsluní (město Trutnov). 
Ulice Přádelnická, živičný kryt chodníků (Technické služby Trutnov). 
Zpevněná plocha v Základní škole Mládežnická v HSM – hřiště pro skateboard, 
poddodavatelské práce – položení živičného krytu (NOR, Trutnov). 
Vjezd na parkoviště Za Komínem v H. St. Městě (město Trutnov). 
 
Repare, s.r.o. 
 
 Opravy komunikací prováděla i firma Repare Trutnov, s.r.o. V roce 2001 se nacházela 
už na novém působišti – Mladobucká 105, Trutnov 4 (předtím v areálu SÚS v Poříčí). Sem 
přikoupila Repare skladovací halu s prodejnou. Bude využita – po úpravách v roce 2002 – 
jako garážová hala. 
 V roce 2001 zaměstnávala firma 20 pracovníků. Čistý obrat činil 37 mil. korun. Nové 
mechanismy: vozidlo VW Transporter, vibrační deska SWEPAC.  
 Hlavní činností firmy Repare bylo vyspravování komunikací obalovanou směsí, 
výsprava penetračním způsobem, výsprava strojem Schäfer RZS 14 000, vodorovné dopravní 
značení. 
 Z nejvýznamnějších akcí v roce 2001 byla oprava opěrné zdi v obci Javorník  
a ve Zlaté Olešnici, zpevnění svahu v obci Babí, dále opravy chodníků a vjezdů pro město 
Hostinné a Janské Lázně. 
 
Zimní údržba místních komunikací (TS) 
 
 Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2001/2002 schválila Rada města 
Trutnova 22.11.2001. Zpracoval ho ing. Zd. Jaďuď.  
 Průběh počasí: Pohotovost dispečerů na zimní údržbu byla vyhlášena 16.12.2000. 
K prvnímu výjezdu mechanismů došlo z důvodu sněžení a vytváření námrazy na vozovkách 
17.12. Ve třetí dekádě se teploty pohybovaly kolem nuly s drobným sněžením. 
 Leden byl charakterizován v první dekádě sněhovými srážkami s teplotami kolem 
bodu mrazu, ve druhé a třetí dekádě vydatněji sněžilo. Na začátku února se teploty 
pohybovaly nad bodem mrazu a střídaly se dešťové přeháňky se sněžením. Na vozovkách  
a chodnících náledí. Od 20.2. došlo k většímu spadu sněhu, těžkého sněhu do 20 cm. Březen 
se vyznačoval průměrnými teplotami – střídavě nad a pod nulou. Od 20.3. došlo k větším 
sněhovým srážkám. Sníh z komunikací a chodníků je průběžně odstraňován. Pohotovost 
dispečerů na zimní údržbu ukončena 2.4.02. 
 Zimní období 2000/2001 bylo normální. Spad sněhu nezpůsobil větší problémy  



při úklidu, ani při spotřebě posypových materiálů.  Výrazně zvýšené nároky na posypový 
materiál (sůl, drť) se prakticky neprojevily. Příznivé počasí vedlo k ušetření fin. prostředků  
na zimní údržbu i k minimálnímu odpracování přesčasových hodin. 
 Předzásobení posypovými materiály bylo včasné. Na skladě bylo dost posypové soli 
K3S a posypové drti frakce 2-5 mm a frakce 4-8 mm. Za období listopad až březen se 
spotřebovalo 408,6 t soli (nejvíc v únoru), 173,1 t drti (nejvíc také v únoru 76,6 t) a 63 710 l 
solanky (nejvíc v lednu a v únoru). 
 Údržba komunikací se prováděla pluhováním čtyřmi traktory s radlicí a třemi 
nákladními auty s nástavbou na posyp. Nejvíc vyhovoval automobil Unimog s radlicí  
a nástavbou sypače s přesným dávkováním, kterým se zajišťovala údržba hlavních dopravních 
tahů města. Traktory byly nasazovány na vyhrnování sněhu v ulicích, kde velké nákladní vozy 
nezajedou. Na výpomoc byly nasazeny dva smluvní traktory. Údržba chodníků se prováděla  
4 multikárami s nástavbou na posyp inertními materiály. Jeden stroj na údržbu chodníků 
Gazoline je vybaven sněhovým rotačním koštětem a nástavbou sypače s nastavitelným 
dávkováním. 
 Náklady na zimní údržbu 2000/2001 si vyžádaly v roce 2001 celkem 2 082 594 Kč  
(z toho 72 481 Kč čerpáno z rozpočtu 2000). Plánované prostředky na zimní údržbu na celý 
rok 2001 činily 4 000 000 Kč. 
 
BAK, a.s. Trutnov 
 
 Akciová společnost BAK si v roce 2001 dále upevňovala svou pozici na stavebním 
trhu v ČR. Splnila hlavní cíle stanovené pro tento rok – výrazně posílila svou finanční 
stabilitu a tak se stala pro všechny obchodní partnery spolehlivější, schopnou přebírat i značné 
finanční závazky. Rok 2001 znamenal i další růst výkonů (o 285 mil. Kč) a zároveň větší 
zásobu práce pro rok 2002. 
 Společnost BAK vykázala za rok 2001 tyto výsledky: 
Výkony celkem 1 451 773 000 Kč. Hospod. výsledek  po zdanění 10 903 000 Kč. Počet 
pracovníků 728. Průměrný měsíční plat se zvýšil o 1 467 Kč na 15 467 Kč. Těmito výsledky 
se společnost BAK, a.s. nadále drží mezi dvaceti nejvýznamnějšími stavebními firmami v ČR. 
 V roce 2001 byly realizovány stavby pro tuzemské i zahraniční investory, stavby  
pro bydlení, služby, školství, zdravotnictví, průmysl, inženýrské stavby a stavby pro obchod.  
Ve výrobním programu převažovaly státní zakázky. 
 V Trutnově bylo v roce 2001 prostavěno více než 190 milionů Kč. Nejvýznamnějšími 
zakázkami tady byla rekonstrukce ZŠ Komenského s prostavěnými cca 108 mil. Kč  
a rekonstrukce a dostavba nemocnice s prostavěnými ca 82 mil. Kč. 
 Na konci roku 2001 byly provedeny některé organizační změny tak, aby byla 
přizpůsobena struktura firmy novému územně správnímu uspořádání ČR a aby byla zlepšena 
politika v zájmových územích. 
 Byl zmenšen počet odštěpných závodů ze sedmi na čtyři – tyto závody byly výrazně 
posíleny, zvýšena i jejich samostatnost. Závod 01 má sídlo v Jablonci nad Nisou a působí 
v Hradeckém kraji, závod 03 má sídlo v Hradci Králové – působí v Hradci Králové a 
v Pardubickém kraji, závod 04 má sídlo v Praze a působí v Praze a ve Středočeském kraji. 
Jednotlivé závody jsou vybaveny tak, aby zajišťovaly výrobu v rozsahu 300-500 milionů Kč 
ročně. 
 BAK, a.s. vede úspěšně Jaroslav Rufer, předseda představenstva, generální ředitel. 
 
 
 
 



Průmstav, s.r.o. 
 
 Z činnosti stavební společnosti Průmstav, s.r.o., v roce 2001: V prvním pololetí 
realizace střešní nástavby na Kryblici – 15 bytů včetně zateplení celého objektu  
a rekonstrukce elektro a kanalizace ve stávajících bytech. V Pražské ulici byly provedeny 
fasády bytových domů. V prvním pololetí zahájená výstavba 40 bytových jednotek v Horním 
Starém Městě byly v předstihu předány domy A a C (21 bytů). V kostele sv. Václava 
v Horním Starém Městě byly provedeny vnitřní úpravy. 
 Z mimotrutnovských akcí: Rekonstrukce penzionu Večernice v Janských Lázních, 
výstavba rodinných domků v Žacléři, rekonstrukce domu ve Vrchlabí. 
 Průmstav, s.r.o., je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9002, který vydal 
STAVCERT Praha 26.3.1999 s platností do 31.12.2002, pro provádění pozemních  
a inženýrských staveb. 
 Náplní práce Průmstavu (jednatelem stavební společnosti je Václav Plšek) je 
modernizace, rekonstrukce, generální dodávky průmyslových, občanských a bytových staveb. 
Dále provádění fasád, zateplování budov, opravy balkonů, půjčování lešení a bednění systému 
BEST. 
 
Vrapo, s.r.o. 
 
 V prvních třech zimních měsících roku 2001, kdy v našem kraji nebývá dost práce  
pro malíře a natěrače (opravy fasád), pracovali zaměstnanci firmy VRAPO, s.r.o. především 
v Praze, např. při rekonstrukci pokojů a chodeb hotelu Diplomat, kde uplatnili i novou 
technologii – Glastex systém včetně lepení polystyrénových lišt. Lastexové tapety 
sklovláknité se natírají různými odstíny barev dle přání zákazníka. Stejná novinka byla 
použita při práci v Umělecko-průmyslovém muzeu – rekonstrukce jednotlivých výstavních 
sálů. 
 Od jara prováděla společnost pro Trutnov řadu generálních  oprav fasád v Národní 
213, v Polské 92, na náměstí Horníků 493-496. Pro Dům kultury (ND) byl vymalován hlavní 
sál. Vrapo má 19 špičkových pracovníků – o prázdninách dostávají příležitost jako brigádníci 
i studenti. Zvelebování ZŠ a MŠ v Trutnově pokračuje. 
 Firma Vrapo se zapojila i do programu zateplování rodinných domků jednak 
systémem mnichovské probarvené omítky, jednak štukovou omítkou a nátěry fasádní barvy.  
 Vrapo, s.r.o. nezapomíná podílet se na společensky prospěšných a charitativních 
akcích. Sponzoruje mládežnický fotbal FK Trutnov, podporuje  i trutnovskou základní 
organizaci Českého kynologického svazu. Bezplatně provedlo nástřik soklů variopaintem  
ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti v Trutnově, dále písmomalířské 
práce pro dětské oddělení Státní oblastní nemocnice Trutnov. 
 Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců Vrapa byl zakoupen nový šestimístný 
FORD Transit a malý nákladní automobil Lublin. Modernizuje se průběžně i vybavení 
pracovními pomůckami. Nakupuje se i různé Profi nářadí, např. na řezání polystyrenu, 
stříkací zařízení na nátěry zámečnických výrobků apod. 
 I v roce 2001 provádělo VRAPO úspěšně malby bytů, interiérů a staveb, nátěry oken, 
dveří, nábytku, fasád, konstrukcí, střech, tapety textilní, papírové a sklovláknité, dekorativní 
povrchové úpravy exteriérů a interiérů, montáž sádrokartonů a minerálních podhledů, 
zateplování budov. 
 
 
 



Porobeton, a.s. 
 
 Z činnosti  Porobetonu Trutnov, a.s. v roce 2001: Akciová společnost má ve své 
výrobě stavebních materiálů dlouholetou tradici – sahá až k roku 1961, kdy byla zahájena 
výstavba závodu v Poříčí. Výrobky z porobetonu (velice tvárný materiál, který lze řezat, vrtat, 
drážkovat) svými akumulačními, sorbčními, difuzními a zvukově izolačními vlastnostmi plně 
vyhovují stavbám všeho druhu. 
 Audit rozvahy společnosti Porobeton Trutnov, a.s. provedla  k 31. prosinci 2001 s.r.o. 
Pricewaterhouse Coopers Audit Praha. 
 Společnost Pórobeton, a.s. Trutnov IČO 60108924 byla zapsána do obchodního 
rejstříku 18.2.1994 a její sídlo je v Trutnově, Kladská ul. 464. Předmětem podnikání 
Společnosti dle obchodního rejstříku je: výroba necementových stavebních materiálů, nákup  
a prodej zboží – obchodní činnost, laboratorní měření, činnost účetních  poradců, vedení 
účetnictví, zprostředkovatelská činnost, provozování tělovýchovných zařízení – vleky, 
ubytování v rekreačních zařízeních. 
 
 Od října 1999 je Porobeton Trutnov akvizicí akciové společnosti Krkonošské vápenky 
Kunčice. 
 Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2001 – Pořizovací cena (v tis. Kč): Pozemky 
1785, stavby 36 178, samostatné movité věci a soubory movitých věcí 48 231, jiné 6 528, 
nedokončený dlouhodobý majetek 1 843 – celkem 94 565 Kč. 
 Oprávky (odpisy, vyřazení): stavby 24 901, samost. movité věci a soubory movitých 
věcí 43 095, jiné 6 528 – celkem 74 524 Kč. 
 Vybraný majetek Společnosti je použit jako zástava k zajištění úvaru poskytnutého 
společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. Cena předmětu zástavy určena znaleckým 
posudkem je 46 000 tis. Kč (zastavěná plocha a stavba). Společnost rovněž používá majetek 
získaný finančním leasingem. 
 Členění výnosů podle odvětví – Prodej výrobků (tuzemsko) 71 637 tis., prodej služeb 
2 133 – celkem 73 770 tis. Kč. Prodej zboží 18. 
 Analýza zaměstnanců: Průměrný počet členů vedení 2, průměrný počet zaměstnanců 
84. Mzdové náklady 1 508 (vedení), 14 627 (ostatní) – celkem 16 135 tis. Kč. Náklady  
na sociální zabezpečení 5 596 celkem a ostatní sociální náklady 291 celkem. Celkem  
22 118 tis. Kč. 
 Složení představenstva: Martin Mellish, předseda. Petr Joseph Mullen, místopředseda. 
Robert Seifert, člen představenstva. Složení dozorčí rady: Ing. Aleš Kancnýř, Mgr. Daniel 
Kučera. Jaroslav Lukášek. 
 
 
  
  
 
 
 



5. Průmyslová výroba 
 
Pivovar Krakonoš 
 
 V roce 2001 prodala společnost Krakonoš, s.r.o., o 7 558 hl (o 5,87 %) piva méně než 
v roce 2000. Vliv na nižší prodej mělo počasí – bylo méně příznivé. V zimě málo sněhu, jaro  
i podzim byly chladnější a deštivější. Celková spotřeba piva se snížila v celé ČR (o 0,5 %)  
a pivovary ve východních Čechách měly pokles odbytu o 7,18 %. Z jednotlivých měsíců byl 
největší odbyt v srpnu, nejnižší v září. 
 Podíl Krakonoše 12 na celkovém odbytu je 78,82 %, Krakonoše 10 světlé pivo včetně 
cisterny 19,28 % a 1,90 % připadá na Krakonoš 10 tmavé pivo, Krakonoš 11 a Krakonoš 14 
speciální pivo. Stále se udržuje vysoký podíl Krakonoše 12. Podíl sudového piva a piva 
v cisterně se mírně zvýšil proti roku 2000 při malém poklesu podílu lahvového piva. 
 Prodej minerálek „Poděbradka“ poklesl o 17,13 % a nealko nápojů ze Sodovkárny 
Příbram a Podorlické sodovkárny o 26,56 %. Vliv na pokles prodeje má především rozšiřující 
se síť hypermarketů a stále větší obliba u nich nakupovat. 
 Tržby za prodané pivo a krmné odpady se zvýšily o 212 000 Kč (o 0,18 %). Tržby  
za zboží poklesly o 14,57 %, z toho v prodejně o 12,24 %. Mzdové náklady se zvýšily  
o 677 000 Kč a průměrná hrubá mzda na jednoho zaměstnance vzrostla o 1 845 Kč  
na 16 350 Kč. 
 Pro udržení pozice na trhu bude třeba rozšířit prodej v řetězcích, např. v Plus Discont, 
Delvita a spolupracovat s menšími prodejci a seskupeními. Zároveň zvyšovat a stabilizovat 
kvalitu vlastních výrobků a služeb pro odběratele. 
 
Hospodářské výsledky roku 2001: 
 Z celkového množství vyrobeného piva 122 560 hl (v roce 2000 to bylo 132 881 hl) 
22 249 hl světlé 10, 807 hl tmavé 10, 99 173 hl světlé 12, 331 hl světlé 14. 
 Odbyt piva celkem 121 202 hl, sudy 71 949 hl, lahve 45 439 hl, cisterny 3 814 hl,  
10 tmavá sudy 722, lahve 188 hl, 11 světlá lahve 1 104 hl, 12 světlá sudy 61 055, lahve 
34 372 hl, 14 světlá sudy 10 hl, lahve 283 hl. 
Prodej zboží: 
 Pito lahve 350 hl, Dia lahve 144 hl, Nealko 1 228 hl, Minerálky 3 406 hl. Tržby  
za zboží činily 8 425 000 Kč, z toho prodejna 4 768 000 Kč. 
Krmné odpady: Mláto 2 932 t. 
 Ředitelem pivovaru „Krakonoš“ je Karel Janko. 
 
Infineon Technologies Trutnov, s.r.o. 
 

     
 



 Infineon Technologies Trutnov, s.r.o. byla založena v lednu 2000. Její sortiment –
optické kabely a optoelektronické převodníky byl v Trutnově vyráběn již od roku 1994 
v provozu, který byl součástí koncernu Siemens. Firma se při svém založení stala nejmladší 
dceřinou společností mnichovské Infineon Technologies AG – největšího výrobce polovodičů 
a čipů v Evropě, zajímajícího osmou příčku ve světě. 
 Infineon Technologies Trutnov dosáhla k 31.7.2001 v obchodním roce 2000/01 
celkového obratu 2,26 miliardy korun, což je o 760 milionů více než ze stejné období 
v předchozím roce (50 % nárůst). 
 V průmyslové zóně v Trutnově-Volanově byl dokončen organizačně a investičně 
náročný projekt mateřské firmy. Byly tu vybudovány dvě výrobní haly o ploše 4 000 m2  

za téměř 300 milionů korun – náklady na vybavení nových provozů moderními technologiemi 
se blíží k 800 mil. korun. Do komplexního rozvoje trutnovské společnosti plánuje mnichovská 
společnost investovat více než miliardu korun. Z Německa je do ČR převedena značná část 
výroby. 
 
 Dosavadní úspěchy a optimistický výhled do budoucnosti kalí však zprávy  
o celosvětovém zhoršení vývoje trhu polovodičů. K prudkému poklesu poptávky, ale i cen  
na trhu polovodičů došlo ve 3. čtvrtletí obch. roku 2000/2001 oproti minulému o 60 miliard 
US dolarů (pokles o 30 %). Další pokles byl následně způsoben i teroristickými útoky 
11.9.2001. 
 Obrat společnosti za obchodní rok 2000/2001 (k 30.9.) byl 2,5 mld. Kč, což bylo ještě 
o 0,5 mld. Kč více než v předchozím roce. Za poslední tři měsíce roku 2001 byl obrat 
vzhledem k tomu, že již nebyla poptávka jen 210 mil. Kč. V současné době (březen 2002)  
se situace již zlepšuje a výroba se zase rozbíhá. 
 V březnu 2001 bylo dosaženo maxima v počtu pracovníků – 1 167. Výše uvedený 
pokles poptávky měl za následek propouštění, hlavně těch pracovníků, kteří měli smlouvy  
na dobu určitou. K 30.9.2001 nastlala první vlna propouštění. K 31.12.2001 bylo dosaženo 
stavu 822 zaměstnanců. K 1.1.2002 došlo ke druhé vlně propouštění na současný stav 666. 
 
Tyco Electronics EC Trutnov 
 
 Výrobky trutnovské Tyco Electronics (produkce nových generací) najdeme 
v mobilních telefonech, komunikačních sítích, telefonních ústřednách, počítačích, 
automobilech všech typů, v myčkách nádobí, v domácích spotřebičích. Základ produkce tvoří 
automobilní a komunikační relé. 
 Události jednotlivých měsíců roku 2001 podniku Tyco: Leden – ruší se píchací karty  
a přechází na nový způsob značení prac. doby pomocí magnetických karet a čteček, nárok  
na dovolenou bez rozdílu věku a odprac. let 5 týdnů, vytvořen nový pracovní tým 
„Produktivita“ (témata úspor, racionalizace, zlepšovací návrhy aj.), stěhování firmy Infineon 
z areálu Tyco, stěhování výrob do uvolněných prostor po Infineonu, umožněna praxe třem 
postiženým studentům z OA Janské Lázně, nainstalována elektronická evidence 
dokumentace. Únor: Firemní ples – výtěžek ve prospěch tělesně postiž. dětí (spec. sedačky), 
podepsána smlouva s novým operátorem Eurotel, udělena „Cena Q1 – přednostní dodavatel 
firmy Ford.“ Březen: Prezentace projektu SAP. Duben: Exkurze posluchačů Technické 
univerzity v Liberci, rekonstrukce plochy před vstupem do budovy SO 11 v prostoru ramp  
a parkoviště. Květen: Zavedena přísná úsporná opatření, setkání s představiteli města (akce 
Projekt rozvoje města). Červen: Rozšíří se know-how Trutnova, z Berlína převzata 
odpovědnost za vývoj sériově vyráběných relé AUT, vývoj nových výrobků společně 
s Berlínem. Červenec: Snižuje se zakázková náplň výroby MRP 2, začíná propouštění 
pracovníků (20), z organizačních důvodů. Srpen: Jednání o převodu výroby z HTS 



Neunkirchen a MT2 z Axicom. Slavnostní předání „Ceny Q1 – přednostní dodavatel firmy 
Ford,“ nápravná opatření (anketa „Spokojenost spolupracovníků,“ další propouštění. Září: 
Potřeba nižší produkce se řeší tím, že pracovníci zůstávají doma za náhradu mzdy dohodnutou 
s odbory, uzavírá se obchodní rok 2000/2001, další propouštění. Říjen: Finanční podpora těm, 
kteří se podíleli na likvidaci následků terorist. útoku 11.9.,  informování zaměstnanců  
o výsledcích firmy a plánech do budoucna, řešení nedostatku zakázek – pracovníci Tyco jsou 
zapůjčeni na výpomoc do ZPA, personální změna (do funkce gen. ředitele uveden Gerhard 
Meyringer), další propouštění. Listopad: Začíná diskuse na téma „Firemní strategie,“ proběhl 
audit kvality (celkově firma obstála), proběhl audit životního prostředí ISO 14001 (pozitivně), 
převádí se výroba MTS ze Švýcarska. Prosinec: Exkurze posluchačů ČVUT Praha, plánuje se 
výrazné snížení pracovníků ve výrobě MRP2, účetní předaudit firmy Price Water House 
Cooper (bez problémů). 
 Rok 2001: Průběžně probíhala praxe žáků SPŠ a SOU Trutnov, úzká spolupráce 
s Technickou univerzitou v Liberci, se SPŠ a SOU Trutnov, firma sponzoruje sport, kult.  
a charitativní aktivity. 
 
Siemens Nízkonapěťová spínací technika 
 
 Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o. Trutnov v roce 2001: V tomto roce 
zaznamenala firma v některých oborech útlum, v některých ale i prudký rozvoj.  
 Pokračovalo předávání některých technologicky nenáročných výrob českým 
výrobcům, které se Siemensem kooperují. Např. do firmy Hards v Hajnici byla převedena 
výroba pomocného kontaktu Sirius. Znamenalo to ovšem snížení počtu zaměstnanců 
v Siemens o 30 v Trutnově. 
 Prudký rozvoj zaznamenala v roce 2001 výroba transformátorů. V červenci byla dána 
do provozu nová výrobní hala „výrobna transformátorů a tlumivek“ v najatých prostorách 
firmy Prátr v Poříčí. Velikostí ji lze přirovnat k polovině výrobní haly ve Volanově. 
V třísměnném provozu zde pracuje na 150 zaměstnanců. 
 Nárůst výroby transformátorů vyžadoval nejen nové pracovní síly v dělnických 
kategoriích (byly z větší části převedeny z útlumových programů), nýbrž i kvalifikované 
techniky (absolventy průmyslových a vysokých škol). Byl dán základ vzniku vývojového 
oddělení transformátorů. 
 Do výrobní haly ve Volanově byla převedena z USA výroba elektronického 
přepěťového relé 3 RB 10. 
 I přes některé rozvojové programy realizované v roce 2001 došlo v tomto roce 
k útlumu některých klasických výrobních programů, který ve svém důsledku představoval 
absolutní úbytek 70 pracovníků. 
 Během roku 2001 byly položeny základy přeměny firmy Siemens Nízkonapěťová 
spínací technika Trutnov z čistě výrobního závodu na výrobní závod s vlastním vývojem. 
Ekonomicky je závod úspěšný – vede si se ziskem. 
 
ABB, s.r.o., provozovna Trutnov 
 
 Pro společnost ABB, s.r.o., byl rok 2001 opět rokem významných změn, které se 
dotkly i aktivit v provozovně Trutnov. Na základě analýzy pozice ABB na světovém trhu 
rozhodlo vedení ABB Group transformovat společnost na zákaznicky orientovanou. 
K 1.7.2001 vzniklo 6 divizí, z nichž 2 se orientují na výzkum, vývoj a výrobu výrobků, které 
jsou dále využívány ve čtyřech zákaznických divizích. 
 Mezi zákaznické divize patří i divize Utilities, do které byla začleněna i trutnovská 
část společnosti ABB. Převážná část roku 2001 byla věnována této transformaci tak, aby  



od 1.1.2002 pracovala společnost již podle nového uspořádání.  
 Úkolem divize Utilities je zajistit dodávky všech výrobků, systémů a služeb  
ze skupiny firem ABB zákazníkům, kteří patří do následujících odvětví: Výroba, přenos  
a distribuce elektrické energie (ČEZ, ČEPS, REAS-y). 
 Vodárenství a plynárenství (VAK, Transgas, Plynárenské distribuční společnosti). 
 Doprava (Metro, Dopravní podniky, České dráhy). 
 
 Za účelem udržení nebo zlepšení našeho postavení na trhu v ČR (uvádí představitel 
ABB ing. Nosek) jsme v červnu 2001 uspořádali již počtvrté tradiční Dny otevřených dveří 
ABB nazvané „Open House 2001.“ Více než 600 zákazníků z ČR a Slovenska mělo možnost 
seznámit se během dvou dnů nejen s technickými novinkami z oboru dodávek produktů  
a systémů pro energetiku a průmysl, ale poznat také krásy Trutnova a jeho okolí při 
doprovodných programech – tradiční návštěvy pivovaru, pevnosti Stachelberg, jízdy parním 
vlakem na trase Trutnov-Žacléř, procházky po naučné stezce k roku 1866 a další. Společenská 
část akce proběhla na zámku v Novém Městě nad Metují. 
 Podobný účel měla i účast ABB na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
v září, kde byly prezentovány nejen nové výrobky, ale i možnosti využití informačních 
technologií v energetice a průmyslu. 
 Lze říci, že rok 2001 byl v pořadí již 9. rokem, úspěšným rokem společnosti ABB 
v Trutnově. Jsou předpoklady, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu navzdory 
pokračující krizi většiny průmyslových odvětví v ČR. 
 
Ekvita, s.r.o. 
 
 V roce 2001 pokračovala firma Ekvita, s.r.o. v trendu a strategii z roku 2000 – odklon 
od textilního průmyslu (strojírenství) a zaměření se na přesné obrábění a kompletaci 
montážních celků. Firma se snažila o větší diversifikaci výrobních programů tak, aby objem 
jednoho zákazníka nepřerostl hranici 30 % a neohrožoval tak stabilitu firmy. 
 Vývoj 1. pololetí 2001 byl velmi pozitivní, ale postupem času s neustále posilující 
CZK vůči EUR a celosvětovou recesí prakticky ve všech oblastech strojírenství docházelo 
k propadu zakázek a zhoršovala se i ekonomická stabilita. Přesto firma zakončila rok 
v černých číslech a na rozdíl od řady významných trutnovských firem neomezovala výrazně 
výrobu, ani počet pracovních sil. 
 Firma i po devíti letech existence prokazuje stabilitu, kterou obvykle firmy v oblasti 
strojírenství nejsou schopny dlouhodobě udržet. Problémem zůstává nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil pro strojírenské obory, které neřeší ani učňovské školství a už 
vůbec ne pracovní úřady. 
 Výrobní program zůstává v sortimentním dělení jako v roce 2000. Firma se znovu 
snaží o vývoj vlastního produktu, který od skončení výroby čerpadel „Ekonomik“ nemá. 
 Současný výrobní program tvoří: soukací stroje pro polyamidová vlákna, výroba 
řezacích válců pro skartační stroje na likvidaci dat, stroje pro zpracování starého kartonu – 
Pack Master, převodovky pro malou mechanizaci Adria, lisy na zpracování papírové drtě  
ze skartačních strojů. 
 Firma Ekvita zůstává i nadále významným zadavatelem práce pro řadu dalších firem 
v našem regionu a díky neustále se zlepšujícímu technologickému vybavení a kvalitě 
produkce rámec regionu překračuje. Tržby firmy v roce 2001 byly při obdobném složení 
zakázek nižší než v roce 2000, což bylo prakticky způsobeno (ovlivněno) znehodnocením 
EUR vůči CZK o 11,6 % v průběhu roku. Toto postihlo v ČR všechny exportující firmy, jež 
realizují vysoké procento obratu na zahraničních trzích a využívají domácích surovin. 
 Ředitelem společnosti Ekvita je Jaromír Jeleček. 



 
ZPA CZ, s.r.o. 
 
 Výsledky, kterých dosáhla firma ZPA CZ, s.r.o. v roce 2001: 
 V tomto roce došlo poprvé v novodobé historii ZPA k tomu, že zařízení HDO 
(hromadné dálkové ovládání) přestalo být nosným oborem firmy s největšími tržbami. 
Nosným oborem se stala výroba elektroměrů, která po dvou letech od zahájení výroby 
dosáhla objemu 40 % celkových tržeb, zatímco stagnující výroba HDO přijímačů dosáhla 
pouhých 35 %. 
 Firma uvedla na trh nové tyly elektroměrů. Dosáhlo se toho, že ve vztahu 
k poskytovateli licence(švýcarská firma EMV) se staly ZPA rovnoprávným partnerem, což 
bylo i smluvně zakotveno v příslušných dokumentech. 
 V současnosti leží vývoj nových elektroměrů zcela na ZPA CZ, švýcarská firma je 
pověřena vývojem variant a specialit k těmto elektroměrům podle individuálních požadavků 
zákazníků. Ukazuje se, že pro udržení se na trhu musí firma každý rok přicházet se zcela 
inovovanými typy elektroměrů a stále tak doplňovat základní výrobkovou řadu. To klade 
zcela mimořádné požadavky na vývojové oddělení, na kvalifikaci a motivaci příslušných 
pracovníků. 
 V roce 2001 byla otevřena montážní dílna na montáž HDO přijímačů v Srbsku. Je to 
již třetí montážní provoz po Slovensku a Polsku. 
 Hospodářské výsledky roku 2001 vykazují mírné navýšení ve většině ukazatelů oproti 
roku 2000 – tržby o 10 %, tržby na pracovníka o 2 %, přidaná hodnota o 3 %. Počet 
pracovníků zůstal zachován. 
Tržby z výrobků činily v roce 2001   358,700.000 Kč 
Přidaná hodnota     161,200.000 Kč 
Zisk         58,400.000 Kč 
Tržby na pracovníka                    1,087 tis. Kč 
Přidaná hodnota na pracovníka     488,05 tis. Kč 
Počet pracovníků            330 
 
Z historie ZPA CZ, s.r.o. Trutnov: 
 V roce 1993 se státní podnik ZPA rozdělil na tři nezávislé subjekty – Siemens 
Elektropřístroje, s.r.o., ABB Energo, s.r.o., ZPA, s.p. Trutnov. V roce 1994 vzniká samostatní 
firma ZPA CZ, s.r.o. 
 Ta se stává vedle zahraničních podniků ABB a Siemens, které ve společném areálu 
začaly působit, rovnocenným subjektem s tím, že je ryze českou firmou bez zahraniční účasti. 
 Reorganizací nebyla narušena kontinuita a byla zachována dlouhodobá tradice 
elektrotechnického zaměření a odborného personálního obsazení firmy. Hlavní náplní práce 
firmy se stala výroba přijímačů HDO, která trvá dodnes. Současná produkce je díky 
technickým parametrům a kvalitě srovnatelná s produkty renomovaných evropských výrobců. 
 Hromadné dálkové ovládání (HDO) slouží k systémovému řízení odběru elektrické 
energie v elektrizační soustavě (přepínání tarifů, blokování, dálkové zapínání a vypínání 
skupin spotřebičů), k ovládání veřejného osvětlení nebo k signalizačním účelům. 
 K regulaci systémem HDO dochází v celých regionech a jeho využitím je docilováno 
rovnoměrnějšího a hospodárnějšího odběru elektrické energie. Od elektromechanických prvků 
použitých v prvních přijímačích HDO se postupně přecházelo na nové technické principy, 
klasické elektronické prvky jsou nahrazovány zákaznickými obvody, mikroprocesory a byla 
zavedena technologie osazování součástek SMT. Přijímače HDO nejnovější řady FMX 5xx 
umožňují programové nasazení (nastavení) kmitočtu a citlivosti na přijímací ovládací 
telegram, účinnou filtraci rušení ovládacího telegramu, odolnost proti atmosférickým vlivům, 



dovolují realizaci různých časových funkcí ve spojení s PC, např. monitorování přijímaných 
signálů, dálkovou parametrizaci, různé spínací programy, odloučenou inteligenci, využití 
různých protokolů dálkové parametrizace … 
 Roční produkce přijímačů HDO se přibližuje ke 100 tisícům kusů. Přijímače HDO 
pracují v zemích bývalé Jugoslávie, v Polsku a v některých zemích EU. Kompletní vývoj 
nových přijímačů HDO je zabezpečován odborníky firmy. 
 Na konci roku 1999 byla ve firmě zahájena výroba elektronických elektroměrů  
a v roce 2000 už představovala asi 30 % objemu produkce firmy. Aktuální zájem odběratelů  
o úsporné hospodaření s energetickými medii předurčují mj. nové nároky na měření odběru 
elektrické energie. 
 Minulostí se tak stávají všem odběratelům dobře známé elektromechanické 
elektroměry používané v průběhu téměř celého 20. století. Elektronické elektroměry, tvořící 
novou generaci v oboru měření odběru el. energie, plně využívají možností, které nabízí 
aplikace moderní součástkové základny včetně mikroprocesorů a speciálních obvodů,  
a možností, které nabízí současný software. Tyto prostředky výrazným způsobem zvýšily 
užitnou hodnotu elektroměru, neboť tento přístroj je schopen poskytnout komplexnější pohled 
jak na okamžité parametry el. Sítě, tak na širší škálu dlouhodobě sledovaných hodnot. Vedle 
těchto možností elektroměru se zvýšily i nároky na způsob odečítání naměřených  
a vypočtených hodnot z elektroměru. 
 Společnost ZPA CZ Trutnov vyrábí a nabízí ucelenou řadu elektronických 
jednofázových a třífázových jedno- až čtyřtarifních elektroměrů. Část jejich sortimentu je 
vyráběna v licenci švýcarské firmy EMU Elektronik a na vývoji části produkce se podílejí 
specialisté firmy ZPA CZ. I nadále se pracuje na vývoji dalších typů, a to jak směrem 
k jednodušším a levnějším přístrojům, tak směrem ke zvyšování užitné hodnoty a komfortu 
elektroměru. Elektroměry jsou určeny pro použití v oblasti fakturačního měření i jako 
vícefunkční měřící přístroje. Na požadavek zákazníka lze dodávat elektroměry s možností 
dálkového odečtu dat nebo ve spojení s přijímačem HDO. 
 Společnost ZPA CZ se stala moderní, ryze českou firmou, které se v současné náročné 
situaci tržního hospodářství daří držet krok s dobou. 
 Současný charakter výroby navazuje nejen na tradice, ale rozvíjí vlastní vývojovou 
základnu, významně investuje do moderní technologie, zavádí nové výrobky a trvale zvyšuje 
technickou úroveň produktů. Důraz je kladen na důsledné sledování kvality a dodržování 
pravidel ISO. S výrobky firmy je možno se seznámit na veletrzích v tuzemsku (MSV Brno, 
Ampér Praha) i v zahraničí. 
 Snahou zůstává, aby maximum domácností, chat a dalších objektů bylo vybaveno 
elektroměry a přijímači HDO od firmy ZPA CZ, s.r.o. Trutnov. 
 Podle sdělení gener. ředitele ZPA ing. Jaroslava Jirmana společnost exportuje 20 % 
produkce především do Švýcarska, zemí Beneluxu, Polska, na Balkán a na Slovensko. 
 
Texlen, a.s. 
 
 Jak si vedla v roce 2001 společnost Texlen, a.s. informoval průběžně v podnikových 
novinách Texlenský zpravodaj člen představenstva ing. Petr Vik. 
 Nový rok začal po zkušenostech z minulých let dovolenou – ve spojení s vánočními 
svátky a Novým rokem to bylo pro zaměstnance přijatelné. Samotný leden byl ekonomickým 
i obchodním prodloužením dobrých výsledků ze závěrů roku 2000. Pozitivní výsledky 
přinesla tradiční výstava domácího textilu Heimtextil ve Frankfurtu. 
 Únor začal útlumem poptávky zejména v sortimentu oděvních tkanin ze lnu, dochází 
k odložení dodávek armádě, ke zmrazení zájmu amerických zákazníků o metráž pro domácí 



účely. Posilování koruny má za následek, že i za vyšší ceny dosažené u zahraničních 
zákazníků se inkasovalo méně. Dílčím úspěchem bylo zavedení výroby žakárských ubrusů  
a ubrousků pro pivovary ve spolupráci s firmou Dewtex. 
 V březnu se potvrzuje očekávaný růst nákladů, až na nižší růst cen vlákna z dovozu. 
Koncem března celková ztráta, i když nevelká. Výroba přízí i tkanin dosahuje nižších hodnot 
než v předchozích letech. Nedaří se zajistit snížení zásob. Proto byla učiněna řada opatření, 
která by v budoucnu měla vést k lepšímu vývoji v zásobách a následně v operativní finanční 
situaci. 
 I když v dubnu situace na trhu nedoznává zlepšení, lze částečně po veletrzích módního 
zboží ve Francii a Itálii a po jednání se zástupci dodavatelů do amerických prodejních sítí 
vysledovat určitý trend obnovení poptávek na příští sezónu. Potěšitelné je zjištění, že řada 
zákazníků, která dříve dávala přednost v objednávkách laciného zboží z nejvýchodnější 
Evropy a z Asie, se vrací v Texlenu, aby zde našla spolehlivost v dodávkách, byť za vyšší 
cenu. Pozitivně lze hodnotit náběh dodávek pro armádní účely a také zajištění výrobní náplně 
pro žakarské stavy do konce roku. Podařilo se zastavit jeho ztrátovost – „rozjet“ stavy Rűti, 
instalovat stav Dornica šíře 230 cm, obstarat žakarský stroj Bonas.  
 Přestože dubnová účetní závěrka přinesla pozitivní zprávu o zastavení ztráty 
z předchozích dvou měsíců, rozhodlo vedení společnosti o zpracování rebilance plánu. To 
znamená ústup ze závad, které schválilo představenstvo pro rok 2001 – dosáhnout zisku 
v objemu 20 mil. korun za celou skupinu, avšak řešit hlavně okolnosti, za jakých bude 
základních cílů dosaženo. Nelze připustit další zvýšení zásob, je nutný jejich pokles. Je třeba 
provázat plán reálného prodeje (dosáhnout obratu přes 1 mld) s kapacitami výroby, zejména 
tkalcoven. (Situace v květnu nezavdává žádný důvod k panice.) 
 V červnu sezóna módních tkanin 2000/2001 definitivně skončila. Byl ve znamení 
výrazného proniknutí na francouzský trh. Studené jaro však způsobilo, že z této sezóny zbyly 
značné neprodané zásoby. To nepochybně ovlivní na trhu náběh dodávek z nové výroby 
v další sezóně. Ale dobrou zprávou je, že se daří hledat i nové odběratele i na jiných trzích. 
Nelze opominout ani Itálii, kde není jednoduché obchodovat. Rýsují se slušné dodávky  
do USA. 
 Opakující se letní pokles poptávek po lněných oděvních tkaninách vede k přemýšlení, 
čím v těchto měsících lnářský sortiment nahradit. Bude to spíše bavlna než vlna, mohou to být 
pestré tkaniny, košiloviny, manšestry. Pomoci by v tom mělo nově instalované vzorovací 
snovadlo. Pro letošní léto však není Texlen na tuto situaci ještě dost připraven – nezbývá než 
rozhodnout o určitém omezení směnnosti a souběžné výrobě na sklad v těch standardech 
tkanin, které by se mohly v příští sezóně uplatnit. 
 
 Červenec i v roce 2001 s problémy – malá fakturace (40 mil. Kč, méně než 50 % 
běžné úrovně) v době dovolených, které odběratele nezajímají, nejsou přístupni na posunutí 
dodávek na srpen. Dobré bylo, že už koncem července hlavní odběratelé i noví zákazníci 
přesně formulovali své představy o budoucí sezóně. Naděje na zlepšení ožila o více než měsíc 
dříve. 
 Přestože společnost nechtěla připustit navýšení zásob, překročila jejich celková 
hodnota k 31.7.2001 půl miliardy korun. Je to i daň za to, že se nesnížila na minimum výroba 
podobně jako v roce 1999. 
 V srpnu by to chtělo nabrat tempo jako ve vrcholné dodávkové sezóně – aby se snížily 
zásoby, zaplatily dluhy. Řešit i jiné problémy tak, aby se všechno stihlo a uspokojilo co 
nejvíce zákazníků. Předpoklady pro to jsou. Texlen má zajímavější sortiment, a to i cenově. 
 
 První pololetí roku 2001 nebylo vůbec snadné. Roční obrat kolem jedné miliardy je 
zajišťován způsobem, který přináší problémy finanční i vztahové. Nejistota léta, malé 



zakázkové krytí, opatrnost zákazníků na jaře, neostatečné čerpání kapacit a zpomalení 
finančního výkonu firmy se rok co rok opakuje. Proto je nutné hledat nějaké systematické 
řešení. 
 A ještě k dovoleným? Postup vedení Texlenu při stanovování termínů dovolených 
v posledních letech není ničím jiným než snahou najít optimum v této otázce. Aby dovolená 
chod firmy narušila minimálně, aby na ni v žádném případě nedopláceli zákazníci, aby se ale  
i zaměstnanci společnosti mohli skutečně odpočinout v termínu, který bude přijatelný i pro ně. 
Celozávodní dovolená ano či ně? A kdy? Má svá pozitiva i negativa. Vyřešení těžké a v obou 
případech složité. 
 
 Září nevypadalo vůbec dobře. Fakturace malá, inkaso žalostné, zásoby tkanin rostou. 
A ke všemu skoro celý měsíc prší. Deště přestaly až v říjnu. A co se lnem, který leží už měsíc 
vytrhaný na poli, nemůže být obrácen. Další problém,  jako zajistit dostatek hlavní suroviny 
pro podnik. 
 K radostným událostem měsíce patřilo dokončení rekonstrukce střechy nad hlavní 
budovou přádelny v H. St. Městě – kolaudace 20.9. Kromě střechy byl opraven i plášť celé 
hlavní budovy směrem na zadní dvůr. 
 Měsíc říjen to podniku konečně vyšlo – fakturace 130 milionů Kč bez DPH. 
Několikrát zaplnily nádvoří Texlenu na Horské ulici kamiony, aby po naložení na závodech  
tu byla provedena kontrola odbavení a jejich řidiči vybaveni dokumenty k nákladu. V jednom 
kamionu bylo zboží v hodnotě až osmi milionů korun – a některý den tu stály až tři najednou. 
I s tou katastrofální sklizní to nakonec ještě přijatelně dopadlo. Vlákno sice žádná sláva, ale 
bude nutné zkusit vyrobit i z něj dobrou přízi. 
 Listopad vyzníval nadějně, že i letos vše dobře dopadne. Velká fakturace v říjnu 
pomohla výrazně zlepšit finanční situaci společnosti.  Velká část expedic – pro Američany, 
Koutného, faktoring na Coline aj. – je s velmi příznivými platebními podmínkami, takže už 
v první dekádě může Texlen v listopadu pokrýt všechny nutné platby. Se znalostí plánu 
fakturace a krátkodobých finančních bilancí lze očekávat celkem dobrou situaci až do prvních 
měsíců příštího roku. A podaří-li se zajistit větší fakturaci i na leden a únor 2002, mohlo by to 
být finančně dobré i dál. 
 V polovině listopadu po zajištění účetních hodnot je o další důvod k dílčímu 
uspokojení. Je zřejmé, že bude splněn plán zisku za rok 2001, že listopad, který by mohl být 
stejně dobrý jako říjen, vytvoří předpoklad k tomu, že ani „kratší“ na hospodářský výsledek 
horší prosinec tento dosavadní zisk nezhatí. 
 Přínosem byla i instalace aparátu firmy Scholl v Bělidle na barvení malých partií 
příze. Tato investice je velmi důležitým doplňkem vzorovaného snovadla, která by měla 
zvýšit akceschopnost podniku při výrobě pestře tkaného zboží, které by mělo být podmínkou 
dodávek v příští sezóně. 
 Nenastanou-li v prosinci nepředvídané okolnosti, je předpoklad dalšího zvýšení 
hodnoty fakturace a vyexpedování většiny zboží v dostatečném předstihu před Vánocemi.  
Ke možné ovšem, že některé provozy budou muset jet i mezi svátky. Může k tomu dojít 
hlavně v přádelně, kde už v listopadu bylo nutné k zajištění některých zakázek dovézt lněnou 
přízi odjinud, i když naše příze je většinou lacinější a lepší, jiné volby nebylo. 
 
 V prosincovém čísle Texlenského zpravodaje zveřejnil ing. Vik očekávané výsledky 
roku 2001. Věří, že se nebudou příliš odchylovat od připravované zprávy pro valnou 
hromadu. 
 Výsledek výroby přízí je letos velmi dobrý – vyrobilo se mnohem více jemných přízí 
než loni. I když koncem roku bylo třeba dovézt určitý objem těchto přízí, jejich nákup mohl 
být omezen n minimum. Podařilo se zvýšit i produktivitu práce. 



Plnění jednotl. ukazatelů v roce 2001 (v závorce rok 2000): 
Třený len 475 t (696), vochlovaný len 980 t (1165), lnářská příze 1380 t (1605), vochlovaná 
koudel 380 t (420), lnářská příze v Mm 20 250 (21 826), skané nitě 510 t (610), tkaniny režné 
v Mm 9 250 (9 930), tkaniny upravené v km 10 500 (11 460), kusové výrobky v tis. ks 7050 
(8190), výroba konfekce v km – obruby 18 400 (21 267), obrat v tis. Kč 1 000 000 
(1 078 823), hospod. výsledek v tis. Kč 25 000 (23 295). 
 Výroba a úprava tkanin se letos nevyhnula velkým výkyvům. Úpravny díky 
mimořádným směnám, sobotám i nedělím byly schopny reagovat na výkyvy. 
 Koncem roku byla problémem nenaplněnost konfekcí. Zaměstnankyně byly převáděny 
na jiné úseky, musely být vybírány dovolené a dokonce i pozastavena výroba a vyplácena  
60 % náhrady. 
 
 Obrat za rok 2001 bude zřejmě o dost nižší než v roce 2000. Již první pololetí bylo 
slabší z důvodu dříve ukončené sezóny nákupu lněných oděvních tkanin a pozastavení 
dodávek armádě. Léto bylo hodně špatné – hlavní sezóna se však povedla. Bude to miliarda 
nebo ne? Centrální banka prováděla nepochopitelnou kursovou politiku. Kdyby kurs za jedno 
Euro nebo dolar byl o 1 Kč vyšší, zvýšil by se obrat o 20 milionů korun. O to nakonec mohl 
být větší zisk. Odhadnout se dá na 20-30 mil. Kč. S tímto problémem se podnik ale vyrovná. 
Přes řadu objektivních i subjektivních potíží však Texlen nepropadl. 
 Jaká jsou východiska a podmínky pro sestavení plánu na rok 2002? 
 Za předpokladu splnění plánovaného hospodářského výsledku na všech organizačních 
jednotkách bude hranice jedné miliardy tržeb za zboží a služby opět překročena. 
 Texlen má silný okruh stálých zákazníků, odběratelů oděvní metráže, kteří jsou 
schopni svými zakázkami vykrýt výrobní možnosti v 1. a 4. čtvrtletí. 
 Příští sezóna módního lněného zboží bude patrně převážně o pestrých tkaninách 
z barvených přízí, a to na úkor zboží uni barveného.  Pro 2. a 3. čtvrtletí bude nutné hledat 
nosné prodejní a výrobní programy, plán výroby a obchodu. 
 Rok 2002 je nutné plánovat jako rok další stabilizace finanční situace firmy. Kromě 
přísné regulace všech druhů nákladů musí plán obsahovat zásadní snížení svatu zásob, 
především zboží, hotových výrobků a polotovarů vlastní výroby. Musí také počítat  
se snížením objemu nekvalitní výroby. 
 Plán roku 2002 musí také nalézt východiska ze situace vzniklé špatnou úrodou lnu 
nejen v ČR, ale i v celé Evropě. 
 
 Co vyplývá (po auditu) ze zprávy o plnění podnikatelského záměru společnosti 
Texlen, a.s. v roce 2001? 
 Po splnění cílů restrukturalizačního programu, uskutečněného v celé skupině podniků 
Texlen již v roce 2000, byla podnikatelská činnost společnosti Texlen v roce 2001 zcela 
oproštěna od hlavní textilní výroby a předmět činnosti byl orientován na aktivity obchodního 
a řídícího charakteru. Z výrobních činností byly provozovány pouze obslužné činnosti  
pro text. výrobu, reprezentované výkony centrálního střediska oprav a údržby. 
 Společnost získala v roce 2001 do svého vlastnictví vlastní akcie v počtu 24 390 ks,  
a to nákupem na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Postavení společnosti 
Texlen ve skupině podniků Texlen je určeno především její majetkovou účastí na podnikání 
výrobních společností ve skupině, a to: 100 % podílem na kmenových akciích společností 
Texlen – Lena, a.s. a 96,73 % podílem na kmenových akciích společnosti Texlen – Přádelna, 
a.s. 

Základní teze podnikatelského záměru skupiny podniků Texlen byly rozpracovány  
do ročního plánu skupiny a byly charakterizovány těmito úkoly: realizovat tržby externím 
odběratelům v minimální výši 1 mld. Kč, udržet hmotnou výrobu v úrovni roku 2000, snížit 



počet pracovníků meziročně o 5 %, zajistit zisk před zdaněním min. 20 mil. Kč, hledat a 
postupně připravit nové formy odměňování, založené na skupinových a týmových principech. 
 Již předem bylo známo, že tyto úkoly budou plněny ve zhoršených podmínkách, 
charakterizovaných výrazným zvýšením světových cen text. surovin, především lnářských, 
chemikálií, paliv a energií. Nemohlo se počítat s dalšími nepředvídatelnými vlivy – 
katastrofální úroda lnu ve všech pěstitelských oblastech Evropy a především pak postupné 
zpevňování kurzu koruny k EUR, které činilo od data schválení plánu 5 %. Proto musel 
Texlen své záměry částečně korigovat, především v rozsahu hmotné výroby. Operativně 
přijaté změny neznamenaly změkčení kvalitativních ukazatelů podnikat. záměru, ani  
prováděcího plánu – byly kryty rezervami v příslušných částech plánu. 
 Celkové externí tržby skupiny podniků Texlen přesáhly v roce 2001 hranici jedné 
miliardy – dosáhly 1 035 505 tis. Kč. Počet pracovníků opět meziročně poklesl – o 5 %. Počet 
pracovníků z 1 605 pracovníků v roce 2000 na 1 533 pracovníků v roce 2001. Skutečně 
vytvořený zisk před zdaněním 20 327 tis. Kč. 
 
HACAR, a.s. Hradec Králové, závod Trutnov 
 
 Hacar, akciová společnost, Hradec Králové zahrnuje tři závody – kromě Hradce 
Králové Hořice v Podkrkonoší a Trutnov. Předmětem činnosti je výroba nástaveb nákladních 
a užitkových automobilů, jejich prodej a opravy. Ve východočeském regionu reprezentuje 
Hacar největší výrobce nákladních vozidel v České republice – společnosti Daewoo Avia  
a Tatra. 
 Kvalitní prodejní služby zabezpečují autosalony o prodejní ploše 250 m2 v Hradci 
Králové a 200 m2 v Trutnově. Toto zázemí umožňuje akciové společnosti HACAR předvést 
zákazníkovi výrobky na úrovni. 
 Při koupi vozidla i skříňových nástaveb lze využít výhodného financování 
prostřednictvím smluvních leasingových společností, a to nejen vozidel nových, ale i vozidel 
po gener. opravě.  
 S prodejem neoddělitelně souvisí i další poprodejní služby, záruční opravy, 
opravárenství, rychlý servis a prodej náhradních dílů ve třech prodejnách uvedených závodů. 
 Servisní středisko montuje také autodoplňky a je připraveno i na individuální úpravy 
vozidel, skříňových nástaveb, lakování, klempířské a čalounické práce. 
 Skříňové nástavby Hacar jsou buď celopanelové, složené z celoplošných 
sendvičových panelů, vyráběných metodou vakuového lepení nebo s ocelovou kostrou. 
Všechny pak v kategoriích: přepravník, zateplená, izotermická nebo mrazicí skříň. 
 
 V roce 2001 měl trutnovský závod 17 pracovníků, z toho 11 výrobních dělníků 
s průměrnou mzdou kolem 11.000 Kč. 
 Kromě výše uvedené činnosti provádí opravy osobních a nákladních aut běžných 
soukromých zákazníků. 
 Ředitelem trutnovského závodu je od roku 2000 Josef Kříž. V roce 2001 byl podnik 
ještě ztrátový (ovlivněno zrušením závodu v Libči), rok 2002 (v pololetí) je už ziskový. 
 
Dukla CZ, s.r.o. Trutnov 
 
 Dukla CZ, s.r.o. Trutnov vyrábí a dodává tlakové nádoby pro topné systémy, tlakové 
nádoby pro vodárny a čerpací stanice, tlakové nádoby pro kompresory a kompresorovny, 
aparáty pro úpravu vody, vzduchojemy, díly pro zhotovení potrubních tras úpraven vod. 
Výroba zahrnuje: 

Tlakové nádoby pro topné systémy - expanzivní nádoby s membránou od 2,5 bar  



do 10 baru 4-1000 litrů, exp. Nádoby s membránou pro solární systém 10 bar 40-50 litrů, 
akumulační nádrže pro nabíjecí systémy.  

Tlakové nádoby pro vodárny a čerpací stanice – nádoby s vakem pro vodárny  
do 1000 l, nádoby s membránou pro vodárny do 320 l, tlakové nádoby pozinkované  
bez membrány pro vodárny. 
 Aparáty pro úpravny vody – pískové filtry, dvouproudové dvouvrstvé filtry, 
univerzální změkčovací filtry, směsné filtry, ionexové filtry s interní regenerací, tlakové  
a beztlaké zásobníky, odplynovače, nádrže na chemické roztoky, injektory pro dopravu 
sypkých hmot, injektory pro dopravu a 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. 
 Vzduchojemy – jednoprostorové a dvouprostorové. 
 Díly pro zhotovení potrubních tras úpraven vod – potrubí ocelové, potrubí ocelové 
nerezové, potrubí ocelové pogumované, potrubí plastové, podpěry a závěsy potrubních tras. 
 Generálním ředitelem Dukly CZ, s.r.o. je Pavel Petkov.  



6. Příroda 
 
Leden 
 
 Leden ničím klimaticky nevybočil z průměru – teplotně byl slabě nadnormální, 
srážkově spíše podnormální. Na Nový rok je sice bílo, sníh drží, ale je ho pomálu. Silný ranní 
mráz -120. Další dny mazy polevují, 4.1. přes den +20. Od 5.1. rána kolem 00, přes den málo 
nad. 11.1. přibylo sněhu i mrazu, -50. 12.1. klesá teploměr k -100, mrazy vrcholí 16.1., kdy 
ráno -150. Další lednové dny už tepleji – ranní mrazy do -50, občas chumelí. 25.1. poprchává, 
po nočním dešti sníh mizí. Koncem měsíce už skoro žádný. 
 
Únor 
 
 Únor začal mrazivě. 2.2. -90, mrazivý vítr, sněhu přibývá. 5.2. zlobí obleva. 8.2. je  
po sněhu, přes den +50. V dalších dnech denní teploty málo nad 00. 14.2. jakoby už jarní den. 
Pěkně i v dalších dnech. 16.2. sice ráno -100, ale den znovu jarní. Slabé sněhové přeháňky 
18.2. -50C, 18.2. -80C. 20.2. sice přibylo sněhu, ale je mokrý, rozbředlý. 22.2. začíná 
chumelením, pokračuje i v další dny. Znovu bílá krajina. Koncem února se zima znovu 
připomíná mrazy kolem -150. 
 
Březen 
 
 Začátkem března polevují – až do 6.3. do -50. Sníh ubývá – občas prší se sněhem.  
7.3. ráno -110, večer -90. Obleva v další dny. Často prší. 19.3. přes den +80. Řídké sněhové 
přeháňky – sníh zdobí jen trávníky. Silné chumelení 20.3. Sníh nemá držení. 25.3.  
po celonočním dešti prší i přes den. Až koncem března sněhové přeháňky. Ranní teploty slabě 
pod 00, přes den málo nad 00. 
 
Duben 
 
 První dubnové dny poznamenaly ještě slabé mrazíky. Denní teploty ale dosahují  
až +100. 8. duben propršel. 10.4. večer ještě + 100. 13.4. překvapil slabý sněhový poprašek. 
Nový sníh i 14. a 15.4. Od rána 16.4. prší. 20.4. ještě -40, ale až do 24.4. ráno kolem 00C. 
15.4. polojasno, klidno, +150. Až do konce dubna přijatelné počasí. Polojasno, občas dešťová 
přeháňka. 30.4. jasno, přes den +180C. 
 
Květen 
 
 Květen začal skoro letně – tepoty kolem 200. Jasno. Odpolední bouřka 4.5. Další dny 
ochlazení (v bytech se topí), prší. Od 9.5. ranní teploty kolem 70, odpolední nad 150. 13.5. 
dokonce +80, občasné dešťové přeháňky. 19.5. po nočním dešti prší i přes den. Ráno jen +60, 
odpoledne +120. 20.5. polojasno +160. Polojasné dny až do 28.5. s denními teplotami kolem 
180. Poslední květnové dny poznamenává déšť. Přináší částečné ochlazení, 31.5. +120. 
 
Červen 
 
 Červen začal deštivě. Ještě 11.6. časté sněhové přeháňky. Ranní teploty kolem +50, 
většinou oblačno. Denní teploty k 150, přechodné ochlazení 11. a 12.6. (+90). 13.6. ale už zase 
180. 16.6. odpolední déšť s bouřkou. Až do 19.6. dešťové přeháňky, teploty 140 až 160. Prší  



i 20. až 22.6., ještě 23.6. celodenní déšť. Zlepšení počasí až 26.6., +180. Poslední červnové 
dny letní – teploty se blíží k 300 (27.6. 280, 28.6. 290, 29.6. 250). 30.6. 300C, ale k večeru déšť. 
A prší celou noc. 
 
Červenec 
 
 Červenec pokračoval deštěm. 1.7. +100, prší i přes den, denní teplota 200. Až do 6.7. 
pěkné dny, polojasno až jasno, teploty až 240. Mírné ochlazení 8.7., kdy znovu dešťové 
přeháňky, +180. 9.7. zataženo, déšť, 220C. Stejně i další dva dny. 10.7. ještě 220, ale 11.7.  
po vydatném dešti k večeru jen 130C. 12.7. ale už znovu letní čas. Polojasno, 220. 13. a 14.7. 
jasno. 15.7. ráno +180, přes den 250, v noci bouřka, déšť. Přinesly chladnější týden s teplotami 
120-160C, deště. Úpa bouří – velká voda z 21. na 22.7. odnesla část zařízení (železné 
konstrukce) rozestavěného mostu u zimního stadionu. 26.7. už zase jasno, teplo až k 300.  
Tak i v poslední červencové dny. 
 
Srpen 
 
 Jen první srpnové dny byly ještě tropické. 3.8. silná bouřka a déšť. Prší i 4.8., 160C.  
5. a 6.8. polojasno, kolem 170C. 8.8. prší celý den a přeháňky až do 11.8. Přinesly ochlazení 
v dalších dvou dnech (140C). Od 15.8. ale znovu tropická vedra s 280C. Poslední dny  
po silném dešti 27.8. citelné ochlazení. 28.8. ráno jen 30C, 29.8. v poledne jen 100C. 31.8. 
ráno 40, k večeru prší. 
 
Září 
 
 1.září plný deště – pršelo celou noc, celý den, +150C. 3.9. polojasno, 180C. 4.9. ráno 
90, přes den 140, navečer prší. 7.9. dopolední déšť, 160C. 8.9. déšť v noci pokračuje celý den, 
120. 16.9. ráno 50, přes den 80, prší. Celodenní liják i 18.9., teplota 80. Dešťové přeháňky s 120 
teplotou až do 23.9., kdy 160C. Prší i v předposlední zářijový den. 
 
Říjen 
 
 Říjen začal znovu s dešťovými přeháňkami, 120. Oteplení (3.10. 180C) vydrželo jen 
dva dny. 4.10. prší od rána až do samého večera. 7.10. polojasno, 180C. Tak ještě i 13.10. 
Další dny – bez deště s teplotou 120 – do 20.10. poznamenávají mlhy. Ranní teploty do +50C. 
Silný déšť 27. a 28.10. Poslední říjnové dny hezky. Klidno. 
 
Listopad 
 
 Začátek listopadu mokrý s ranními teplotami pod 3 stupně. 2.11. prší. I 5.11. Ráno jen 
+10C. 6.11. už první mráz (-3). 7. a 8.11. celý den prší. 9.11. ještě celý den kolem 00, 10.11. 
ráno už -70C, 11.11. -100, 14.11. -60, 15.11. -100C. Pak dny s ranními mrazy do 70C. 19.11. je 
teploměr celý den na nule, drobně prší. 22.11. déšť se sněhem po celý den. Mrazu přibývá – 
25.11. k večeru -100. 29.11. znovu déšť se sněhem, teplota 00C. 
 
Prosinec 
 
 1.prosinec ráno -40, přes den 00, v dalších dnech do -40. Sněhu přibylo 14.12. Drobně 
chumelí 11.12. Stejně tak 12.12. Silný mrazivý vítr a mráz (-150) poznamenaly 13.12. Mráz 



ještě i další den (-160) a pak už denní teploty do -40. 19.12. obleva, sněží. Hustě chumelí 
21.12., kdy ráno -120. Sněhu přibývá – barikády podél cest. Mrazivé předpovědi vyšly 
meteorologům o Vánocích. 24.12. -190C, sněhu přibývá, chumelí i v noci. I 25.12., tvoří se 
závěje. Mrazy nevelké (ráno do -60), ale sněhu kalamitně přibývá. Po sněhové kalamitě hrozí 
ledová – srážky namrzají. Takové množství sněhu tak jednou za deset let. 
 
Zemědělství 
 
Z trutnovského zemědělství v roce 2001: 
Farmers –  stavy zvířat: skot celkem 838 ks, krávy 520 ks 
  zemědělská půda 2058 ha, orná půda 260 ha. 
ZD Trutnov se sídlem ve Volanově – půda 548 ha. 
Beran Radim – zemědělská půda 8 ha Libeč, stavy zvířat: skot 10 ks, kráva 1. 
Matyska Otto – zemědělská půda 34 ha, stavy zvířat: kozy 8 ks, koně 7 ks. 
Real Trade, s.r.o. – zemědělská půda 894 ha, stavy zvířat: skot 319 ks. 
Raiterová Jaroslava, Lhota – zemědělská půda 17 ha, stavy zvířat skot 9 ks, krávy 6 ks. 
Brunát Jaroslav, Bojiště – zem. půda 11 ha, orná 7 ha. Obiloviny 6 ha, skot 4 ks. 
Čepelka Josef, Lhota – zem. půda 10 ha, skot 3 ks, krávy 1 ks, ovce 12 ks, koně 2 ks. 
 
 Sklizeň obilovin a řepky v roce 2001 na okrese Trutnov: 
Pšenice ozimá 3 114 ha, průměrný výnos 4,2 t/ha. Pšenice jarní 341 ha, prům. výnos 3,5 t/ha. 
Ječmen ozimý 809 ha, prům. výnos 4,1 t/ha. Řepka 1 643 ha, prům. výnos 2,4 t/ha. 
 
 Sklizeň ZD Trutnov: Pšenice 72 ha, prům. výnos 2,5 t/ha. Ječmen jarní 35 ha, 2,5 t/ha. 
Žito 27 ha – 3 t/ha. Oves 25 ha – 2,2 t/ha. Triticale 35 ha – 3 t/ha. 
 
 Okresní agrární komora konala valnou hromadu 27.1.2001 v Čisté v Krkonoších. 
Projednala zprávu představenstva za období od 4.11.2000, zprávu dozorčí rady OAK, 
vyhodnocení rozpočtu za rok 2000 a rozpočet na rok 2001, program OAK na léta 2001-2003. 
 Informace pro zemědělce přináší časopis OAK Trutnov „Krkonošský farmář.“ 
 V listopadu 2001 byly zveřejněny výsledky za hospodařící subjekty zjištěné zeměď. 
sčítáním Agrocensus 2000 k datu 30. září 2000 v Královéhradeckém kraji. 
 
Český svaz ochránců přírody při SLŠ 
 
 Český svaz ochránců přírody při SLŠ Trutnov čítal 23 členů. Jeho předsedou je  
Dr. Ing. Eugen Král, CSc. 
Činnost v roce 2000/2001:  
1. Výchovně vzdělávací (přednášky o životním prostředí a ekologii pro obyvatelstvo,  
v Čs. rozhlase, spolupráce na akci Den Země, aktivní účast na svazových projektech 
Ohrožené druhy dřevin, Formica, Bombus, Rak, Podpora hnízdních možností, Krajové odrůdy 
ovocných dřevin. 
2. Aktivní pomoc při ochraně přírody: Zalesňování imisních holin – Nasavrky 130 hodin. 
Pomoc při údržbě čistoty a zeleně ve městě – akce Clean up 23 hodin. Ošetření starých odrůd 
stromů – 10 hodin. Ochrana biodiverzity vyvěšení nových budek (12 ks) a vyčištění 
původních. 
3. Publikační činnost: Zhodnocení, posouzení a připomínkování stavebních projektů města – 
22 akcí. Ekologické poradenství obyvatelstva – 52 hodin. Spolupráce při výstavě květin 
v Trutnově – 10 hodin. Práce s mládeží – 22 hodin. 
4. Ostatní: Publikační činnost – Nika, Rotary News aj. Ekologické výstavnictví – KWF Celle. 



 
Základní kynologická organizace Trutnov 
 
 Základní kynologická organizace č. 302 Trutnov (ul. Za Náhonem v Dol. St. Městě), 
vedená Břetislavem Klomínským, měla v roce 2001 43 členů. Za její činnost zodpovídá 
sedmičlenný výbor. V ZKO pracovali 4 instruktoři výcviku, 3 figuranti 2. třídy. 
 Hlavní činností je sportovní výcvik psů – vyvrcholením byla organizace dvou zkoušek 
z výkonu podle Mezinár. zkušebního řádu IPO.  Zkoušek se zúčastnilo 12 psovodů a psů 
z trutnovské organizace a tři hosté. 
 ZKO pořádá pro zájemce z řad veřejnosti kurs základní výchovy a výcviku psů 
(absolvování přispívá k zlepšení chování neorganizovaných psovodů a psů). Kurz trvá  
tři měsíce – v roce 2001 se zúčastnilo 8 zájemců. ZKO provedla mj. ukázky výcviku psů  
na dětských dnech a soutěžích. Podílí se na výcviku psů Policie ČR. 
 K největším  sportovním úspěchům patřila účast B. Klomínského ml. na výběrových 
závodech a následně na Mistrovství ČKS mládeže s umístěním na 11. místě. 
 Výcvik ZKO probíhá dvakrát týdně – ve čtvrtek a v sobotu. 
 ZKO zajišťuje řádný chod klubu pravidelnou údržbou svého areálu u řeky, kde sousedí 
s vyhledávanou pěší zónou z Trutnova do H. St. Města. 
 
Psí útulek 
 
 Útulek pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově – Poříčí naproti Kaře za Úpou 
(otevřen začátkem roku 1999 nákladem dvou milionů korun): 
 V roce 2001 bylo v útulku umístěno 146 psů – za tři roky provozu útulku celkem už 
450 psů. Z uvedeného množství zůstávají v útulku déle než jeden rok 3 psi. Ze zdravotních 
důvodů musel být jeden pes utracen. 
 Čipování psů bylo zavedeno z všech psů, kteří procházejí útulkem. Tato služba je 
nabízena všem majitelům psů v Trutnově. Jedná se o označování psů radiofrekvenčními čipy 
Euro I.D.-Trovan. Mikročip je tvořen kapslí z bioskla o rozměrech 2x11 mm, v níž je uložena 
příjmová a vysílací anténa a diodová matrice nesoucí vlastní desetimístný neměnný 
alfanumerický ID kód. Mikročip je aplikován v jednorázové sterilní jehle pod kůži na krku 
psa. Tím je pes trvale označen a není možná jeho záměna s jiným psem. 
 Přibližně jednu třetinu opuštěných a zatoulaných psů si z útulku vyzvednou původní 
majitelé. Pro dvě třetiny psů se daří najít nové náhradní majitele zejména díky propagaci  
a nabízení psů s jejich fotovyobrazením v Radničních listech, na vývěsce v budově MěÚ  
a na internetových stránkách města. O psy v útulku se vzorně stará pí Zd. Moravcová. 
 V roce 2001 bylo v Trutnově evidováno 2 998 psů – poplatky za ně činily  
1,067.282 Kč. 
 
Trutnovští mykologové 
 
 Členové Mykologického kroužku se sešli v roce 2001 celkem jedenadvacetkrát 
s průměrnou účastí 13. V zimních měsících byly hlavní náplní schůzek přednášky o houbách 
doplněné promítáním barevných diapozitivů. Pokud rostly houby, probíhalo při schůzkách 
jejich určování – první se určovaly 9.4. a poslední 12.11. 
 Výroční schůze houbařů proběhla 25.2.2002 v budově MěÚ. Na ní bylo rozhodnuto 
v souvislosti s vysokým věkem velkého počtu členů o ukončení dosavadních brigád  
při vysazování stromků a při úklidu pasek po těžbě dřeva. 
 Zdařilá výstava hub proběhla ve dnech  25.-27.9. ve výstavních prostorách Nové 
radnice. Vystaveno bylo na 240 druhů hub. Výstava byla nápaditě obohacena květinovou 



výzdobou, Krakonošovou zahrádkou, pletenými postavičkami hub a řadou fotografií, 
především jarních hub. 
 Významnou akcí bylo předkolo pro celostátní soutěž „Ochutnávka hub“ pro rok 2002. 
Proběhlo 26.11. a do celostátní soutěže postoupily vzorky př. Jankovičové, Křovinové a 
Šnajdrové. Rok 2001 byl ukončen společnou oslavou houbařských Vánoc a Silvestra 7.12.05
 Členové Mykolog. kroužku Trutnov se zúčastnili řady akcí a soutěží jinde  
(v celostátním rozsahu v Chocni 20. a 21.1.2001). 
 V celostátní soutěži „Houba ve fotografii“ získali přední místa př. Kovač  
a př. Křovinová. 
 Zástupci Trutnova se zúčastnili i tradičních vycházek za houbami v Náchodě, Úpici. 
9.6. otevřeli trutnovští mykologové les vycházkou do okolí H. St. Města za účasti hostů 
odjinud. Vydařila se i akce v Chocni 5. a 6. července „Setí hub se sv. Prokopem.“ 4. srpna 
uspořádal kroužek letní vycházku do školního polesí SLŠ. Řada houbařských akcí proběhla  
i v září a nikdy při nich i vzdáleně od Trutnova místní houbaři nechyběli. 
 O houbařskou skříňku na Krakonošově náměstí  se obětavě starají manželé Křovinovi 
– vystavují tu právě rostoucí houby, v zimním období fotografie hub. Kroniku kroužku dobře 
vede př. Langrová. Přátelské styky s jinými houbařskými kroužky v kraji jsou tradiční.  
Mezi nejaktivnější členy trutnovského mykologického klubu patří ing. Stanislava Křovinová. 
 
Český svaz včelařů (ZO Trutnov) 
 
 Základní organizace Českého svazu včelařů Trutnova v roce 2001: 
 Přestože se prudký úbytek včelařů a včelstev v tomto roce zpomalil, znovu poklesl  
o tři včelaře. Příčinou je stáří včelařů, kteří už nestačí chovat včely a v rodinách včelaře už 
není náhrada, není nástupce, jak to bývalo v minulosti. Chybí dorost, dnešní mladí lidé mají 
jiné zájmy – počítače, motorismus, diskotéky.  Na školách chybí mládežnické včelařské 
kroužky – tam, kde je zájem mládeže, chybí zase učitelé – instruktoři. Tato situace není jen 
v Trutnově, ale v celé České republice. Zabýval se tím i VII. celostátní sjezd, který znovu 
uložil včelařským organizacím pečovat o mládež. 
 Problémem činnosti eventuálních kroužků mladých včelařů je vysoký nárůst nákladů 
v pořizování včelařského zařízení, včelařských potřeb – téměř o 300 %. Jde o vysoké ceny 
úlových soustav, nářadí, pomůcek, cukru apod. S mladými je třeba začínat už s novým 
moderním vybavením – staré úly a vybavení zděděné po otcích už nedostačuje. Perspektivu 
má růst produktivity, aby i v silné konkurenci přinášel chov včel zisk, který by převýšil 
ztrátový provoz. Výkupní ceny medu také už zastaraly – přitom vzhledem ke spotřebiteli  
to nelze jen řešit neúměrným zvyšováním cen. 
 
 Stát v posledních letech dotuje včelaře příspěvky na opylování a zazimování. 
V uplynulém roce činily tyto přímé dotace 170 Kč na včelstvo – včelaři trutnovské organizace 
dostali od státu téměř 150 000 Kč. Z toho příspěvku kryjí včelaři i činnost Okresních výborů  
a Ústředního výboru včelařů v Praze, Svépomocný fond, náklady na léky včel.  Režijní 
náklady rostou – cena cukru na dokrmení včel na zimu vzrostla ze 7.30 Kč na 20 Kč. Dotace 
jsou slíbeny ještě na rok 2002 a v přechodném období vstupu do EU. Potom silně klesnou. 
 V uplynulém roce usilovali trutnovští včelaři ve spolupráci s Okresním výborem 
včelařů o navázání naší spolupráce s polskými včelaři. Zúčastnili se i Celopolských 
včelařských dnů v Jelení Hoře v září. Sešli se tu i s německými, slovenskými, ukrajinskými  
a přirozeně především s polskými včelaři. Při této příležitosti byla předána zasloužilým 
chovatelům včel vysoká svazová vyznamenání. Z trutnovského okresu mezi třemi 
vyznamenanými byli Jaroslav Kerouš z Trutnova a ing. Jiří Novotný (ten kronikáři 



každoročně poskytuje podklady pro záznam do kroniky města). Byli oceněni stříbrným 
odznakem Za zásluhy o rozvoj mezinárodních vztahů. V roce 2002 má přijet recipročně  
do Trutnova zase polská delegace včelařů. 
 
 Protože v roce 2001 došlo k silnému rozšíření napadení včelstev roztočem Varoa 
destruktor (celosvětový parazit na včelách) nařídila Okresní veterinární správa Trutnov 
trutnovské včelařské organizaci plošné léčení. Náklady s tím spojené nesli chovatelé včel. 
Podařilo se dosáhnout mírného poklesu. Léčení bude pokračovat i v roce 2002 podle 
metodických pokynů Výzkumného včelařského ústavu v Praze. V roce 2001 se uskutečnila 
v trutnovské organizaci zajímavá přednáška ředitele Výzkumného ústavu včelařského. 
Zúčastnili se jí i  pozvaní členové z organizací Žacléř a Hostinné. 
 I letos se zapojili členové ZO do uspořádání výstavy „Svět květin“ v H. St. Městě 
vlastní expozicí. Výstavu navštívilo na 9000 lidí z celé ČR. Největší zájem byl o živé včely 
v proskleném úle, nové úly, různé včelařské potřeby. Lákala i ochutnávka medoviny, možnost 
nákupu medu, propolis a vosku. (I v roce 2002 se trutnovští včelaři této tradiční zahrádkářské 
výstavy zúčastní vlastní expozicí. Chtějí tu předvést i progresivní zařízení pro chov včel – 
zajistí p. Stránský z Horní Kalné.) 
 
 Výsledky chovu včel v roce 2001 v důsledku mokrého a studeného jara, zejména 
v době snůšky, byly nižší. Statisticky bylo vykázáno v průměru 8 kg medu na včelstvo. 
Všichni včelaři – Trutnov nevyjímaje – usilují o přímý prodej medu a včelích produktů přímo 
spotřebiteli a tím ušetřit náklady s překupníky, kteří pak med prodávají. Cílem také je získat 
stálou klientelu kvalitním medem, propolisem a voskem. 
 Ze včelařského centra v Praze je snaha omezit dovoz laciného dotovaného medu 
z cizích států, často nekvalitního. Bylo zjištěno, že u tohoto dováženého laciného medu byla 
kontaminace choroboplodnými zárodky. I proto snaha zvýšit produkci vlastní kvalitní výroby. 
 O významu medu už málokdo pochybuje – je nejen významnou potravinou, ale  
i lékem svými antibiotickými vlastnostmi. Chov včel zůstává nejhodnotnějším opylovačem 
rostlin – bez opálení není a nebude semen a tím vymizí i některé druhy rostlin. Význam 
opylovací činnosti v přírodě nelze dost ocenit. 
 Na zkvalitnění chovného standartu a rozchodu Kraňského plemene začali členové 
trutnovského ČSV ve spolupráci se ZO Dvůr Králové chovat včelí matky nákupem 
otevřených matečníků z Výzk. ústavu. Jde o mírné, nebodavé, přizpůsobivé a výkonné 
plemeno v souladu se směrnicemi EU. Tato činnost bude pokračovat i v roce 2002. 
 Na výroční členské schůzi 16.3.2002 byl vyznamenán odznakem a čestným uznáním 
„Vzorný včelař“ Josef Semerák z Poříčí u příležitosti jeho 90. narozenin. Velká práce  
pro včelařskou organizaci v Trutnově ing. M. Hoška, který léta pracoval ve výboru  
ZO Českého svazu včelařů (Jejich počet se snižuje na necelých 90.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lesy a parky města Trutnova 
 

     
 
 Příspěvková organizace Lesy a parky města Trutnova v roce 2001 spravovala majetek 
města – lesní půdní fond o výměře 2060 ha a budovy sloužící lesnímu provozu, městský park 
a městské hřbitovy. 
 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách činil 34,58 a přepočtený 
průměrný evidenční počet zaměstnanců 32,60. Z toho manuálně pracujících 20,72. 
 Práce těžebního charakteru a část pěstebních prací je prováděna dodavatelsky 
soukromými podnikateli. 
 Hospodářské výsledky: 
Celkové výnosy 21 180 000 Kč, z toho vlastní tržby 17 861 000 Kč, příspěvky Ministerstva 
zemědělství 3 319 000 Kč. 
Celkové náklady 21 045 000 Kč, z toho např. spotřeba materiálu 1 942 000 Kč, spotřeba 
energií 457 000 Kč, služby bez oprav 5 501 000 Kč. Nájem městu Trutnov 3 000 000 Kč. 
Hospodářský výsledek 135 000 Kč. 
 Investice do budov: rekonstrukce sociálního zázemí v areálu organizace 1 792 000 Kč, 
rekonstrukce hájenky Úpická 513 (protiradonová opatření) 1 026 000 Kč, stavba garáží 
v Úpické ul. (dofakturace) 140 000 Kč. Opravy budov: hájenka Volanov 26 000 Kč. 
 
Lesní hospodářství: 
Lesní půdní fond (LPF) se nachází na 19 katastrálních územích. Z obhospodařovaných téměř 
2060 ha tvoří 139 ha lesních porostů lesopark navazující na městský park. 
Pěstování lesa: 
Zalesňování – plocha téměř 25 ha, 132 000 sazenic, z toho 51 % melioračních a zpevňujících 
dřevin. Prořezávky – plocha 35 ha. Vysekávání plevelných dřevin 11,5 ha. Probírky do věku 
40 let – 21,5 ha. Ochrana lesních kultur – ožínání 110,5 ha, chemická ochrana proti buření  
7,5 ha, ochrana proti okusu zvěří 70 ha, oplocování 10,21 ha (délka 14,25 km), postřiky  
proti klikorohu 27 ha. 
Těžební práce: 
Těžba dřeva – celkem 12 345 m3, z toho 11 169 m3 jehličnaté, 1 176 m3 listnaté. Mýtní těžba 
8 348 m3 (13,89 ha), z toho nahodilá 327 m3 (2,03 ha). Předmýtní těžba 3 997 m3 (126,25 ha), 
z toho nahodilá 432 m3 (0,10 ha). 
Ochrana lesa: 
Ploskohřbetka – kontrola výskytu metodou půdních sond na jaře. Kůrovec – kontrola pomocí 
feromonových lapačů (41 ks) a lapáků (12,6 m3) vhodně rozmístěných na škůdcových 
atraktivních místech. Kontrola opětovného výrazného nárůstu stavu pilatky pochůzkovou 
metodou. Odstranění několika divokých skládek. 



 Dodávky dřeva (byly realizovány převážně na odvozním místě): Dodáno celkem 
11 298 m3, z toho jehličnatého 10 193 m3 a listnatého 1 105 m3 v celkové hodnotě více  
než 15 mil. korun (bez DPH). 
Vlastní spotřeba pro potřebu LPMT (oplocenky, deputáty, opravy cest, rekreačně-estetické 
prvky aj.) celkem 430 m3. 
 Dosaženo bylo průměrného zpeněžení 1 329 Kč/m3. 
Údržba cest: 
V roce 2001 byl přidělen příspěvek Mze na opravu vesty „Nad Lhotou“ ve výši 2,2 mil. Kč. 
Do rozvoje lesní dopravní sítě bylo na opravy lesních cest vloženo na 220 000 Kč 
z prostředků organizace. 
 Příspěvky: Ze státního rozpočtu (Mze) celkem 1,1 mil. Kč – pěstební činnost  
846 000 Kč, těžební činnost 255 000 Kč. 
 
Městský park 
 
 Rekreační funkce v lesoparku: Probíhala pravidelná údržba zařízení pro návštěvníky 
lesoparku – opravy a nátěry laviček, altánů, zábradlí apod. Pokračovala realizace projektu 
„Regenerace stávajících porostů a náhradní výsadba,“ na který byla koncem roku 1998 
schválena dotace ze SFŽP – prořezávání stromů a výsadba nových stromů a keřů. Pravidelně 
jsou sekány, případně mulčovány cesty, pěšiny, loučky a vyváženy odpadkové koše.  
Po dohodě se sport. oddíly je průběžně upravována travní plocha na „Parafráze“ mulčováním 
– děti nám na oplátku pomáhají na podzim hrabat listí v parku. 
 Ve spolupráci se SLŠ a VOŠL Trutnov proběhla akce „Strom milénia,“ při které byly 
vysazeny tři stromy (mezi nimi i ambroň západní). Jeden ze stromů zasadil starosta  
Mgr. Adamec. 
 Ve spolupráci s městem byla na území lesoparku vybudována naučná stezka „Den 
bitvy u Trutnova,“ na které zřízení LPMT provádí běžnou údržbu a snaží se i o vylepšení 
zázemí pro návštěvníky. 
 
 Myslivost: V roce 2001 byl v režijní honitbě „Království“ uloven 1 muflon, 37 ks 
srnčí zvěře (14 srnců, 12 srn, 11 srnčat), 9 ks zvěře černé, 4 zajíci, 8 bažantů, 1 kachna a 12 ks 
zvěře škodné (9 lišek, 1 kuna, 1 vrána, 1 straka). Uskutečnily se dva hony na drobnou zvěř. 
Probíhala údržba mysliveckých zařízení a lovecké chaty. 
 
 Městský park: Kromě běžné intenzivní údržby travnatých ploch byla prováděna 
údržba stávající zeleně dodavatelsky firmou RSU včetně založení záhonu růží u busty Uffo 
Horna. 
 Fontána s bájným  trutnovským drakem byla opatřena novou vodovodní přípojkou.  
Na podzim 2001 probíhaly brigádnické práce SLŠ a VOŠL Trutnov (hrabání listí) v rozsahu 
200 hodin. V rámci praktického vyučování vypomáhala ZŠ v Komenského ulici. 
 Městské sady svým zeleným bohatstvím stromů a keřů jsou botanickým klenotem 
města. Jsou oblíbeným místem nejen Trutnovanů, ale i mnoha návštěvníků odjinud.  
I pro historii války 1866. 
 
Hřbitovy 
 
 Od roku 1993 spravuje organizace Lesy a parky města Trutnova i městské hřbitovy – 
centrální hřbitov na Bojišti, hřbitov v Horním Starém Městě a hřbitov Voletiny. 
 V roce 2001 bylo na centrálním hřbitově zřízeno na jaře nové urnové oddělení, které 
bylo osazeno výsadbou okrasných stromů a keřů. 



 Pokračovala také financovaná ze SFŽP – regenerace stávajících porostů (zdravotní 
řezy stromů a rekultivace trávníkových ploch). 
 Nové parkoviště bylo městem vybudováno u hřbitova na Bojišti. Na hřbitovech Babí  
a Lhota byla provedena rekonstrukce oplocení. 
 
 Rozpis pohřbívání v roce 2001: 
Městský hřbitov na Bojišti – pohřbívání do země 19, uložení do uren do urnové části hřbitova 
68, rozptyl 49, vsyp 42. 
Hřbitov Horní Staré Město – pohřbívání do země 8, uložení do uren 2. 
Hřbitov Voletiny – pohřbívání do země 3, uložení do urny 1. 
 
 Problémem (nejen trutnovských hřbitovů) jsou krádeže květin, váziček a lampiček 
hrobů, zvláště na jaře, kdy se hroby po zimě upravují a v čase Dušiček. Zloděje těžko 
nachytat. „Nemůžeme vědět, jestli člověk, který se pohybuje u hrobu, není zrovna pozůstalý. 
Velmi těžko se tyto záležitosti postihují. Hřbitov by se musel hlídat od rána do večera. Máme 
dva hrobníky a jednu pomocnou sílu,“ uvádí pracovnice hřbitovní správy. 
 Květiny a věnce z obřadů ve hřbitovní kapli si mohou pozůstalí odnést domů – toho 
většinou nevyužívají. 
 Větší škody a hněv i bolest pozůstalých způsobují vandalové a zloději, kteří poškozují 
pomníky, odnášejí historické cenné části hrobových příslušenství, poškozují vodovodní 
zařízení, kradou vodovodní kohouty a kropicí konve. 
 Návštěvní doba hřbitova v Trutnově je v letním období do 20.00 hodin, v zimním  
do 17.00 hodin. 
 
Honitba 
 
 Základní údaje o honitbě v oblasti Trutnova podle stavu k 31.12.2001 (honitby Ličná, 
Poříčí-Lhota, Staré Buky, Školní polesí a Trutnov): 
I.Výměra honitby v ha 
Druh honební plochy   Celková výměra h.pl.  Z toho bažantnice 
Zemědělská půda   5 189    372 
Lesní půda    4 058      62 
Vodní plocha         46      11 
Ostatní pozemky      543        3 
Honební plocha celkem  9 836    448 
 
II.Obhospodařované honitby 
1.vlastní  1  1 080 ha,     2.společenství  4  8 756 ha 
Způsob využívání honitby 
1.ve vlastní režii  1  1 080 ha,    2.pronajatá  4  8 756 ha 
 
III.Stavy psů s loveckou upotřebitelností 
Druh Počet plánovaný-skutečný Celkem 
Ohaři  17,  18    norníci  10,  14    slídiči  0,  2    honiči  0,  1 
 
IV.Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo 
myslivosti 124. 
Klasifikace honitby: III.jakostní třída s honební plochou – zvěř jelení 31  2 696 ha,  
srnčí 426  9 120 ha, černá 34  3 976 ha, bažant 228  700 ha II.jakostní třídy, 541 zajíců  
6 380 ha.  IV.jakostní třídy. 



 
Výsledky mysliveckého hospodaření 
I.Lov zvěře  a zazvěřování, jarní kmenové stavy a) – plán lovu b)/skutečný c) k 31.12.02: 
Jelen 9  11  17, laň 14  8  14, kolouch 10  6  8, zvěř jelení celkem 41, 23, 33 
Muflon  -  2  - 
Srnec 191  104  100, srna 188  102  88, srnče 143  80  76, zvěř srnčí c. 522, 286, 264 
Kňour 9  -  2, bachyně 13  8  7, loučák 21  35  27, sele 57  73  168, zvěř černá c. 100, 116, 204 
Zajíc 464  45  9, koroptev 30  -  -, bažant kohout 11  178  156, bažant slepice 38, bažanti 
celkem 49, 178, 156 
Kachna divoká 99  -  275, holub hřivnáč  -  -  21, hrdlička 225  -  -. 
 
Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov: 
I.Zvěř pernatá 
a  b  c    d 
druh  početní stav počet obsaz. hnízd  lov 
výr 13, 5, 0, jestřáb 17, 6, 0, Krahujec 13, 1, 0, káně 154, 29, -, poštolka 38, 13, -, havran -, 
vrána 67, 22, straka 107, 30, 8, sojka 195, 63, 8, volavka 31, -, -, krkavec 40, 6, -. 
Zvěř srstnatá:  a  b  c 
  Druh  početní stav lov 
Psík mývalovitý 2, -, jezevec 33, 2, kuna lesní 36, 2, kuna skalní 60, 13, tchoř 17, 4, lasice 
hranostaj 25, -, lasice obecná 33, -, ondatra 75, -, toulavý pes -, 19, toulavá kočka -, 88, liška 
celkem 83, 129 
 
Úhyn zvěře: 5 srnců, 16 srn, 15 srnčat, 7 zajíců, 5 bažantů kohout, 12 bažantů slepice. 
 
Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře 
 
 Na 39. chovatelské přehlídce v roce 2001 bylo vystaveno 136 jeleních trofejí, 10 
daňčích trofejí,  743 trofejí srnčích, 12 mufloních, 2 trofeje kňourů, 4 lebky lišek a 2 lebky 
jezevců. 
 Přehled odlovu jelení zvěře v roce 2001 na okrese v 29 sdruženích: 166 jelenů (v roce 
2000 170), 157 laní (207), 114 kolouchů (167). 
 Srnčí zvěře bylo v roce 2001 odloveno na okrese celkem 2 375 kusů (2 313 v roce 
2000). Z toho 837 srn (822), 900 srnců (851), a 638 srnčat (640). 
 Mufloní zvěře bylo odloveno celkem 78 kusů - 26 muflonů/25 v roce 2000,  
26 muflouch/26 a 26 muflončat/27. 
 Daňčí zvěře  bylo na okrese v roce 2001 odloveno 9 daňků (5), 9 daněk (5),  
7 daňčat (5). 
 Černé zvěře bylo odloveno 1 038 (plán 507), v roce 2000 970 (799). Plán odlovu byl 
320 selat (v roce 2000 498), 157 loučáků (253), 8 kňourů (8), 22 bachyň (40). Skutečnost byla 
803 selat (odlov v roce 2000 742), 200 loučáků (196), 6 kňourů (9) a 29 bachyň (23). 
 Jelení trofeje byly hodnoceny 1 zlatou a 3 stříbrnými medailemi, srnčí trofeje 1 zlatou, 
1 stříbrnou a 2 bronzovými medailemi, mufloní trofeje 7 zlatými, 4 stříbrnými a 1 bronzovou 
medailí, daňčí trofeje 1 zlatou medailí a liščí trofeje 1 bronzovou a 2 stříbrnými medailemi. 
 
Myslivost 
 
 Jak to bude s chovatelskou přehlídkou v příštím roce „je ve hvězdách.“ Komplikuje to 
přenos pravomocí okresních úřadů na obce s přenesenou působností a na Správu KRNAP 



Vrchlabí. Chovatelské přehlídky nejsou v novém zákoně o myslivosti zakotveny jako 
povinné. 
 Končí i funkce ing. Zdeňka Navrátila na úseku státní správy myslivosti na OkÚ 
Trutnov, kterou zastával 18 let. 
 Za tuto dobu dosáhl okres Trutnov poměrně dobré postavení v hodnocení úrovně 
myslivosti v celé republice. Ne každý okres mohl každoročně vystavovat medailové trofeje 
jelenů, srnců, muflonů, černých prasat. 
 Pro myslivost na Trutnovsku hodně vykonal i MVDr. Čechura (rozhodčí 
v hodnotitelské komisi) stejně tak i ing. Jan Matějka, předseda myslivecké komise OMS, 
který se hodně podílel na přehlídkách trofejí. Platí to i o řadě nejmenovaných dalších. 
 
Místní organizace Českého rybářského svazu 
 
 Z činnosti Českého rybářského svazu, místní organizace Trutnov: 
Plnění rozpočtu za rok 2001 – přehled příjmů a výdajů 
Příjmy   rozpočet   skutečnost   rozdíl 
Tržby za ryby  250.000 Kč   235.730 Kč   - 14.270 Kč 
Příjmy od členů 150.000   253.829   +103.829 
Ostatní příjmy  50.000    60.160    +10.160 
Celkem  450.000    549.719   +99.719 
Předfaktura na ryby 180.000 Kč, půjčka ÚS HK 100.000 Kč 
         Příjmy celkem 829.719 Kč 
Výdaje   rozpočet   skutečnost   rozdíl 
Nákup ryb  140.000   161.301   +21.301 
Mládež + závody 50.000    52.728    +2.728 
Funkční odměny+daň 40.000    28.858    -11.142 
Cest. výdaje  20.000    26.196    +6.196 
Ost. materiál,režie 200.000   266.551   +66.551 
Výdaje celkem 450.000   535.634   +85.634 
Zisk 14085 Kč. Náklady za nákup Peklo 293.300 Kč. Výdaje celkem s nákupem Peklo 
828.934 Kč. Celkový výsledek hospodaření + 785 Kč. 
 Na rok 2002 je počítáno s příjmy ve výši 510.000 Kč – stejnou částku představují  
i výdaje. 
 
 Statistika úlovků ryb v údolní nádrži Rozkoš: Celkem tu uloveno 5 545 kusů o váze 
9 753 kg (převážně kaprů 9 229 ks – cejnů 504, candátů 42, úhořů 30). Lovná plocha  
1 080 ha. 
 Statistika úlovků ryb na Pilníkovském potoku 1: Celkem tu bylo uloveno 1 091 kusů  
o váze 358.4 kg (převážně pstruha obecného – 898 ks, dále lipanů – 63 ks, pstruha duhového 
– 34 ks). Lovná plocha 7 ha. 
 Statistika úlovků ryb v revíru Úpa 5: Celkem tu uloveno 2 090 ks o váze 1 102,2 kg 
(1 403 ks pstruha obecného, 358 ks kapra, 99 ks pstruha duhového, 98 lipana, 41 ks karase,  
35 ks lína). Lovná plocha 35 ha. 
 Statistika úlovků ryb v revíru Ličná 1: Uloveno tu bylo 500 ks pstruha obecného  
o váze 128 kg. Lovná plocha revíru 10 ha. 
 Statistika úlovků ryb v revíru Pilníkovský potok 3. Celkem tu bylo uloveno 1 663 ks  
o váze 2 154,1 kg. Převážně to byli kapři (1 140 ks), cejni (261), okouni (102). Lovná plocha 
revíru 9 ha. 
 



 Statistika úlovků ryb ve všech revírech MO s lovnou plochou o rozloze 36 380 ha. 
Uloveno celkem 14.972 ks ryb o váze 17.430 kg. Především: 7 973 kaprů, 183 línů, 1 275 
cejnů, 24 tloušťů, 506 okounů, 4 ostroretky, 77 štik, 70 candátů, 5 sumců, 114 úhořů, 3 348 
pstruhů obecných, 380 pstruhů duhových, 434 lipanů, 12 sivanů, 3 boleni, 1 maréna, 1 amur, 
1 tolstolobik, 76 karasů, 481 ostatních. 
 
 Místní organizace ČRS měla v roce 2001 70 členů – většinou z Trutnova, jednotlivě  
i z Mladých Buků, Vrchlabí, Pece, Vlčic, Dvora Králové, Svobody. 
 
 Z činnosti rybářské stráže MO: Přímý výkon ochrany rybářství provádělo 11 členů RS. 
V roce 2001 provedli na revírech MO ČRS Trutnov 280 kontrol, přičemž odsloužili  
676 hodin. Dalších 178 odpracovali při dozorech na výlovy rybníků, při odlovech elektrickým 
agregátem a při další ostraze. Zajišťovali i výkon rozhodčích na rybářských závodech 
v Dolcích (při nich odpracovali 108 hodin). 
 Při kontrolách  v roce 2001 bylo členy rybářské stráže místní organizace ČRS Trutnov 
přistiženo 27 pytláků. Jednalo se o cizince a nezletilou mládež. Dále bylo zjištěno při výkonu 
funkce 40 drobných závad – ty byly odstraněny na místě a lovícím rybářům ihned vytknuty. 
 Hospodářský plán MO ČRS byl projednán v únoru 2002 na výborové schůzi a v dubnu 
na výroční členské schůzi. Co zahrnuje mimo jiné? 
 Na chovných stojatých a tekoucích vodách budou prováděny častější kontrolní odlovy 
(větší sledování zdravotního stavu ryb). 
 Na Pekelské kaskádě budou zachovány chovné vody – měli by se tu chovat kapři, lín  
a část plevelky. Na rybníku č.2 se musí opravit přepad. 
 Lokalita Dolce bude využita v chovu kapra, štiky, candáta, úhoře, lína a jiných bílých 
ryb. Využití jich pro sportovní vody. Na rybníku č.3 je třeba zajistit odbahnění. 
 Je třeba znovu zmapovat potoky včetně kapilár dle úživnosti. Zaměřit se na kapiláry  
a osazovat je plůdkem. Přehodnotit osazování a výlovky na jednotlivých potocích. Generační 
materiál chovat na potocích Lampertice, Petříkovice, Vlčice, Čermná, St. Buky. Na všech 
potocích zajistit výstavbu prahů. Hlavním úkolem: zvýšit počty ryb pro jednotlivé zarybnění 
sport. vod a zvýšit počet generačního materiálu. 
 Pro potřeby líhně třeba zajistit dostatečné množství vody, nejlépe studniční.  
Pro jednotlivé sádky vybudovat silnější přítok z petřkovického potoka. Vstup do líhně 
zabezpečit tak, aby se tam dostala pouze osoba určená k práci v samotné líhni. Přes léto 
předělat elektriku, vydezinfikovat prostor pro líhnutí. 
 V budoucnosti malých vod: na nich by se měla upravit cena povolenky odpovídající 
cenám násadových ryb a nájmu za užívání této vody. Rybníky U Komína by se měly 
odkoupit. 
 Rybářská stráž musí zvýšit aktivitu hlavně v chovných revírech (Dolce, Peklo), a to 
v ranních a nočních hodinách. Činnost RS třeba kontrolovat členy výboru. Dále zlepšit 
spolupráci s MP a P ČR. (Předsedou MO ČRS Trutnov je Klaus Pawel.) 
 
 
 
 
 
   



7. Služby 
 
České dráhy, st. organizace, Železniční stanice Trutnov 
 
 Hospodaření Českých drah v železničním uzlu Trutnov za rok 2001: 
V celém železničním uzlu Trutnov (zahrnuje železniční stanici Trutnov hl,. nádraží, Trutnov 
střed a Trutnov Poříčí) bylo zaměstnáno 307 pracovníků (z toho bylo 127 žen). 
Počet prodaných jízdenek (lepenkové s ternionu, útržkové ve vlaku, z prodejních automatů, 
AVOS vnitrostátní a mezinárodní, psané jízdenky, přepravní rejstříky, traťové jízdenky) – 
celkem 364 383 ks. 
Prodané místenky 211 ks. Prodané lehátkové a lůžkové lístky 64 ks. 
Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní činily 15 544 452 Kč. 
Tržby z přepravy cestujících mezinárodní 805 618 Kč. 
Nakládka a vykládka vozových zásilek: 
Naloženo a vyloženo 12 511 vozů o váze 598 248 tun. 
Přepravně obstaratelská činnost: 
Počet provedených úkonů 2 313. Tržby 2 174 227 Kč. 
Reklamační činnost – počet zápisů 62. 
Úschovna zavazadel – vydané úschovní lístky 3 130 ks. Tržby z úschovny zavazadel  
34 250 Kč. 
Osobní přeprava - výchozí vlaky (počet) 20 380 
   končící vlaky (počet) 21 087 
Nákladní přeprava -  výchozí vlaky (počet) 2 680 
   končící vlaky (počet) 2 940 
 
Správa dopravní cesty 
 
 V roce 2001 byla navýšena nabídka v zákaznickém centru ČD o prodej zájezdů 
cestovní kanceláře Českých drah. Pro zaměstnance ČD železniční stanice Trutnov DSVČ 
(domovská stanice vlakových čet osobních a nákladních vlaků) byly nově zřízeny šatny 
s kuchyňkou a jídelnou. 
 V roce 2001 byla po 50 letech svého trvání zrušena traťová správa. 
 
Technické služby Trutnov 
 
Z rozboru hospodaření Technických služeb Trutnov za rok 2001: 
Středisko Náklady interní externí Výnosy interní externí Výsledek 
Zeleň 2 296 054 5 182 138 3 325 522 6 597 974 - 547 696
Unimog 96 572 996 435 1 070 061 70 203 + 47 257
VPP zeleň 124 535 577 640 462 743 230 358 - 45 074
Komunikace 623 527 2 989 611 915 327 2 325 820 - 371 991
Dopr. značení 265 145 1 261 758  306 801 1 363 187 + 143 085
Doprava 188 119 689 045 336 217 285 896 -255 051
Správa 367 737 3 928 937 3 055 952 1 254 045 + 13 323
Autodílna 151 606 640 431 234 087 333 473 - 224 477
Správa komun. 196 810 619 838 112 646 656 607 - 47 395
Čištění města 1 593 839 3 451 216 389 409 4 489 447 - 1 661 199
Skládka 34 509 144 281 - 135 671 - 43 119
Zimní údržba 1 047 462 1 889 329 - 2 981 770 + 44 979



Svoz koše 255 387 871 484 - 1 351 444 +224 573
Svoz kontejnery 185 111 1 067 018 328 387 843 589 -80 233
VPP čištění 252 059 1 163 832 832 703 556 368 -26 820
Tržnice I 222 264 388 769 - 1 411 055 + 800 022
WC 138 250 903 487 - 950 666 - 91 071
Tržnice II - 114 288 - 106 786 + 7 502
Zámečníci 927 783 1 784 191 907 567 1 673 903 - 130 504
Truhlárna 101 620 381 214 402 949 111 755 + 31 870
VPP komunik. 28 625 158 745 163 200 92 988 + 68 818
Sklad 98 735 99 626 118 119 80 242 -
Chata 8 456 112 093 - 106 071 - 14 178
Opravy komun. 749 587 5 573 524 21 086 7 152 949 + 850 924
 
Celkem náklady interní 9 953 792, náklady externí 34 981 433, výnosy interní 9 953 776, 
výnosy externí 35 169 681. Zisk 188 232. 
 TS jsou jednou z příspěvkových organizací města Trutnova. V roce 2001 činily jejich 
tržby z vlastní činnosti 32 808 000 Kč, provozní dotace 1 368 000 Kč, ostatní příjmy  
993 000 Kč. nejvyšší nárůst v položce nákladů vykazuje materiál a energie (+ 2 110 000 Kč), 
kde jsou zahrnuty nákupy posypového materiálu, pohonných hmot. Průměrná mzda vzrostla 
z 8 643 Kč v roce 2000 na 9 332 v roce 2001. 
 
Osnado, s.r.o. 
 
 V roce 2001 měla firma Osnado, s.r.o., 312 zaměstnanců, z toho 148 řidičů autobusů, 
40 řidičů nákladních automobilů, 39 opravářů a 85 ostatních zaměstnanců. Ujeto bylo v tomto 
roce 6 920 000 km a přepraveno 8 579 000 osob. V městské hromadné dopravě bylo ujeto 
383 000 km, v příměstské dopravě 5 425 000 km, v nepravidelné dopravě 913 000 km  
a v mezinárodní dopravě 199 000 km. 
 V provozu bylo 164 autobusů, z toho pět kloubových. Společnost OSNADO 
provozovala 71 linek, z toho 1 mezinárodní, 9 dálkových, 12 městských a 49 příměstských. 
Spojů bylo celkem 1 273, a to 2 mezinárodní, 95 dálkových, 211 městských  
a 965 příměstských. 
 Obnova vozového parku probíhala nadále. Byly pořízeny nové busy na MHD, 
příměstské linky i na zájezdy (SCANIA). 
 
 18.2.2001 schválila MR Trutnov smlouvu o provozování MHD v Trutnově a 
poskytování příspěvku na její zajištění. Předmětem smlouvy je provozování a financování 
MHD v Trutnově v rozsahu platných jízdních řádů. Dopravce se zavazuje zajišťovat provoz 
MHD ve stávajícím rozsahu. Město se zavazuje poskytnout firmě Osnado nezbytnou dotaci  
na provozní náklady ve výši 2 031 000 Kč. Platby budou prováděny zálohově měsíčně. 
 Od 15.12. v kontextu se zprovozněním mostu v Lomní ul. u ZS rozšířit linku  
č.4 MHD. Autobusové spoje, které dříve jen zajížděly na Kryblici, nyní lokalitou projíždějí. 
V ul. M. Gorkého byla zřízena nová zastávka. Autobusy ve směru od HSM do Poříčí Kryblicí 
projíždějí ulicemi M. Gorkého, U Pramene, Kryblickou, Svažitou a ulicí Lomní vyjíždějí  
na Polskou. 
 K rozšíření provozu MHD na požadavek města došlo i o víkendech a svátcích.  
Tři páry nových spojů jedou z HSM k plaveckému a zimnímu stadionu ve 13.35, 15.45  
a 17.50 hod. 
 Dohodou s vedením ZS bude na některá významná utkání zaveden zvláštní spoj  



po skončení zápasu. (22.12. po ukončení utkání Kanada-Finsko ale nikdo přistaveného 
autobusu nevyužil.) 
 
Živnostenský úřad města 
 
 Obecní živnostenský úřad vydal v roce 2001 nových živnostenských listů 569, provedl 
1 959 změn, vyřídil 396 přerušení podnikání, 128 zrušení na žádost podnikatele. Zrušení 
úřadem bylo provedeno 20, zánikem ze zákona 4. Oprava názvů živností byla provedena  
ve 484 případech. Kontrol bylo provedeno 63, blokových pokut uloženo 33. 
 Do konce roku 2001 měl živnostenský úřad Trutnov v evidenci 5 143 podnikatelů.  
Na konci tohoto roku evidoval celkem 8 772 živnostenských listů. 
 
 Bezplatné poradenství „Klubu regionálních poradců spotřebitelů“ vykázalo  
38 osobních a telefonických porad, dalších 152 v oblasti reklamací. Nejčastěji reklamovaným 
sortimentem, s nímž se „Klub regionálních poradců spotřebitelů“ setkává, je spotřební zboží. 
Je to zejména obuv a mobilní telefony. 
 
Centrum ochrany spotřebitele 
 
 Centrum ochrany spotřebitele požádalo v roce 2001 o radu 36 klientů. Řešeno bylo 
152 reklamací. Pro tisk a rozhlas byly poskytnuty tři rozhovory. 
 V lednu 2001 nebyla účinnosti novela občanského zákoníku, která řeší i spotřebitelské 
(kupní) smlouvy. Mohou být uzavírány mimo prostory obvyklé k podnikání, např.  
na předváděcích akcích v rodině blízkých přátel nebo na prezentacích firem v restauracích  
a obdobných zařízeních. (Časté pozvánky v poštovních schránkách na výlet za poznáním nebo 
na příjemné posezení v restauraci spojené s přednáškou a prezentací nabízeného zboží – 
soupravy nerezového nádobí, vlněných ložních souprav, vysavačů, kuchyňských robotů apod. 
Při jejich zakoupení se nabízejí i dárky, údajně zdarma. Řada přítomných na těchto 
předváděcích akcích neodolá argumentům a psychologickému nátlaku přednášejícího  
a podepíší často pořádně nepročtenou kupní smlouvu. V minulosti kupní smlouvy 
umožňovaly odstoupení ze strany kupujícího za podmínky zaplacení vysoké smluvní pokuty. 
 Cílem novely je proto zvýšit ochranu spotřebitele. Často se stává, že občané, kteří 
zakoupili zboží v kamenných obchodech (ne na trhu), se mylně domnívají, že je mohou  
do 7 dnů vrátit a odstoupit tak od smlouvy. Tato lhůta se ale týká pouze kupní smlouvy 
uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání. 
 V časopisech a v novinách se objevují nabídky zásilkových služeb s objednávkou 
většinou na P.O.BOX a následně je pak dodáno i zboží jen průměrné kvality za vysokou cenu 
od anonymního dodavatele. I na tyto a jiné případy novela zákona pamatuje právem odstoupit 
od smlouvy. 
 V případech nejasností se může v Trutnově obrátit na místní Centrum ochrany 
spotřebitele (vede ho Ivana Kubíčková na MěÚ) o radu. 
 
 Okresní živnostenský úřad v Trutnově vykázal za rok 2001 následující statistický 
výkaz podnikatelů, provozoven a živností: 
Podnikatelé (vlastníci a cizí)    Provozovny 
Fyz.  Práv.  Celkem  Fyz.  Práv.  Celkem 
Živnosti 
Konces. Váz.  Řemesl.  Volné 
5 205  653  5 858   2 264  1 166  3 430 
351  833  2 222   7 446    10 858 



 
 Výpis některých živností v Trutnově (údaje Okr. živn. úřadu Trutnov): 
Administrativní práce 16. Automatizované zpracování dat 23. Činnost organizačních  
a ekonomických poradců 87. Činnost podnikatelských, fin., organizačních a ekonom. poradců 
65. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 204. Diskžokej 14. Dlaždičko práce 8. 
Ekonomické poradenství 9. Dokončovací stavební práce 55. Dřevovýroba 9. Fotograf. služby 
31. Holičství, kadeřnictví 25. Hostinská činnost 521. Kopírování 14. Inženýrská činnost  
ve výstavbě 11. Inž. činnost v invest. výstavbě 17. Izolatérství 11. Kadeřnictví 43. 
Klempířství 89. Knihtisk 4. Kominictví 5. Kosmetické služby 44. Koupě zboží za účelem jeho 
dalšího prodeje a prodej 163. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zahran. 
obch. č. 4. Kovářství 5. Kovoobráběčství 10. Kovoobrábění 12. Krejčovství 8. Lesnictví  
a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 29. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb 
v myslivosti 24. Malířské a natěračské práce 24. Malíř-natěrač 18. Maloobchod motorovými 
vozidly a jejich příslušenstvím 38. Maloobchod. prodej a pronájem  zvukových a zvukově-
obraz. záznamů 41. Maloobchod použitým zbožím 66. Maloobchod provoz. mimo 
provozovny 117.Maloobchod se smíšeným zbožím 25. Maloobchod tabák. výrobky 
48.Masérské, rekondiční a regenerační služby 25. Mlékárenství 1. Montáž a opravy 
vyhrazených elektrických zařízení 46. Montáž měřidel 1. Montáž suchých staveb 53. 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9. Nákup a prodej zboží-obchodní činnost 706. 
Nákup, prodej a přeprava zbraní 3. Nákup a prodej zboží-obch. činnost včetně zahraniční 186. 
Nástrojařství 3. Natěračské práce 10. Návrhářská, designerská a aranžerská činnost 11. 
Opravy karoserií 32. Opravy kol 1. Opravy silničních vozidel 116. Organizování sportovních 
soutěží 5. Pedikura, manikura 12. Pekařství, cukrářství 17. Pilařská výroba 2. Pneu servis 3. 
Podlahářství 9. Podnikání v oblasti nakládání s nebez. odpady 10. Podniky zajišťující ostrahu 
majetku a osob 22. Pohřební služba 2. Polygrafická výroba 16. Pomocné práce na stavbách 3. 
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení k zábavě 23. Pořádání odb. kurzů, 
školení a vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti 39. Poskytování software  poradenství 
v oblasti hardware a software 321. Poskytování technických služeb 18. Poskytování 
tělovýchovných služeb 11. Poskytování ubytování 5. Povoznictví 3. Potrubářské práce 2. 
Práce malířské, natěračské a tapetářské 2. Práce s autojeřábem 7. Prodej drogistického zboží 
12. Prodej losů 4. Opraní prádla 3. Projektová činnost v incest. výstavbě 13. Pronájem motor. 
vozidel 5. Poskytování služeb v zemědělství a zahradnictví 10. Oční optika 5. Opravy obuvi, 
brašnářského a sedlářského zboží 4. Oceňování majetku pro věci nemovité 6. Oděvní a 
textilní výroba 10. Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb 5. Poradenská 
činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 5. Pořádání kultu. produkcí, zábav  
a provozování zařízení k zábavě 23. Provádění prací ve výškách pomocí horolezecké techniky 
48. Provádění trhacích prací 1. Provozování autoškoly 17. Provozování parkoviště 20. 
Překladatelská a tlumočnická činnost 89. Realitní činnost 46. Realitní kancelář 12. Reklamní 
agentura 16. Řeznictví a uzenářství 53. Silniční motorová doprava nákladní 39, osobní 8. 
Směnárenská činnost 17. Specializovaný maloobchod 451. Taxislužba 28. Tesařství 58. 
Truhlářství 147. Ubytovací služby 84. Úklidové práce 14. Velkoobchod 168. 
Vodoinstalatérství 77. Výuka jazyků 22. 
 
Cestovní kanceláře 
 
 V Trutnově a okolí fungovalo v roce 2001 na 12 cestovních kanceláří.  Cestovní 
kancelář Klíč realizovala pro 893 klientů prodej zájezdů z 66 CK. Sama zařídila zájezdy: 
Anglie (45 osob), Polsko (42), Francie (36), Španělsko (32), Itálie(16), Rakousko (27). 
Sportovní pobyty v ČR – kanoistika, rafting, horolezecké kurzy pro 3000 osob. Lyžařské 
kurzy pro české školy – 608 osob.Incoming-Zima 2001 1504 osob 7 839 lůžkodnů. Léto 2001 



801 osob 4 220 lůžkodnů. Silvestr 2001 250 osob 1 420 lůžkodnů. (Oblíbené jsou cesty 
letadlem).  
Cestovní kancelář OSNADO utržila v roce 2001 za zahraniční zájezdy 2 222 031 Kč,  
za tuzemskou rekreaci 27 608 Kč. Do zahraničí vypravila 562 osob (největší zájem byl  
o zájezdy do Chorvatska (93 osob, tržba 508.900 Kč), Itálie (88 osob, tržby 364.800),  
do Řecka (24 osob, tržby 241.700 Kč). 
Mana Travel, s.r.o. poskytla v roce 2001 své služby 1 127 zájemcům – do různých míst v ČR 
386. Z cizích zemí patřilo k nejvyhledávanějším Chorvatsko (155) a Řecko 98. Za deset let 
trvání cestovalo s touto kanceláří na 6000 občanů, Nabídka na rok 2002 přináší další rozšířené 
nabídky – program zahrnuje Holandsko, Paříž, Norsko, italskou Kalábrii. 
Čedok zajistil cestu a pobyt v zahraničí pro více než 1 100 občanů. Preferovány byly už 
tradičně Chorvatsko, Španělsko, Řecko, Itálie a Tunis. Nabídky v ČR využilo na 800 občanů. 
CK Lada se specializuje na poznávací zájezdy – největší zájem je o cesty do Norska. 
 
 
 
  



8. Kulturní život 
 
Městská knihovna 
 

      
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi vykazuje k 31.12.2001 celkem 123 698 
knihovních jednotek (z toho 40 329 naučné a 83 266 krásné literatury, 103 ostatních 
dokumentů, 88 audiovizuálních, 15 elektronických). Počet knihovních jednotek ve volném 
výběru 90 000 – přírůstky 5 268 svazků, úbytky 4 235 svazků. 
 Registrovaných čtenářů je 7 557, z toho 1 881 do 15 let. Vypůjčeno v roce 2001 bylo 
322 773 svazků (131 234 naučné literatury dospělým, 145 722 krásné literatury dospělým 
čtenářům, 12 886 svazků krásné literatury dětem. Výpůjčky periodik 87 223. 
 Celkový počet požadavků z jiných knihoven 1 021 svazků (kladně vyřízeno 999). 
Celkový počet požadavků jiným knihovnám 228, kladně vyřízeno 211. Jiným knihovnám 
půjčeno 63 souborů s 5 538 svazky. 
 Vzdělávacích a výchovných akcí vykazuje MK 62, seminářů a odb. porad 51. Počet 
studijních míst 76, počet počítačů 11, z toho 4 napojeny na internet. Počet poboček 4. Pro děti 
a mládež bylo uskutečněno 62 besed. 
 MK měla k 31.12.15 zaměstnanců (VŠ má1, SŠ knihovnického směru 11,5). Knihovna 
je financována z rozpočtu města. Na zajištění regionálních funkcí obdržela státní příspěvek. 
 V nově vybudované šatně u vchodu je chlapec vykonávající civilní vojenskou službu. 
 Automatizace knihovnických procesů pokračuje. Knihovna používá knihovnický 
program Lanius, jehož součástí je sdílená katalogizace knih, elektronická meziknihovní 
výpůjční služba, souborný katalog naučné literatury, souborný katalog článků z periodik  
a dispečink budovy. Pobočka HSM je od letoška připojena na síť Internetu. Změnila se 
provozní doba pro dospělé čtenáře – Po až Pá od 9.00 do 17.30 hod., v So od 8.30  
do 11.30 hodin. 
 Trutnovská knihovna má jako první v okrese možnost zpříjemnit postiženým lidem 
jejich život zřízením zvukové knihovny pro slabozraké a nevidomé. Prostřednictvím 
zvukových záznamů na magnetofonových kazetách se k nim dostávají informace a umělecké 
hodnoty. 
 
Dům kultury Trutnov 
 
 Z činnosti Domu kultury, který zajišťoval i v roce 201 převážně kulturní akce a pořady 
v Trutnově. 
 Ve srovnání s rokem 2000 se uskutečnilo více akcí, zvýšila se i návštěvnost, zejména  
u divadelního předplatného, zábavných pořadů, tanečních akcí a pořadů pro školy. DK 
realizoval 156 kulturně-společenských akcí s celkovou návštěvností 43 498 (průměr  



na 1 představení 279 osob). Kromě toho realizoval DK celostátní přehlídku dětského divadla 
a recitace Dětská scéna 2001 s účastí 900 osob, 12 malých výstav ve vestibulu kina Vesmír, 
10 výletů v rámci dvou Prázdninových toulání, burzu sport. oblečení, dva předávací akty 
Kulturní ceny města Trutnova, přípravu soutěžící do soutěže o titul Královna královských 
věnných měst. 
 Oděvní studio realizovalo na základě objednávky pro cizí subjekty 13 módních 
přehlídek za účasti cca 1500 diváků (zejména mimo Trutnov). 
 
Rekapitulace za rok 2001: 
Měsíc  počet představení  celková návštěvnost  průměr návšť. 
Leden  13    2580    199 
Únor  20    2967    148 
Březen  16    2612    163 
Duben  21    6641    316 
Květen  13    5058    389 
Červen  4    540    135 
Červenec 2    120    60 
Září  14    8453    604 
Říjen  14    2276    163 
Listopad 16    2222    139 
Prosinec 23    10029    436 
 
Celkem 156    43498    279 
 
 Činnost DK v roce 2001 zahrnovala velké akce, spolupořadatelství, divadla s 235 
předplatiteli v sezóně 2000/2001 a 258 předpl. v sezóně 2001, módní přehlídky, nedělní 
pohádky pro děti, pořady pro školy, ostatní akce pro děti (Dětský karneval. Čarodějnice. 
Dětský den se Strašidláky. Kouzelnický rej aj.). Klub přátel umění (7 koncertů). Trutnovský 
podzim. Hudba. Zábavné pořady. Přednášky, besedy. Taneční akce. Zájezdy. Výstavy. 
Ostatní drobné akce. Literárně-hudební pořady. 
 Akce s příspěvkem města: Výstava „Trutnov na přelomu tisíciletí“ (300 úč.). Jarní 
koncert Krakonošky (230). Promenádní koncerty Krakonošky (7x s prům. účastí 100 osob). 
Předání Kulturní ceny města Trutnova. Dny Swidnice v Trutnově (společ. večer, výstavy, 
sport. akce). Vzpomínkový akt k ukončení 2. svět. války.  Spolupráce při Mezinár. setkání 
historických jednotek. Koncert Musica Antiqua (Svátek hudby). Dětská scéna. Dny 
evropského dědictví. Trutnovský jarmark. Varhanní koncert v rámci Orlicko-kladského varh. 
festivalu. Soutěž Královna královských věnných měst. Vzpomínkový akt ke Dni vzniku ČSR. 
Večer s dechovkou (Seničanka a Krakonoška). Vánoční koncert Musica Antiqua. 
Silvestrovský ohňostroj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trutnovská kina 
 

     
 
Činnost kin: Vesmír 156 titulů, 556 představení, 35 235 návštěvníků, na jedno představení 63. 
Hvězda 36-35-1059-29.  
 Pro školy promítalo kino Vesmír 9 titulů, 19 představení, 4 902 účastníků, 250  
na 1 představení. Kino Hvězda 11-11-742-67. 
 V roce 2001 celkem 621 film. představení s 41 938 návštěvníky (průměr 67). 
 V rámci „Projekt 100“ uvedeno 10 filmů, 10 představení, 508 návštěvn. Art film –  
12 filmů, 31 představení, návštěvnost 618. Jako premiéra uvedeno v Trutnově 145 filmů. 
Nejúspěšnější filmy v Trutnově 1.Tmavomodrý svět (5 224 osob), 2.Kytice (3 954 osob), 
3.Rebelové (2 169). V roce 2001 odehráno o 31 filmů více než v roce 2000. Návštěvnost 
vzrostla o 6 400 diváků. Pro školy odpromítáno o 4 představení více než v roce 200, 
návštěvnost se zvýšila o víc než 800. V kině Hvězda se naposled promítalo v červnu – jeho 
provoz byl ukončen pro malý zájem diváků. 
 V Domě kultury pracuje 27 zaměstnanců (přepočtený počet). DK zajišťoval provozně 
technicky pořádané akce a pořady, zajišťoval provoz a údržbu budov včetně pronájmů 
(Národní dům, Kulturní klub Nivy, kino Vesmír), dopravu a provozně technické služby  
na objednávku. Dále propagační a reklamní služby (výletová služba, předprodej a prodej 
vstupenek v recepci ND, výroba propag. materiálů na zakázku).  DK provozuje i Půjčovnu 
knih rozvoje ducha a zdraví – dva dny v týdnu v Kulturním klubu Nivy. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Galerie města Trutnova uspořádala v roce 2001 15 výstav (viz kapitola 1) a 3 ostatní 
akce za účasti 6 220 návštěvníků. 
 Do sbírek galerie bylo nově zařazeno 29 předmětů, zakoupených v hodnotě  
357 700 Kč. K 31.12.2001 činila hodnota sbírek 3 815 350 Kč. Zakoupené sbírkové předměty 
byly: K. Štika (obr.) 20 000 Kč, M. Lhotský (plast) 8 000, M. Bubák (komb. techn.) 6 000, 
6 000, 5 000 Kč, K. Mayer (olej) 2 000, O. Oplt (olej) 10 000 Kč, P. Škávová (sádra)  
10 000 Kč, J. Grus (olej) 10 000 Kč, M. Lhotský (grafika) 1 000, 1 000, 1 000 Kč,  
Vl. Hendrych (olej) 15 000 Kč, M. Mudroch (pastel) 8 000, (graf.) 1 000, (graf.) 1 000 Kč,  
J. Jahoda (fotogr.) 5 000 Kč. 
 Darované: J. Kašpar (olej) 1 000 Kč, O. Oplt (olej) 25 000 Kč, P. Škávová (plast) 
5 000 Kč, J. Malejovský (plast.) 3 000 Kč, J. Jahoda (4 foto) 4 000 Kč, J. Kašpar (olej)  
1 000 Kč, J. Jíra (návrh obálky) 3 000 Kč. 
 25.10.2001 vzala RM na vědomí organizační řád galerie a zrušila „Statut galerie města 
Trutnova“ z 30.9.1996. 
 GMT se nachází v budově čp. 38 na Slovanském náměstí. Otevřena byla  



po rekonstrukci 19.12.1996. Záměrem galerie je od počátku získat zájem veřejnosti nejen 
výstavami, ale i zpracováním a dokumentováním výtvarné minulosti a současnosti Trutnovska 
a Podkrkonoší, postupně vytvořit sbírkový fond a doložit poznatky i sbírkami výtvarný život 
regionu alespoň v posledních sto letech. Za uplynulých 5 let se podařilo shromáždit  
ve sbírkách více než 200 předmětů od osmi desítek autorů. Vytvořena byla i databáze cca 400 
autorů se základními údaji o jejich životě a díle. Zájem o výtvarně hodnotná díla podporuje 
galerie o prodejem autorských pohledů, katalogů, řemeslných hraček a obrazů. 
 Ředitelem GMT je PhDr. Karel Shrbený. V galerii pracují 3 další zaměstnanci. 
 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 
 Výstavní činnost Muzea Podkrkonoší Trutnov významně doplňuje a obohacuje 
kulturní dění města. V roce 2001 bylo uskutečněno 8 výstav (mezi nimi „Fotografie 
z Francie“ v červnu a „Obrazy Roberta Fűrbachera a R. Hofmana“ v listopadu. Celkový počet 
návštěvníků 11 391. 
 Nové přírůstky MP: 340 položek fotografií, 132 položek archiválií, 52 položek knih,  
2 položky map. 
 Knihovnu MP navštívilo 63 badatelů. Ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou 
v Hradci Králové řešen grantový úkol „Souborná báze regionálních seriálů,“ soupis periodik, 
které vycházely v letech 1800-1965 (z muzejních fondů). 
 Přednášek „Funkce muzejních knihoven,“ „Bitva u Trutnova v roce 1866,“ 
„Velikonoční zvyky“ a „Vánoční tradice“ se zúčastnilo 820 zájemců. 
 U příležitosti zářijové návštěvy vnučky W. Kiesewettra paní Dolanské v Trutnově 
(poskytla muzeu některé rodinné fotografie) připravili zaměstnanci muzea její pěkné přijetí. 
 Ubikační a ediční činnost MP a odb. pracovníků zahrnovala mimo příspěvků  
do Krkonošských novin, měsíčníku Krkonoše, do Zpravodaje STOP (časopis společnosti  
pro technologii ochrany památek) i nové a upravené vydání z edice Poklady muzeí publikaci 
„Historické palní zbraně.“ 
 Do sbírek muzea bylo získáno cca 120 předmětů (plastiky, hračky, zařízení  
do domácnosti), dále 210 časopisů. Restaurováno bylo 7 čalouněných židlí  
a 5 polychromovaných plastik. 
 Knihovní fond byl rozšířen o 150 regionálních titulů. Byly zprovozněny webové 
stránky s jazykovými mutacemi v angličtině a němčině. Informace na webových stránkách  
se aktualizují. 
 V roce 2001 získalo MPT na 300 exponátů. Restaurováno bylo 19 obrazů, jedna 
truhla. Konzervováno 297 loutek a předmětů pro denní hygienu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Státní okresní archiv 
 

     
 
 Rok 2001 lze v práci archivářů Státního okresního archivu Trutnov charakterizovat 
jako rok generální inventury a úsilí zabezpečit vhodné prostory pro ukládání archiválií, 
protože stávající centrála archivu již kapacitně nedostačuje.  
 K 31.12.2001 bylo v archivu zaměstnáno 9 odb. pracovníků, 2 pracovníci obslužných 
profesí a několik brigádníků. Ředitelem archivu je Roman Rejl, jeho zástupcem Bc. Luděk 
Jirásek. 
 V roce 2001 bylo dovybavováno přistavěné 5. podlaží archivu (knihovna). Nový 
depozitní prostor byl získán ve 2. podlaží traktu fy Prátr Trutnov (v prostorách býv. Kary 
v Poříčí). 
 V rámci předarchivní péče bylo vykonáno 10 kontrol u podniků a úřadů. 
 Po inventarizaci archiválií bylo zasláno do evidence Státního oblastního archivu 
Zámrsk a Archivní správy Ministerstva vnitra ČR 68 připomínkovaných a svázaných 
pomůcek z archivů měst a obcí na okrese, úřadů s okr. působností, družstev, cechů, spolků, 
os. fondů, st. podniků. 
 Po generální inventuře v SOkA Trutnov je evidováno 2 121 arch. Fondů a sbírek 
v celk. rozsahu 3 495,09 bm archiválií. 
 Ochrana archiválií byla zajišťována odprašováním kartonů a knih, dodržováním 
průměrné teploty (19,60 C) a prům. relativní vlhkosti (46 %), v depozitářích.Realizováno bylo 
i několik restaurátorských zásahů. 
 V roce 2001 navštívilo archiv 161 badatelů, z toho 29 z ciziny. Vykonali tu celkem 
567 návštěv (cizinci 84). SOkA vyřídil 326 dotazů a žádostí. Archivní materiál byl zapůjčen 
ve 24 případech. Nakopírováno bylo 38 939 elektrografických kopií (hlavně kroniky).  
Do archivu přišlo 8 exkurzí (98 osob). 
 Prezentace archivu: Příprava knihy o legionářích. Publikace o obci Havlovice. 
Maloúpská kniha rodokmenů (R. Rejl). Příprava Ročenky SOkA. Únorové natáčení ČT 
v archivu. Desetkrát se sešla o sobotách Komise pro posouzení překladu kroniky S. Hűttla – 
příprava českého vydání. 
 Archivní knihovna má 9 961 svazků knih (přírůstek 359). Byl dokončen katalog 
periodik do roku 2000. Počítačové vybavení archivu pokračovalo. 
 
Z kulturního dění 
 
 Z kulturního dění Trutnova v roce 2001: 1.3. projednala RM doporučení komise  
pro umístění a výstavbu kult. zařízení k projednání I. etapu „Studie koncepce výstavby  
a rekonstrukce kult. zařízení města Trutnova.“ Doporučuje se uvažovat o výstavbě kult. centra 
s ústředním divad. sálem s kapacitou 350 míst. 



 1.3. vyslovila RM souhlas s uzavřením smlouvy na zhotovení propagační videokazety 
„Trutnov“ s Jiřím Středou. 29.3. schválila RM výsledek VŘ na zhotovitele plastiky 
„Krakonoš“ na kašně, p. Jindřicha Janečka, Vamberk.  27.3. schválilo ZM „Statut kulturní 
ceny města Trutnova.“ 29.3. schválila RM výsledek VŘ na zhotovitele „12 ks informačních  
a naučných tabulí na téma: Bitva u Trutnova 1866“ – firmu Jiří Štěpánek, Náchod. 26.4. 
odsouhlasila RM účast sochaře a malíře M. Lhotského a fotografa J. Jahody na výstavě „salón 
královských věnných měst v Chrudimi.“ 26.4. schválila RM zvýšení nákladu Radničních listů 
o 100 ks (pro Babí a Adamov). 21.6. vyslovila RM souhlas s uzavřením příkazní smlouvy 
mezi městem Trutnov a DK Trutnov o výkonu činností v souvislosti s realizací akcí v rámci 
partnerských vztahů města Trutnova a polského města Swidnica. 26.6. vzala RM na vědomí 
„Organizační řád Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově.“ 26.7. schválila RM 
dodavatele prací na obnovu oplocení pomníku gen. Gablenze – firmu Červenka a Pospíchal, 
Hlinsko. V současné době dokončuje  tato firma akci „Renovace mříží na hrobkách továrníků 
na městském hřbitově.“ 26.7. souhlasí RM s přijetím grantu ve výši 290 000 Kč od České 
centrály cestovního ruchu na projekt s názvem „Den bitvy u Trutnova.“ 
 27.9. schválila RM umístění desek s textem na sochu Krakonoše. Původní deska 
s historickým textem zůstane nedotčená na svém místě. Deska pod ním bude nahrazena novou 
deskou s textem: Původní socha Krakonoše nahrazena v roce 2001 bronzovou kopií  
za přispění občanů města a firem. Deska se seznamem firem, které na obnovu Krakonoše 
přispěly, by měla být připevněna na pískovcový sokl v místech pův. návrhu, ale z druhé 
strany kašny (naproti Čs. spořitelně). Sponzoři kopie: Infineon, Marius Pedersen, Krakonoš, 
s.r.o., BAK, Texlen, Kooperativa, pojišťovna, VAK, P. Bořek, Siemens, Tyco. 
 25.10. souhlasí RM s dohodou o vzájemné spolupráci a podílu fin. prostředků  
při rekonstrukci kaple P. Marie Pomocné v Poříčí. 
 6.12. vzala RM na vědomí zařazení projektu „Prusko-rakouská válka 1866 v Trutnově 
a v severovýchodních Čechách“ do Programu rozvoje Královéhradeckého kraje. (V budoucnu 
se počítá s celkovou rekonstrukcí Janské kaple a s vybudováním vyhlídkové věže v prostoru 
stezky).  
 22.11. odsouhlasila RM smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod  
u fontány na kruhové křižovatce s VAK u Hypernovy. 
 
Stachelberg 
 
 Dělostřelecká tvrz Stachelberg je jednou z nejvýznamnějších staveb rozsáhlého 
železobetonového opevnění našich hranic před druhou světovou válkou. Rozestavěna byla 
v roce 1937 nad Trutnovem, v katastru obce Babí. Leží na dlouhém úzkém horském hřbetu, 
z něhož bylo možné ovládat široký prostor Libavského sedla, tvořícího zemskou bránu  
do Čech. 
 Jádrem pevnosti byly dva dělostřelecké sruby a dvě otočné a výsuvné dělostřelecké 
věže. Ty pak byly chráněny linií čtyř pěchotních srubů. Objekty tvrze spojovala soustava 
chodeb a sálů. Zde se nacházely sklady munice, nejrůznějšího materiálu, kasárna pro osm set 
vojáků. 
 Významnou součástí Stachelbergu jsou podzemní prostory v hloubce 20 až 60 m, 
které měly být v případě války vybaveny vším potřebným. Od roku 1988 o Stachelberg 
vzorně pečuje skupina nadšenců družstva Fortis, která zajišťuje pro návštěvníky prohlídku 
pevnosti s odborným výkladem. „Duší“ Stachelbergu je Dr. Miroslav Kejzlar. 
 Stachelberg zaujme všechny návštěvníky svou vojensko-historickou expozicí, 
vybavenou modely pěchotních zbraní, pevnostního zařízení, plány, fotodokumenty  
a plastickým stolem o rozměrech 8x2,5 m, zachycujícím pevnost po dostavbě. Podzemí je  
pro návštěvníky Stachelbergu přístupné od roku 2001. 



 Letní turistická sezóna (květen-září o sobotách, nedělích a svátcích) byla svým 
způsobem výjimečná zmíněným zpřístupněním první části hluboké podzemní tvrze. Členům  
a spolupracovníkům družstva Fortis se podařilo upravit zhruba půlkilometrovou trasu 
rozestavěnými podzemními chodbami a sály. Rok od roku narůstá počet návštěvníků pevnosti 
– v roce 2001 jich sem zavítalo na 6000 (o tisíc víc než v roce 2000). 
 Pevnost Stachelberg je už tradičně zapojena do kulturního a sportovního dění 
celostátního a regionálního charakteru, např. při každoročních dnech „Evropské kulturní 
dědictví.“ 
 
Durabo 
 
 Jaká byla sezóna 2001 pro skupinu historického šermu Durabo, vedenou ing. Liborem 
Hurdálkem? 
 Zahájení se neslo v duchu nové produkce zaměřené na období starého Říma: 
V zimním období se dopracovaly nové kostýmy a zbroje pro gladiátorské hry, nacvičovaly  
se i nové souboje. Odlišné typy zbroje a zbraní přinášely nové možnosti v šermířském pojetí  
a technice. Už při prvních jarních vystoupeních se šermíři uvědomovali, že vnímání 
gladiátorů a jejich projev na publikum je hodně odlišný od doby rytířů. A tak se skupina  
za chodu učila měnit projev, aby navození období starého Říma bylo pro diváky  
co nejvěrnější. 
 V sezóně pak skupina střídala vystoupení z období středověku a starověku. Diváci tak 
zhlédli příběhy krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, aby se během krátké doby zase octli 
v době  starého Říma na gladiátorských hrách. 
 Vystupovalo se doma v ČR i v zahraničí. Skupina zná téměř už polovinu Evropy. 
Z kontaktů s lidmi, zejména s krajany v cizině získává neocenitelné poznatky. 
 V roce 2001 uskutečnila skupina Durabo 81 vstoupení pro malé i velké diváky. Jádrem 
produkcí byl vždy šerm doplněný humornými prvky pro pobavení. 
 Po skončení sezóny je třeba dobře promyslet vystoupení v roce 2000 – co předělat, 
upravit, vypustit. Nápadů je hodně. Vystoupení z období gladiátorů v pojetí skupiny Durabo 
se ukázalo zajímavé a přitažlivé – žádná jiná skupina se o to nepokusila. 
 
Klub vojenské historie 
 
 Činnost členů Klubu vojenské historie byla i v roce 2001 bohatá. Za chronologickým 
výčtem akcí se skrývá opravdové nadšení i láska k historii. 
 27.2. Dělostřelecký ples Josefov. 10.3. Čtvrtý c.k. ples Náchod. Období únor-květen: 
Příprava a výroba dílů lafety rakouského tříliberního děla M 1863/64. Koordinační porada 
historických jednotek v Kolíně. 28.4. Zájezd Swidnice a Wroclawi. 6.5. Čtvrtý ročník 
„Vojenská opakovací puška“ (jarní střelby 100 m) na Babí. 7.6. „Open haus“ firmy ABB 
Trutnov. 15.6. Dokončovací práce (po nocích) na výrobě horského děla. Tormentace hlavně 
horského děla komisařem ze Státní zkušebny zbraní a střeliv v Praze. 
 15.-17.6. významná akce „Mezinárodní setkání historických uniformovaných jednotek 
v Trutnově“ u příležitosti trvání 25 let Klubu vojenské historie Trutnov a 135. výročí bitvy  
u Trutnova za války 1866. (Podrobně zachyceno v úvodní části kroniky). 
 23.6. 135. výročí bitvy u Náchoda. 24.6. 135. výročí bitvy u Jičína. 30.6. 135. výročí 
bitvy u Hradce Králové (Chlum). 14.-15.7. Naučná stezka 1866 – kaple sv. Jana Křtitele  
na Janském vrchu, památník gen. Gablenze na návrší Šibeníku. (Totéž ve dnech 11.-12.8.).  
8. a 9.9. Dny evropského dědictví – naučná stezka. 22.9. Výroční střelby z historických zbraní 
– Babí. 6.10. Svatohubertská slavnost v Kuksu. 



 Ve dnech 13.-14.10. znovu historická návrší Janského vrchu a Gablenze (naučná 
stezka). 1.12. Výroba dalšího příslušenství horského děla – zaměřovač, nabíjecí zvon.  
7.-16.12. Výstava 25 let činnosti KVH v prostorách Staré radnice. 26.12. Svatoštěpánské 
střelby z historických zbraní v Polici nad Metují. Ostrostřelecká garda. 31.12. Silvestr 2001 – 
klubovna KVH ve Staré radnici. Půlnoční výstřel z historického kanonu. 
 V průběhu roku 2001 se členové výboru KVH zúčastnili několika jednání se zástupci 
MěÚ. Týkala se snahy většího oživení nově otevřené naučné stezky 1866 v roce 2002  
pro turistický ruch. Probíhala i jednání o materiálním a týlovém zabezpečení služeb na naučné 
stezce v sezóně květe-září. 
 Členové KVH se i v roce 2001starali o údržbu okolí pomníků a památníků války 1866 
(sečení trávy, úklid Janské kaple – počítá se tu se zřízením vojenského muzea, úklid listí aj.). 
 Členství v Českém střeleckém svazu trutnovský KVH ukončil. 
 
Z historie Klubu vojenské historie Trutnov: 
 Přípravné práce k jeho založení probíhaly v roce 1976, kdy se jeden ze členů 
tehdejšího pražského KVH Petr Kopecký rozhodl k založení podobného spolku i v Trutnově. 
Tento letopočet byl proto vyšit na klubový prapor. 
 Členství v KVH, uvádějí jeho představitelé Petr Fuxa a Petr Kopecký, je zvláštní 
záliba, kterou lidé sledují s jistým podezřením, protože se domnívají, že přátelé vojenské 
historie buď na vojně nebyli vůbec nebo jim to bylo ještě málo. Na rozdíl od trutnovských 
ostrostřelců, kteří dostali privilegia od císařovny a královny Alžběty Kristiny v roce 1736,  
to bylo v Trutnově povoleno OV Svazarmu v roce 1977. Tehdy to jinak nešlo. Uniformy jsme 
neměli, ani jsme nevěděli, jak přesně vypadají. Soustředili jsme se na střelbu černým 
prachem, a proto jsme se zpočátku nazývali Klub historických zbraní. Nevěděli jsme zhola 
nic, jak a čím se zbraně nabíjejí, jak se udržují, jak se zkoušejí (tormentují). OV Svazarmu 
nám přál, pouze nás varoval, ať si dáme pozor, abychom nekřísili ducha Rakousko-Uherska. 
Neohrožovali jsme sebe ani jiné, takže jsme si zbraně v roce 1977 sami tormentovali  
na střelnici v Poříčí. 
 Nebyla žádná literatura, neměli jsme se na koho obrátit. Hledali jsme, kde se dalo. 
Zpočátku jsme zavedli takovou praxi, že na každou schůzi jsme si připravili odbornou 
přednášku – první byla samozřejmě o dějinách trutnovských ostrostřelců. S vypracováním 
střeleckých regulí jsme neměli problémy. Použili jsme téměř beze zbytku pravidel 
trutnovských ostrostřelců z roku 1811, podle nichž se řídíme dodnes. 
 
Chorea corcontica 
 
 Chorea corcontica, dnes asi čtyřicetičlenný ženský pěvecký sbor, vznikl v roce 1982 
z podnětu prof. Václava Hátle, který jej také 8 let vedl. Od roku 1990 je dirigentkou Eva 
Bělinová, na klavír doprovází Eva Pozděnová. Pěvecký sbor navazuje na dlouholetou tradici 
někdejšího sboru Vítězslav Novák. Již jeho název Krkonošský sbor určuje hlavní oblast 
působení. Od samého počátku je členem Unie českých pěveckých sborů, jehož akcí  
se zúčastňuje, např. Slavnostní koncert východočeského pěvectva v Litomyšli 1984, 
závěrečný koncert Pražského jara 1988, pěvecké setkání komorních sborů – Festiválek 
Nechanice 1999. 
 Kromě tradičních vánočních, jarních koncertů, vítání léta vystupuje pravidelně sbor  
při Svatohubertských slavnostech v Kuksu, ve Dnech evropského dědictví, při vernisážích. 
V rámci festivalu Koletova Rtyně. Tradicí se stalo vystupování v Domech pečovatelské 
služby v Trutnově a Novém Městě n.M. Velkým zážitkem pro sbor byla účast na Adventním 
koncertě v Praze na Staroměstském náměstí v roce 2000. Sbor trvale vystupuje při družebních 
setkáních s českými i zahraničními hudebními tělesy z Jaroměře, Semil, z Lautenbachu, 



z Kamiennej Góry, z dánského Vojen. Pořádá výchovné koncerty pro trutnovské školy. 
Repertoár sboru je velmi rozmanitý od Myslivečka přes Smetanu, Dvořáka, Mozarta  
až po Lukáše, Ebena, Trojana. 
 V roce 1992 byl ženský pěvecký sbor Chorea corcontica oceněn za svou záslužnou 
práci Kulturní cenou města Trutnova. 
 
 Z vystoupení v roce 2001 si připomeňme Jarní koncert 22.5., vystoupení se sborem 
Jaromír na Jaroměřickém kulturním jaru 29.5., společné zpívání se sbory G.W.Liederblűte 
Garbenteich n Krakonošově náměstí 15.6., koncert v parku v rámci Dnů evr. dědictví 8.9., 
vánoční koncert v pensionu Oáza a Domu soc. služeb v N. Městě 7.12., Babiččiny vánoce 
v Č. Skalici 7.12., vánoční koncert v Pilníkově 14.12., v KS B. Martinů 14.12. a při lékař. 
kongresu ortopedů v nemocnici Trutnov 18.12. 
 
Sumarizace koncepčních, technolog. a programových doporučení pro výstavbu 
městského kulturního centra 
 
 Sumarizace koncepčních, technologických a programových doporučení pro výstavbu 
nové divadelní budovy – městského kulturního centra ing. Adamczyka a ing. arch. Víta, jak ji 
uvádějí ve své studii z června 2001. 
 Základem koncepce MKC je ústřední divadelní sál s kapacitou 350 diváků, s možností 
přičlenění dalších cca 150 míst v typologicky odpovídajícím oddělitelném prostoru. Divadlo 
bude řešeno pro pořádání koncertů a slavnostních shromáždění. 
 Alespoň z počátku nedoporučujeme zakládat vlastní divadelní soubor, město musí 
nejdříve vytvořit bohatší divadelní tradici a divácké zázemí, aby měl stálý soubor smysl. 
Přesto ale bude budova MKC koncipována tak, aby zde mohla probíhat profesionální 
produkce a aby město mohlo nabídnout dostatečně kvalitní prostor divad. představením 
odpovídající úrovně. Je nutné zdůraznit, že techn. vybavení je možné vylepšovat i rozšiřovat, 
ale stavební dispozice musí již při svém vzniku odpovídat současným i budoucím tak, aby 
profesionální soubor mohl vzniknout, aniž by bylo třeba cokoliv na podstatě divad. části 
měnit. 
 
 Studie předpokládá vytvoření sálu s pevným stupňovitým uspořádáním sedadel, 
zajišťujícím kvalitní viditelnost. Typologicky se jedná o reformovaný kukátkový divadelní 
prostor. Jevištní technologie bude přesahovat do divácké části tak, aby umožnila posun 
jevištní akce i ve směru k divákům a současně nabídne kvalitní produkci konstrukcí  
pro umístění scénického osvětlení a elektroakustických zářičů. Doporučujeme použití 
demontovatelné variabilní konstrukce portálového zrcadla a portálových věží. 
 Součástí vlastního divad. provozu musí být v nezbytném rozsahu zázemí  
pro účinkující a personál, prostor pro dopravu kulis a dekorací a kanceláře vedení divadelní 
části. 
 Většinu  provozů MKC třeba řešit provozně a dispozičně takovým způsobem, aby je 
bylo možno využívat i pro ostatní funkce kulturního centra, přístupné většinu doby veřejnosti. 
Můžeme mluvit o určitém modulovém řešení, které umožní proměnu funkcí stavební 
dispozice a to tak, aby při rozvinuté programové nabídce mohla ústřední divadelní část 
absorbovat prostory některých nabídek MKC pro provoz divadla a koncertů. Jako příklad 
poslouží třeba zkušebna, která může v první fázi sloužit jako klubovna a teprve při vzniklé 
potřebě (divadlo) převezme funkci zkušebny. U ostatních místností uvedených 
v navrhovaném stavebním programu je nutno postupovat obdobně (v první fázi provozu MKC 
mohou sloužit pro klubovou činnost, později pro potřeby amatérského divadla a potom převzít 
konečnou funkci jako zázemí pro stálý profesionální soubor). Základním požadavkem ovšem 



zůstává, že prostory určené pro divadlo bude provozovat jeden subjekt, zatímco provozy 
„doplňkové“  (občerstvení, klubovny,internetová kavárna, galerie, půjčovny, prodejny) 
mohou být pronajímány jiným subjektům, které se mohou spolupodílet na provozu 
společných prostor. Takto by měla být pojata především společenská část, to je vstupní 
prostory, foyer a s nimi související prostory užívané jak návštěvníky divadla, tak  
i návštěvníky ostatních částí MKC. 
 
 Nová budova MKC musí být koncipována jako místo pro delší pobyt návštěvníků, 
otevřené pro výběr z široké kulturní nabídky. Zde by také mělo být informační centrum  
pro město a region, prodejna uměleckých děl a knih, audio a video nosičů, internetová 
kavárna, prostory pro videoprodukci a další. Vycházíme ze skutečnosti, že se nebuduje 
divadelní solitér, ale živý organismus, který svou nabídkou převýší očekávání návštěvníků 
jednotlivé kulturní akce a přivede je k dalším kulturním aktivitám. Občané Trutnova zde musí 
najít místo, ve kterém budou přirozeně kultivovat nejen své záliby, ale také svůj vztah k městu 
a regionu. Ideálem je budova, kterou bude místní rodák navštěvovat nejen jako pasivní divák, 
ale jako spolutvůrce místní kultury, která je mu blízká a ke které přirozeně patří. 
 
 Orientační výpočet doporučených plošných a prostorových divadelních částí MKC: 
 Pro velikost 350 sedadel – celková užitková plocha podlaží 3 700 m2, čistá užitková 
plocha podlaží 2 870 m2. Celkový ve studii předpokládaný obestavěný prostor 30 000 m3.  
Pro velikost 500 sedadel – celková užitková plocha podlaží 5 290 m2, čistá ÚPP 4 100 m2. 
Obestavěný prostor 40 000 m3. 
 Orientační výpočet stavebních nákladů divadelní části MKC: 
Pro velikost 350 sedadel 105 000 000 Kč, pro 500 sedadel 140 000 000 Kč. 
 Odhadované náklady na jevištní techniku: Scénická mechanika hlavního jeviště 
10 000 000 Kč. 
 Scénické osvětlení: pult 500 000 Kč, stmívaje 850 000 Kč, reflektory 2 000 000 Kč. 
Rozvody (neregulované i regulované) 3 500 000 Kč. 
 Elektroakustické ozvučení: zařízení 3 500 000 Kč, rozvody 1 mil. Kč. 
 Orientační cena základního jevištního vybavení 21 000 000 Kč. 
 Odhad doporučených prostorových výměr samostatných provozů MKC: obestavěný 
prostor 9 000 m3, orientační výpočet stavebních nákladů této části MKC 45 000 000 Kč. 
 Celkové odhadované náklady na výstavbu Městského kulturního centra v Trutnově 
(MKC) 171 000 000 – 206 000 000 Kč. (Cenu ovlivní ovšem zvolený standard architekt. 
řešení objektu a vybavení interiéru.) 
 
 
 



9. Školství, výchova 
 
Mateřské školy 
 
 Stav trutnovského školství (mateřské, základní, zvláštní) k 30. září 2001: 
Mateřské školy: 
MŠ V Domcích 3 třídy, 65 dětí, 7 učitelek vč. ředitelky, 1 speciál. třída s 15 dětmi. Věkové 
složení: do 3 let 1, tříleté 18, čtyřleté 14, pětileté 23, starší 9. 
MŠ Gorkého 3 třídy, 75 dětí, 6 učitelek. Věkové složení dětí: do tří let 17, tříleté 11, čtyřleté 
14, pětileté 31, starší 2. 
MŠ Žižkova 4 třídy, 81 dětí, 7 učitelek. Věkové složení: do tří let 6, tříleté 28, čtyřleté 22, 
pětileté 21, starší 4. 
MŠ Komenského 4 třídy, 97 dětí, 8 učitelek. Věkové složení: do tří let 8, tříleté 25, čtyřleté 
32, pětileté 30, starší 2. 
MŠ Náchodská 2 třídy, 50 dětí, 4 učitelky. Věkové složení: do tří let 8, tříleté 10, čtyřleté 16, 
pětileté 13, starší 3. 
MŠ Novodvorská 4 třídy, 100 dětí, 8 učitelek. Věkové složení: do tří let 7, tříleté 30, čtyřleté 
40, pětileté 17, starší 6. 
MŠ Tkalcovská 3 třídy, 75 dětí, 6 učitelek. Věkové složení: do tří let 5, tříleté 22, čtyřleté 20, 
pětileté 23, starší 5. 
MŠ Horská, Trutnov 2 - 5 tříd, 122 dětí, 11 učitelek. Věkové složení: do tří let 10, tříleté 24, 
čtyřleté 38, pětileté 41, starší 9. 
MŠ Benešova, Trutnov 3 - 2 třídy, 50 dětí, 4 učitelky. Věkové složení: tříleté 16, čtyřleté 11, 
pětileté 19, starší 4. 
MŠ Dlouhá, Trutnov 2 – 4 třídy, 100 dětí, 8 učitelek. Věkové složení: do tří let 5, tříleté 24, 
čtyřleté 27, pětileté 42, starší 2. 
MŠ Voletiny 1 třída, 25 dětí, 2 učitelky. Věkové složení: do tří let 2, tříleté 5, čtyřleté 8, 
pětileté 10. 
 
Základní školy 
 
ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého 22 tříd, 512 žáků (z toho 256 dívek). Opakuje 1 dívka,  
49 postižených žáků, z toho 15 dívek. Školní družiny 3 se 74 žáky. Všichni žáci jsou české 
národnosti. Anglický jazyk se učí 230, německý 107. Do prvního ročníku přijato 61 žáků, 
z toho 34 dívek. Tělesnou výchovu zdravotní navštěvuje ve 13 třídách 247 žáků (126 dívek). 
Ze 49 postižených žáků je 40 s vývoj. poruchami učení a chování, 5 s více vadami a 3 tělesně 
postižení. Škola používá 26 učeben, z toho 2 odborné. Na škole působí 32 učitelů (vč. ředitele 
a zástupce), z toho 24 žen, 1 síla nekvalifikovaná. 
 
ZŠ Komenského 19 tříd, 436 žáků (193 dívek), opakují 2 dívky, 33 postižených žáků  
(12 dívek). Ve 3 odděleních školní družiny 69 žáků. Všichni žáci české národnosti. Anglický 
jazyk se učí 206, německý 138, rusky 10 žáků. Do I.r. nově přijato 36 žáků (15 dívek). 
Rozšířenou výuku těl. výchovy má 9 tříd s 204 žáky (81 dívek). S vývoj. poruchami učení  
a chování je 31 žáků (11 dívek). Škola používá 41 učeben, z toho 10 odborných. Vyučuje  
45 učitelů (31 žen, 3 nekvalif.). Rozšířená výuka těl. Výchovy zahrnuje sporty: atletika, 
basketbal, cyklistika, fotbal, kanoistika, lyžování, plavání, softbal, stolní tenis, taekwondo, 
tenis. Trenéři: z povolání 1, na dohodu 6, dobrovolní 7. Speciálních-specializovaných tříd 12, 
157 žáků (49 dívek), 65 se učí angličtině, 58 němčině. 116 žáků trpí specif. vývoj. poruchami 
učení (32 dívek). 
 



ZŠ R. Frimla 18 tříd, 374 žáků (178 dívek), 54 postižených dětí (15 dívek). Ve 4 odděleních 
ŠD 97 dětí. Všichni žáci české národnosti. Anglicky se učí 187, německy 69 žáků. Do I.r. 
nově přijato 40 žáků (22 dívek). Škola používá 29 učeben (10 odborných). Vyučuje 25 učitelů 
(23 žen, nekvalif. 1). Rozšířená výuka tělesné výchovy je v 9 třídách s 276 žáky (175 dívek). 
Sporty převážně jako na ZŠ Komenského. 
 
ZŠ s rozšířenou výukou jazykovou V Domcích 26 tříd, 626 žáků (314 dívek). Opakují 3  
(1 dívka). Z 63 postižených dětí 23 dívek. Ve 4 odděleních ŠD 133 dětí. Všech 626 žáků je 
české, moravské, slezské (tato formulace i na ostatních ZŠ) národnosti. Anglicky se učí 370, 
francouzsky 67, německy 241. Do I.r. nově přijato 52 žáků (21 dívek). Rozšířená jazyková 
výuka je v 17 třídách (v 8 A, v 5 N, ve 4 Fr). 63 žáků trpí poruchami učení, chování a řeči. 
Škola používá 38 učeben (11 odb.). Vyučuje 41 učitelů (32 žen, 2 nekvalif.). Ve 3 speciálních 
a specializovaných třídách je 35 žáků (17 dívek). Anglicky se učí 20, německy 3. Ve 3 třídách 
se spec. vývoj. poruchami řeči je 35 žáků (17 dívek). 
 
ZŠ Mládežnická 37 tříd, 951 žáků (472 dívek), 7 opakuje (2 dívky), 26 postižených žáků  
(6 dívek). V 8 skupinách ŠD 200 žáků. Všech 951 žáků školy je č., mor. a sl. národnosti.  
Na angličtinu chodí 482, na němčinu 168 žáků. Do I.r. bylo nově přijato 75 žáků, z toho  
42 dívek. Individuálně integrovaných postižených žáků bylo 26 – hlavně s poruchami učení  
a chování. ZŠ užívá 51 učeben (11 odb.). Počet učitelů 50, z toho 43 žen. 
 
ZŠ Náchodská, Trutnov 3 – 15 tříd, 310 žáků (157 dívek), opakují 2 (1 dívka). ŠD se dvěma 
odděleními s 61 žákem. Všichni č., mor. a sl. národnosti. Angličtině se učí 139, němčině  
102 žáci. Do I.r. nově přijato 34 žáků, z toho 21 dívek. Počet učeben 16 (5 odborných). 
Postižených žáků (poruchy učení a chování) 28 (7 dívek). 
 
Speciální ZŠ pro děti s vývojovými poruchami učení nebo chování – působilo tu 13 učitelů 
včetně ředitele (všichni ženy). ŠD má 2 oddělení s 36 žáky.  Učeben 9. Loňský školní rok 
dokončilo 15 žáků (5 dívek). Škola má 105 žáků (40 dívek), opakují 3 chlapci. Anglický 
jazyk se učí 27, německý 61 žáků. S vývoj. poruchami učení a chování 102 žáků. 
 
Zvláštní škola a Pomocná škola, Horská – 21 učitelů (19 žen), 2 vychovatelky. Do 2 oddělení 
ŠD dochází 23 žáků. Škola má 24 učeben. 
Pomocná škola má 12 žáků (6 dívek). Mentálně postižených 10, s vadami řeči 1, tělesné 
postižení 1. 
K 30.9.2001 na zvláštní škole 114 žáků (48 dívek), 6 žáků opakuje (2 dívky). Všech 114 žáků 
české, moravské a slezské národnosti. Počet tříd a žáků podle druhu postižení: 11 tříd. 
Mentálně postiženo 112 žáků (47 dívek), 1 zrakově, 1 s vadou řeči. 
Přípravný stupeň: 9 žáků (4 dívky) ve 2 třídách, 5 mentálně postižených, 4 s lékař. diagnózou 
autismus.  
Zvláštní škola a Pomocná škola, Horská měla ve šk. r. 2000/2001 tři odloučená pracoviště – 
Svoboda n.Ú., Markoušovice a Žacléř.  Se 159 žáky (zvl. škola 125, pomocná 19, přípravný 
stupeň 15) patřila na okrese k největším zařízením. Na škole pracovalo 24 pedagog. 
pracovníků a 5 správních zaměstnanců. 16 pedag. pracovníků je plně kvalifikováno, ostatní 
mají neúplnou kvalifikaci. Do zvl. školy jsou žáci zařazováni na základě šetření v PPP. 
 
Výsledky prospěchu na základních školách: 
ZŠ Gorkého: 51 vyznamenání, 1 propad. ZŠ Komenského 48 vyzn., 7 prop. ZŠ R. Frimla:  
28 s vyzn., 1 prop. ZŠ V Domcích: 86 s vyzn., 3 prop. ZŠ Mládežnická: 87 s vyzn.,  
7 propadajících. ZŠ Náchodská 15 vyzn., 7 propadajících. 



 
Školní jídelny při MŠ 
 
MŠ Benešova: 50 stravovaných dětí, 8 zaměstnanců. MŠ Dlouhá: 100, 18. MŠ Horská: 122, 
17. MŠ Komenského 97, 15. MŠ Gorkého 75, 11. MŠ Novodvorská 100, 16. MŠ Náchodská 
50, 12. MŠ Tkalcovská: 75, 11. MŠ V Domcích: 65, 12. MŠ Voletiny: 25, 4. MŠ Žižkova: 81, 
14. MŠ Na Struze: 68, 25. 
 
Školní jídelny při ZŠ 
 
ZŠ V Domcích: 566 žáků, 60 zaměstnanců a 50 cizích strávníků. ZŠ Komenského: 593, 70, 
70. ZŠ Gorkého 451, 87, 39. ZŠ Mládežnická 892, 135, 298. ZŠ Náchodská 415, 30, 60.  
ZŠ R. Frimla: 352, 44, 16. 
 Celkem se ve školních jídelnách MŠ a ZŠ stravovalo 908 dětí, 2 917 žáků,  
545 zaměstnanců a 534 cizích strávníků. 
 
Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická 
 
 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 – discipliny 
skeet, trap, běžící terč. Druhým typem studia je vyšší odborné studium pro absolventy SLŠ.  
Je denní, dvouleté zakončené odbornou zkouškou – absolutoriem. Úspěšný absolvent má titul 
DiS (Diplomovaný specialista v oboru lesnictví). Ředitelem školy je RNDr. Josef Štych, 
učitelů je 28. V DM pracuje 8 vychovatelů. 
 Ve školním roce 2000/2001 měla SLŠ a VOŠL k 30.6.2001 11 tříd s 279 žáky. 
S vyznamenáním jich studovalo 7, propadlo 24, opakovali 2, z prospěch. důvodů vyloučeno 
14 žáků. 
 Přijímací zkoušky na SLŠ konalo 129 uchazečů – přijato bylo 63 studentů na obor 
Lesnictví a 20 studentů na obor Lesnictví se zaměřením na sport. přípravu. Maturovaly  
3 ročníky. Ve IV.A bylo připuštěno 23 studentů (s vyzn. 3, prospělo 16, neprospěli 3),  
ve IV.B k maturitě 22 studentů (s vyzn. 5, prospělo 16, neprospěl 1), ve IV.C 18 studentů 2.r. 
měli 4 vyzn., 12 prospělo, 1 nepřipuštěn. 
 Kronika činností byla i ve šk. roce 2000/2001 bohatá (kulturní akce, exkurze, sport. 
akce). Zahraniční praxe (Wűrburg, Landsberg, Beuren, Ryssby) se zúčastnilo 14 studentů. 
 Sportovní střelba ve šk. roce přinesla významné úspěchy: 7 studentů z 18 jsou 
reprezentanti ČR, 2 byli zařazeni mezi talenty ČSS. 
 Ostatní činnost školy: Pistolová střelnice v areálu SLŠ. Prodejna SLŠ. Kurzy. 
Konferenční aula (160 míst). Autobusová doprava. Ubytování a stravování hromadných akcí 
na internátě. Vyšší myslivecké zkoušky. Odborné poradenství. Speciální kácení stromů. 
Provádění veřejnosti v městském parku. Jezdecký klub. Trubačský kroužek. Kynologický 
kroužek. Dobře pracuje i Český svaz ochránců přírody při SLŠ (viz kapitola 6). 
 Škola obhospodařuje 2 150 hektarů školního polesí v okolí Trutnova. 
 
Gymnázium 
 
 Ve školním roce 2000/2001 probíhala na gymnáziu výuka ve dvou formách – 
osmiletém a čtyřletém studiu. V 26 třídách se 721 studentem působilo 65 pedagogických 
pracovníků (škola měla celkově 83 pracovníků). Ředitelem gymnázia byl Jiří Vaněk. 
 Z uvedeného počtu studentů jich prospělo s vyznamenáním 254, prospělo 467. 
Celkový průměrný prospěch 1,751. Na žáka připadlo 59,170 zameškaných hodin, z toho  



252 neomluvených. 
 Do I.r. osmiletého gymnázia bylo přijato 64 žáků, (přihlášeno 103), do I.r. gymnázia 
66 z 94 přihlášených. 
 Z 31 žáků maturitního ročníku 4.A jich prospělo s vyznamenáním 13, z 25 žáků matur. 
ročníku 4.B s vyzn. 9, prospělo 15, neprospěl 1. 
 Vyučovací prostory má gymnázium v hlavní budově na Jiráskově náměstí a 
v pronajatých prostorách bývalé základní školy ve Školní ulici. Pro výuku slouží 31 místností, 
z toho 11 specializovaných. Dále je k dispozici informační středisko s knihovnou a 
internetem. Součástí školy je sportovní hala, malá tělocvična, posilovna, letní asfaltové hřiště 
a atletické hřiště. Stravování je zajištěno ve školní jídelně – cena jídla je 17 Kč. 
 Každý žák absolvuje povinně výuku dvou cizích jazyků (A, Fr., N), má možnost 
účastnit se výměnných zájezdů za režijní ceny, organizované školou. Škola také umožňuje 
přerušení studia a absolvování školního roku v cizině. V rámci osnov se žáci účastní zimního 
a letního sportovního kurzu, vodáckého výcviku a výuky plavání. Žáci víceletého gymnázia  
i tábornického pobytu v cizině. Svůj odborný profil si každý žák určuje volbou svých 
volitelných předmětů v posledních dvou letech studia. 
 Škola pořádá řadu kult. společ. akcí, organizuje družební výměny žáků. Na soutěžích  
a olympiádách si vedou žáci tradičně dobře. Platí to i o sportovní oblasti – úspěchy 
v okresních kolech, v regionálních a republikových finále. Na VŠ přijato 41, na VOŠ  
15 absolventů gymnázia. 
 
Obchodní akademie 
 
 Obchodní akademie měla ve šk. roce 2000/2001 26 pedag. pracovníků včetně ředitelky 
ing. Jaroslavy Vágnerové.  V 11 třídách měla na počátku šk. roku 283 žáků, na konci šk. roku 
279. S vyznamenáním jich bylo 9, prospělo 230, neprospělo 33, neklasifikováno 7. Průměrný 
prospěch školy 2,68. 
 Pro školní rok 2001/2002 bylo přijato 75 studentů do tří tříd. 
 Při maturitních zkouškách čtyř ročníků s 93 studenty bylo 5 vyznamenání, opravná 
zkouška povolena 6 maturantům. 
 Ke studiu na VŠ bylo úspěšně přijato 25 studentů (42 % z počtu hlásících se). 
K dalšímu studiu na VŠ a VOŠ 60 studentů (64 % z celk. počtu). 
 Na OA dobře pracují metodické komise – ekonomů, grafiků, matematiky a přírodních 
věd, filologů. 
 Školní sportovní rok byl úspěšný. Ve škole pracují tři sportovní kroužky – 
volejbalový, basketbalový a kroužek kondičního posilování. Školní posilovna byla plně 
využita. 
 Protidrogový program působení na žáky byl zaměřen na zdravý životní styl, právní 
vědomí, společenský postoj, význam rodiny, kriminalitu, na vytváření pozitivního klimatu  
ve škole, na sport. 
 Spolupráce školy s rodiči i veřejností se dále prohlubovala. 
 
Střední zdravotnická škola 
 
 Střední zdravotnická škola měla ve šk. roce 2000/2001 tyto studijní obory: všeobecná 
sestra – denní studium 10 tříd, všeob. sestra – dálkové studium 4 třídy, ošetřovatelka – denní 
studium - 1 třída. Celkem 15 tříd s 314 žáky s 28,6 pedag. pracovníky, s průměrným počtem 
žáků na třídu 20,93 a s počtem žáků na učitele 13,85. Na oboru všeob. sestra studovalo  
250 žáků, v dálk. studiu 48. Na oboru ošetřovatelka 16 žáků. 
 SZŠ vlastní v Trutnově čtyři budovy v různých částech města – všechny jsou starší  



50 let. Škola s kapacitou 350 žáků (skut. 314) je v Procházkově ulici, DM Fibichova 309 
s kapacitou 30 ž. (skut. 39), DM Bulharská 52 s kapacitou 27 (skut. 29) – tady je i školní 
jídelna, DM Palackého 256 s kapacitou 23 (skut. 24). Ve třech DM s kapacitou 80 žáků je 
ubytováno 92. 
 K 30.6.2001 měla škola 70 zaměstnanců – na plný úvazek 28, na částečný 3,  
OON 22 pedag. pracovníků. V DM pracovalo 8 vychovatelek. 
 Školní jídelna má kapacitu 200 strávníků, počet strávníků 216. Pracuje tu  
5 zaměstnanců. 
 Přijímací řízení: Na obor ZS, čtyřleté studium se hlásilo 136, přijato 61 žákyň.  
Na obor VS, dálk. studium přihlášeno 34 zájemců – přijato 24. Na obor ošetřovatelka  
přijato 20. 
 Prospěch na čtyřletém studiu VS: Průměr 2,58, na oboru OŠ 2,75. V dálkovém studiu 
byl průměrný prospěch 2,54. Neprospělo jich 10, opravnou zkoušku má 5. Dodatečná 
klasifikace 3. 
 Sníženou známku z chování (3) měly 2 žákyně. Podmínečně byla vyloučena 1. Třídní 
učitelé udělili 23 pochval, ředitel školy 7. Důtek udělili třídní učitelé 12, ředitel školy 6. 
 Ve třech maturitních třídách bylo 46 žákyň, maturovalo jich 42. Prospělo jich 31, 
vyznamenání dosáhlo 9 žákyň, neprospěly 2. Celkový průměr u maturit: 4.A 2,37. 4.B 2,30. 
5.d 2,42. (Maturovaly 2 třídy denního studia a 1 třída dálkového studia.) 
 Image školy: Dny otevřených dveří. Tradiční akce (volba Miss, soutěž PPP žáků ZŠ, 
celorepubliková soutěž v recitaci). Informační nástěnky. Školní časopis. Společná akce učitelů 
a žáků: Rozloučení se školním rokem. 
 Mimoškolní aktivity zahrnují zájmové kroužky, soutěže, sport. Velmi dobře si vede 
organizace ČČK. SZŠ vede dobře s úsilím o její stabilitu RNDr. Karel Javůrek. 
 
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
 
 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště ve Školní ulici má odloučené 
pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách, pracoviště teoretického vyučování 
v Trutnově, Horská 618 a Horská 59. Ředitelem školy je ing. Vladislav Bauer. 
 SPŠ a SOU nabízí studium ve tříletých učebních oborech a čtyřletých studijních 
oborech, dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. 
 Budova pro teoretickou výuku ve Školní 101 má kapacitu cca pro 200 žáků, budova 
pro teoret. výuku Horská 618 cca pro 280 žáků, budova pro teoret. výuku Horská 59 je cca 
pro 150 žáků. Budova pro prakt. vyučování a budova hospod. správy je cca pro 240 žáků. 
 Materiálně technické zajištění výuky: 5 učeben výpočetní techniky, odb. učebna  
pro výuku elektroniky, číslicové, automatizační a mikroprocesorové techniky, laboratoř 
elektronických počítačů, laboratoř CNC techniky, laboratoř pro elektrotechnická měření, 
učebna pneumatiky a elektropneumaticky. 
 Průměrný evidenční počet pg. pracovníků činil 48,49, ostatních pracovníků 19,28. 
Škola úzce spolupracuje s podniky a podnikateli a vyvíjí řadu aktivit – soutěže, olympiády, 
sport. akce, kultura, zájmové kroužky. 
 Při přijímacím řízení bylo přijato do 1.r. pro obor slaboproudá elektrotechnika 52, 
strojírenství 29, elektrikář-slaboproud 25, elektrikář-silnoproud 8, nástrojař 23, podnikání 
v techn. povolání 30. 
 Na oborech slabopr. elektrotechnika, strojírenství, stroj. tech. admin., management 
strojn., podnikání v techn. povolání studovalo ve 4 ročnících 385 žáků, z toho 57 dívek. 
 Na oboru elektrikář slaboproud a silnoproud, mechanik elektron. Zařízení, nástrojař, 
mechan. opravář, mech. strojů a zař., mech. elektronik, mech. měř., regul. a aut. bylo  
ve 3 ročnících 232 žáků, z toho 1 dívka. 



 Výsledky závěrečných zkoušek: prospělo 31, s vyzn. 6, neprospělo 8 žáků.  
Při maturitách ve 3 třídách prospělo 55, s vyzn. 13, neprospěli 4 žáci. 
 
Střední odborná škola podnikatelská 
 
 Střední odborná škola podnikatelská sdružuje studijní obor: Podnikatel pro obchod  
a služby (denní čtyřleté studium) a Podnikatel pro obchod a služby (studium dálkové).  
Ve šk. roce 2000/2001 působilo na škole kromě ředitele PaedDr. Josefa Strnada 4 interní  
a 5 externích učitelů. 
 Při přijímacím řízení bylo do 1.r. přijato 27 žáků (8 chlapců a 19 dívek) na oboru: 
podnikatel a služby (denní studium). Ve 3. a 4.r. denního studia měla škola 39 žáků. Na konci 
šk. roku 2 s vyzn., 6 propadlo. Ve třech ročnících dálkového studia 16 (3 propadli).  
Při maturitních zkouškách 4A z 20 žáků prospělo 14, s vyzn. 4, neprospěli 2, opakuje 1. 
V dálk. studiu 3 žáci (1 s vyzn.). 
 Ve šk. roce 2000/2001 ukončila škola sedmý rok své působnosti. Přes personální 
problémy (dlouhodobá nemoc ředitele) dosahuje velice dobrých výsledků, jak svědčí 
kontrolní zprávy. Má velmi dobré podmínky. S umísťováním absolventů nejsou problémy. 
 Škola vykazuje řadu aktivit a je aktivní i v protidrogové prevenci. 
 
Střední odborná škola a Učiliště 
 
 Střední odborná škola a Učiliště Trutnov, Volanovská má kapacitu 600 a 40 žáků, DM 
131 lůžek, školní jídelna 180 jídel. Obory: pekař, cukrář, dřevařská a nábytková výroba, 
truhlář – výroba nábytku, stavební provoz, instalatér, tesař, zedník, poštovní manipulant, 
poštovní provoz, manipulant pošt. provozu a přepravy, společné stravování, kuchař-číšník  
pro pohostinství, číšník, servírka. Učiliště: Zpracování dřeva. Stavební výroba. 
 Vedení SOU a U zajišťuje 7 pracovníků včetně ředitele ing. Jana Coufala, učitelů odb. 
předmětů je 8, učitelů všeob. vzděl. předmětů 14, mistrů odb. výcviku 24, vychovatelky 3. 
 Výsledky výchovy a vzdělávání za šk. rok 2000/2001: V 1., 2., 3. a 4.r. 523 žáků. 
S vyznamenáním 14, prospělo 470, neprospělo 39, neklasifikováno 47. Druhý stupeň 
z chování 136, 3.stupeň 21 žáků. Celková absence 50 014 hodin, neomluvených 2 936 h. 
 Výsledek závěrečných zkoušek: Učební obor kuchař-číšník pro pohostinství (29 žáků), 
cukrář-výroba (16), truhlář-výroba nábytku (21). Z 66 žáků 7 s vyzn., prospělo 58, neprospěl 
1. Na oboru pošt. manipulant  prospěli s vyzn. 2 žáci, prospělo 17, neprospěli 4. 
 Do I. ročníku denního studia se přihlásilo 327 žáků (z toho 174 dívek). Přijato celkem 
181 (z toho 88 dívek). 
 Sportovní aktivity nechybějí ani na této škole. I v roce 2001 se škola zúčastnila Ceny 
juniorů – oblastní kolo v oborech zpracování dřeva v Jaroměři. Dále 7. ročníku národní 
soutěže mladých kuchařů, cukrářů a číšníků ve dnech 6.-9.3. na Brněnském výstavním 
veletrhu. 
 19. března navštívil školu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduard 
Zeman. Při pracovním obědě seznámili pracovníci školy ministra s úspěchy školy – přední 
místa žáků v soutěžích. Potěšitelně roste na škole počet vyučovacích oborů. 
 Partnerem školy v zahraničí je škola v Ludwigsfelde (SRN) a v Molde (Norsko).  
Ten navštívili zástupci školy v červnu 2001. 
 
 
 
 



Základní umělecká škola 
 
 Základní umělecká škola na Krakonošově náměstí 73 s odloučeným pracovištěm 
(nehudební obory) ve Školní 151 má kapacitu 790 žáků. Studijní obory jsou čtyři: hudební, 
literárně-dramatický, taneční a výtvarný. 
 Formy studia: Přípravné studium je určeno převážně pro žáky 1. stupně. Základní 
studium se člení na první a druhý stupeň  - ukončuje se závěrečnou zkouškou. 
 Pracovníků měla ZUŠ ve šk. roce 2000/2001 39 – jejich odborná a pedagogická 
způsobilost dosahuje 68 %. Pedag. pracovníků bylo 34 (z toho 9 externích). Provozní 
pracovníci 4, THP 1. 
 Na ZUŠ se vyučuje hra na bicí, klávesy, hra na housle, kytaru, klavír, na violu,  
na violoncello, na zobcovou flétnu, na flétnu, na akordeon, klávesy, na trubku, na basovou 
kytaru, na pozoun, dechové nástroje, dále pěvecká hlasová výchova, slov. Dramatika, klasický 
tanec, moderní tanec, kresba, malba, keramika, korepetice. 
 Na hudebních oborech se učilo 374, na nehudebních 371. Počet absolventů ve šk. roce 
2000/2001 69. 
 Na školy s uměleckým zaměřením bylo ze ZUŠ Trutnov přijato pět žáků. 
 Přehled akcí školy uvádí desítky koncertů a vystoupení po celý rok. ZUŠ se plně 
zapojila do kulturního dění v Trutnově. Do oblastního kola soutěže v komorní hře s převahou 
smyčců v březnu 2001 postoupilo několik souborů školy – trio, kvarteto, sexteto.  
Do ústředního kola soutěže ZUŠ v komorní hře 20. a 21.4. se probojovalo klavírní trio.  
Se skladbami učitele ZUŠ J. Vídeňského získal tento soubor Čestné uznání. Dětský pěvecký 
sbor Písnička se sbormistrem M. Horáčkem se zúčastnil soutěžní přehlídky Svátky písní 
v Olomouci (mezi 12 sbory 9 místo). 
 Za poslední dva roky došlo na škole dvakrát k výměně ředitele. V současnosti vede 
ZUŠ Karel Tománek.  
 
Dům dětí a mládeže při 4. ZŠ 
 
 Z činnosti Domů dětí a mládeže při 4. ZŠ ve šk. roce 2000/2001: Vedoucí DDM Marie 
Suková, vedoucí odd. techniky Blanka Nehybová, vedoucí odd. estetiky a SPV Kamila 
Burešová. Místo vedoucí odd. tělovýchovy a přírodovědy nebylo obsazeno. Činnost DDM 
zajišťovali tři interní a 49 externích pracovníků. V 55 zájmových kroužcích bylo zapojeno 
812 mladých, z toho 47 starších 15 let. 
 V zájmové činnosti nepravidelné uspořádali nebo se podíleli na organizaci pracovníci 
DDM 49 akcí, kterých se zúčastnilo 7 964 zájemců, z toho 2 453 starších 15 let. O sobotách  
a nedělích proběhlo 18 akcí. 
 Kroužky zahájily činnost v týdnu od 18.9. a končily první týden v červnu. Pro šk. rok 
2000/2001 byly připraveny taneční a pohybové kroužky, výtvarné a estetické kroužky, 
jazykové, hudební, technické a počítačové, sportovní a přírodovědné kroužky. Dále kroužky 
pro předškoláky. 
 Akce vyhlašované MŠMT (okresní krajské, republikové): Soutěž v plavání. Mladý 
historik. ZUČ-recitace. ZUČ-zpěv. Přebor automodelářů (okresní). Přebor automodelářů A3 
(republikový). Biologická olympiáda kat. C. Přebor železničních modelářů – kat. Až, Bž, Cž 
(okresní). Přebor železn. modelářů (okresní) – jízda na kolejišti. Přebor leteckých modelářů 
(okresní). Přebor plastikových modelářů (okresní). Biologická olympiáda kat. D. Pohár 
rozhlasu (okrsek). 
 Z dalších několika desítek akcí si připomeňme návštěvu na mezinárodní výstavě 
železn. modelů v Lipsku, zájezd na výstavu do Norimberka, olympiádu rybářů, výlet  
do Prahy. 



 Prázdninová činnost: Pobytový tábor všeobecný 30.7.-4.8. (28 dětí). Letní soustředění 
rybářů 30.6.-6.7. (24 dětí). Letní soustředění ZÚ  rokenrolu 18.7.-22.7. (15 dětí). 
 Činnost kroužku probíhala v prostorách školy (tělocvičny, hřiště, učebny, velká 
klubovna DDM). 
 
Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ 
 
 Klub zájmové činnosti dětí a mládeže Eldorádo při ZŠ Mládežnická nabídl pro školní 
rok 2000/2001 řadu zajímavých kroužků v oblasti estetiky, společenských věd, sportu  
a tělovýchovy. Zápisné do zájmových kroužků a kurzů se pohybovalo v rozmezí 100  
až 400 Kč. 
 A některé novinky? Kroužek akrobatického rokenrolu se dělí na dva samostatné 
kolektivy. Dále zůstává „Drak and Roll,“ nově vzniká oddíl „Rebels.“ Ten nabízí i možnost 
zábavné výuky rokenrolu ve stylu tanečních „Rokenrolové taneční“ (tříměsíční kurs). Další 
novinkou je taneční kurs pro děti od 6 do 15 let s cílem vybudovat úspěšný taneční klub. 
 Informace KZŠ „Eldorádo“ vycházejí měsíčně ve školním časopise Zpravodaj. 
 Ve šk. roce 2000/2001 bylo otevřeno 57 zájmových kroužků a jazykových kurzů. 
V nich bylo zapsáno 1 048 dětí. Vedlo je 71 vedoucích. 
 Akce pořádané společně klubem „Eldorádo“ a školou: Kurzy keramiky. Přednášky  
a besedy. Podzimní a jarní bazary. Okrskové a okresní turnaje v halové kopané. Okresní  
a krajské přebory v karate. Předvánoční přátelský turnaj v halové kopané. „Trutnovský drak“ 
– halový turnaj v softbalu. Sportovní a kulturní akce v rámci spolupráce se školou  
ve Swidnici. Střelecké soutěže. „Den otevřených dveří v tělocvičnách.“ Turnaj ve florbale. 
Veřejná vystoupení rokenrolového oddílu Drak and Roll. Okrskové a okresní turnaje v malé 
kopané. Divadelní vystoupení dramatického kroužku. Soustředění zájmových kroužků – 
karate, rokenrolu, sport. gymnastiky. Tři týdenní ekologická soustředění pro žáky 3. tříd  
na táborové základně „Eldorádo“ v Horním Bradle. Tři čtrnáctidenní turnusy letních táborů  
a jeden šestidenní pro děti ze ŠD – dětí a pracovníků. 
 Klub zájmové činnosti vedou Jana Burešová a Simona Jehličková.  
 
Pedagogicko-psychologická poradna 
 
 Pedagogicko-psychologická poradna je školským zařízením, které zajišťuje 
individuální a skupinové služby psychologické, speciálně pedagogické, nově také metodické 
vedení školám a školským zařízením v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
 V roce 2001 měla poradna 11 zaměstnanců (v přepočtených úvazcích 7,7). Z toho  
7 odb. pracovníků (5,4), 3 psychologové (2,4), 3 spec. psychologové včetně ředitelky zařízení 
(2,6), 1 pedagog (0,4), 2 sociální pracovnice (1,3), 1 úvazek okr. metodika prevence sociálně 
patologických jevů. 
 Poradna prošla řadou změn – změnil se zřizovatel, od 1.10. Královéhradecký kraj, dále 
odchod ředitelky PhDr. Hűblové (založila si soukromou praxi). Novou ředitelkou  
po konkurzu je PaedDr. Zuzana Šmídová, do té doby speciální pedagog poradny. Jejím 
zástupcem je Mgr. Pavel Traspe, vedoucí spec. pedagogů se stala Mgr. Ivana Skalková.  
 Pracovníků má PPP málo – na 1 odb. pracovníka připadá přes 390 potenciálních 
klientů (skoro dvojnásobek udávaného optima). Znamenalo to zvýšené nasazení a práci 
přesčas. 
 Individuálně a skupinově bylo v roce 2001 ošetřeno 2 527 dětí a mládeže. Z toho bylo 
196 dětí z MŠ, 1 395 žáků ZŠ (947 z 1.st. a 448 z 2.st.), 35 klientů z gymnázií a SOŠ,  
121 dětských klientů ze spec. škol, ostatních 33. 



 Dále se rozšiřovaly kontakty s pedagogy škol a školských zařízení, zejména formou 
metodických konzultací (bylo jich 367), ale také formou spol. sezení poradenských 
pracovníků, učitelů, rodičů i žáků při řešení školských problémů. Pro pedag. veřejnost 
uskutečněno 27 seminářů, realizován Kurz rozvoje grafomotorických dovedností pro budoucí 
školáky. Poskytnuto 909 odb. podkladů. PPP opět získala akreditaci a účelovou dotaci  
na Peer program – kurzy s účastí 114 žáků a studentů a 15 pedagogů. O úspěšnosti programu 
nejlépe vypovídá každoroční nárůst jeho účastníků. 
 Poradna nabízela také kvalifikovanou práci rodinného terapeuta.  Z nových metod 
práce se podařilo zavést např. metodu VTI (videotréninku interakcí). 
 Po celý rok byl plně vytížen program terapií EEG – Biofeedbaeku (ke zlepšení 
výkonnosti a pozornosti dětí ve škole i doma). Podařilo se získat pedagoga pro vedení skupiny 
dětí s obtížemi v chování. 
 Celkově byl rok 201 pro PPP úspěšný. Složitost prac. podmínek přinesla i určitá 
pozitiva – větší provázanost práce jednotl. oddělení, zkvalitnění organizace práce, 
prohloubení spolupráce v odborném týmu. 
 
Speciální základní škola při nemocnici 
 
 Speciální základní škola při nemocnici byla zřízena Školským úřadem. 1.8.2000  
se stala právním subjektem, od 1.10.2001 přechází pod Královéhradecký kraj. 
 Sdružuje základní a mateřskou školu. ZŠ poskytuje výuku dětem hospitalizovaným  
na dětském odd., dětské chirurgii, ORL, ortopedii a očním oddělení (560 žáků). MŠ zajišťuje 
výchovnou péči nejen o děti předškolního věku, ale spolu s učitelkami ZŠ se stará o zájmovou 
činnost dětí všech věkových kategorií. (Počet dětí MŠ 772). Provoz školy zajišťují 3 učitelky 
v době od 7.00 do 16.30 h. Výuka probíhá v herně nebo na jednotl. pokojích DO,  
na ost. odděleních za provozu na pokojích nebo v jídelně. 
 Škola vyučuje tři základní předměty – Č, M, Aj. Nj jen jako metodická pomoc.  
U dlouhodobých pacientů zajišťuje pedag. vedení při výuce ost. předmětů.  Kromě ředitelky 
Táni Chaloupské působí na škole učitelka ZŠ a MŠ. Jsou plně kvalifikovány. 
 Materiální zabezpečení spec. Výchovy a vzdělání je na dobré úrovni. Škola získala 
starší počítače, zdarma tiskárnu a podařilo se zajistit i připojení na internet. Učebnicemi  
a učebními pomůckami je škola slušně vybavena. Materiály pro pracovní a výtvarnou činnost 
a dětské časopisy má škola od majitele obchodu Alfa Hobby pana Víta. 
 Do ZŠ jsou zařazovány všechny děti, které přicházejí ze ZŠ a ZvŠ, případně i ze SŠ. 
Pokud jejich zdravotní stav výuku nedovolí, jsou zaměstnány jiným vhodným způsobem.  
Do MŠ jsou zařazovány děti předškolního věku, ale učitelky zaměstnávají i starší děti. 
 Ve šk. roce 2000/2001 zaslala škola návrh na klasifikaci před pololetním vysvědčením 
jen na jednoho žáka, hospitalizovaného dva měsíce. Před závěrečným vysvědčením byly 
poslány návrhy dva. 
 Inspekce hodnotí práci školy velmi kladně. Z mimoškolních aktivit třeba uvést účast 
v soutěžích Alšova země, Lidice, Barevný svět, Trutnov očima dětí, Sokrates, soutěže 
z dětských časopisů a jiné. 
 
Studie koncepce výstavby a rekonstrukce kulturních zařízení města Trutnova 
 
 Již řadu let je v Trutnově pociťován občany určitý deficit v možnostech uspokojování 
kulturních potřeb. Stále silněji se ozývá požadavek, aby zde bylo (zase) divadlo. Tato snaha je 
podporována i vzpomínkami na minulost, kdy Trutnov měl mimořádně bohatý kulturní  
a společenský život, kdy tu existovala dokonce stálá divadelní scéna. 



 Vedení města se proto v roce 2000 rozhodlo zadat zpracování úvodní analytické 
studie, která by posoudila stávající situaci a navrhla způsoby a podmínky pro další optimální 
vývoj v horizontu 10-20 let, především možnosti výstavby a provozování divadla. 
 Zpracovatelé Studie koncepce výstavby a rekonstrukce kulturních zařízení města 
Trutnova ing. Vl. Adamczyk a ing. arch. Jiří Vít rozdělili svou práci na dvě etapy. V první, 
dokončené v lednu 2001, byl uveden stručný přehled vývoje a současných možností pro 
kulturní život Trutnova. V jejím závěru byl vyjádřen zákl. názor na kulturní potřeby Trutnova 
a doporučena především stavba nové budovy pro městské kulturní centrum (MKC). 
Následovala série řady diskusních jednání a pracovních schůzek k tomuto tématu. 
 Ve II. etapě se zaměřili zpracovatelé studie na určení podrobnějšího programu, typu  
a charakteristiky budoucího divadla (MKC) a dále na varianty jeho umístění ve městě  
a základní technická kritéria. 
 19.2.2001 podpořila Komise pro výstavbu kulturních zařízení města Trutnova závěry 
z I. etapy předložené studie koncepce výstavby a rekonstrukce kulturních zařízení města. 
Požádala mj. rozpracovat možnost zvýšení navrhované kapacity z 350 na 500 míst. Prostor  
o 150 místech řešit jako oddělený s možností jiného komerčního využití v případě, že nebude 
využit na divad. představení.  
 Provoz nového zařízení musí být řešen jako víceúčelový – kromě divadel by se zde 
měly konat i koncerty a slavnostní shromáždění. Objekt koncipovat jako místo pro delší pobyt 
návštěvníků a tomu přizpůsobit dispoziční provozní uspořádání, umožňující širokou škálu 
funkčního využití. Ve II. etapě studie je předkládán také návrh způsobu využívání a v úvahu 
přicházejících úprav stávajících městských kult. zařízení – jde o Národní dům, kino Vesmír  
a kult. klub Na Nivách. 
 Návrh dalšího postupu přípravy výstavby MKC v Trutnově po dokončení II. etapy 
studie: Po doplnění a upřesnění navrhovaného řešení schválení zákl. koncepce a rozsahu 
navrhovaného řešení, výběr preferovaného umístění MKC, zpracování zákl. objemové studie, 
regulerní architektonická soutěž. 
 
 Národní dům byl a je po léta jediným místem, kde lze provozovat divadelní 
představení. Jeviště má sice relativně dostačující plochu – chybí mu však zcela minimální 
obchozí prostory. Prostory pro účinkující jsou nedostatečně dimenzovány a v nevhodném 
místě. Předscéna neexistuje a její vytvoření či dokonce minimálního orchestřiště by snížilo 
diváckou kapacitu pod únosnou míru. Poměr šířky hlediště k hloubce sálu by byl nepříznivější 
než dnes. Chybí jakékoliv prostory pro skladování nebo manipulaci s fundusem a kulisami. 
Sklady v suterénu nejsou komunikačně propojené s úrovní jeviště a i jinak nevyhovující.  
Pro klasické provaziště by bylo třeba zvýšit konstrukci značně nad úroveň dnešní střechy. 
Rozměry a kapacita hlediště jsou dány nezměnitelnou konstrukcí objektu, elevace sedadel,  
a i probourání do prostoru suterénu v části půdorysu dnešního sálu, vylučuje jakékoliv 
propojení nejen se zadním malým sálem, ale obtížné by byly i nástupy diváků z existujícího 
bočního prostoru. Akustické kvality sálu jsou nedostatečné. Pro bohatší jevištní provoz by 
byla nutná složitá technologie odhlučnění a zatemnění do ulice České. Uplatnění 
progresivních způsobů scénického osvětlení, užívajícího i prostor hlediště nelze zajistit ani 
přestavbou. Také vytvoření alespoň průměrného diváckého zázemí je v daném prostoru 
obtížné. Problematický je jediný vchod do všech pater a prostor ND, různé typy provozů  
se navzájem ruší, systém kontroly hledištní části je obtížný. Ani mimořádná rozsáhlá 
přestavba s ponecháním části s bohatou fasádní úpravou do České ulice by nepřinesla 
očekávanou kvalitu – prostor, rozsah půdorysu ND je malý. Výsledek by byl kompromisem 
nemluvě o nákladech, které by převýšily náklady na novostavbu. Z uvedených důvodů autoři 
studie nedoporučují o rekonstrukci sálu na divadelní provoz v ND uvažovat. 



 Pokud jde o kino Vesmír přes určitá pozitiva (sál s odpovídajícími parametry, vhodné 
prostory pro diváky) vše ostatní přestavbu objektu na fungující divadlo zcela vylučuje 
(půdorysný tvar budovy, minimální provozní prostory, umístění jevištní techniky). Stranou 
možností zůstává i Kult. klub Nivy. 
 
 Na umístění nové budovy MKC je řada požadavků – vhodná lokalita (ne místa 
v sousedství či uprostřed výhradně obytné části nebo v přímém kontaktu s výrobou v některé 
z průmyslových zón), potřebná velikost stavební parcely, možnost příjezdu větších vozů, 
dopravujících divad. techniku  a dekorace, dostupnost pro návštěvníky, místo v bezprostřední 
blízkosti historického jádra či nového obchodně administrativního centra města – náměstí 
Republiky, nová budova by měla zajistit komfort pěšího propojení s dalšími zařízeními 
společenského charakteru (muzeum, kluby, kavárny, restaurace, park, prodejny s vybraným 
zbožím). 
 K dalšímu posuzování jsou ve studii doporučeny k dalšímu posuzování tři lokality: 
1.Jihovýchodní okraj náměstí Republiky – volná strana  náměstí, zvaná „Šmoulov.“ Tato 
lokalita splňuje kriteria kladená na kulturnost existujícího prostředí a souvztažnost  
s ost. společ. významnými funkcemi a budovami v okolí. Současně by se jednalo o objekt 
vytvářející novou kvalitu, novou významnou dominantu, obohacující vlastní centrum města. 
K dispozici tu je i dostatečná plocha. Obavy jsou z umístění parkoviště. Charakter a intenzita 
budoucí náplně a využití této části městského centra však nikdy nezaručí stoprocentní 
saturovanost parkovacích míst pro všechny návštěvníky a klienty všech zařízení zde 
umístěných. 
 Nivy (varianta druhá) má nespornou výhodu v tom, že zde existuje historická stopa, 
historické povědomí o využívání tohoto prostoru pro společ. a kulturní účely po staletí. Plocha 
pro výstavbu MKC umožňuje i zřízení velikého parkoviště. Určitý minus: tato lokalita již není 
vnímána jako plnohodnotná součást městského středu. Tento dojem je objektivně umocněn  
i existující železniční tratě a nádraží ČD. 
 Prostor Úpského nábřeží  (varianta třetí) by umožňoval umístění MKC, které by 
přispělo k dalšímu zkulturnění prostředí. Zvýšil by se také význam pěších promenád na obou 
březích řeky. Prostorově je případné umístění bez problémů (prostor dnes využívá firma 
OSNADO), je tu i možnost vybudování rozsáhlého parkoviště. Jde tedy o lokalitu velmi 
vhodnou. 
 
 Na jaře roku 2002 se bude moci k otázce MKC vyslovit trutnovská veřejnost 
prostřednictvím ankety. Je třeba se zamyslet nad základními otázkami, které se k „divadlu“ 
vztahují – je MKC potřebné? (výstavba přijde na 150 až 200 mil. korun), bude mít město  
na jeho provoz? (roční náklady 5-10 mil. korun), jak by mělo MKC vypadat, kde by mělo 
stát? 
 O vlastní realizaci stavby se bude muset zřejmě postarat až nové vedení města  
po volbách v roce 2002. 
 A pokud jde o Národní dům? Bude-li nové MKC s divad. provozem a bohatší 
nabídkou dalších provozních částí pro širší škálu kult. společ. aktivit plně vyhovovat, bude 
další setrvání ND v dnešní podobě neekonomické. Autoři studie navrhují pak dvě varianty 
řešení:  
1. ND bude i nadále sloužit jako společ. středisko (kluby, plesy, konference aj.). 
2. ND jako menší exkluzivní hotel městského typu, kategorie „A“. Přestavba by ale musela 
respektovat uměleckou výzdobu fasády i toho, co tu má historickou hodnotu. 
  
 
 



10. Zdravotnictví 
 
Státní oblastní nemocnice 
 
 Státní oblastní nemocnice Trutnov zaměstnávala k 31.12.2001 v průměrném 
přepočteném počtu 82,12 lékařů (12,61 %), 331,85 středních zdravot. pracovníků (50,98 %), 
THP 48 (7,37 %), dělnických a provozních pracovníků 151,02 (23,20 %) – celkem 651,01. 
V průběhu roku se zvýšil z 646. Průměrná mzda činí 13 057 Kč. Výkony představují celkem 
289 804 000 Kč, náklady 288 611 000 Kč. Hospodářský výsledek 1 192 000 Kč (zisk). 
 Oproti roku 2000 vzrostly náklady o 27 443 000 Kč. Pro SONT je rozhodující 
spolupráce s následujícími zdravotními pojišťovnami podle objemu tržeb za rok 2001:  
VZP 67 %, Česká národní zdravotní pojišťovna 12 %, ZP Ministerstva vnitra 10 %, Vojenská 
ZP 4 %, ZP Škoda Ml. Boleslav 4 %, Oborová ZP 3 %, ostatní nevýznamně. 
 Využití lůžkového fondu: Hospitalizováno bylo 12 186 pacientů, průměrná ošetřovací 
doba 6,97 dne, celkový počet ošetřovacích dnů 84 905. V roce 2001 hospitalizováno o 349 
pacientů více než v roce 2000. Průměrná ošetřovací doba klesla o 0,18 dne oproti roku 2000. 
Celkem byla lůžka využita na 71,03 %. Celkový počet lůžek se oproti roku 2000 nezměnil. 
 Na interním oddělení pracovalo 81,37 přepočteného pracovníka. Rozpočet na léky 
překročen o 151 000 Kč. Počet hospitalizovaných klesl na 2 476 (úbytek o 127), prům. 
ošetřovací doba 8,48 dne. 
 Na chirurgickém oddělení pracovalo 71,92 přepočteného pracovníka. Hospod. 
výsledek. – 712 000 Kč. Počet hospitalizovaných klesl na 2 088, prům. oš. doba je 6,87 dne. 
 Na dětském oddělení 35,10 přepočt. pracovníka. Hosp. výsledek je 205 000 Kč. Počet 
hospitalizovaných klesl o 131 na 1 372, prům. oš. doba byla 3,86 dne. Od 1.1.2001 je 
sledován počet novorozenců – celkem jich bylo 805, počet oš. dnů 3 847, prům. oš. doba  
4,78 dne. 
 Na gynekologicko-porodnickém oddělení pracovalo 51,99 přep. pracovníka. 
Hospodářský výsledek – 1 244 000 Kč. Počet hospitalizovaných vzrostl o 90 na 2 300, prům. 
oš. doba klesla na 5,1 dne. 
 Na neurologickém oddělení pracovalo 23,15 přep. pracovníka.  Hosp. výsledek 
2 186 000 Kč, počet hospitalizovaných pacientů 885, průměrná ošetř. doba 8,65 dne. 
 Na odd. ARO pracovalo 30,01 přep. pracovníka. Hospod. výsledek – 34 000 Kč. Počet 
hospitalizovaných 81, prům. oš. doba 11,79 dne. Počet oš. dnů klesl o 99 na 955. 
 Na onkologickém oddělení pracovalo 23,78 přep. pracovníka. Hospodářský výsledek 
je 953 000 Kč. Počet hospitalizovaných 712, prům. oš. doba 11,29 dne. 
 Na plicním odd. pracovalo 16,43 přep. pracovníka. Hospod. výsledek 714 000 Kč, 
počet hospitalizovaných klesl o 58 na 432, prům. oš. doba byla 10,61 dne. 
 Na ortopedickém oddělení pracovalo 18,70 přep. pracovníka. Hospod. výsledek – 
798 000 Kč. Počet hospitalizovaných 483, prům. oš. doba byla 8,48 dne. 
 Na ORL pracovalo 14,95 přep. pracovníka. Hospod. výsledek je 1 682 000 Kč. Počet 
hospitalizovaných stoupl o 59 na 294, prům. oš. doba 6,32 dne. 
 Na očním oddělení pracovalo 11,09 přep. pracovníka. Hospod. výsledek  
je – 271 000 Kč. Počet hospitalizovaných klesl o 58 na 258, prům. oš. doba 5,59 dne. 
 Na dialyzačním oddělení pracovalo 14 přep. pracovníků. Hospod. výsledek je 
7 741 000 Kč. 
Komplement: 
Na OKB pracovalo 19,57 př. pracovníka. Hosp. výsledek 8 256 000 Kč. 
Na RTG pracovalo 23,13 př. pracovníka. Hospod. výsledek 2 300 000 Kč. 
Na odd. nukleární mediciny pracovalo 11,34 př. pracovníka. Hosp. výsledek je 7 377 000 Kč. 
Na OLMI 23,38 př. pracovníka. Hosp. výsledek je 10 877 000 Kč. 



Na rehabilitačním odd. 17,40 př. pracovníka. Hosp. výsledek 1 858 000 Kč. 
Na OTO 26,48 př. pracovníka. Hospod. výsledek 1 559 000 Kč. 
Ostatní: 
Na psychiatrii pracovalo 2,16 př. pracovníka. Hosp. výsledek 628 000 Kč. 
Na kožním odd. 4,47 př. pracovníka. Hospod. výsledek je – 274 000 Kč. 
Na urologii 1,37 př. pracovníka. Hospod. výsledek 143 000 Kč. 
Nákladová střediska správní a hospod.-technická: 
V ústavní kuchyni pracovalo 33,18 př. pracovníka. V roce 2001 bylo uvařeno 89 580 obědů  
a 94 399 celodenní stravy pro pacienty a cizí odběratele. 
 V prádelně pracovalo 22,11 př. pracovníka.  Celkem bylo vypráno v roce 2001 
305 741 kg prádla, z toho 16 726 pro cizí odběratele. 

Na středisku doprava bylo 5 pracovníků. 
Na středisku údržby pracovalo 9,45 př. pracovníka (3 elektrikáři, 1 truhlář,  

3,45 údržbářů a 2 nádvorníci). 
Na středisku kotelna a spalovna bylo 6,17 př. pracovníka. Celkem bylo spáleno  

69 962 kg, z toho pro cizí odběratele 10 414 kg. 
 Na středisku ředitelství (ředitelství, výpočetní středisko, centrální sklad) pracovalo 
41,49 př. pracovníka.  
 
 Pohledávky u jednotlivých zdravotních pojišťoven činí 23 688 000 Kč. Nejvíce u VZP 
(17 968 000 Kč – z toho 5 444 000 předmětem soudního sporu, 12 524 000 faktura za 
prosinec ve lhůtě splatnosti. 
 
Náklady na léky 
 Náklady na léky překročila interna (- 151 000 Kč), neurologie (- 132 000), psychiatrie 
(- 7 000), urologie (- 111 000), dětské (- 20 000), gyn. por. odd. (- 30 000), ortopedie  
(- 121 000), ORL (- 51 000), oční (- 23 000), plicní (- 21 000) – celkem 290 000 Kč. 
 
Lůžkový fond – využití 
 Využití lůžkového fondu: počet pacientů – lůžk. kapacita - % využití: 
Interna 2 476 – 29 077 – 72,24. Plicní 432 – 6 620 – 69,23. Neurologie 885 – 9 930 – 77,11. 
Dětské 1 372 – 11 789 – 44,89. Gynekologie 1 301 – 10 184 – 64,24. Porodnice 999 – 8 371 – 
62,66. Novorozenci 805 – 5 475 – 70,26. Chirurgie 2 088 – 23 101 – 62,09. ARO 81 – 1 701 
– 56,14. Ortopedie 483 – 7 480 – 54,73. ORL 294 – 3 175 – 58,55. Oční 258 – 2 832 – 50,95. 
Onkologie 712 – 9 492 – 84,68. 
 
Investiční dotace 
 
 V roce 2001 obdržela SONT investiční dotace ve výši 110 066 000 Kč. Z toho státní 
individuální dotace na akci „Nemocnice Trutnov – chirurgie a centrální operační sály“ činila 
75 000 000 Kč. Na systémově určené výdaje rozpočtu investiční 35 066 000 Kč )ultrazvukový 
přístroj, scintilační gamakamera, tabletový systém, trafostanice, analyzátory, osmometr, 
dialyzační přístroj). 
 
 V uplynulých deseti letech prodělala SONT velké změny – po listopadu 1989 přešla 
nemocnice pod správu města, před dvěma lety zpět do rukou státu. Výstavba několika nových 
pavilonů zajišťuje budoucnost na padesát let. 
 SONT zajišťuje komplexní lékařskou péči pro 120 000 lidí s trvalým pobytem  
na území okresu. Spádová oblast chirurgie a onkologie je u některých zákroků více než 
dvojnásobná. V příštím roce má být onkologie vybavena novým kobaltovým ozařovačem. 



Všechna základní oddělení jsou dostatečně materiálně i personálně vybavena. V nemocnici 
nechybí ani resuscitační odd., anesteziologie, radiodiagnostické odd. a špičkové laboratoře. 
Má i genetickou poradnu – usiluje o vlastního genetika. 
 Všechna lůžková oddělení mají své ambulance – na interně najdou pacienti i osm 
specializovaných poraden. Nemocnice provádí i řadu náročných chirurg. zákroků  včetně 
náhrady kyčelního kloubu. Odborně zasahuje i při všech úrazech návštěvníků Krkonoš. 
 V poslední době se zaměřuje především na rozšiřování endoskopických výkonů 
s uplatněním při operacích vazů a kolenních kloubů. Nemocnice usiluje o nákup nového 
vybavení pro provádění endoskopických chirurgických zákroků i v dutině ušní a ústní. 
 Daří se stabilizovat kádr špičkových lékařů zajištěním odpovídajícího finančního 
ohodnocení. Nemocnice nechce být pro ně jen přestupní stanicí k lepším místům. 
 Pokud jde o sestry, do plného stavu chybí nemocnici jen sedm kvalifikovaných. 
Chybějící nutno nahrazovat přesčasovou prací nebo výpomocí nižšího zdravotnického 
personálu. I když je v Trutnově SZŠ, nízký plat absolventek (6 500 Kč hrubé mzdy) je  
ze zdravotnictví zahání. 
 Nadstandardní péče se poskytuje jen omezeně. Na dětském odd. jsou pokoje pro 
matky s dětmi. Do 6 let to hradí pojišťovna, u starších dětí se to řeší sponzorským příspěvkem 
na zdokonalení vybavení nemocnice. Nadstandardní služby nabízí i interna – příliš využívány 
nejsou. 
 
SONT pohledem ředitele MUDr. Martina Limburského 
  
 Trutnovskou nemocnici vede (a dobře) už pátým rokem MUDr. Limburský, který 
předtím pracoval na interně. „Jsme zdravotnické zařízení, které zabezpečuje komplexní péči 
pro celý okolní region a na svých odděleních se snaží používat špičkové léčebné metody. 
Vzhledem k naší velikosti jsme pilířem lékařské péče v celém kraji. Přesto plně respektujeme 
roli Fakultní nemocnice v Hradci Králové a nesnažíme se ji ve všem zastoupit. Naopak s ní 
úzce spolupracujeme.“ 
 Za největší přednost nemocnice považuje Dr. Limburský jasnou vizi postavenou  
na odbornosti lékařů. „Máme zmapovány personální i technické možnosti nemocnice a víme, 
jakým směrem se chceme v budoucnosti ubírat.“ 
 A některé nedostatky? „Největším hendikepem je to, že jsme neustále v rozvoji  
a ve výstavbě. Nedůsledné vykazování provedených lékařských výkonů na počátku 90. let 
ovlivnilo pojišťovny při stanovení paušální platby.“ 
 Špičková je SONT v cévní chirurgii, ve výměně kyčelních kloubů, v kardiologii  
a v genetickém poradenství. Před nemocnicí jsou velké investice – obnova počítačového 
tomografu a kobaltového ozařovače. 
 
 Rozsáhlá rekonstrukce SONT probíhá. Moderní gynekologicko-porodnický pavilon 
z roku 1999 byl propojen podzemní chodbou tak, aby byla zajištěna úzká vazba na chirurgii  
a dětské oddělení. 
 Letos pokračovala rekonstrukce nemocnice výstavbou čtyř operačních sálů – dokončit 
by se měly v příštím roce. V plánu je rekonstrukce dalších hospodářských budov, 
biochemické laboratoře a modernizace historické budovy nemocnice (její nejstarší část). 
Zbývá ještě postavit novou patologii – zatím chybí a musí se využívat služeb FN v Hradci 
Králové. 
 Trutnovská nemocnice má i svou nezastupitelnou funkci v poskytování zdravotnické 
péče návštěvníkům Krkonoš. Těch přibývá. 
 V roce 2001 vydala SONT pro příchozí do tohoto zařízení přehledný pěkně upravený 
orientační plán s řadou důležitých údajů. Je jakýmsi miniprůvodcem nemocničního zařízení  



i jeho bezprostředního okolí – přístupové cesty, parkoviště apod. 
 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov-Semily 
 
 Oblastní spolek ČČK Trutnov-Semily ukončil k 31.12.2001 svou činnost v návaznosti 
na rozdělení státní správy (Semily přešly pod Liberecký kraj). 
Základní informace o činnosti a stavu OS ČČK za rok 2001: 
Předsedou Oblastní výkonné rady ČČK byl MUDr. Rostislav Čevela, poslanec P ČR, 
předsedou Oblastní dozorčí rady OS ČČK Jaroslav Baudyš.  Ředitelem Úřadu oblastního 
spolku ČČK Ing. Ivo Trpkovič – počet zaměstnanců ÚOS 4. Členská základna: 1 855 členů, 
z nich 213 v produktivním věku. Důchodců 1 042, počet dobrovolníků 84. Počet 
registrovaných místních skupin 31, z nich 25 aktivních. 
 Domácí ošetřovatelská péče ČČK „Alice“ (v provozu je od 24.10.1995). Má  
12 zaměstnanců (7 sester na plný úvazek, 5 na částečný). Počet klientů průměrně za měsíc 
130. V roce 2001 vykázala „Alice“ 9 039 ošetření chronických pacientů. Standardní péče 
poskytnuta 376 pacientům (1 ve věku do 19 let, 57 ve věku 20-64 let, 318 ve věku 65 a více 
let). Pečovatelská služba je poskytována pacientům propuštěným z nemocničního léčení  
a nemocným v domácím ošetřování. (27.3.2001 odsouhlasilo ZM návrh  smlouvy  
na poskytnutí finančního příspěvku 93 500 Kč na zajištění činnosti ošetřovatelské služby  
OS ČČK Trutnov-Semily. 
Mládež ČČK v oblasti: čítá 42 členů, z nich 15 aktivních. 
Výuka první pomoci dětí a mládeže: počet vyškolených učitelek zdravotnic ZŠ 21, počet 
vyškolených mladých zdravotníků I. stupně 50, II. stupně 15. 
Výuka první pomoci: v zákl. normě zdrav. znalostí vyškoleno 210 osob. Počet stanovišť 
označených tabulkou „Zdravotník ČČK“ 30. 
Dobrovolné sestry ČČK: 153 (v evidenci OS). Z 23 autoškol v okrese provádí ČČK výuku 
první pomoci jedna. 
Dárcovství krve: V květnu oceněno 64 zlatých, 79 stříbrných a 128 bronzových dárců krve. 
V listopadu oceněno 58 zlatých, 94 stříbrných a 125 bronzových dárců krve. Klub dárců krve 
má 35 členů. 
Dobrovolnou pečovatelskou službu ČČK vykonávalo 103 dobrovolných pečovatelek. 
Pro staré a invalidní občany bylo organizováno OS ČČK 5 akcí za účasti 162 osob. MS ČČK 
připravily 20 akcí. Celkem za účasti 250 osob. 
Akademie III. věku připravila ve spolupráci s DK 12 přednášek – vždy za účasti 100 a více 
členů. 
Ošacovací středisko OS ČČK bylo v létě přesunuto ze suterénu DPS v ulici Kryblická 375  
do přízemí objektu bývalé polikliniky (někdejší kartotéka). Získalo tím větší plochu  
pro poskytování služeb, které doznaly v posledních letech pozitivních změn. 
 Ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ, OkÚ a OÚ okolních obcí zajišťuje středisko 
sociální služby formou ošacení, obuvi, lůžkovin a dalších nezbytností pro sociálně potřebné 
občany (hračky, dětské kočárky aj.). Bez rozdílu stupně sociální potřebnosti navštíví středisko 
denně kolem stovky občanů. Přicházejí pak znovu – jsou spokojeni se sortimentem  
i s pracovnicemi střediska. To vede pracovnice OS ČČK Vlasta Vítková s dobrovolnými 
spolupracovnicemi. 
 
 Záchranné jednotky ČČK: Krizový štáb 4 členy, počet školení 2, celkový počet 
proškolených osob 4, počet cvičení 1. Záchranná jednotka ČČK má 4 zdravotnická družstva 
s 28 členy. V techn. družstvu 8.  Celkový počet proškolených osob 2. Pomocné záchranné 
týmy ČČK: V sociálním týmu 5, v pracovním týmu 4. Zdravotn. instruktorů ČČK: 87, všichni 



aktivní. Do integrovaného záchranného systému zařazena jedna jednotka ČČK s 25 členy. 
Humanitární jednotka ČČK má 23 členů. 
 
Farní charita Trutnov 
 
 Zdravotnickou a pečovatelskou péči, kterou nemohou určitým skupinám obyvatel 
zabezpečit zdravotnické a sociální instituce, poskytuje Farní charita Trutnov. Pracuje v ní  
13 zaměstnanců. V roce 2001 dosáhl počet klientů ošetřovatelské služby 250, u nichž bylo 
vykonáno 21 796 návštěv s provedením řady výkonů (aplikace injekcí, inzulinu, odběry krve 
a moči, příprava a podání léků, výtěry, kontrola zdravotního stavu, aplikace klyzmatu, 
převazy bercových vředů, ran aj.). Zcela závislých na cizí pomoci bylo 69 pacientů, 18 jich 
bylo schopných sebeobsluhy, 254 bylo částečně závislých. 
 Pečovatelská služba byla poskytována 18 občanům, a to v jejich domácím prostředí. 
 Střediskem Farní charity v Trutnově (vede ji Jiří Špalda) je Říční ulice. Činnost 
charity je zaměřena i na sbírky šatstva i finančních prostředků s humanitárním posláním. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
 Zdravotnická záchranná služba uskutečnila v roce 2001 celkem 3 242 výjezdů. Z toho 
bylo 3 047 primárních a 195 sekundárních. Jednotlivá střediska se na tom podílela: Trutnov – 
prim. 890, sek. 133, celkem 1 023. Vrchlabí – prim 948, sek. 39, celkem 987. Dvůr Králové 
n.L. – prim. 1 209, sek. 23, celkem 1 232. 
 Z 890 primárních zásahů ve spádové oblasti Trutnova mělo 212 kardiovaskulárních 
příčin, ošetřeno bylo 85 pacientů v bezvědomí, 81 pacientů v epileptickém záchvatu, 
v astmatickém záchvatu 43. 
 Dále bylo ošetřeno 217 těžkých úrazů, 33 případů otrav a intoxikací, 29 pokusů 
nedokonané či dokonané sebevraždy. Spolu s Hasičským záchranným sborem vyjela ZZS 
střediska Trutnov ke 142 dopravním nehodám. 
 Na vyšší odborná zdrav. Pracoviště bylo uskutečněno 133 transportů. V roce 2001 byl 
zakoupen další vůz Mercedes Benz Sprinter 4x4 v terénní úpravě Iglhaut. Sanita z roku 2000 
se přesune na Vrchlabsko. (Ředitelem OS ZZS Trutnov je MUDr. Zdeněk Tichý). 
 
Dopravní zdravotní služba 
 
 Dopravní zdravotní služba (provozovatel J. Lippert, Horní Maršov) přepravila v roce 
2001 na 33 000 pacientů. 
 Rozsah oblasti: Pec p. Sněžkou, Horní Malá Úpa, Janské Lázně, Jívka, Trutnov. 
Dálkové jízdy podle požadavků – do Prahy, Brna, Liberce, Hradce Králové. Celkově 
zaznamenán 11 % pokles najetých kilometrů sníženého počtu převozů v režimu dálkových 
jízd. 
 Vozový park střediska Trutnov: 6 sanit (3x Renault „Master“, 3x VW „Transporter“). 
Jedno osobní vozidlo Renault „Kanylo“ zajišťuje svoz biologického materiálu z celého 
regionu pro více než 50 ordinací a pro Státní oblastí nemocnici Trutnov. 
 (Středisko Žacléř je vybaveno 3 sanitkami a středisko Horní Maršov rovněž třemi 
vozy.) 
 
Kojenecký ústav 
 
 Kojenecký ústav Trutnov na Žižkově ulici v roce 2001 „dosloužil.“ K 31.12. vykázal 
40 míst, počet dětí 14. 



 Věkové složení: Do jednoho roku žádné, víceletých 14. 
 Počet propuštěných dětí 40. (Do vlastní rodiny 20, do adopce 9, do pěstounské péče 1, 
do dětského domova 10). 
 Počet zaměstnanců 28 (z toho 1 lékař Dr. J. Rössler, 17 sester, 1 rehabilitační 
pracovnice, 1 sociální pracovnice, 7 pomocných pracovnic, 1 údržbář). 
 O ukončení činnosti se pracovníci Kojeneckého ústavu dověděli v říjnu 2001. Od té 
doby se už nepřijímaly žádné děti. Na základě příkazu ředitele Sdružení ozdravoven a léčeben 
Trutnov byly 6.12. přeloženy do Dětského domova ve Dvoře Králové všechny děti do 6 let 
(zdravé i poškozené). Tady byl zřízen pokoj se 6 kojeneckými lůžky. Pro ostatní děti  
se muselo vyhledat umístění v jiných ústavech sociální péče. 
 
Akademie třetího věku 
 
 Český červený kříž s Domem kultury Trutnov byl i v roce 2001 pořadatelem oblíbené 
Akademie třetího věku. V jarním období proběhlo 8 přednáškových akcí (jmenovitě jsou 
uvedeny v měsíčních přehledech kulturní nabídky), v podzimním období 5. 
 Přednášky probíhaly v malém sále Národního domu skoro vždy zcela zaplněném – 
průměrná účast byla 80 až 85 zájemců (v naprosté většině ženy). Zapsáno bylo v roce 2001 
104 posluchačů – zápisné činilo v jarním i podzimním cyklu 50 Kč. 
 Organizačně obětavě zajišťují přednášky především L. Vávrová a J. Hájková, členky 
ČČK. 
 
Jesle 
 
 Jesle v Horské ulici jsou městskou příspěvkovou organizací – vede je J. Andělová. 
 Celková kapacita jeselského zařízení je 50 dětí. Počet ošetřovacích dnů byl v roce 
2001 7 400, což představuje využití na 63,5 %. 
 Náklad na jedno dítě 72 221 Kč, zisk 1 554 Kč. Celkové výkony činily v uplynulém 
roce 3 712 000 Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 3 495 000 Kč, ostatní výkony 
217 000 Kč, z toho příjmy za poskytované služby (stravné) 212 000 Kč. Poskytnutý příspěvek 
na investice činil 75 000 Kč (zakoupení kuchyňského robotu). Příspěvková organizace 
skončila rok 2001 s kladným hospod. výsledkem 79 000 Kč. 
 V roce 2001 se v jeslích hodně investovalo do renovace jedné poloviny zahrady, kde 
byly velmi zastaralé kovové průlezky nahrazeny novými dřevěnými. Byl vybourán starý 
nefunkční betonový bazén. Na budově jeslí byl už neúnosný stav ozdobné podstřešní římsy – 
odpadající omítka hrozila nebezpečím úrazu. Dnes je už římsa upravena – obložení 
betonovými deskami. Provádějící firma Stojánek prováděla opravu omítky a nátěru celého 
objektu jeslí (akce bude dokončena v roce 2002). Z vnitřních úprav je třeba se zmínit  
i o opravě hygienického zařízení na oddělení nejmenších dětí. Pokus o vykradení jeslí v roce 
2001 nevyšel díky dobrému zabezpečení. 
 Jesle byly v roce 2001 celkem dobře využity – v jarním období byla kapacita 
převýšena o 10 %. Jeslí využívá stále větší počet rodičů. Během roku bylo přijato 41 dětí – 
bylo tu i šestiměsíční dítě a výjimkou nejsou jednoroční děti. 
 
Sdružení zdravotně postižených 
 
 Základní organizace Sdružení zdravotně postižených Trutnov měla v roce 2001  
252 členů (tělesně postižených 185, vnitřně postižených 75, sluchově postižených 11). 
Sluchově postižených a organizovaných je více. Stejně jako zrakově postižení mají 
samostatnou organizaci. 



 Pro členy SZP probíhá každou středu v měsíci poradenský den. Výroční členská 
schůze s pohoštěním a harmonikou se uskutečnila v květnu. 
 I v roce 2001 se uskutečnil na přání členů zájezd do Polska – více poznávací než 
nakupovací. Počítalo se i se zájezdem do Prahy, s návštěvou parlamentu – neuskutečnil  
se pro teroristický útok 11.9. v USA. 
 Každým rokem – i v roce 2001 – se pořádají rekondice pro všechny druhy postižení – 
bohužel, zájem o ně není velký, ač žádoucí. 
 Dvakrát v týdnu mohli členové ZO volně navštívit (za zlevněné vstupné) zimní lázně. 
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti (Kryblice) 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti v Kryblické ulici 423 
navštěvovalo v roce 2001 51 dětí – do školy odešlo 16 dětí. Pokud jde o zdravotní problémy 
dětí ve stacionáři, mají převážně astmatické potíže, ekzémy, alergie i na potraviny –  
ve stacionáři se vařily dvě nezmléční diety a jedna bezlepková. Stacionář pečoval  
i o nechodící holčičku postiženou miopatií. Rehabilitační sestra cvičila s 12 dětmi  
po mozkové obrně. 
 V oblasti hospodaření nemá stacionář díky podpoře MěÚ problémy. Provoz je zajištěn 
zřizovatelem, štědří jsou i sponzoři. Ti umožnili mj. i vánoční obdarování dětí. Byla to např. 
a.s. Grund, Siemens Elektropřístroje, ABB Energo, ČEZ Elektrárny Poříčí, Rotary club, cest. 
kancelář Lada a další. Významnou podporu poskytuje i Společnost Duha – Nadace pro děti 
postižené mozkovou obrnou. Ta kromě přímé materiální pomoci (ortopedické pomůcky, 
kočárky pro nechodící děti) financuje hipporehabilitaci. 
 V letních měsících prošla část budovy stacionáře rekonstrukcí, kterou financovalo  
město. Prováděla se rekonstrukce kanalizace, zateplení objektu novým pláštěm, nátěr oken 
(akce za 600 000 Kč). Opravený pavilon byl vymalován. V rekonstrukci hospodářské části 
objektu a druhého pavilonu se bude pokračovat v roce 2002. 
 Náklady na jedno dítě ve stacionáři činily k 31.12.2001 78 000 Kč. Náklady na provoz 
činily 3 978 000 Kč, vytvořený zisk 69 000 Kč. 
 První rok stacionáře jako příspěvkové organizace správní subjektivitou skončil  
přes počáteční obavy dobře. Pomoc a podpora ze strany města přetrvává. 
 
Denní stacionář (Polská) 
 
 Denní stacionář pro postižené děti a mládež (fyzicky i psychicky) na Polské ulici 
pečuje o 15 chovanců ve věku od 18 do 45 let. Od pondělí do pátku je v provozu od 7.00  
do 15.00 hodin. Polední stravování je zajištěno v hotelu Patria (poblíž stacionáře). 
 Příležitost ke sportování i ke kulturnímu vyžití měli chovanci stacionáře po celý rok, 
jak o tom svědčí řada akcí: Dokázali se při nich i aktivně uplatnit. V lednu to byly lyžařské 
závody na Pomezních boudách, výlet do Petrovic a M. Svatoňovic, v březnu Country bál 
v Havlovicích a Matějská pouť v Praze, v dubnu výlet do Janských Lázní, turnaj stolního 
tenisu v N. Bydžově, Velikonoční výstava v M. Svatoňovicích, plavecké závody v Náchodě, 
v květnu pobyt v Jeseníku – Bělá pod Pradědem, Květinový den Trutnov, Společenské 
odpoledne v Solnici, otevření skateboardové dráhy na Zelené louce, X. ročník Abilympiády 
Skřivany, v červnu rekondiční pobyt v Itálii, návštěva Galerie města Trutnova (výstava 
obrazů M. Trýzny) a výlet do Dvora Králové v září,  XVII. ročník  Velké ceny Trutnova 
v plavání a II. ročník pro postiženou mládež, výlet do Žacléře, Podzimní pouť v Praze v říjnu, 
turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové v listopadu, výstava železničních modelů 
v Trutnově, Mikulášská nadílka ve stacionáři, Mikulášská zábava v Šonově, Vánoční turnaj 
v kuželkách v Poříčí, vánoční besídka – posezení s hosty v prosinci. 



 Sportovně se chovanci stacionáře uplatnili v plavání, stolním tenisu a lyžování. 
 Od listopadu 2000 se nachází  stacionář po přestěhování z Palackého ulice 201 v nové 
budově střední podnikatelské školy v Polské ulici 357. (O chovance ve stacionáři pečují  
J. Petera a N. Cenigová). 
 
Transfúzní a hematologické oddělení SONT 
 
 V roce 2001 pracovali na transfúzním a hematologickém oddělení Státní oblastí 
nemocnice Trutnov 3 lékaři, 1 vysokoškolák – nelékař, 11 zdravotních laborantek  
a 9 zdravotních sester. 
 Odběry na rádcovském úseku se prováděly denně – celkem bylo provedeno 4 737 
běžných odběrů, 2 831 plasmaferez, 103 odběrů pro autotransfúze, 29 léčebných odběrů. 
Všechny odběry byly už tradičně bezpříspěvkové. 
 K 31. prosinci 2001 bylo v registru oddělení 2 850 aktivních dárců, z toho nových  
ve sledovaném roce 301. 
 Z dalších údajů: Plasmy z uvedených odběrů bylo k přímému klinickému použití 
vydáno 182 litrů, k farmaceutickému zpracování bylo předáno 1 656 litrů. Erytrocyty  
a trombocyty jsou vždycky jen ke klinickému použití. 
 Transfúzní a hematologické oddělení Státní oblastní nemocnice vede  
prim. MUDr. Alena Kvardová.  
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna v Trutnově registrovala k 31. prosinci 2001 
68 070 pojištěnců (56,24 %). Další velkou zdravotní pojišťovnou je na okrese Zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda, Mladá Boleslav s 16 373 pojištěnci, Česká národní pojišťovna, Praha 
s 12 150 pojištěnci, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Praha se 14 649 pojištěnci, 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Praha s 5 461 pojištěnci. 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna měla 52 zaměstnanců, z toho dva stálé revizní lékaře 
Dr. Pilaře a Dr. Matějovou. Proplácení služeb lékařů probíhalo v roce 2001 v rozmezí asi  
20 dnů. 
 Na počátku roku 2001 dlužili neplatiči VZP na zdravotním pojištění 116 mil. korun – 
skoro polovinu z této částky činí penále (od roku 16993). Z nezaplaceného pojistného bylo  
30 mil. korun, které jsou přihlášeny v konkurzu – výsledek však bývá hubený – zdravotní 
pojišťovny patří až do druhé skupiny věřitelů. Dlužné částky, které se nedaří VZP získat, 
hradí stát. 
 Mezi velké dlužníky, kteří dluží 300 000 korun a více, je i 70 firem z trutnovského 
okresu. 
 VZP registruje přes 2 300 firem, které platí pojištění za 27 000 zaměstnanců  
a na 7 000 osob samostatně výdělečně činných, tzv. samoplátců. Měsíčně vybere VZP  
od firem asi 36 milionů korun a od samoplátců asi 4 mil. korun. Platby za zaměstnance činí 
asi 90 % příjmů VZP z pojistného. 
 
 V rámci preventivní péče pořádá VZP ČR i ve školním roce 2000/2001 pro své 
pojištěnce preventivně sportovní program „Plav a buď fit s VZP ČR.“ Na vybraných místech 
ČR (i v Trutnově) jsou ve spolupráci s plaveckými zařízeními pořádány pro pojištěnce VZP 
zdarma kurzy pro neplavce a pro začátečníky (děti prvních tříd, pro předškoláky) nebo kurzy 
pro mládež narozenou v roce 1990, 1991 (zdravotní plavání). Všem pojištěncům VZP ČR  
bez rozdílu věku je určeno volné rodinné plavání. 
 



 V Trutnově ve spolupráci s plaveckou školou TJ Lokomotiva a plaveckým bazénem 
jsou v období únor až červen pořádány uvedené kurzy. Cílem desetihodinového kurzu je 
ztratit ostych z vody a osvojit si základy plavání. Cílem kurzu zdravotního zdokonalovacího 
plavání pro děti (pojištěnce narozené 1990, 1991) je zdokonalení plavání s kompenzačním 
cvičením. Pro účast v tomto kurzu není třeba zvláštního lékařského doporučení. Výuku vedou 
kvalifikovaní cvičitelé plavání. 
 Nábor do všech kurzů provádí plavecký bazén. Rodiče také byli informováni 
prostřednictvím mateřských škol. 
 V roce 2001 bylo pojištěncům VZP nabízeno volné plavání od 12 do 13 hodin  
ve dnech: 17., 24. a 31. března, 7., 14., 21., 28. dubna, 5., 12. a 26. května. Akce končila  
2. června volným vstupem od 12 do 15 hodin. K dispozici byl velký i malý bazén zimních 
lázní. (Organizačně tyto akce zajišťoval ředitel Břeň). 
 Ředitelem trutnovské pobočky VZP je ing. Milan Serbusek. 
 
Trutnovští lékaři (kromě Státní oblastní nemocnice) 
 
 V roce 2001 působili v Trutnově jako praktičtí lékaři pro dospělé Dr. I. Faifrová,  
Dr. G. Gultová, Dr. B. Králíčková, Dr. Jana Kunčarová, Dr. A. Linková, Dr. E. Lukáš,  
Dr. D. Lukášová, Dr. V. Popová, Dr. J. Řehůřek, Dr. V. Simandl, Dr. J. Sombota,  
Dr. A. Sombotová, Dr. L. Tuček, Dr. Vacková + Dr. Stichlová, s.r.o. 
 Jako praktičtí lékaři pro děti Dr. J. Čermák, Dr. St. Brožková, Dr. J. Stupka,  
Dr. E. Kynclová, Dr. H. Svobodová, Dr. J. Šťovíčková. 
 Jako praktičtí zubní lékaři Dr. J. Čermák, Dr. E. Davidová, Dr. R. Dušánek,  
Dr. Fr. Havelka, Dr. M. Hejnová, Dr. J. Hejzlarová, Dr. B. Hofman, Dr. K. Horák,  
Dr. M. Horáková, Dr. Vl. Hrudík, Dr. M. Kodrová, Dr. Zd. Kudlejová, Dr. J. Novotná,  
Dr. St. Petr, Dr. H. Petrová, Dr. L. Rudolfová, Dr. J. Slavíčková, Dr. T. Šťovíčková,  
Dr. J. Šubrtová, Dr. M. Vojáčková, Dr. M. Voženílek. 
 Jako interní lékaři Dr. A. Dlouhá a Dr. Zd. Jansová, dále Dr. L. Kudlej. Jako kardiolog 
Dr. J. Svoboda. 
 Jako lékaři pro rehabilitaci Dr. V. Audyová.  Dále V. Pulicarová – OZON a OZONE, 
s.r.o. 
 Jako lékaři pro alergologii Dr. M. Zemanová a Dr. B. Nováková. Jako neurolog  
Dr. B. Matušík, jako lékař pro klinickou onkologii Dr. J. Hynek. 
 Obor dermatovenerologie má Dr. J. Čížková, obor dětské neurologie  
Dr. L. Martinovová.  
 Obor chirurgie Dr. Zd. Brát a Dr. J. David. Obor gynekologie má Dr. K. Červíček,  
Dr. P. Trpák a Dr. J. Vambera. Obor ortopedie Dr. P. Audy a Dr. R. Gnatz. Obor ORL  
Dr. H. Bělinová a Dr. J. Koutová. Obor oftalmologie Dr. M. Kutíková, Dr. I. Nývltová. Obor 
radiodiagnostiky Dr. J. Hejnic a M. Votoček. Obor klinické psychologie PhDr. L. Hűblová  
a PhDr. E. Jirásková. Obor klinické logopedie PaedDr. E. Tučková. 
 Trutnovské lékárny vedou Mgr. E. Bednařík, Mgr. I. Martincová, Mgr. V. Herčík  
a RNDr. D. Pochop, optiku zajišťují J. Malinovský, J. Vágnerová, J. Veselý  
a Mgr. L. Zajíček. 
 
 
 
 
  



11. Tělovýchova, sport 
 
Curling 
 
 Curling (na jedné dráze hrají dva čtyřčlenné týmy proti sobě, každý má 8 kamenů své 
barvy) se hraje v Trutnově již 6 let (od 27.9.1996). V soutěži se více daří mužům (bojují  
o postup do extraligy) – ženy už tak úspěšné nejsou. Turnaj o Velkou cenu města Trutnova 
proběhne 2. a 3. března 2002. 
 
Fotbal 
 
 Dva fotbalové přestupy v lednu 201 (Jar. Pich do Rudníku a M. Kulda do České 
Skalice) hodně oslabí divizní mužstvo. 
 
Basketbal 
 

Basketbalistky BK Loko Texlen míří navzdory porážce od Přerova do elitní 
nadstavbové skupiny (13.1.). 
 
Lyžování 
 
 Nejvíce medailí získali v závodě „Trutnovská patnáctka“ (pro nedostatek sněhu  
se přesunul z Trutnova na Bzenecko) závodníci Olfin Car Vella 
 
 Ženy BK Loko Texlen jsou na 4. místě osmičlenné tabulky (14.1.). 
 
Fotbal 
 
 V přípravě na jarní sezónu porazili fotbalisté Trutnova Rychnov (3:2). V divizní 
soutěži by to bylo důležitější. 
 
 Trutnovští hokejisté porazili v boji o záchranu 17.1. Jičín (5:3). 
 
Basketbal 
 
 Starší dorostenky BK Loko Trutnov vítězstvím nad Hradcem Králové (86:65)  
se dostaly v extralize už na třetí místo. 
 
Kuželky 
 
 Po první části první ligy je A mužstvo oddílu kuželek TJ Poříčí na pěkném 6. místě. 
 
Moderní šipky 
 
 19. leden byl prvním hracím dnem 4. ročníku Zimní ligy W Sportu. 
 
 
 



Tenis 
 
 Úspěšnou trutnovskou tenistkou je starší žákyně Petra Hynková, přebornice 
Východočeského kraje. V celostátním tenisovém žebříčku je desátá. 
 
Fotbal 
 
 V zimním turnaji ČFS východočeské oblasti jsou po 21.1. vítězstvím nad Pardubicemi 
B na 1. místě. 
 
Hokej 
 
 Ve skupině o udržení v I. VčL jsou hokejisté Trutnova koncem ledna na 4. místě  
z 8 účastníků. 
 
Lyžování 
 
 Titul šampionů získali běžci na lyžích Šretr a Vrabcová, členové Olfin Car Vella,  
na mistrovství ČR v Novém Městě na Moravě. 
 
Basketbal 
 
 Při basketbalových turnajích v hale gymnázia se umístilo družstvo dívek trutnovského 
gymnázia na 1., chlapci na 2. místě. 
 
Softbal 
 
 20. ročník softbalového žákovského turnaje Trutnovský drak 2001 potvrdil vysokou 
úroveň softbalistek v H. St. Městě (konec ledna). 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky BK Loko Texlen jsou druhé nejlepší v ČR. Zajistily si tak start 
v evropské soutěži – Pohár Ronchettiové.  
 
Curling 
 
 Chlapecké i dívčí družstvo získalo začátkem února na juniorském mistrovství ČR 
v curlingu cenný bronz. 
 
Basketbal 
 
 Popáté ze šesti sezón jsou ligové basketbalistky (ženy) mezi elitním kvartetem. 
Předností družstva je bojovnost. A velký podíl mají diváci. 
 
 
 
 



Plavání 
 
 První start v juniorském výběru ČR se plavci TJ Loko Jiřímu Kroužkovi vydařil. 
V Linci zaplaval dva osobní rekordy. 
 
Fotbal 
 
 Zimní přípravu fotbalistů Trutnova limitují klimatické podmínky. Na trutnovském 
hřišti se hrát nedá. 
 
Hokej 
 
 Předposlední místo v boji o záchranu je hrozivé. Porážka od Chocně 6:3. Naději  
na udržení vzkřísilo vítězství nad Jičínem 8:0. 
 
Atletika 
 
 Atletům TJ Loko se  dařilo na mezinárodním halovém mistrovství ČR veteránů 
v Jablonci nad Nisou. Vasil Čalovka a Jan Tuna získali v běhu zlato. 
 
Volejbal 
 
 Úspěšně si vedou koncem února volejbalisté TJ Loko ve Vč poháru. 
 
Basketbal 
 
 Extraligové dorostenky BK Loko porážejí i slavné pražské kluby. 
 
Fotbal 
 
 Starší fotbaloví dorostenci zahájili fotbalové jaro vítězstvím nad Hlinskem 3:1 
(Důležité utkání v boji o udržení ligy). 18.3. jsou ještě poslední. 
 
Volejbal 
 
 Volejbalisté TJ Loko postoupili do finále turnaje zimního Vč poháru – mezi první 
čtyři. 
 
Hokej 
 
 Záchranu v ligové soutěži si zajistili hokejisté až v předposledním kole. 
 
Box 
 
 Mladý boxer TJ Loko Luboš Velecký získal v březnu na republikovém šampionátu 
kadetů v Moravské Třebové titul mistra ČR. 
 
 



Fotbal 
 
 Divizní fotbalisté vstupují do jarní části skupiny C s cílem rychle se odpoutat  
od nelichotivého 13. místa v tabulce. Po 18.3. však žádný odraz. 
 
Basketbal 
 

     
 
 17.3. dohrály hráčky BK Loko Texlen úvodní zápas čtvrtfinále play off v Hradci 
Králové. Vyhrály nad Hradcem 71:68. 
 
Lyžování 
 
 Tři zlaté medaile juniorské mistryně republiky ve slalomu, obřím slalomu  
a superobřím slalomu získala závodnice Ski teamu Krkonoš Šárka Záhrobská. 
 
Hokej 
 
 Ač dospělým trutnovským hokejistům se v uplynulé sezóně příliš nedařilo, družstvo A 
a B přípravek obsadilo ve Vč lize sever shodně druhá místa. 
 
Basketbal v ČT 2 
 
 Utkání basketbalistek Trutnova a Hradce Králové bude vysílat 26.3. ČT 2. Bude to 
dobrá propagace města. (Utkání bylo vítězné 85:56.) 
 
Fotbal 
 
 Divizní fotbalisté hrají v březnu svá utkání v Poříčí na škváře (počasí!). 
 
Šachy 
 
 Šachisté Trutnov B sestoupili z divizní soutěže do regionálního přeboru. 
 
Fotbal 
 
 Koncem března se posunuli trutnovští divizní fotbalisté na 10. místo tabulky.  
Po vítězství 3:2 ve Velkých Hamrech. 



 
Basketbal 
 
 Starší žákyně BK Trutnov (Loko) budou bojovat o titul Vč přeborníka. Extraligové 
dorostenky BK Loko Trutnov porazily v Hradci Králové své soupeřky drtivým poměrem 
107:49. 
 
Fotbal 
 
 Prohrou v Předměřicích u Ml. Boleslavi odstartovaly jarní sezónu fotbalistky ŽFK 
Trutnov (2:4) začátkem dubna (1.4.). 
 
Basketbal 
 
 Suverénní vládce tuzemských palubovek Gambrinus Brno rozdrtil 7. a 8. dubna v Brně 
trutnovské družstvo – 113:56 a 101:43. 
 
Florbal 
 
 Postup do vyšší soutěže vybojovali florbalisté DTJ Trutnov na turnaji druhé 
Severovýchodní ligy (6:5). 
 
Fotbal 
 
 Starší dorostenci FK Trutnov v boji s Žižkovem svým vystoupením prokázali,  
že do ligy nepatří. A nejde jen o tuto prohru (0:2). Hrálo se 15.4. 
 
Kulečník 
 
 Na Mistrovství ČR v poolu postoupila trutnovská dvojice Andrea a Pavel Festovi 
hráčů kulečníku. 
 
Basketbal 
 
 Starší dorostenky BK Trutnov dělí už jen jediné vítězství od postupu na přebor ČR 
(27.4.). 
 5. a 6. května bojovaly basketbalistky BK Loko Texlen o třetí místo v nejvyšší soutěži. 
Po jedné výhře a prohře rozhodne 3. zápas v Přerově. Trutnov nakonec bronz nezískal – 
prohrál (65:74). 
 
Basketbal 
 
 Mimořádného úspěchu dosáhly starší dorostenky BK Loko v Praze. Staly se druhým 
nejlepším týmem ČR (12.5.). 
 
Fotbal 
 
 Ani napotřetí v řadě nedokázali divizní fotbalisté na domácím hřišti zvítězit. Prohráli 
13.5. s první Sibřinou a jsou až na 13. místě. 



 
Plavání 
 
 Na přeborech žactva Královéhradeckého a Pardubického kraje 20.5. v Trutnově získali 
domácí plavci 111 medailí (1/3 udělených). 
 
Basketbal 
 
 Starší dorostenci BK 3. ZŠ Drak vybojovali koncem května účast v nejvyšší soutěži. 
Vybojovali extraligu. Starší dorostenky jsou v ligové soutěži druhé. 
 
Horská kola 
 
 Trutnovská paradráha se stala 30.5. dějištěm veřejného závodu Bike cup 2001. Závodů 
se zúčastnilo na 60 cyklistů (horská kola). 
 
Zápas 
 
 Volnostylaři přivezli z mistrovství ČR žáků ve volném stylu v Liberci dvě prvenství 
(Jiří Janoušek a Jakub Venzel).  
 
Bowling 
 
 Stříbrnou medaili vybojovala na mistrovství ČR v bowlingu v Brně trutnovská hráčka 
Andrea Andresíková koncem května. 
 
Box 
 
 V historicky prvním utkání v boxu mezi BC Jičín a Loko Trutnov zvítězili borci 
Trutnova 11:9. 
 
Fotbal 
 
 Vítězstvím v Bělé p. B. 4:1 3. června zahnali divizní fotbalisté sestupového strašáka. 
Chce to ještě porazit doma Pardubice B. (Stalo se 4:1). 
 9. června dosáhly trutnovské fotbalistky zatím nejlepšího umístění v dějinách klubu. 
Jsou šesté z 12 účastníků druholigové soutěže. 
 
Basketbal 
 
 Po vítězství v Jaroměři 10.6. budou i trutnovské mladší dorostenky hrát v nadcházející 
sezóně ligovou soutěž (druhá nejvyšší) v basketbale. 
 
Fotbal 
 
 Vítězem fotbalové I.A třídy se stali žáci SK Horního Starého Města. 
 
 



Plavání 
 
 Na mistrovství ČR dorostu v plavání 16. a 17. června obhájil Jiří Kroužek své místo 
v reprezentačním výběru juniorů. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalisté Volanova po zdolání Úpice mají už postup do oblastní soutěže skoro jistý. 
Vítězství nad Dvorem Králové to potvrdilo. 
 
Rock and roll 
 
 Trutnovský oddíl akrobatického rock and rollu „Drak and Roll“ bude reprezentovat 
ČR na světovém poháru v červnu v Bratislavě. 
 
Fotbal 
 
 Na trutnovskou trenérskou fotbalovou lavičku se vrací Jan Jebavý. Pro úspěch fotbalu 
ve městě požaduje posily. Trenéra mění i HC Trutnov (Josef Bahník). Loučení s fotbalovým 
trenérem Josefem Valkounem se uskuteční 23. června. 
 
Dual Coutest 
 
 Závodů Dual Coutest na trutnovské motokrosové trati se 23.6. zúčastnilo na 30 jezdců 
na speciálně upravených kolech. Vítězem Martin Vrba z Prahy. 
 
Bouldering Mauro cup 
 
 Na nové lezecké stěně Na Nivách uspořádal Richocet club nultý ročník Bouldering 
Mauro cupu 2001 za účasti 22 žáků trutnovských škol. 
 
Fotbal 
 
 Nepěkné loučení se sezónou prožil fotbalový stadion 23.6. – málo diváků, bídný fotbal 
– prohra s Chocní 0:1, přehnané emoce, tři červené karty. 
 
Atletika 
 
 Úspěšný půlrok má za sebou trutnovská atletika. Klimatické podmínky ale brzdily 
činnost. 
 
Fotbal 
 
 IX. ročník mezinárodního turnaje starších žáků „Trutnov Fotbal Cup“ 1.7. přinesl  
už počtvrté vítězství výběru okresu Walbrzych.  
 
 
 



Tenis 
 
 Oblastními přeborníky v kategorii st. žactva v tenise jsou začátkem července Hynková 
a Strnad. 
 
Basketbal 
 
 Na mistrovství světa v basketbalu v Brně ČR reprezentují dvě trutnovské hráčky 
Michaela Uhrová a Michaela Hartigová. (Staly se mistryněmi světa.) 
 
Fotbal 
 
 V přátelském zápase 18.7. potrápili divizní fotbalisté celek Bahrajnu – ve vyrovnaném 
utkání prohráli 1:2. 
 V poháru ČMFS 21.7. však zklamali – porazil je Náchod-Deštné (2:1). 
 
Potápění 
 
 Mimořádného sportovního výkonu dosáhl trutnovský potápěč Štěpánek v USA. 
Vydržel pod hladinou 8:06 minut. Má světový rekord. 
 
Fotbal 
 
 Desetileté jubileum Společnosti Duha přijeli 21.7. oslavit nejlepší čeští hokejisté – 
tentokrát fotbalovým utkáním (ZS se rekonstruuje). 
 
Atletika 
 
 Na mistrovství světa veteránů v australském Brisbane obsadil v běhu 100 m překážek 
trutnovský Vasil Čalovka osmé místo. 
 
Softbal 
 
 V podzimní části prvoligové soutěže budou bojovat softbalistky SK H. St. Město  
o udržení v nejvyšší soutěži. 
 
Fotbal 
 
 Po 19. srpnu jsou divizní fotbalisté na posledním místě. Ve Ždírči 0:5. Předtím prohra 
s Rychnovem doma 1:2. Oba góly, jak video prokázalo, byly z ofsajdu, ale výsledek na hřišti 
platí. 
 
Basketbal 
 
 Posledním týdnem v srpnu vstoupil prvoligový celek žen BK Loko Texlen SSŽ 
(Správa silnic a železnic) do další fáze přípravy na letošní náročnou sezónu soustředěním 
v Heřmanově Městci. 
 



ŽFK 
 
 Vítězstvím nad Luštěnicemi (3:2) odstartovaly nový ročník druhé ligy fotbalistky 
ŽFK. Po 12.9. jsou už na 3. místě tabulky. 
 
Basketbal 
 

Basketbalistky ČR si k závěrečným zápasům přípravy na evropský šampionát  
ve Francii pozvaly BK Trutnov. 8. a 9.9. zvítězily 101:46 a 90:56. 

 
Atletika 

 
Atletky Loko Trutnov vybojovaly v 5. kole druhé ligy 15.9. pěkné druhé místo. 

Vynikly především v bězích na středních a dlouhých tratích. 
 
Fotbal 
 
 V utkání s Pardubicemi (3:1) podali divizní fotbalisté výborný výkon, i když dohrávali 
o deseti (16.9.). Největší zbraní Trutnova byla bojovnost.  
 
Softbal 
 
 Koncem září bojují softbalistky HSM o záchranu ligové soutěže. Přímý sestup 
odvrátila tři vítězství. Musí ale projít baráží. 
 
Horská kola 
 
 28.9. uspořádala TJ Loko závod cyklistických družstev na horských kolech 
Krkonošská 70 MTB. Předcházel mu 4.r. Trutnovského duatlonu mládeže. (Sedmdesátku  
v J. Lázních jelo v tříčlenných družstvech na horských kolech na 600 cyklistů. 
 
Basketbal 
 
 Od září se ligové basketbalistky připravují v tělocvičně gymnázia. Chybí jim jen 
Hartigová a Stejskalová, které startují na mistrovství Evropy. 
 
Hokej 
 
 Už 7. října začali s přípravnými zápasy trutnovští hokejisté. 
 
Basketbal 
 
 Skvěle nastartovali do extraligy st. dorostenci Draku Trutnov. Porazili v Českých 
Budějovicích tamní družstvo 69:67. 
 
Atletika 
 
 Více než 250 závodníků absolvovalo přespolní běh na Parafráze. 
 



Kajaky 
 
 Na mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě vybojoval stříbrnou medaili 
trutnovský kajakář Aleš Marek začátkem října. 
 
Atletika 
 
 Atleti Loko Trutnov v baráži o druhou ligu (9.10.) neuspěli. 
 
Box 
 

     
 
 Trutnovští boxeři v juniorské lize as druhé ligy mužů se pohybují v první desítce.  
Na jejich utkání chodí na 200 diváků. 
 
Plavání 
 
 XVII. ročník Velké ceny města Trutnova v plavání přilákal naše přední plavce  
13. a 14. října. Hvězdou soutěže, kterou připravila TJ Loko, byl zlínský plavec Květoslav 
Svoboda, juniorský mistr Evropy, vítěz v hlavním závodě na 200 m v Trutnově. Startoval tu  
i Martin Škacha, svěřenec trutnovského trenéra Tomáše Břeně. Vyznamenali se i plavci TJ 
Loko – Jiří Kroužek obsadil v závodě dorostenců na 100 m prsa stříbrnou příčku. Součástí 
plaveckého víkendu byl závod pro postižené děti a mládež DD, stacionářů a ústavů. 
 
Basketbal 
 
 Premiérové vystoupení trutnovských basketbalistek na evropské scéně – druhé 
předkolo Poháru Ronchettiové proti maďarskému celku Postas Tatabantrafic Šoproň – bylo 
úspěšné (67:62). Dává do odvety za týden 24.10. naději na postup. (Trutnovská hala nabitá, 
cena vstupenek přijatelná – 60 Kč pro dospělé, děti a důchodci 20 Kč, fandění tradiční, 
možnost koupit klubové suvenýry, divácká soutěž ve střelbě na koš, možnost zájezdu  
do Šoproně.) 
 Odveta 24.10. bez zraněné Dobrovičové, žel, nevyšla (81:54). Snad za rok. 
 
Ricochet 
 
 Velmi dobře obsazený turnaj ricochetu žen v Trutnově 21.10. byl jednoznačně 
záležitostí domácí Evy Ferklové.  



 
Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky vkročily vítězně do nového ročníku nejvyšší soutěže – 
uspěly ve Strakonicích (75:66) i v Přerově (93:62) 19. a 21.10. 
 
Fotbal 
 

Po 20. říjnu jsou divizní fotbalisté na 12. místě 16tičlenné tabulky. 
 
Bowling 
 
 Novým sportovním centrem se stává Bowling club v pasáži na Horské. 
 
Jezdectví 
 
 Reprezentantky ve sjezdovém lyžování M. Smutná a V. Doležalová se prosadily  
i na mistrovství ČR v parkuru jako jezdkyně oddílu TJ Krakonoš. 
 
Orientační běh 
 
 Orientačním běžcům patřilo 27.10.  Peklo, kde se uskutečnily Parakrmelce 
v orientačním běhu. V nejmladší kategorii D10C byla nejrychlejší Hana Marschová 
z pořádajícího oddílu Loko Trutnov. 
 
Hokej 
 
 4. listopadu vstupuje družstvo mužů HC Trutnov do nové mistrovské soutěže v ledním 
hokeji – I. ligy VČ regionu. Hrací dny: středa a neděle. 
 
Kickbox 
 

Sedm medailí přivezla koncem října z mistrovství Evropy organizace WIASKA 
v kickboxu výprava karatistů oddílu SKK Trutnov. 

 
Basketbal 

 
BK Loko Texlen SSŽ ještě neprohrál. 3.11. porazil v Hradci Králové Samaranth HK 

97:71. První porážka přišla 9.11. od mistra Gambrinus Brno 106:63 
 
Fotbal 
 
 Po 10. kole jsou fotbalistky ŽFK Trutnov na 5. místě s 19 body. Zbytečným gólem 
v nastaveném čase prohráli doma fotbalisté s Letohradem. 
 
Hokej 
 
 Trutnovští hokejisté jsou po 18.11. na 5. místě se 6 body. První Jaroměř. 
 



Fotbal 
 
 Prvním vítězstvím na hřišti soupeře uzavřeli 18.11. divizní fotbalisté podzimní sezónu. 
Vyhráli v Čáslavi 1:0. Do zimní přípravy se půjde lépe. 
 
Ricochet 
 
 Na mistroství Evropy v Polské Lodži získala koncem listopadu zlatou medaili a titul 
nejlepší hráčky starého kontinentu trutnovská Eva Ferklová.  
 
Fotbal 
 
 Hodnocení podzimní sezóny divizních fotbalistů: 12. místo, 17 bodů, skóre 23:27, 
čtyři výhry, 5 remíz a 6 porážek. Nic moc … 
 
Plavání 
 
 Všechny trutnovské školy se zúčastnily 5. ročníku plaveckých závodů. 
 
Fotbal 
 
 Nadějí trutnovského fotbalu je spolupráce s ligovým Hradcem Králové. 
 
Karate 
 

     
 
 Velmi úspěšný rok má za sebou trutnovský klub SK Karate.  Na mistrovství ČR 
získali jeho borci jednu zlatou a tři bronzové medaile. 
 
Kuželky 
 
 Kuželkáři TJ Loko skončili v podzimní části druzí. Na jaře chtějí výš. 
 
Hokej 
 
 Ze hry o postup do finálové skupiny je, žel, Trutnov už venku. 
 



Basketbal 
 
 Jak jsou na tom hráčky BK Loko Texlen SSŽ na konci roku? Výborné druhé místo, 
devět vítězství, jediná porážka, ale i nepřesvědčivé poslední výkony. 
 
Hokej 
 
 Dva a půl tisíce diváků shlédlo 29.12. na trutnovském, stadionu hokejisty Kanady  
a Finska v přípravném duelu výběrů do 20 let s výsledkem 4:3. 
 Po domácí porážce trutnovských hokejistů od Jaroměře (0:1) jsou hráči HC Trutnov  
na 5. místě – postup mezi první čtyři nevyšel. 
 
 Kanaďanům se v Trutnově moc líbilo. Vyjádřili to telefonátem 30.12. V roce 2002  
se sem v rámci přípravy určitě vrátí. 
 
TJ a SK Trutnova – oddíly 
 
 Základnou sportovní činnosti Trutnovska je TSUT – Tělovýchovná a sportovní unie 
Trutnovska. Jedná se o dobrovolné sdružení tělovýchovných jednot, sportovních svazů  
a zároveň  nástupnickou organizaci dřívějšího okresního ČSTV. 
 K 31.12.2001 sdružovala celkem 14 966 členů (6 735 mužů, 2 922 žen – dospělí 
celkem 9 657, dále 1 002 dorostenců, 396 dorostenek, 2 567 žáků, 1 344 žaček – mládež 
celkem 5 309 ve 108 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech. 
 
 Trutnovské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby k 31.12.2001: 
Jiskra Libeč – fotbal, celkem 85 členů (52 mužů, 4 ženy – dospělí 56, 11 dorostenců,  
5 dorostenek, 13 žáků – mládež 29 celkem). 
 
Jiskra Petříkovice – lyžování, celkem 31 členů (19 m, 4 ž – dospělí celkem 23, 3 dorostenci,  
1 dorostenka, 2 ž a 2 ž – mládež celkem 8), volejbal celkem 12 (6 m a 6 ž, dospělí celkem 12). 
Celkem má Jiskra 43 členů (25 m, 10 ž, 3 dorostence, 1 dorostenku, 2 žáky, 2 žačky). 
 
Sokol Starý Rokytník – fotbal, celkem 53 členů (52 mužů a 1 dorostenec). 
 
Lokomotiva Trutnova – atletika celkem 98 členů (44 m, 10 ž – 54 dospělých, 13 dorostenců, 
10 dorostenek, 12 žáků, 9 žaček – mládež celkem 44), 

- basketbal celkem 192 členů (23 m, 27 ž – celkem 50 dospělých, 16 dorostenek,  
50 žáků, 76 žaček – mládež celkem 142), 

- box celkem 47 členů (29 mužů, 15 dorostenců, 3 žáci – celkem mládež 18), 
- cyklistika celkem 35 členů (28 m, 3 ž, - 31 dospělých, 4 dorostenci), 
- horolezectví celkem 94 členů (82 m, 10 ž – celkem 92 dospělých, 2 dorostenci), 
- judo celkem 128 členů (70 m, 6 ž – 76 dospělých, 16 dorostenců a 5 dorostenek), 

27 žáků, 4 žačky), mládež celkem 52, 
- kanoistika celkem 33 členů (18 m, 1 ž, 2 dorostenci, 5 dorostenek, 3 žáci, 4 žačky), 

mládež 14, 
- kulturistika celkem 12 členů (9 m, 3 ž), 
- kuželky celkem 57 členů (44 m, 9 ž, 2 dorostenky, 1 žák, 1 žačka), 
- lyžování celkem 70 členů (19 m, 10 ž, 3 dorostenci, 6 dorostenek, 18 žáků,  

14 žaček – mládež celkem 41), 



- orientační běh celkem 28 členů (13 m, 7 ž, 3 dorostenci, 2 dorostenky, 1 žák,  
2 žačky), 

- plavecké sporty celkem 471 členů (35 m, 24 ž – 59 dospělých, 15 dorostenců,  
15 dorostenek, 203 žáků, 179 žaček – mládež celkem 412), 

- sportovní gymnastika celkem 63 členů (4 m, 11 ž, 4 dorostenky, 44 žaček – mládež 
celkem 48), 

- stolní tenis – 23 členů celkem (1 m, 3 ž, 1 dorostenec, 10 žáků, 8 žaček – mládež 
celkem 19), 

- šachy celkem 42 členů (31 m, 1 ž, 4 dorostenci, 1 dorostenka, 1 žák, 4 žačky – 
mladých 10), 

- tenis celkem 215 členů (123 m, 22 ž – 145 dospělých, 9 dorostenců, 9 dorostenek, 
25 žáků, 27 žaček – mládež celkem 70), 

- turistika celkem 106 členů (28 m, 54 ž – 82 dospělých, 1 dorostenec, 13 žáků,  
10 žaček), 

- volejbal celkem 108 členů (39 m, 42 ž – 81 dospělých, 2 dorostenky, 25 žaček), 
- zápas celkem 21 členů (10 m, 7 dorostenců, 3 žáci, 1 žačka), 
- ČASPV celkem 373 členů (32 m, 188 ž – 220 dospělých, 2 dorostenci,  

9 dorostenek, 29 žáků, 113 žaček – mládež celkem 153), 
- Triatlon celkem 11 členů (7 m, 4 dorostenci), 
- Rekreační sport – celkem 36 členů (8 m, 13 ž, 3 dorostenci, 9 žáků, 3 žačky), 
- Biliard celkem 20 členů (18 m, 2 žáci), 
- Čubu-tradiční karate celkem 35 členů (3 m, 1 ž, 3 dorostenky, 28 žáků,), 
- Aerobic celkem 72 členů (1 m, 67  ž, 2 dorostenky, 2 žačky), 
- Cyklotrial celkem 13 členů (3 m, 7 dorostenců, 3 žáci), 
- Člen TJ/SK nezařazený v oddíle – celkem 22 členů (10 m, 12 ž), 
- Krakonoš Trutnov – jezdectví celkem 48 členů (16 m, 20 ž, 7 dorostenek, 5 žaček), 
- SKP (policie) Trutnov – cyklistika celkem 16 členů (15 m, 1 ž), 

o Fotbal-celkem 23 členů (23 m), 
o Kulturistika-celkem 6 členů (5 m, 1 ž), 
o Kuželky-celkem 55 členů (45 m, 9 ž, 1 žák), 
o Lední hokej-celkem 21 členů (19 m, 2 ž), 
o ČUBU-čes. svaz karate 8 členů (5m, 3 ž), 
o Člen TJ/SK nezařaz. v oddíle celkem 11 (muži), 
o Střelectví-celkem 28 členů (24 m, 4 ž), 

 
- SK Trutnov – H. St. Město – fotbal celkem 314 členů, (127 m, 1 ž), 
- Turistika celkem 10 členů (5 m, 3 ž, 2 žačky, 
- ČASPV celkem 48 členů (19 m, 28 ž – dospělí celkem 47, 1 žačka), 
- Softbal celkem 56 členů (7 m, 19 ž, 5 dorostenek, 25 žaček) – celkem 30 mladých, 
- TJ Poříčí-kuželky celkem 46 členů (38 m, 3 ž, 2 dorostenci, 2 žáci, 1 žačka), 
- Stolní tenis celkem 18 členů (15 m, 3 dorostenci), 
- FK Sokol Vrapo Volanov – 196 členů celkem (114 m, 33 dorostenců, 48 žáků,  

1 žačka), 
- Jiskra Bohuslavice – fotbal celkem 70 členů (54 m, 7 dorostenců, 9 žáků), 
- SK Karate Trutnov-ČUBU – 111 členů celkem (28 m, 5 ž, 8 dorostenců,  

2 dorostenky, 54 žáků, 14 žaček – mládež celkem 78), 
- ŽFK Trutnov – fotbal celkem 38 členů (1 m, 29 ž, 7 dorostenek, 1 žačka), 
- FK Trutnov – fotbal celkem 231 členů (117 m, 2 ž, 24 dorostenců, 88 žáků –  

112 mládež), 
- TK Úpa Trutnov – turistika celkem 52 členů (20 m, 30 ž, 1 žák, 1 žačka), 



- FK Poříčí – fotbal celkem 149 členů (91 m, 1 ž, 10 dorostenek, 46 žáků – mládež 
celkem 57), 

- Olfin Car Vella-lyžování celkem 136 členů (33 m, 26 ž – dospělých 59,  
10 dorostenců, 9 dorostenek, 37 žáků, 21 žaček – mládež celkem 77), 

- Curling-I.KCK Trutnov celkem 21 členů (10 m, 6 ž, 1 dorostenec, 3 dorostenky,  
1 žák), 

- HC Trutnov-lední hokej celkem 268 členů (135 m, 26 ž – dospělí celkem 161,  
31 dorostenců, 76 žáků – mládež celkem 107), 

- Klub Jóga Trutnov celkem 338 členů (34 m, 301 ž, 1 dorostenka, 1 žák, 1 žačka), 
- SK Elmont Trutnov – rekreační sport celkem 18 členů (11 m, 7 ž), 
- SK ZK Sport Trutnov – cyklistika celkem 17 členů (13 m, 4 ž), 
- FBK 001 Trutnov-Florbal celkem 29 členů (2 m, 19 ž). 

 
Celkem 4 988 členů (1898 mužů, 1087 žen – dospělí celkem 2 985, 297 dorostenců,  
138 dorostenek, 962 žáků, 606 žaček – mládež celkem 2 003). 
 
Areál Dolce Vita 
 
 Rok 2001 v areálu Dolce Vita byl pokračováním nájemního vztahu mezi společností 
AUST CZ, s.r.o. a městem Trutnov. V tomto roce byly zahájeny intenzivní práce  
na zlepšování technického stavu, zdokonalování vzhledu celého areálu. 
 V roce 2001 byla opět proinvestována částka 1 mil. Kč (jako v roce 2000). 
Nejvýznamnější investicí byla rekonstrukce kempového sociálního zařízení. Došlo k výměně 
obkladů a dlažby, veškerého sanitárního vybavení, aby sociální zařízení odpovídalo 
současným standardům funkčně i esteticky. Významným počinem bylo vybudování soc. 
zařízení pro tělesně postižené. Provedena byla i rekonstrukce cesty přístupu na pláž  
od parkoviště nad recepcí, aby bylo zajištěno soukromí pro platící návštěvníky kempu. 
Vytvořené oplocení kempu je jednou z podmínek, nutných pro klasifikaci kempu. 
 Po zahájení modernizace ubytovací kapacity v bungalovech, především soc. zařízení, 
se přistoupilo k zahájení výstavby 1. etapy centrálního vytápění bungalovů (vybavení kotelny 
technologií a napojení prvních 2 chat na toto centrální vytápění). Tato investice vytváří 
zvýšený komfort pro ubytované, odstranění zastaralých plynových přímotopů s obtížnou 
údržbou, zjednodušení a zlepšení regulace vytápění i k zlepšení vzhledu pokojů. 
 Významnou událostí v životě kempu je provedení klasifikace, kterou provádí 
Živnostenské společenstvo kempů a chatových osad s Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Změny k lepšímu posunují kemp k maximálnímu standardu. 
 Z akcí v areálu Dolců v roce 2001 třeba uvést propagační akci Rádia Černá Hora  
a Coca-Coly, tenisové turnaje, firemní akce významných českých firem, např. Home-Credit. 
Pro nepřízeň počasí se nerealizovala tradiční akce Malý a velký železný pes. 
 Areál byl maximálně vytížen v době hlavních prázdnin, kdy přijížděli i návštěvníci 
z různých míst ČR i ze zahraničí. V počtu přenocování a délky pobytu jsou především 
Holanďané. 
 
 Plán investic pro rok 2001 schválila RM 15. února – návrh investic vypracovala 
společnost Dolce-Aust CZ. 1. března schválila RM dlouhodobý plán investic a oprav. Čerpání 
prostředků do výše splaceného nájmu. V roce 2001 navštívilo areál Dolce Vita na 4 600 hostů 
(ubytovaných). Z tuzemska jich bylo skoro polovina (49 %), další hlavně z Holandska (22 %) 
a Německa (17 %). Významnou skupinou jsou i hosté z Polska. 
 V počtu přenocování vedou návštěvníci z Holandska (42 % podíl), tuzemští (36 % 
podíl) a z Německa (15 % podíl). 



 
Sportovní zařízení města 
 
 Provozovatelem sportovních zařízení města (krytý bazén, letní koupaliště, sportovní 
areál Na Nivách, tenisový areál a fotbalový stadion) je TJ Lokomotiva Trutnov. 
 
 V krytém bazénu (zimní lázně), který navštívilo v roce 2001 na 180 000 návštěvníků, 
pokračovala modernizace a rozšiřování služeb tak, aby jeho prostor a služeb mohlo využívat 
stále více občanů Trutnova i okolních obcí. 
 V roce 2001 došlo k rekonstrukci pánské sauny, osvětlení a stropních podhledů  
ve vestibulu. V návaznosti na nově vybudované fitness byl zrekonstruován bufet v přízemí 
bazénu. V lednu 2001 bylo pro návštěvníky zprovozněno solárium. 
 
Krytý bazén 
 
 Provozní doba v krytém bazénu byla pro veřejnost v pondělí až pátek od 5.45  
do 8.00 hodin, v pondělí od 14.00 do 16.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod., v úterý až čtvrtek 
od 14.00 do 17.00 hod a od 19.00 do 21.00 hod., v pátek od 13.00 do 17.00 hod. a od 19.00 
do 21.00 hod., v sobotu od 12.00 do 20.00 hod., v neděli od 10.00 do 16.00 hod., od 16.00  
do 17.00 hodin nudi. 
 V úterý až čtvrtek jsou tři plavecké dráhy vyhrazeny od 7.00 do 9.15 hod.  
pro plavecký oddíl TJ. V pondělí je dětský bazén uzavřen od 13.00 do 19.00 hod. (plavání 
kojenců a batolat), ve středu jsou k dispozici čtyři plavecké dráhy a dětský bazén. 
 Pro občany důchodového věku jsou vyhrazeny hodiny v pondělí od 13.00 do 14.00  
a ve středu od 14.00 do 15.00 hodin. 
 Sauna v zimních lázních je přístupná celý týden – v pondělí 14.00 až 20.00 hod. 
(16.00 až 18.00 hod. společná sauna), v úterý 9.00 až 11.00 a od 14.00 do 21.00 hod.,  
ve středu od 14.00 do 21.00 hodin. Ve čtvrtek 9.00 až 21.00 hodin, ve čtvrtek  jako v úterý, 
v pátek jako ve středu, v sobotu od 14.00 do 20.00 hod.  
od 18.00 do 20.00 hod. společná sauna), v neděli od 10.00 do 14.00 hod. (12.00  
až 14.00 rodinná sauna). 
 Vedení ZL nabízí i možnost objednávek skupin, organizací a škol i v dopoledních 
hodinách (telefonicky), zakoupení předplatných vstupenek pro organizace, plaveckou výuku, 
závodní plavání, synchronizované plavání, plavání kojenců, batolat a gravidních žen, výuku 
dospělých neplavců, kompletní zajištění soustředění, sportovní tábory, občerstvení, prodej 
plaveckých potřeb, solárium, půjčování plav. pomůcek, využití dalších sport. zařízení 
(tělocvičny, stadion, koupaliště, ricochet). 
 
 Jaké jsou ceny zařízení v ZL? Za hodinu platí dospělí v bazénu 20 Kč, v sauně 35 Kč, 
děti 12 a 25 Kč. Za dvě hodiny dospělí 35 a 50 Kč, děti 20 a 35 Kč. 
 Permanentky: 10 h. dospělí 180 Kč v bazénu a 320 Kč v sauně. Děti 100 a 220 Kč. 
 Solárium (otevřené pondělí až pátek od 6.00 do 21.00 h., v sobotu 12.00 – 20.00 h., 
v neděli 10.00 až 17.00) stojí 20 Kč za 10 minut. 
 
Posilovna 
 
 Provoz nové fitness (posilovny) v objektu zimních lázní byl slavnostně zahájen  
15. října 2001. Přispěje nepochybně k zatraktivnění pobytu v krytém bazénu. Jak uvedla  
při otevření fitness tajemnice TJ Loko Margareta Gärtnerová, nové sportovní zařízení bylo 
vybudováno v prostoru, který byl dříve využíván pro původní vzduchotechniku. 



 Fitness (zpřístupněné i pro imobilní občany „schodovlekem“) je vybavené kromě 
sprch řadou posilovacích strojů. Návštěvníci tu mohou využít služeb profesionálních trenérů 
R. Skučkové a J. Truxy.  Možnost zaplatit si tzv. cvičební a relaxační blok umožňuje 
návštěvníkům pobyt ve fitnessu i zaplavání v bazénu, saunu i solárium. 
 A vstupné ve fitnessu? Jednorázové cvičení 30 Kč, permanentka 10 vstupů 240, 
permanentka 20 vstupů 450, měsíční permanentka 360, půlroční 1900 a roční 3500 Kč. 
Cvičební a relaxační blok na den 90 Kč. 
 Provoz ve fitnessu je v pondělí od 9.00 do 20.00 hod., úterý až pátek 9.00 –  
21.00 hod., v sobotu 12.00 až 20.00 hod., v neděli 10.00 až 17.00 hod. 
 
Plavecká škola TJ Loko 
 
 V krytém bazénu úspěšně působí plavecká škola a plavecký oddíl TJ Lokomotiva, 
který tuto školu zajišťuje. 
 Činnost plavecké školy spočívá především ve výuce plavání dětí školního  
a předškolního věku. Během roku 2000/2001 toho využilo 3 192 dětí – byly rozděleny do čtyř 
desetitýdenních kurzů. Výuku zabezpečoval kolektiv čtyř stálých a dvou externích učitelů 
plavání. 
 Plavání kojenců a batolat (koncem školního roku dosáhl jejich počet 500) probíhá  
pod vedením zkušených instruktorek v domácnostech od 14. dne věku do 6. měsíce,  
od 6. měsíce pak každou sobotu a pondělí v krytém bazénu. Plavání kojenců má pozitivní vliv 
na srdečně cévní systém, na činnost jednotlivých svalových skupin, na motorický vývoj  
a projev dítěte. Adaptace na nezvyklé prostředí bazénu je pro některé děti složitější – proto je 
ideální začít s plaváním v klidném domácím prostředí ve vaně a později přejít do bazénu. 
 Od září 2001 nabízí plavecká škola tyto další kurzy a přípravky: 
Plavání gravidních žen. 
Plavání rodičů s dětmi 3-5 let (1 rodič a 1 dítě 600 Kč, při dvou dětech sleva). 
Minipřípravka pro 5-6 leté děti (cena 500 Kč). Přípravka pro 2. třídu (1000 Kč). kurz 
zdokonalovacího plavání pro 3.-9. třídu (1000 Kč). Výuka dospělých neplavců (600 Kč). 
 Plavecká škola nabízí i přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ a SŠ pedag.  
a sportovního typu (individuální dohoda), dále synchronizované plavání dívek (nově). 
 
Letní koupaliště 
 
 Letní koupaliště prošlo v roce 2001 dvěma výraznými změnami – změna v technologii 
tak, aby mohl být vyhříván také 25 m plavecký bazén, změna v odbavovacím systému 
(turniket), které umožnilo hladký vstup do areálu koupaliště (bez front čekání). 
 V roce 2001 navštívilo trutnovské letní koupaliště na 56 000 návštěvníků. Jízd  
na tobogánu absolvovalo na 52 000 zájemců. 
 Do budoucna se připravují další služby návštěvníkům sportovních zařízení Trutnova – 
rekonstrukce krytého bazénu (přístavby nových prostor, obchod, oprava osvětlení, výtah  
pro imobilní) a areálu fotbalového stadionu (tribuny, atletické dráhy). 
 
Plavecká škola Evy Janatové 
 
 Z výkazu plavecké školy Evy Janatové (v zimních lázních) ve školním roce 
2000/2001. 
 Plavecká škola pro základní školy: 1. třída 600 dětí, 2. třída 958, 3. třída 785, 4. třída 
419, 5. třída 75 – celkem 2 847 dětí. 
Počáteční a koncové výkony: 



Neplavci 642/157. Splývající 895/686. 10 m 452/397. 25 m 264/290. 50 m 163/199. 75 m 
26/57. 100 m 74/92. 125 m 8/17. 150 m 14/28. 175 m 1/1. 200 m 308/923. 
 
Školy a počty dětí: 
Trutnov 857. Dvůr Králové 387. Úpice 184. Hostinné 212. Vrchlabí 232. Malotřídní školy 
975. Mateřské školy – předplavecké hry 248 dětí. 
 Ve školním roce 2001/2002 už nebude tato plavecká škola v provozu. 
 
Finanční příspěvky města pro oblast sportu 
 
Finanční příspěvky pro rok 2001 pro sport, schválené zastupiteli města 27.3.2001: 
 Tělovýchovná komise doporučila rozdělit částku 1,8 mil. Kč, určenou v rozpočtu  
na rok 2001 pro oblast sportu dle uvedené tabulky. Šest žádostí doporučila řešit přímo 
s odborem rozvoje města: SK HSM – terénní úpravy travnaté a škvárové plochy hřiště. SK 
HSM – údržba sportovního areálu. TJ Bohuslavice – výstavba volejbalového kurtu, 
skladových prostor, kuželníku a dětského koutku s pískovištěm. TJ Poříčí – oprava střechy 
kuželny. Olfin Car Vella – celoroční údržba a úprava přírodního areálu a přilehlých cest 
městského lesoparku „Paradráha.“ 
 
Návrh rozdělení finančních příspěvků na rok 2001 – sport 
 
TJ,sport. klub,oddíl Počet 

členů 
Z toho  
do 18 let

25 %  
na členy

75 % na  
členy do 18 let

TJ Lokomotiva 2 137 1 040 102 000 300 000
TJ Jiskra Libeč 88 32 4 200 9 200
TJ Poříčí 80 11 3 900 3 100
SK HSM 441 256 21 300 74 000
Dělnická TJ 348 200 16 800 58 000
FK Trutnov 197 81 9 600 23 400
FK Poříčí 89 40 4 400 11 500
FK Volanov 186 75 9 000 21 300
ŽFK Trutnov 58 26 3 000 7 500
HC Trutnov 329 190 16 000 55 000
BK Drak 62 52 3 000 15 000
Olfin C.V.(ZŠ Kom.) 149 88 7 300 25 400
Yetti Club (ZŠ Kom.) 83 58 4 200 16 700
Curling, oddíl 17 9 1 000 2 600
Šachový klub HSM 16 - 1 000 -
SK Karate TR 108 77 5 200 22 100
Bowling club TR 21 - 1 100 -
Horolez. oddíl 24 15 1 200 4 400
Bridž. klub TR 20 5 1 100 1 500
Florbal. odd. žen TR 27 7 1 300 2 100
Billiard Club 14 - 1 100 -
„Rychlý šípy“ (šipky) 8 - 1 000 -
Drak and Roll 30 25 1 400 7 200
 
 



TJ,sport. klub,oddíl Součet Paušál Příspěvky
celkem 

Mimoř. jednoráz.  
příspěvky 

Celkem Kč 

TJ Lokomotiva 402 000 50 000 452 000 332 000 784 000 
TJ Jiskra Libeč 13 400 5 000 18 400 - 18 400 
TJ Poříčí 7 000 5 000  12 000 40 000 52 000 
SK HSM 95 300 20 000 115 300 10 000 125 300 
Dělnická TJ 74 800 5 000 79 800 25 000 104 800 
FK Trutnov 33 000 30 000 63 000 20 000 83 000 
FK Poříčí 15 900 5 000 20 900 5 000 25 900 
FK Volanov 30 300 5 000 35 300 - 35 300 
ŽFK Trutnov 10 500 10 000 20 500 5 000 25 500 
HC Trutnov 71 000 30 000 101 000 30 000 131 000 
BK Drak 18 000 10 000 28 000 - 28 000 
Olfin C.V.(ZŠ Kom.) 32 700 10 000 42 700 30 000 72 700 
Yetti Club (ZŠ Kom.) 20 900 - 20 900 10 000 30 900 
Curling, oddíl 3 600 5 000 8 600 5 000 13 600 
Šachový klub HSM 1 000 - 1 000 - 1 000 
SK Karate TR 27 300 10 000 37 300 10 000 47 300 
Bowling club TR 1 100 5 000 6 100 - 6 100 
Horolez. oddíl 5 600 - 5 600 - 5 600 
Bridž. klub TR 2 600 5 000 7 600 - 7 600 
Florbal. odd. žen TR 3 400 5 000 8 400 - 8 400 
Billiard Club 1 000 5 000 6 000 - 6 000 
„Rychlý šípy“ (šipky) 1 000 - 1 000 - 1 000 
Drak and Roll 8 600 5 000 13 600 - 13 600 
 
 
Jednorázové příspěvky: 
SA Survival, ZŠ Gorkého 140 000 Kč. Klub českých turistů 8 000 Kč. ZvŠ HSM 5 000 Kč. 
Fans Georgie – Krk. Liga 5 000 Kč. Turistický kroužek Úpa 5 000 Kč. Klub Jóga 5 000 Kč. 
SK Policie Trutnov 5 000 Kč. 
 
Celkem: Počet členů 4 532. Z toho do 18 let 2 287. 25 % na členy 220 000 Kč. 75 % na členy 
do 18 let 660 000 Kč. Součet 880 000 Kč. Paušál 240 000 Kč. Zákl. přísp. celkem  
1 120 000 Kč. Mimoř. příspěvky 680 000 Kč. Celkem 1 800 000 Kč. 
 
Rozdělení sport. fin. příspěvků na jednorázové akce pro rok 2001: 
 
TJ Loko Trutnov Závody, turnaje odd. 322 000 Kč
Survival rafty 120 000 Kč
TJ Poříčí-kuželky domácí zápasy v Náchodě 40 000 Kč
Olfin Car Vella 6 akcí-běh na lyžích 30 000 Kč
HC Trutnov 6 akcí-hokej. turnaje 30 000 Kč
DTJ Trutnov basebal. turnaje, florbal 25 000 Kč
FK Trutnov Turnaje (i mezinár.) 20 000 Kč
Survival Turnaje-akce 20 000 Kč
Triatlon Team Trut. triatlon, duatlon 10 000 Kč
SK HSM Softbal. turnaj, fot. turnaj MŠ 10 000 Kč
Yetti club 9. ročník ve sport. lezení 10 000 Kč



Klub čes. turistů Turist. pochody (4 akce) 8 000 Kč
Zvl. a pom. škola Okr. přebor ve vybíjené 5 000 Kč
Fan’s George TU Krkonošská liga ÚBS 5 000 Kč
I. KCK-curling o. Celostátní turnaj 5 000 Kč
FK Poříčí Sraz obcí Poříčí 5 000 Kč
 
Celkem 680 000 Kč. 
 
Fortuna, a.s. 
 
 Rok 2001 přinesl sázkové kanceláři Fortuna jak zvýšení počtu uzavřených sázek,  
tak i výher – asi o 10 % oproti předcházejícímu roku. 
 V tomto roce došlo u sázkových kanceláří a.s. Fortuna k řadě zajímavých novinek – 
otevřeny pobočky s tzv. sportovním barem, kde lze sledovat sportovní televizní přenosy, kde 
mají prodlouženou otevírací dobu a kde lze zároveň na utkání vsadit. 
 V roce 2001 byly přijaty sázky ve výši 11 milionů – vyplaceno bylo 9 milionů (82 %). 
Na trutnovské pobočce se podařilo znovu uhodnout tzv. Trefu – výhra včetně bonusu 149 000 
Kč. Hodně bylo i výher v rozmezí od 5 000 do 80 000 Kč a značně výher od 50 do 5 000 Kč. 
 Zavedena byla rozpisová sázka Maxikombi + - kombinuje možnosti rozpisových 
částek. Skládá se z 2-9 tipů. K němu lze přiřadit libovolný počet tutovek. Maximální počet 
sázkových příležitostí na jednom tiketu je padesát. Zároveň s touto rozpisovou částkou byla 
zvýšena hranice nejvyšší možné výhry na 5 mil. Kč. 
 Do sázkových příležitostí byly zařazeny i nižší fotbalové ligy ze zahraničí – především 
z Německa, Belgie, Nizozemí, Portugalska. 
 Členové Fortuna klubu získávají za každých vsazených 10 Kč 1 bod a mají 
zvýhodněný JAKO kurz. Pokud překročí hranici 500 bodů, obdrží propagační tiket v hodnotě 
100 Kč, při překročení 5 000 bodů tiket v hodnotě 500 Kč atd. Za překročení 100 000 bodů 
obdrží tiket v hodnotě 10 000 Kč, může se účastnit Mistrovství ČR v kurzovém sázení. 
 Jsou vyhlašovány i měsíční soutěže se zajímavými cenami – týdenní pobyty v zimním 
středisku, zájezd na Malorku aj. 
 Sázky na sportovní utkání (Liga mistrů ve fotbale., mistrovství světa v hokeji) 
získávají u sázejících stále větší oblibu. 
 
 Sběrna Sazky TJ Lokomotiva Trutnova vykázala za rok 2001 tržbu 7 436 075 Kč 
(oproti roku 2000 nižší o 1 159 300 Kč). Vyplacené výhry činily 2 647 570 Kč, nejvyšší 
vyplacená výhra. 
 
 Sázková společnost Tipsport v Trutnově podle sdělení vedoucího Pavla Matějky má 
zákaz sdělovat počet sázek, výsledky. Kromě pobočky na Horské má druhou na Zelené louce. 
 
Klub českých turistů 
 
 Klub českých turistů Trutnov vykázal v roce 2001 33 turistických akcí. Z toho výlety 
vlastní 14. Účast na akcích jiných odborů 9. Veřejné akce 3 (První jarní kilometry. Drak. 
Podíl na osmidenní turistické akci). Autobusové výlety 3 (St. Boleslav, Orlické hory, Lázně 
Bělohrad). Týdenní putování 2 (Valašsko 1234 km), Plzeňsko (861 km) – účast 15 + 13. 
Besedy s diapozitivy 2 (Dr. Holub a Dr. Štych – účast 41). 
 Všech uvedených akcí se zúčastnilo 463 členů a členek odboru, kteří ušli 7 545 km. 
Celková účast byla 845 turistů, kteří ušli 16 693 km. Největší účast byla na tajném výletě  



28. prosince (33), na akci Rýchory a malém trutnovském okruhu (17). Pro malý počet 
přihlášených se neuskutečnil zájezd do Eurolandu do Jiřetína. 
 Nejvyšší účast na akcích měli: Baudyš Josef  (70) 27 akcí, 501 km. Stejskalová Dana 
(72) 26 akcí, 477 km. Chudobová Jarmila (71) 23 akcí, 391 km. Kobrle Jaroslav (70) 22 akcí, 
378 km. Janatová Miloslava (57) 21 akcí, 412 km. Zapadlová Irena (68) 20 akcí, 392 km. 
 Někteří členové a členky KČT Trutnov se zúčastňují individuálně akcí v jiných 
odborech. Jsou to především kol. Šlosar a Vrabcová – oba jsou držiteli zlatých výkonnostních 
odznaků pěší turistiky. 
 Ke dni výroční členské schůze v lednu 2001 měl trutnovský KČT 104 členů a členek. 
V průběhu roku přibyly 3 nové členky a 1 člen (30 let). Poměrně vysoký věkový průměr  
se dále zvýšil. 
 Nejstaršími členkami jsou kol. Vaňková (čestná členka odboru) a kol. Rajmuntová.  
 
Zimní stadion 
 
 Provoz zimního stadionu probíhal v roce 2001 v měsících leden, únor – od 20.9. říjen, 
listopad, prosinec. 
 V létě byla prováděna rekonstrukce střešní krytiny nákladem 6 mil. Kč (investorem 
bylo město Trutnov) a oprava povrchu hrací plochy. Hala ZS nemohla být proto v letních 
měsících z bezpečnostních důvodů využívána. 
 Od 20. září byl ZS plně využíván. Denně od 6.00 do 7.30 trénink žákovského družstva 
HC Trutnov, dopolední hodiny vyhrazeny pro bruslení škol, odpolední tréninky hokejových 
mužstev HC Trutnov, večery patřily zájemcům ze závodů, firem a tréninkům 
mimotrutnovských hokejových mužstev. Dvakrát v týdnu (čtvrtek večer, neděle odpoledne) 
bylo bruslení veřejnosti. Páteční večery vyhrazeny pro curling. 
 
 I v roce 2001 využívala ZS mužstva ze zahraničí (z Dánska 13.-17.X.). Kemp 
reprezentačního mužstva Kanady před mistrovstvím světa hráčů do 20 let se uskutečnil  
ve dnech 19.-23.XII. V rámci tohoto soustředění tu bylo sehráno přípravné utkání Kanada-
Finsko. Vedení kanadské výpravy hodnotilo celý pobyt v Trutnově jako bezchybný (lepší  
než pobyt v Hradci Králové a v Pardubicích). 
 Od 27. do 29.XII. probíhala na ZS turnajová soutěž starších žáků za účasti družstev 
Austrálie, Švýcarska, Pardubic, Hradce Králové, Písku a Trutnova. Dlouhodobá příprava 
mladých hokejistů z Austrálie probíhala na ZS od 21.12.2001 do 23.1.2002. Pobyty hokejistů 
ze zahraničí završili mladí hráči z Kanady – 14.1.2002 se uskutečnilo utkání dvanáctiletých 
hráčů Kanada – HS Trutnov. 
 Hokejový klub Trutnov, který je provozovatelem ZS výrazně přispěl svou činností, 
zejména při zajišťování zahraničních akcí, k propagaci Trutnova a ČR i k rozvoji turistického 
ruchu ve městě. Zato se mu dostalo poděkování i od Českého svazu ledního hokeje v Praze – 
za propagaci ČR a českého hokeje v zahraničí. 
 Uspokojení přináší i skutečnost, že hlavními uživateli ZS byli především mladí lidé. 
Dokazují to i statistické údaje. Také mimořádně vysoké návštěvy diváků na hokejových 
utkáních potvrzují, že občané Trutnova mají tento sport rádi. 
 
 V roce 2001 byly na ZS provedeny vlastními silami tyto opravy a úpravy: malování 
chodeb v tribunách, vymalování klubovny a oprava její podlahy, malování interiéru ZS, 
oprava lavic na střídačkách, opravy podlahových krytin (chodby, střídačky, trestné lavice), 
opravy nátěrů zábradlí v hledištích, opravy a nátěry hokejových branek, oprava mikrověží 
chlazení, oprava šaten ve starém objektu. Celková hodnota prací a materiálu 190.000 Kč. 
 



 Sponzorsky byly firmami provedeny tyto práce: oprava rolby (70.000 Kč), nalakování 
rolby (40.000 Kč), oprava sprch a WC ve staré části objektu (10.000 Kč), zámečnické práce 
(10.000 Kč). Celková hodnota těchto prací byla 130.000 Kč. 
 Dary od sponzorů: židle, skříně (15.000 Kč), kancelářská zařízení a potřeby  
(5.000 Kč). Celková hodnota 20.000 Kč. 
 Celková hodnota prací a pomoci od sponzorů činila 340.000 Kč. 
 
 Činnost na zimním stadionu ve statistických údajích. 
Školy – 
Počet dopoledních bloků pro školy 122 
Počet škol využívajících zimního stadionu 14 
Počet bruslících školních dětí 10 655 
Tržby za bruslení škol 53 275 Kč 
 
Veřejnost – 
Počet dvouhodinových bloků pro veřejnost 88 
Celkový počet osob na bruslení veřejnosti 10 968 
Tržby za bruslení veřejnosti 164 500 Kč 
Celkový počet osob při bruslení škol a veřejnosti 21 623, celkové tržby za bruslení škol  
a veřejnosti 217 785 Kč. 
 
Hokejové oddíly – 
Počet oddílů LH využívajících ZS 14, počet neregistrovaných mužstev 8, počet zahraničních 
mužstev 5, počet mužstev HC Trutnov 8. Celkem využívalo ZS 35 hokejových oddílů. 
 
Činnost pro veřejnost Trutnova a okolí – 
HC poskytl zdarma instruktory výuky bruslení v rámci školní tělesné výchovy pěti školám, 
uspořádal další ročník „Školy bruslení“ pro 160 dětí ZŠ, uspořádal tři hodiny „bruslení rodičů 
s dětmi.“ 
 
 Ekonomické výsledky provozu ZS v roce 2001: 
Délka provozu ZS 6 měsíců. Dotace města na provoz 2,500.000 Kč. Náklady na provoz 
celkem 3,489.082 Kč. Tržby za rok 201 1,055.345 Kč. Průměrné náklady na 1 měsíc provozu 
581.514 Kč. Průměrné tržby za 1 měsíc provozu 175.891 Kč. Průměrná dotace města  
na 1 měsíc 416.667 Kč. Průměrný zisk za 1 měsíc provozu 11.044 Kč. 
 Dotace města stačily pokrýt 4 měsíce provozu v roce. HC Trutnov vyprodukoval 
finance na 2 měsíce provozu v roce. (Tržby minulého provozovatele ZS Techn. služeb 
360.000 Kč, tržby HC trojnásobek (1,055.000 Kč). 
 
 Dotace města na provoz ZS jsou určeny na úhradu nákladů na vodu, teplo a elektřinu, 
dále na údržbu a opravy do 5.000 Kč. Vyšší částky po předchozím souhlasu hradí město  
(v roce 2001 oprava rolby, oběhová čerpadla, dávkovací zařízení v rehabilitaci, el. motor 
klimatizace – celkem 80.000 Kč. (Městem neuhrazeno – HC z dotací města na energii  
a z vl. činnosti).  
 
 Kontrola z MěÚ na hospodaření a využívání dotací od města na provoz zimního 
stadionu, kterou si na začátku sezóny 2000/2001 vyžádal HC Trutnov, potvrdila bezchybnost 
hospodaření. HC se dobře stará o majetek města. (Předsedou HC Trutnov je Jiří Hradecký). 
 V budoucnu by chtěl HC Trutnov stabilizovat délku provozu ZS minimálně sedm 
měsíců v roce. 



12. Život obyvatelstva 
 
Trutnovské požáry 
 
 V období 1.1.-31.12. došlo v Trutnově k 39 požárům (27 se škodou nad 10 000 Kč,  
12 se škodou 10 000 – 250 000 Kč, jeden usmrcený, tří zranění, přímá škoda 551 000 Kč, 
uchráněná hodnota 17 227 000 Kč). 
 
2.1. v 7.40 h. – zděná hala v ulici Jana Roháče, požár střešní konstrukce, příčinou děti  
do 15 let, přímá škoda 50 000 Kč, uchráněná hodnota 450 000 Kč. 
11.1. ve 14.40 h. – požár osobního auta, Krakonošovo náměstí, příčinou el. zkrat, přímá škoda 
1 000 Kč, uchráněná hodnota 5 000 Kč. 
12.1. ve 12.40 h. – výbuch sudu od hořlavých kapalin, Náchodská ul. – Autosajm 509, 
příčinou mechanická jiskra, přímá škoda 2 000 Kč, uchráněná hodnota 100 000 Kč (usmrcena 
1 osoba). 
18.1. v 9.30 h. – požár komunálního odpadu ve sklepě, Přádelnická ul. 270, příčinou kouření 
– nedopalek, př. škoda 0, uchráň. hodnota 100 000 Kč. 
22.1. v 16.54 h. – požár os. auta, Lipová ulice-parkoviště, příčinou el. jiskra, přímá škoda 
15 000 Kč, uchráněná hodnota 23 000 Kč. 
11.2. ve 20.55 h. – panelový dům čp. 469 ve Voletinské ul., úmyslné zapálení, přímá škoda 
7 000 Kč, uchráněná hodnota 300 000 Kč. 
13.2. v 7.50 h. – požár stěny budovy EPO čp. 466 v Kladské ul., příčinou sváření, 0 škoda. 
16.2. v 8.40 h. – rod. dům 120/54 Na Svobodě, požár udírny ve sklepě, příčinou sálavé teplo, 
přímá škoda 1 000 Kč, uchráněná hodnota 2 000 000 Kč. 
17.2. ve 14.30 h. – Žižkova, odpadky v jímce horkovodu, příčinou děti do 15 let, přímá škoda 
21 000 Kč, uchráněná hodnota 100 000 Kč. 
12.3. v 11.00 h. – Oblanov čp. 30, požár drůbežárny, úmyslné zapálení, přímá škoda  
76 000 Kč, uchráněná hodnota 10 000 Kč. 
22.3. v 15.30 h. – Vrbová, plastový kontejner – žhavý popel, přímá škoda 6 830 Kč. 
2.4. ve 12.30 h. – požár plastového kontejneru v ul. R. Frimla, příčinou děti, přímá škoda 
6 830 Kč. 
3.4. ve 14.45 h. – požár starého travního porostu, ul. Polská – firma Zempoš, příčinou 
samovznícení, uchráněná hodnota 700 000 Kč. 
5.4. v 17.15 h. – odpadkový koš na Polské ulici , příčinou nedopalek, uchráněná hodnota 
2 000 Kč. 
15.4. v 21.30 h. – rod. dům Voletiny 141, topeniště kotle – jiskry, škoda žádná. 
25.4. v 8.30 h. – rod. dům v Hűttlově ul. 865, nedopalek cigarety, přímá škoda 150 000 Kč, 
nepřímá 0, uchráněná hodnota 2 000 000 Kč. 
30.4. ve 13.10 h. – Polská – dvůr, požár vraku os. auta, nešetřena příčina, škoda 0. 
2.5. ve 14.15 h. – železn. zastávka Bohuslavice, suchý travní porost  a hrabanka, příčinou 
jiskra mechanická, uchráněná hodnota 300 000 Kč. 
4.5. v 15.00 h. – Školní polesí Nové Dvory, lesní hrabanka, kouření, škoda 0. 
12.5. v 15.10 h. – Voletiny, louka-suchá tráva, příčinou povrchové teplo. 
27.5. v 8.00 h. – velkoobjemový kontejner v HSM, příčina nešetřena. 
30.5. ve 3.45 h. – Libeč, požár briket v kůlně, samovznícení. 
31.5. v 15.50 h. – Pivovarská louka v HSM, Za komínem 492, úmyslné zapálení, přímá škoda 
20 000 Kč. 
8.6. v 15.32 h. – požár os. auta Polská – kruhový objezd, příčina el. rozvod – dopravní 
nehoda, přímá škoda 1 000 Kč, uchráněná hodnota 120 000 Kč (zranění 2). 



10.6. v 5.10 h. – os. auto po dopr. nehodě, silnice 300 15, výfukové potrubí, přímá škoda 
40 000 Kč. Zranění jedno. 
3.7. v 8.35 h. – Na Svobodě, požár byt. domu, příčinou sváření, přímá škoda 10 000 Kč, 
uchráněná hodnota 400 000 Kč. 
14.7. v 15.05 h. – požár svářecí soupravy, Kladská 466, EPO, příčinou jiskra, přímá škoda 
5 000 Kč, uchráněná hodnota 7 000 000 Kč. 
16.7. v 0.15 h. – ul. Alpská, zahradní chatka HSM, úmyslné zapálení, přímá škoda 30 000 Kč. 
28.7. ve 3.45 h. – Polská, hořící odpad ve dvou kontejnerech, úmyslné zapálení. 
10.8. ve 4.20 h. – silnice č. 16 Volanov, požár os. auta, příčinou techn. závada – výfukové 
potrubí, přímá škoda 50 000 Kč, uchráněná hodnota 20 000 Kč. 
23.8. v 17.31 h. – provedení průzkumu, silnice 16 Volanov, techn. závada, přímá škoda  
3 000 Kč, uchráněná hodnota 7 000 Kč. 
10.9. ve 20.58 h. – lampa veřejného osvětlení, Kryblice, příčinou el. Zkrat, přímá škoda  
1 000 Kč, uchráněná hodnota 10 000 Kč. 
12.9. v 15.30 h. – Žižkova, bývalá kotelna, požár komunálního odpadu, příčinou děti. 
19.9. v 9.58 h. – Dlouhá 508, HSM požár střechy, příčina sváření, přímá škoda 5 000 Kč, 
uchráněná hodnota 500 000 Kč. 
10.10. v 11.50 h. – Bohuslavice, skládka kom. odpadu, příčina nešetřena. 
4.12. v 16.30 h. – Kubelkova 382, příčinou jiskra z komína , spáry v komíně, přímá škoda 
30 000 Kč, uchráněná hodnota 3 000 000 Kč. 
9.12. ve 13.30 h. – Voletiny, velkoobjemový kontejner s odpadem, příčina nešetřena. 
11.12. v 6.00 h. – Bohuslavice, skládka kom. odpadu, příčina nešetřena. 
25.12. ve 20.15 h. – ul. Čs. armády, os. auto, příčinou el. zkrat, přímá škoda 20 000 Kč, 
uchráněná hodnota 40 000 Kč. 
 
 Požáry s účastí jednotky PO 39, požáry bez účasti PO 0, dopravní nehody 44, práce  
na vodě 1, čerpání vody 1, technologické pomoci 5, technické pomoci 100, jiné TZ 2, plané 
poplachy 9 – celkem 201. Nejčastěji hořelo: v srpnu 2, v červenci, v únoru a v prosinci 4, 
nejčastěji v dubnu a květnu 6. 
 
Požáry na okrese 
 
 Požáry na okrese Trutnov: 
Celkem 144 (97 se škodou do 10 000 Kč, 51 se škodou 10 000 až 250 000 Kč, 5 se škodou 
250 000 až 1 000 000 Kč, se škodou nad 1 000 000 Kč jeden. Počet usmrcených 2, počet 
zraněných 15, přímá škoda 5 755 000 Kč, uchráněná hodnota 77 281 000 Kč. Po Trutnovu  
(39 požárů) hořelo nejvíc ve Dvoře Králové (14) a ve Vrchlabí (12). 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
 Z činnosti ZO Sboru dobrovolných hasičů a jednotky SDH Horní Staré Město  
za rok 2001: 
 Za pozornost stojí vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody hadicemi 
v květnu, bylo dosaženo vzdálenosti 47,2 km. K samotnému transportu použito na 130 
příslušných aut za účasti 1 200 hasičů. V červnu pomohl SDH při zajištění Dětského dne. 
Srpnový 10. ročník výstavy  soudobé a historické hasičské techniky se těšil tradičnímu 
velkému zájmu velkých i malých.  V září se uskutečnila družební návštěva dobrovolných 
hasičů města Lohfelden (SRN), kterou jim trutnovští hasiči oplatí. Členové SDH se dále 
zúčastnili slavnostního otevření rekonstruovaného kostela sv. Václava, podíleli se  



na podzimním úklidu v okolí hasičské zbrojnice, Mikulášské nadílky, předvánočního prodeje 
ryb a slavnostní půlnoční. 
 V roce 2001 vyjela jednotka SDH k jedenácti požárům a dále se zúčastnila dvou 
součinnostních cvičení s HZS. 
 Nedílnou součástí práce byla účast na soutěžích v požárním sportu, dále na celoroční 
akci – na soutěži O pohár starosty OSH, pořádané Okresním sdružením. V roce 2001  
se zúčastnili členové SDH H. St. Město devíti soutěží a v celkovém hodnocení obsadili první 
místo. Absolvovali i odborné školení. Pomáhali při různých pracích (úklid, technika) – ročně 
několik set zdarma odpracovaných hodin. Ve své činnosti mají hornoměstští hasiči  plnou 
podporu vedení města. 
 
Sociální péče a dávky soc. zabezpečení 
 
 Sociální péče představuje systém dávek a služeb určených občanům, kteří nejsou 
schopni zabezpečit své životní potřeby a péči o sebe v nezbytném rozsahu. 
 Přehled dávek sociální péče, které může poskytovat sociální oddělení komunálního 
odboru MěÚ v Trutnově. Dávky soc. péče jsou rozděleny na fakultativní – nenárokové (na ty 
vzniká nárok rozhodnutím MěÚ) a obligatorní – nárokové, na které vzniká nárok splněním 
podmínek. 
 Výkaz o sociální péči a dávkách soc. zabezpečení za rok 2001 (neinvestiční výdaje 
v tis. Kč): 

Dávky pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce. Opakující  
se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností – dospělým poskytnuto 20 dávek (231), 
z toho 15 (124) zvýšené náklady  na dietní stravování 15, zvýšené náklady na domácnost 
z titulu mimořádných výhod 15 (75), zvýšené odůvodněné náklady 5 (32), příspěvek na osobu 
blízkou – dospělou 97 (3 481), jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný sociální 
potřebností 15 (97), věcná pomoc podmíněná soc. potřebností 2 (1), jednorázový peněžitý 
příspěvek podmíněný zdravotním stavem 10 (54). Příspěvek na individuální dopravu 10 (54). 
 Opakující se  peněžité dávky podmíněné zdrav. stavem: počet dávek poskytnutých 
dospělým 439 a nezaopatřeným dětem 8 (959). Z toho příspěvek na trvalé používání 
ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky 429 (924) a 8, příspěvek na úhradu za užívání  
bezbariérového bytu 7 (22) dospělým, příspěvek na úhradu za užívání garáže 2 (3) – dospělí, 
příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa 1 (10) – dospělý. 
 Příspěvek na rekreaci 0. Příspěvek na provoz účastnické telefonní stanice 287 (457), 
opakující se peněžitý příspěvek pro jednotlivce podmíněný sociální potřebností 830 (11 089). 
Jednorázový peněžitý příspěvek pro jednotlivce podmíněný soc. potřebností 45 (132). Věcná 
pomoc pro jednotlivce podmíněná soc. potřebností 43 (72). 
 Celkový počet občanů v evidenci sociálně potřebných 1 698. 
 
Jídelna pro důchodce 
 
Služby pro staré občany (k 31.12.2001): 

Samostatná jídelna pro důchodce – obecní s kapacitou 500 využívá jejích služeb  
520 občanů. Neinvestiční výdaje v tis. Kč: 3 032,7. 

V proběhu roku 2001 byla pečovatelská služba poskytnuta celkem 450 občanům –  
v 5 domech s pečovatelskou službou 178 a v terénu 272. Dále byla poskytována tato péče 
jedné rodině s trojčaty. Počet pracovníků PS: 29. 
 Rozvezeno bylo celkem 46 646 obědů – z jídelny obecní 40 978 a z nemocniční 5 668. 
V jídelně pro důchodce bylo uvařeno celkem 69 803 obědů. 
 V DPS bylo přiděleno v roce 2001 26 bytů. Evidenční počet nespokojených žadatelů  



o přidělení bytu v DPS byl 310. 
 Pečovatelská služba vykázala příjmy 2 659 817 Kč, z toho služby 568 682 Kč, stravné 
2 091 135 Kč. Výdaje 7 619 848 Kč. 
 
Sociální péče 
 
 Dávky soc. péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi: Opakující se peněžitý příspěvek 
podmíněný soc. potřebností 509 poskytnutých dávek ve výši 11 029 348 Kč. Z toho příspěvek 
při péče o osobu blízkou – nezaopatřené dítě 40 ve výši 1 072 271 Kč. Jednorázový peněžitý 
příspěvek 125 536 553,80 Kč. Věcná pomoc 61 110 403,60 Kč. Počet rodin s nezaopatřenými 
dětmi v evidenci sociálně potřebných 644. 
 
Domov důchodců 
 
Domov důchodců v roce 2001: 
 Počet zaměstnanců 18, kapacita zařízení 36 obyvatel, věkový průměr obyvatel k 31.12. 
82,4 let, počet zemřelých k 31.12. 10, počet nově přijatých do DD 12, počet nevyřízených 
žádostí 49, z toho naléhaví žadatelé 26. 
 Z větších akcí v SS třeba v letošním roce připomenout opravu vnitřních omítek 
v suterénu budovy, vybavení zadního prostoru objektu dřevěnými stoly, lavičkami  
a květináči. 
 Kulturní a společenská činnost v DD byla zásluhou vedení (ředitelkou DD je Irena 
Vondráčková) bohatá. Naplňovala a zpříjemňovala život obyvatel DD a pomáhala udržovat je 
v činnosti a životní pohodě. 
 Připomeňme si alespoň některé aktivity: Předčítání, netradiční jídla, posezení 
s harmonikou, vlastní výrobky, soutěže, účast na výstavách, Velikonoce, návštěva DD  
ve Dvoře Králové, účast na koncertu Krakonošky, práce ze zápalek, výlet do ZOO,  
do Nových Dvorů, Ratibořic, návštěva muzea, účast na Gerontologických dnech, besedy  
se studentkami SZŠ, oslava stých narozenin Anny Ludwigové, módní přehlídka „Oblečení 
našich babiček,“ posezení u kávy, hry s míčem, příprava na Vánoce, vánoční besídka, 
rozloučení se starým rokem. 
 DD v Dělnické ulici nedostačuje. Proto město připravuje další. 
 
Protidrogová politika 
 
 Na protidrogové politice se na okrese Trutnov podílela v roce 2011 řada organizací: 
Okresní soud – v záležitosti drog obžalováno 11 osob, z toho 4 mladiství. Pravomocně bylo 
odsouzeno 7 osob, nepodmíněný trest dostaly tři osoby, další odsouzeny podmíněně nebo 
k peněžité pokutě. 
 
Policie ČR – na úseku nealkoholové toxikománie bylo šetřeno 10 případů, z toho 6 případů 
pro trestnou činnost nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. 
Počet pachatelů 14. Věková struktura pachatelů: 11 dospělých, 2 mladiství, 1 nezletilý. 
 
Městská policie Trutnov: Šest přednášek na téma „Drogy, alkohol a kriminalita v našem 
městě (účast 177 dětí). 
 
Lékárny (17): Prodej asi 9 000 injekčního materiálu za rok, výměna injekčního materiálu, 
počet nakupujících: více než 80 (2/3 muži 16-26 let). 
 



Oddělení klinické biochemie SONT: 130 serceningových vyšetření moče pomocí drg. testů, 
z toho 112 pozitivních, 138 semikvantitativních vyšetření pozitivních nálezů s určením 
hladiny drog, 122 vyšetření hladiny alkoholu. 
 
Okresní hygienická stanice Trutnov: Oddělení výchovy k ochraně a podpoře zdraví  
se v oblasti drog zaměřilo především na primární prevenci. Ve spolupráci se všemi ZŠ a SŠ 
probíhala soutěžní setkání. Školám byly dodány tiskové materiály a filmy s protidrogovou 
tématikou. 
 
Pedag. psychologická poradna: Pomáhá při pokračování školení peerů. Podařilo se navázat  
se školami kontakty dlouhodobého charakteru a spolupráci v oblasti patologických jevů. 
V roce 2001 proběhly 4 třídenní víkendové kurzy pro školení peerů za účasti 114 žáků  
a studentů a 15 pedagogů. 
 
KC Riaps: Zajišťovalo anonymní poradenství, individuální konzultace, krizové intervence, 
ambulantní terapii, doléčovací aktivity, hospitalizaci na speciálních léčebných pracovištích, 
informace o volných prac. místech, asistenční službu, program mírnění škod. 
Terénní program: 
Zahrnoval mapování drogové scény, vyhledávání osob ohrožených drogou, vyhledávání osob 
v krizi, poradenství. 
Další aktivity: 
Besedy pro žáky a studenty, víkendové pobyty, týdenní soustředěním skupinová práce s dětmi 
ohroženými drogovou závislostí, účast a služby na hudebních akcích a festivalech. 
Personální obsazení: 
Psychiatr (úvazek 0,3), speciální pedagog (etoped 0,1), sociální pracovnice (1,0), 2 terénní 
pracovníci (1,0), pomocný pracovník v rámci civilní služby. 
Statistika: 
Počet klientů docházejících do zařízení 85, počet klientů v terénu 145, počet kontaktů 
v zařízení 729, počet kontaktů v terénu 961, výměnný program: v terénu 512 kusů, 
v kontaktním centru 1 253, zajištění léčebny pro motivované klienty 15, besedy: 32 za účasti 
cca 600 dětí, poradenství (učitelé, rodiče): 34, víkendové aktivity – 3x experimentátoři (účast 
30), 2x ohrožené děti (účast 21), 1x už abstinující (účast 4). Týdenní soustředění: Nejčastěji 
užívané drogy: produkty z konopí, pervitin, heroin. 
 Protidrogovým koordinátorem je Kamila Brádlerová na OkÚ. 
 
Přestupky 
 
 V roce 2001 řešila komise k projednávání přestupků města Trutnov 423 přestupků. 
Oproti loňskému roku o 56 méně. 
 Z celkového počtu přestupků jich bylo 75 postoupeno na jiné úřady nebo odloženo. 
Z důvodů neprůkaznosti nebo nedostavení se navrhovatele bylo 28 případů zastaveno. 
V příkazním řízení bylo uloženo 235 napomenutí a blokovou pokutou řešeno 260 přestupků. 
Na pokutách bylo uloženo 138 600 Kč (v porovnání s minulým rokem o 17 100 Kč více. 
V roce 2001 nebylo zaplaceno 95 pokut a celková výše dluhu občanů na uložených pokutách 
činí 292 171 Kč (oproti roku 2000 se dluh snížil  o 6 016 Kč). 
 Stejně jako loni legislativa neumožňuje plně postihnout všechny dlužníky – jsou 
většinou bez práce, bez majetku nebo i bez domova a vymáhání dluhu od těchto lidí je takřka 
nemožné. Také v případě mladistvých se případ většinou odloží – pro svůj věk jsou 
nepostižitelní. 



 Oproti loňskému roku se zvýšil počet mladistvých delikventů. Nejvíce je tento nárůst 
patrný u přestupků proti majetku, kdy z celkového počtu 170 přestupků spáchali právě 
mladiství 48 (o 40 více než loni). Jedná se zejména o drobné krádeže v supermarketech. 
 V oblasti veřejného pořádku bylo v roce 2001 řešeno 14 přestupků, z toho  
4 u mladistvých (o 2 více než loni), a v oblasti přestupků proti občanskému soužití to bylo  
138 přestupků, z toho 10 u mladistvých (o 3 více než loni). 
 Zatím co přestupky proti občanskému soužití a veř. pořádku zůstávají téměř 
srovnatelné s předchozím rokem, nárůst přestupků proti majetku je velmi patrný. Otázkou 
zůstává, není-li tento stav pouze výsledkem lepší kontroly ze stran obchodníků, kteří jsou 
nuceni si své zboží hlídat, a proto vyjde i najevo více krádeží než v předchozích letech. 
 
Klub seniorů 
 
 Z činnosti Klubu seniorů v roce 2001: Za vedení předsedy KS Miroslava Šafaříka 
proběhlo celkem 21 schůzí s průměrnou návštěvou 50 členů a hostů – zástupců různých 
organizací a institucí Trutnova. Zváni byli i představitelé centrálních zařízení a političtí 
představitelé, např. Dr. Miroslav Macek, stínový ministr zdravotnictví, Ing. Beneš, stínový 
ministr pro místní rozvoj, Jana Bobošíková a ředitel ČT Jiří Balvín, ministr vnitra Gross  
a další. 
 Členové KS se zúčastnili i prohlídek různých zařízení, škol, rozestavěných i 
dokončených staveb, předání sportovních cen a kulturní ceny, otevření rekonstruované 
knihovny, vernisáží výstav, předávání čestného občanství, soudních přelíčení např. s neplatiči 
nájemného. 
 Tím, že mezi seniory docházel starosta města a jeho zástupkyně, byla informovanost  
o všech významných událostech a o dění v různých oblastech našeho života města na úrovni. 
Dobré kontakty byly i s představiteli policie – s ředitelem P ČR mjr. Bílkem, s mluvčí P ČR 
Hanušovou, s velitelem obvodního oddělení P ČR mjr. Valáškem. 
 Informace při jednáních KS významně doplňují poznatky se zasedání MZ a místního 
tisku. Vystoupení občanů při nich dokládají zájem o město. 
 
Klub důchodců 
 
 Z činnosti Klubu důchodců v Trutnově v roce 2001: Na konci roku měl 95 členů. KD 
řídil pětičlenný výbor s předsedou Jaroslavem Středou. Scházel se měsíčně. Svědomitým 
kronikářem KD byl pan Tomášek. 
 Základní aktivitou KD byly přednášky v místnostech klubu – každé úterý a čtvrtek při 
kávě a čaji za 25 % členské základny. Řadu setkání obohatili hudebníci pan Jehlička, Mimra  
a ing. Oplt. Příležitost byla i ke sportování (kulečník). Nezapomínalo se na životní výročí 
členů KD. 
 Z dalších aktivit KD třeba připomenout – měsíční taneční zábavy. Pro malý zájem  
se v roce 2001 uskutečnil jen jeden zájezd. Pěkně vyzněla dvě slavnostní setkání u příležitosti 
MDŽ a předvánoční posezení se členskou schůzí za účasti 45 členů KD. 
 Hospodářský výsledek, jak o tom referoval v prosinci předseda KD Jar. Středa, byl 
letos ztrátový o 2 974 Kč – byl uhrazen z přebytku minulých let. 
 Činnost KD je hodně závislá na podpoře města. Ta trvá – kromě určité dotace je  
i formou podpory stravování v kuchyni Klubu důchodců. 
 
 
 



Společnost česko-německého porozumění 
 
 Z činnosti Společnosti česko-německého porozumění za rok 2001: Kancelář v budově 
MěÚ (vede ji Gűnter Fiedler) byla otevřena od úterý do pátku. 
 8.11. navštívil středisko velvyslanec SRN Hagen Graf Lambsdorft. Za účasti předsedy 
trutnovské společnosti Ing. Wiesnera a jednatele Ing. Fiedlera se seznámil z činností tohoto 
střediska – akce pro členy, členská základna, život německé menšiny na Trutnovsku.  
 Na setkání krajanů okresu Trutnov  uspořádalo středisko zájezd 42 členů a nečlenů.  
V září jelo sedm členů na setkání rodáků okresu Vrchlabí do Bensheimu. Úspěch měly dvě 
burzy ošacení, obuvi, knih a prádla. Výnos 25 000 Kč byl využit k dotaci účastníkům zájezdu 
do Řecka. Tři kurzy němčiny probíhaly týdně – jsou bezplatné, ale účast nízká. 
 Knihovna střediska je k dispozici po celou otevírací dobu. Je doplňována především 
vlastivědnou literaturou. Kontakty střediska a spolupráce s trutnovským, vrchlabským  
a žacléřským muzeem, okresním archivem a městskou galerií v Trutnově jsou dobré. Překlad 
zajímavých článků z českých novin a časopisů možno číst v Riesengebirgsheimat či přímo  
ve středisku. 
 Na předvánoční nákup do Německa jel jeden autobus zájemců. Ztrátovou akcí bylo 
vystoupení divadla „Nene Werkbűhne“ z Mnichova – účast je asi 30 členů. V budoucnu  
se s další takovou akcí nepočítá. Uvažuje se (v roce 2002) s vydáváním vlastního časopisu. 
 Výroční schůze proběhla 12.10.2001 (loni 13.10.) v Národním domě. Přítomno bylo 
221 členů a 3 hosté. Na programu byla volba výboru – předsedou zvolen Ing. Roland 
Wiesner, místopředsedou Ing. Vlastimil Zelený, jednatelem Ing. Gűnter Fiedler. Návrh  
na změnu členských příspěvků pro členy, kteří nemají státní příslušnost ČR, 25 EUR  
(800 Kč). 
 Společnost česko-německého porozumění má 720 členů. 
 
Civilní vojenská služba 
 
 Občané povinni vykonat civilní službu jsou v evidenci OkÚ. K 31.12.2001 jich bylo 
evidováno 580. V průběhu roku odepřelo výkon zákl. vojenské služby 167 odvedenců, kteří 
byli převedeni z evidence Územní voj. správy do evidence OkÚ. 
 K vykazovanému datu vykonávalo civilní službu 198 občanů (135 ve zdravotnictví,  
11 v sociálních službách, 11 v oblasti ochrana životního prostředí, 41 vykonávalo obecně 
prospěšné práce). Výkon CS ukončilo 140 občanů, výkon CS nastoupilo 153 občanů. 
 A hrazení finančních záležitostí? Stejně jako loni. Organizace, v níž je CS 
vykonávána, hradí proplácení jízdného (mimo hromadné dopravy), do místa trvalého bydliště 
v případě, že nemůže zajistit ubytování. 
 Nárok na dovolenou je 21 dnů za 9 měsíců služby. 
 Civilní služby jsou v okrese Trutnov vykonávány především v těchto organizacích: 
nemocnice, domovy důchodců, domovy dětí a mládeže, obecní a městské úřady, občanská 
sdružení, školy, sportovní a kulturní zařízení. 
 
Obvodní oddělení Policie ČR Trutnov 
 
 Jaký byl stav veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti v teritoriu Obvodního 
oddělení Policie ČR Trutnov v roce 2001: 
 Teritorium, rozdělené do 16 služebních obvodů, zůstává v dosavadním rozsahu. 
Činnost v nich vykonávají policejní inspektoři. V působnosti MěÚ v Trutnově je 13 obvodů 



se všemi spádovými obcemi. Nejvíce polic. inspektorů pracuje v lokalitě největšího sídliště 
okr. města.  Dalším obvodem, kde je zařazeno více policistů je lokalita Poříčí (sem patří  
i obce Libeč, Voletiny, Lhota, Bohuslavice, Adamov a Sedmidomí. Další služební obvod 
zahrnuje obce Nový Rokytník, Studenec a Střítěž. Více policejních inspektorů je zařazeno 
v centru města – ti nejvíce spolupracují se strážníky Městské policie. Celkem pracuje 
v územních obvodech 24 policejních inspektorů. 
 V působnosti MěÚ vykonává služební činnost ještě útvar P ČR, oddělení hlídkové 
služby, které má sídlo na Horské ulici naproti Autostylu. 
 Obvodní oddělení úzce spolupracuje se strážníky MP v Trutnově. Stav na tomto úseku 
je stabilizovaný a spolupráce je hodnocena kladně. Bezpečnostní situace a spolupráce 
v oblasti veřejného pořádku se pravidelně probírá na schůzkách u starosty města. 
 V roce 2001 nedošlo v teritoriu OO P ČR k závažnějšímu narušení veřejného pořádku 
při veřejných společenských akcích kulturních a sportovních. 
 Vývoj kriminality ve služebním obvodu v porovnání s rokem 2000 lze hodnotit jako 
stabilizovaný s poklesem nápadu trestné činnosti. K 31.12.2001 napadlo celkem 954 trestných 
činů (pokles o 154). Z nich se podařilo objasnit 600 (62,89 %). Objasněnost se podařilo zvýšit 
o 3,03 % (druhé místo z 9 útvarů P ČR v okrese). 
 V roce 2001 bylo spácháno 80 násilných tr. činů – objasnit se jich podařilo 70  
(87,50 %) – méně o 4,92 % oproti roku 2000. Sem patří loupeže, úmyslné ublížení na zdraví, 
útok na veř. činitele,  vydírání, omezování os. svobody aj. V této oblasti je mírný nárůst  
tr. činnosti i s poklesem objasněnosti. 
 Majetkové trestné činy se dařilo objasňovat nejlépe za poslední čtyři roky. V roce 
2001 napadlo 565 tr. činů (o 135 méně  oproti roku 2000). Objasnit se jich podařilo  
238 (objasněnost 42,12 %, + 4,58 %). 
 Celkem 193 tr. činů (- 14) bylo spácháno vloupáním. Krádeže se podařilo objasňovat 
na 41,03 % - největší vzestup objasněnosti (o 11 %). Krádeží prostých bylo spácháno  
294 (- 90). I tady se objasněnost zvedla o 4,69 %. 
 Ostatních kriminálních činů (výtržnictví, ohrožování mravní výchovy mládeže, 
nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů, šíření toxikomanie, nedovolené 
ozbrojování aj.) napadlo 46 (- 11). Objasněno bylo 44 tr. činů (95,65 %). 
 Ve zbývající kriminalitě napadlo 100 tr. činů – objasněno 96 %. Do této oblasti patří 
silniční a železn. nehody, zanedbání povinné výživy, opilství, šíření poplašné zprávy, 
podněcování k rasové a národnostní nesnášenlivosti, propagace hnutí potlačující lidská práva 
apod. 
 
 Nemalou část celkového nápadu ve služebním obvodu tvoří hospodářské trestné činy. 
Dokumentováno bylo 153 tr. činů (- 38).  Objasněno jich bylo 143 (93,46 %). Zde je pokles  
o 4,45 %. Jde o tr. činy zvýhodňování věřitele, úvěrové podvody, neodvádění daně, 
zpronevěry a podvody, krácení daně aj. 
 V roce 2001 bylo polic. Inspektory OO a OHS (oddělení hlídkové služby) zpracováno 
4 762 přestupků. Z celkového počtu bylo 820 přestupků oznámeno správnímu orgánu OkÚ 
Trutnov, Komisi pro projednávání přestupků při MěÚ nebo jiným institucím. Dalších  
146 přestupků bylo odloženo (nepodařilo se zjistit pachatele). Ostatní přestupky byly vyřízeny 
v blokovém řízení – celková částka představuje 1,219.480 Kč. 
 Na OO bylo předvedeno 646 osob, policií bylo kontrolováno více jak 13 800 osob  
a vozidel, zjištěno 95 podnapilých řidičů. 
 V roce 2001 bylo zpracováno 3 893 obyčejných čísel jednacích (zjišťování pobytu, 
zaměstnání, předvedení k soudu, doručování písemností, asistence pro soudy aj. Samotné 
obvodní oddělení zpracovalo 1 101 čísel jednacích, která byla přidělena na dokumentování  
tr. činů. 



 Zpráva za rok 2001 svědčí o určité stabilitě v oblasti nápadu tr. činnosti a veř. 
pořádku. Zvýšila se celková objasněnost, především v oblasti majetkové tr. činnosti. Policie  
si je vědoma, že bez spolupráce s poctivými občany není sama schopna čelit stávající 
kriminalitě. 
 Kromě společ. kriminality zůstává závažná kriminalita latentní (neochota oznamovat 
tr. činnost apod.), kterou mohou občané využít při zjištěných případech korupčního jednání. 
 
Kriminalita, veř. pořádek, doprava v teritoriu okresu 
 
 Vývoj kriminality, stav veřejného pořádku a dopravy v teritoriu okresu Trutnov v roce 
2001: 
 Na okrese se 121 688 obyvateli bylo zjištěno 3 003 trestných činů (- 204, - 6,4 %),  
tj. 247 (- 17) tr. činů na 10 000 obyvatel. Objasněno bylo 1 747 tr. činů  (- 126, - 6,7 %), 
objasněnost 58,2 % (- 0,2 %). 
 Mezi hlavní kriminogenní faktory patří zejména kriminalita mládeže, legální  
a nelegální migrace, drogy, ale i nezaměstnanost a pracovní migrace. 
 Nejvýznamnější skupinou pachatelů tr. činnosti zůstávají recidivisté. Cizinci  
se podílejí na nápadu trestné činnosti významněji zejména u závažné tr. činnosti.  Nejvíce 
občané Slovenské republiky a Polska, dále Ukrajiny a SRN. Je patrný posun do nižších 
věkových kategorií. 
 Trestné činnosti mládeže tvoří třetinu z celkového počtu zjištěných pachatelů zejména 
v oblasti drogové kriminality, krádeží z motorových vozidel, násilné a uliční kriminality. 
Třeba více součinnosti se školstvím, zdravotnictvím a st. správou. Legislativní mezery jsou 
v odpovědnosti rodičů. Velmi negativní je vliv masmédií. Zaznamenány 4 případy šikany. 
 Po zavedení vízové povinnosti s některými státy došlo k poklesu nelegální migrace. 
 Drogová problematika se projevuje především v distribuci drog a jiných omamných 
látek na diskotékách, v klubech. Zapotřebí je více prevence. V roce 2001 na okrese  
10 provinění. 
 Kriminalita s extremistickým (rasistickým) podtextem poklesla v závažnosti tr. činů.  
 Nejrozšířenějším druhem trestné činnosti zůstává majetková kriminalita. U trestných 
činů krádeží vloupáním zaznamenán jeden z největších počtů v rámci kraje (673, - 37). Počet 
odcizených motor. Vozidel na stejné úrovni – je ovlivněn koncentrací turistů. 
 Počet hospodářských tr. činů se snížil na 333 (- 129). Hospodářská trestná činnost  
se přesunula do oblasti fin. machinací, daňových úniků, zneužívání bezhotovostních 
platebních instrumentů. 
 Násilná kriminalita vykazuje nárůst o 53 případů (+ 27,7 %). Došlo ke třem 
dokonaným vraždám. Většina tr. činů loupeží a vydírání spáchána se zbraní. 
 Mravnostní kriminalita se týká především případů pohlavního zneužívání nezletilých, 
týrání svěřené osoby, ohrožování mravní výchovy. 
 Podnikatelé v bazarech, sběrnách nejednou zatajují osoby, od kterých věci koupili  
a nevedou evidenci těchto věcí. Realizováni byli pachatelé krádeží hliníkových plechů  
a el. vodičů z montovaných hal, býv. zeměď. objektů. Také vloupání do sběrny v Trutnově 
(odcizení drahých kovů). 
 Specifikem okresu jsou letní hudební festivaly, na které policie reaguje 
bezpečnostními opatřeními, které mají preventivní dopad v celé oblasti nasazení a jsou 
občany pozitivně přijímány. 
 
 
 



Dopravní nehodovost 
 
 V roce 2001 bylo zaznamenáno 2 008 dopravních nehod (- 300 v porovnání s rokem 
2000). Následky: úmrtí 19 (- 1), těžká zranění 110 (11), lehká zranění 386 (83), škoda  
na vozidlech 108 322 000 Kč (39 873 000 Kč), jiná škoda 3 700 000 Kč (3 274 000), pokuty 
1 484 600 Kč (592 700 Kč), příčinou alkohol 143 (15), pachatelé DN 1 803 (- 325), účastníci 
do 15 let 62 (17), malé dopravní nehody 678 (27), velké dopravní nehody 1 330 (- 327). 
 Nehody podle lokality: nehody v obci 1 495 (- 263), nehody mimo obec 513 (27), 
nehody mimo okres 9 (9). 
 Rozbor příčin dopravních nehod : nezaviněné řidičem 114 (- 30), rychlost 500 (- 7), 
předjíždění 68 (- 13), přednost 269 (- 22), způsob jízdy 1 046 (- 231), technická závada 11 (6). 
 Podle druhu komunikace: silnice 1. třídy 496 (32), silnice 2. třídy 419 (18), silnice 3. 
třídy 312 (- 4), místní komunikace 511 (- 193), polní a lesní cesty 85 (- 10), parkoviště  
56 (- 34). 
 Rozbor podle zavinění nehody: řidičem motor. vozidla 1 829 (- 276), řidičem nemotor. 
vozidla 49, chodcem 29 (- 4), domácím zvířetem, lesní zvěří 67 (- 13), jiným účastníkem  
4 (- 3), závadou komunikace 15, techn. závadou vozidla 8 (7), vlivem jiného zavinění 4 (- 6). 
 Alkohol: u viníka nehody 135 (13), u řidiče 128 (10), u chodce 3 (1), u cyklisty 10 (3). 
 Velmi negativně (i občany) je hodnocena nemožnost zadržet řidičský průkaz orgánem 
policie. 
 
 Aktivity v oblasti prevence: Priorita práce policie by měla spočívat zejména 
v preventivní činnosti a v objasňování spáchané tr. činnosti a ve zvyšování bezpečnosti 
obyvatelstva. Bezpečnostní rizika: zvyšující se kriminalita mládeže, cizinecký ruch, 
extrémistická činnost, nekázeň účastníků silničního provozu. 
 Policie zaměřuje preventivní činnost hlavně na dopravu, a to zejména na školách 
včetně prevence v oblasti protidrogové scény. Dále v zaměření na starší občany  
a na spolupráci s orgány preventivních aktivit MěÚ Trutnov. 
 Bezpečnostní situace měla v roce 2001 plynulý vývoj. Nebylo třeba nasadit zvýšený 
počet policistů k zajištění veř. pořádku, vyjma plánovaných akcí v letní a zimní sezóně. 
 
Odvodní a přezkumné řízení 
 
 Odvodní a přezkumné řízení v roce 2001: Proběhlo v jarním termínu od 6.4.-16.5.  
a v podzimním termínu od 1.-3.10. Provádělo se v budově ředitelství VUD, Železničářská 
ulice. Přezkumné řízení v uvedených prvních říjnových dnech, podzimní odvodní řízení  
od 3.10. do 2.11. 
Odvodní řízení – jarní odvod – 638 branců, podzimní odvod 508 pozváno. 
Výsledky: 
Schopen A   171 28,8 %    118 25,5 % 
Schopen B   148 24,9 %    92 19,9 % 
Dočasně neschopen  
s odkladem na 12 měs. 162 27,2 %    169 36,6 % 
Neschopen s odkladem 
24 měs.   15 2,5 %    1 0,22 % 
Trvale neschopen  99 16,6 %    82 17,6 % 
 
Výsledky přezkumného řízení: 
Jarní (102 branců)      Podzimní (58 branců) 
Schopen A   1 1,1 %    1 2,27 % 



Schopen B   9 9,6 %    1 - 
Odklad 12 měsíců  44 46,8 %    21 - 
Odklad 24 měsíců  5 5,3 %    - - 
Trvale neschopen  35 37,2 %    21 - 
 Do zálohy bylo na okrese Trutnov propuštěno (provedeno písemně) 435 vojáků. 
 
Názvoslovná komise 
 
 Názvoslovná komise, kterou vede člen MR Dr. Jiří Vambera, projednávala na svých 
zasedáních návrhy na pojmenování nových ulic a ulic v integrovaných obcích. Šlo např.  
o  pojmenování ulic ve Volanově a Infineonu, ulic na Bojišti, v Novém Rokytníku. 
 Město Trutnov patří v ČR mezi větší města. Svou rozlohou je jedenáctým a počtem 
obyvatel 34. největším městem ve státě. Stejně jako všechna města musí mít i Trutnov 
pojmenovány všechny ulice – to není ještě zcela splněno. Kvůli zanedbanému systému názvů 
se jejich počet od roku 1989 zdvojnásobil. 
 Vzhledem k nutnosti pojmenování ulic i v okrajových částech města a v nové výstavbě 
se přiblíží celkový počet názvů asi na 560. 
 Určit polohu ulice jen podle jejího názvu je dost složité. I když existuje mnoho 
názvoslovných okruhů, velká část ulic do žádného okruhu nepatří a jejich názvy jsou více 
uzpůsobeny pro orientaci v dané lokalitě. Žádný název ulice se sice nesmí nikde ve městě 
objevit dvakrát, ale podobné názvy se stejným základem se objevují, např. Lesní, Pod Lesem, 
K Lesu apod. Pak může docházet k nechtěné podvědomé záměně. Výsledkem jsou pak  
i nesprávně doručené zásilky – poštovní styk zajišťují ve městě už jen čtyři pošty s neúměrně 
velkými rajóny. Ale nejde jen o problémy s poštou – je nutno vyřešit orientaci i pro ostatní 
instituce a firmy. Trutnov se skládá z 21 částí a neměl by být problém zapamatovat si jim 
určená čísla (v minulosti např. pro Poříčí jako Trutnov 3). 
 Návrhem zavedení jednotného systému číslování městských částí Trutnova se zabývá 
člen názvoslovné komise Jan Slovík, který svým přehledem, odbornými znalostmi  
i zapálením pro názvoslovnou činnost, je duší názvoslovné komise. 
 
 15.5.2001 schválilo Zastupitelstvo města Trutnova nově vzniklé části města – Adamov 
(původní součást čtvrti Bohuslavice) a Nový Rokytník (původně součást čtvrti Starý 
Rokytník). V souvislosti s uvedenými změnami došlo k přečíslování domů v nově vzniklých 
lokalitách. 
 Usnesením ZM z 13.11.2001 byly schváleny nově vzniklé názvy ulic v Adamově  
a v Novém Rokytníku. 
 
Bytový referát MěÚ 
 
 Z činnosti bytového referátu MěÚ v roce 2001: Ve smyslu vyhlášky č. 2/1999 o 
postupu při pronájmu obecních bytů jich bylo přiděleno 92, z toho 24 náhradních, 27 v DPS, 
25 na základě výběrového řízení, 1 byt byl přidělen azylantovi, 13 sociálních a 2 služební 
byty. 
 Ve výběrovém řízení bylo v roce 2001 zveřejněno 38 bytů – nájemní smlouvy byly 
uzavřeny s měsíčním nájemným od 1 000 Kč až 31 200 Kč za byt Libušina 533 o velikosti 
1+2 I. kategorie. 
 V roce 2001 bylo 35 případů, kdy byla podána k soudu na výkon rozhodnutí pro dluhy 
na nájmu. Na základě pravomocných rozsudků soudu došlo v roce 2001 k přestěhování 29 
rodin z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, a to převážně z bytů 
I. nebo II. kategorie do bytů IV. kategorie, holobytů případně přístřeší na ubytovně Vlčice 34. 



 16.10.2001 zpracovala bytová komise (vede ji Jindřiška Greňová) návrh na přidělení 
sociálních bytů a na vyřazení některých žadatelů o sociální by. 8.11.2001 vyslovila Rada 
města Trutnova souhlas s přidělením 11 sociálních bytů a s vyřazením 7 žadatelů z pořadníku 
na sociální byty na rok 2002. (Pro nesplnění podmínek pro přidělení sociálního bytu – 
většinou pro odejmutí dávek do výše životního minima, pro dluh městu). 
 
Stavební bytové družstvo Trutnov 
 
 Rok 2001 přinášel Stavebnímu bytovému družstvu (SBD) Trutnov každodenní starosti 
s udržováním bytových domů ve snaze zajistit členům – nájemcům dobré bydlení. 
 I v tomto roce – na základě předchozí analýzy technického stavu objektů se finanční 
částky promyšleně investovaly především do panelových domů, u nichž se začínají projevovat 
problémy spojené právě s technologií panelové výstavby. Za rok 2001 se investovalo do 
úprav a údržby bytových domů v rámci celého družstva (objekty i mimo Trutnov) více než  
18 mil. korun. V Trutnově bylo největší akcí zateplení bytového objektu čp. 435 - 438  
v ul. Prokopa Holého nákladem 2 646 023 Kč. (Objekt označován družstevníky „Esmeralda“  
pro zelenou barvu na fasádě). 
 Pomoc od státu při odstraňování vad panelové výstavby do Trutnova zatím nedorazila. 
Situace při tom však vyžaduje řešení v rámci regenerace sídlišť – nejenom SBD, ale  
i vlastníky byt. domů.  
 I v roce 2001 byly předávány byty do osobního vlastnictví. Hodně zmatku v těchto 
záležitostech nadělala média. Na správu SBD to pak kladlo zvýšené nároky na vysvětlování 
výhodnosti družstevnictví. Touto problematikou se zabývala i dvě shromáždění delegátů. 
 Nejvyšší orgán připravil novelu stanov, kde byla zakotvena jistota pro členy – byty jim 
budou předány, pokud o ně požádají a budou plnit podmínky (bez dluhu na nájemném, topení 
aj.). V Trutnově samém prozatím nevzniklo  žádné společenství vlastníků, neboť ti, kterým 
byly byty vydány, zůstali nadále členy družstva a to jim zabezpečuje správu jejich podílu  
na společných částech domů. 
 SBD požádalo v zákonném termínu o vydání pozemků pod stavbami Okresní úřad 
v Trutnově, který pak vstřícně vypracoval darovací smlouvy, takže část problémů spojená 
s pozemky je vyřešena. Problémem zůstávají bytové objekty na pozemcích města – nutnost 
tyto pozemky odkoupit. 
 Závěrem roku se pozornost správy SBD zaměřila na přípravu realizace zákonů 
v oblasti energetiky – finanční náklady např. s montováním regulační techniky  
do jednotlivých bytů objektu, který není zateplen. (Vedoucím technicko – investičního úseku 
správy SBD Trutnov je Slavomil Brádler).  
 
Mateřské centrum Karolínka 
 

     



 
 Na konci roku 1999 vznikl Klub aktivních rodin – KARO Trutnov s cílem založit 
mateřské centrum. Vhodný prostor, volnou třídu i pochopení našly představitelky sdružení  
u ředitelky MŠ v Náchodské ulici. Tak vzniklo mateřské centrum Karolínka. Den otevřených 
dveří pro veřejnost spolu se slavnostním zahájením provozu proběhl 4. dubna 2001. Trutnov 
se tak stal dalším z více než sta míst v ČR, kde mají už své mateřské centrum. 
 MC Karolínka je místem setkávání maminek s dětmi (vítány tu jsou děti od kojenců  
až po předškoláky i těhotné maminky), je místem pro zábavu i vzdělávání, pramenem 
informací, prostorem pro uskutečňování nápadů, seberealizaci maminek, místem, které si 
maminky samy vytvářejí a samy se o něj starají, místem poskytujícím společenství, solidaritu 
a otevřenost všem generacím. 
 Podle měsíčního programu probíhalo každé pondělí: setkávání maminek s dětmi, 
v úterý: maminky s kojenci a těhotné – poradna pro kojící maminky, ve středu: setkávání 
maminek s dětmi – dětská výtvarná dílna, ve čtvrtek: focení (1. čtvrtek v měsíci), Klub 
dvojčat a vícečat – jednou za 14 dnů. Kromě tohoto pravidelného provozu od 9 do 13 hodin, 
akce mimořádné podle programu otiskovaného v Radničních listech. 
 V „Karolínce“ probíhá (nebo se připravuje) řada akcí: Kurz šití panenek. Konzultace 
s odborníky, např. s dětským psychologem. Pohybová výchova pro straší batolata a 
předškoláky. Sezónní bazar. Společné akce (MC má k dispozici i část zahrady s pískovišti). 
Na provoz „Karolínky“ přispělo město finančním příspěvkem 10 000 Kč. Její činnost 
umožňují i sponzorské dary a vlastní příspěvky. 
 Využití MC je široké – možnost zapůjčit si časopisy Rodiče a Betynka, zakoupit knihy 
s tématikou výchovy a speciální pedagogiky z nakladatelství Portál, nabídnout k prodeji 
odložené dětské či mateřské oděvy, vybrat si z nabídky bazaru dětského a mateřského 
oblečení. 
 
Městská policie 
 
 Z činnosti Městské policie v Trutnově: 
 Přestěhováním z nevyhovujících prostor na Krakonošově náměstí v listopadu 1998 
získala Městská policie Trutnov vhodné prostředí, důstojné umístění i technické zázemí 
v budově Městského úřadu (Nová radnice). Začátkem roku 1999 došlo u MP k podstatným 
personálním změnám. Byl vypracován a schválen nový Organizační a pracovní řád. 
 V roce 1999 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele „Kamerového dohledového 
systému pro město Trutnov.“ Vítězná firma ADC Trutnov ho realizovala v roce 2000. 
K slavnostnímu předání základní části tohoto systému došlo 3.11.2000. Do současné doby 
bylo instalováno v různých částech města a v budově MěÚ celkem 13 kamerových bodů. 
 25.11.1999 schválila RM navýšení početního stavu u MP z 26 strážníků na 30. Tento 
stav se ale nepodařilo v roce 2000 naplnit – zpřísnily se požadavky a kvalitu přijímaných 
uchazečů (ze 40 zájemců přijato 8). Zpřísněný nábor probíhal i v roce 2001. (Od roku 1999 
ukončilo do současné doby pracovní poměr u MP 13 strážníků a přijato jich bylo 16). 
 Technické vybavení MP je na úrovni. Koncem roku 2001 se rozšířil vozový park  
o jedno vozidlo (Škoda Octavia Combi 4x4) – počet vozidel se zvýšil na tři. MP disponuje  
i dostatečným počtem zbraní (má ji každý strážník). K dispozici jsou stále dvě neprůstřelné 
vesty. Spojení mezi strážníky je zajišťováno 21 radiostanicemi zn. Motorola. Zvyšuje se  
i počet „botiček“ – je jich 18 (další objednány). MP má 6 PC a záznamové zařízení REDAT, 
zmodernizované koncem roku 2001. K dokumentaci přestupku a porušování vyhlášek města 
používají strážníci 4 digitální a 1 klasický fotoaparát, dále digitální videokameru. 
K prostředkům na odchyt toulavých psů a koček přibyla klec na menší zvířata. Pořízen byl  



i přípravek na uspávání agresivních zvířat. K přípravě do různých lokalit města využívají 
strážníci 5 jízdních kol (najezdili cca 1 900 km). 
 
 Na činnost MP vynakládá město Trutnov nemalé prostředky. Jde např. o investice  
do kamerového systému – v první fázi 2 917 000 Kč, v dalších letech 1 258 000 Kč (v této 
položce je zahrnuto 500 000 Kč na zakoupení nového služebního vozidla). 
 V roce 2002 se opět počítá se zřízením dalšího kamerového bodu v lokalitě sídliště 
Chodská. Tato kamera by měla monitorovat okolí ZŠ v Komenského ulici i parkoviště  
u hřbitova včetně jeho celého areálu. 
 Městská policie může podle zákona č. 553/91 Sb. ukládat a vybírat v blokovém řízení 
pokuty za přestupky. Profesionálnějším přístupem se podařilo zvýšit příjem z blokových 
pokut oproti roku 2000. 
 V roce 1999 činily blokové pokuty 560 700 Kč (nejvíce v měsíci červnu a v červenci – 
87 600, 95 600 Kč). Bloková pokuta nebyla zaplacena ve výši 104 600 Kč. Pokuty činily 
v tomto roce celkem 664 600 Kč. Počet událostí celkem 16 339, měsíční průměr 1 361. (Počet 
strážníků v roce 1999: leden 20, prosinec 24). 
 V roce 2000 vybráno blokovou pokutou 548 300 Kč, bloková pokuta nebyla uhrazena 
ve výši 189 700 – celkem 738 000 Kč. Počet událostí se zvýšil – 18 238 (měsíční průměr) 
1 523. (Počet strážníků: leden 23, prosinec 26). 
 V roce 2001 činila výše blokové pokuty 821 200 Kč, bloková pokuta nezaplacena  
ve výši 337 300 Kč. Celkem 1 151 500 Kč. Počet událostí se dále zvýšil na 27 343, měsíční 
průměr 2 278. Počet strážníků v tomto roce: leden 27, prosinec 28. 
 
 Koncepce zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v Trutnově vychází  
ze skutečnosti, že preventivní a represivní činnost Městské policie Trutnov spolu úzce souvisí, 
vzájemně se prolínají. Za poslední dva roky však převažuje vysoký podíl v oblasti dopravy  
na celkové činnosti městské policie. Tato skutečnost je ovlivněna stále se zvyšující hustotou 
provozu ve městě i požadavkem vedení města k zajištění a řešení mnohdy neúnosné dopravní 
situace ve městské památkové zóně. Tato činnost je pak vykonávána městskou policií na úkor 
ostatních (neméně důležitých, někdy i důležitějších) aktivit v rámci zabezpečování veřejného 
pořádku ve městě. V této činnosti městská policie supluje republikovou policii, která by  
se měla více zaměřit na dohled nad dopravou v rámci města. 
 

     
 
 V roce 1999 řešili strážníci městské policie 2 903 dopravních přestupků (32 % 
z celkové činnosti MP), v roce 2000 3 248 dopravních přestupků (33,8 %) a v roce 2001  
už 4 334 dopravních přestupků, což činilo 38,1 % z celkové činnosti městské policie. 
 Strážníci městské policie mají své nezastupitelné místo i při zajišťování veřejného 
pořádku při konání různých sportovních a společenských akcí pořádaných městem a různými 



organizacemi. Velký podíl má městská policie např. při zajišťování každoročního rockového 
festivalu v Trutnově, při různých akcích na Krakonošově náměstí, mezi něž patří  
i silvestrovské oslavy. 
 Při těchto akcích je plně využíván strážníky MP kamerový dohledový systém. Toho 
využívá i Policie České republiky. 
 Strážníci MP využívají při svých aktivitách služební motorová vozidla – v roce 1999 
ujeli celkem 117 303 km při nákladech 138 260 Kč, v roce 2000 ujeli 101 133 km při 
nákladech 175 064 Kč, v roce 2001 ujeli méně – 67 975 km při nákladech 190 739 Kč. Tento 
nepoměr ovlivňuje nárůst finančních nákladů, pokud jde o rostoucí ceny pohonných hmot. 
 Na celkový počet 286 411 ujetých kilometrů v posledních třech letech měli strážníci 
MP dvě dopravní nehody nezaviněné a dvě dopravní nehody zaviněné. Nedošlo při nich ani 
ke zranění nebo i k úmrtí účastníků. 
 Zabezpečení některých neplánovaných mimořádných akcí vyžaduje práci přesčas. 
 V roce 1999 činil počet odpracovaných hodin 45 618, přesčasové 622, víkendové 
hodiny 9 109, hodiny o svátcích 864. 
 V roce 2000 byl počet odpracovaných hodin 48 086, přesčasové hodiny 1 995, 
víkendové hodiny 9 972, hodiny o svátcích 918. 
 V roce 2001 bylo odpracováno 49 491 hodin, 2 380 přesčasových hodin,  
9 343 víkendových hodin, 1 039 hodin o svátcích. 
 
 V roce 2001 bylo dokončeno záchytné parkoviště pod bývalou porodnicí na Pražské. 
Instalovány tu byly tři parkovací automaty – celkový počet parkovacích automatů je 19. 
Hrubý zisk z nich je 2 440 000 Kč. 
 
 Do konce roku 2001 zajišťovali strážníci MP obsluhu pultu centralizované ochrany  
a vyjížděli na signál o narušení objektů. Dnes zajišťují obsluhu kamerového dohledového 
systému a PCO zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do odboru ochrany majetku a osob (mají 
sníženou pracovní schopnost). K této změně se přistoupilo pro nedostatečnou nejasnou 
legislativu (MP – nejen v Trutnově – byla napadána, že neoprávněně podniká). Koncem roku 
2001 se podařilo nalézt řešení, které je v souladu s platnými zákony. 
 Pokud jde o stížnosti na jednání strážníků MP, nejde o žádné závažné případy, které 
vy musely být řešeny soudně. Za zaviněnou dopravní nehodu dostali dva strážníci pokutu  
500 Kč. Ústních stížností na strážníky MP bylo podáno 12 v souvislosti projednávání různých 
přestupků občanů. Řešily se osobně se stěžovateli. Stížnosti většinou vycházely z neznalosti 
občanů zákona o MP, její pravomoci, z emocí provinilých občanů. 
 
 V oblasti prevence kriminality dosahuje MP už určitých dobrých výsledků. V roce 
2001 se město Trutnova přihlásilo do projektu Strategie prevence kriminality. Na tuto činnost 
získala od Ministerstva vnitra – odboru prevence kriminality dotaci 368 000  Kč. Tato částka 
byla použita na jednotlivé schválené projekty. Patří sem besedy s mládeží, zajištění letního 
tábora pro několik desítek dětí, zajišťování bezpečného přechodu přes komunikace školních 
dětí v ranních hodinách, zajišťování veřejného pořádku kolem základních škol v odpoledních 
hodinách, zejména na sídlišti Zelená louka a kolem Zvláštní školy v HSM. Koncem roku 
2001 si městští strážníci rozdělili jednotlivé základní školy, do kterých budou docházet  
a pomáhat při řešení určitých problémů, které se na základních školách vyskytnou.  
 Spolupráce s Policií ČR a dalšími organizacemi Trutnova se přes počáteční problémy, 
nejasnosti a neshody dostala na žádoucí dobrou úroveň. Velitel obvodního oddělení Policie 
Trutnov mjr. Valášek společně s vedením MP pravidelně navštěvují starostu města Trutnova 
Mgr. Adamce a řeší společně vzniklé problémy, zajišťují nápravu. 



 Členové bezpečnostní komise projednávají různé problémy ve spolupráci s ředitelem 
MP Karlem Povrem. Městská policie dobře spolupracuje i s Technickými službami města 
Trutnova, s Městským bytovým podnikem a s Lesy a parky města Trutnova při odstraňování 
různých závad. Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s odbory MěÚ, zejména s odborem 
rozvoje města při řešení dopravní situace. Dobrá spolupráce je i s firmou Štěpánský-Fišer  
při problémech veř. osvětlení města. 
 Rok 2001 přinesl zaměstnancům MP mnoho změn. Jednou z rozhodujících je i to,  
že subjektivní pocity obyvatel ve vztahu k MP jsou převážně kladné. 
 
 „Konkrétní strategické kroky v systémové primární prevenci kriminality a ostatních 
sociálně pedagogických jevů pro rok 2001,“ který je součástí Strategie prevence  kriminality 
ve městě projednala RM 15.3. a ZM 27.3. se schválením. 
 27.3. vydalo ZM obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o městské policii (novelizace 
původní vyhlášky č. 1/1992, např. upřesnění identifikace strážníků MP). 
 8.11. projednala RM návrh na řešení pultu centralizované ochrany (PCO), uložila 
tajemníkovi MěÚ zajistit příslušné změny Organizačního řádu MěÚ Trutnov a řediteli MP 
změny Organizačního řádu MP Trutnov. 
 6.12. schválila RM snížení tabulkového počtu strážníků z 30 a 1 zaměstnance  
na 26 strážníků. 18.12. schválilo ZM zřizovací listinu MP – ta se stává organizační složkou 
města Trutnova. 
 
Městský bytový podnik 
 
 V roce 2001 zvolil Městský bytový podnik účinnější pravidla při řešení situace 
s neplatiči nájemného za byty. Právní agendu v této oblasti MBP převzala od 1.1. advokáta 
Blanka Mourová. 
 Postihům se vystavuje každý neplatič (výpověď z nájmu), který dluží déle než  
tři měsíce. „V první řadě se snažíme situaci řešit mimosoudní cestou. Dlužníkům posíláme 
upomínky, kontaktujeme je. Ke každému případu přistupujeme individuálně. Zohledňujeme 
například to, když se dlužníci dostanou načas do obtížné životní či sociální situace. Pokud ten 
člověk nedělá „mrtvého brouka“ a na naše výzvy reaguje, vysvětlí, proč neplatil, pokusíme se 
s ním dohodnout a naplánovat splátkový kalendář,“ uvádí ředitel MBP Jan Karpíšek. 
 Při soudním jednání se zvažují všechny aspekty a vlivy, které se mohly do neplacení 
nájemného promítnout. Dojde-li soud k závěru, že dlužník neusiluje o splacení dluhu, může 
nařídit vyklizení bytu tzv. exekuci. K některým vyklizením došlo již v únoru. Soud může 
neplatiče odkázat i na ubytovnu nebo do holobytů v HSM. Podmínky v nich jsou tvrdé – 
proto se dlužníci snaží tomuto řešení vyhnout. 
 MBP využívá i jiných možností při řešení problému s neplatiči ve spolupráci 
s právnickou agenturou, která pak usiluje o vymáhání dluhu legální cestou (vymáhačská 
agentura). 
 Podle evidence MBP dluží (v lednu) neplatiči městu na nájemném přes 9 mil. korun. 
Mezi neplatiči jsou letití – jejich dluh přesahuje už 100 000 Kč. Početnou skupinu tvoří 
dlužníci nad 50 000 Kč. 
 
 Rozpočet na správu a údržbu domů obhospodařovaných MBP na rok 2001. Příjmy 
celkem 84 000 000 Kč, po změně investice a náklady celkem 85 163 000 (v této výši  
i příjmy). 
 O opravách, údržbě a rekonstrukci domů a bytů v majetku města Trutnova v roce 2001 
informoval MBP v únorových Radničních listech. 
 K 1. březnu 2001 proběhly na MBP organizační změny, které se promítly  



i do přerozdělení obvodů mezi jednotlivé provozní techničky a evidentky nájemného. 
 V březnu informoval MBP v Radničních listech (přicházejí měsíčně do každé 
domácnosti), jak je to s finanční spoluúčastí nájemníků na úhradě nákladů na opravy v bytě. 
 Pokud jde o správu domů v novém vlastnictví (prodeje), nabízí MBP kompletní správu 
jejich nemovitého majetku za dohodnutou měsíční úhradu. (Jde o zprivatizované domy.) 
 
 Městský bytový podnik – vybrané údaje k 31. prosinci 2001: 
Počet zaměstnanců 18. Počet domů města ve správě MBP 448. Počet bytů ve správě MBP 
3 629. Počet nebyt. prostor města ve správě MBP 341. 
Příjmy z nájemného za byty 51 422 000 Kč. 
Příjmy nájemného za nebytové prostory 19 559 000 Kč. 
Penále zaplacené nájemníky za pozdní platby 1 214 000 Kč. 
Celkové náklady na drobnou údržbu 8 473 000 Kč. 
Celkové náklady na výměny zařizovacích předmětů 7 667 000 Kč. 
Generální opravy střech (3 domy) 351 000 Kč. 
Obnova fasád (19 domů) 5 220 000 Kč, výměna oken 1 612 000 (8 domů). 
Počet realizovaných oprav a akcí malého rozsahu 5 836. 
Počet provedených výběrových řízení na akce přes 100 000 Kč 15 (38 akcí). 
Počet bytů předaných městu 119. 
 Podané žaloby – nájemné a úhrady za služby 120 (dlužná částka byla 1 355 242 Kč). 
Podané žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 49, o vyklizení bytu 18. Podané návrhy 
na výkon rozhodnutí 30 (112 623 Kč), na nařízení soudní exekuce 36 (z toho 23 pro peněžitá 
plnění – 369 473 Kč), 4 vyklizení bytu. 
 
Klub osamělých matek 
 
 Klub osamělých matek (KOM), občanské sdružení hájící práva a zájmy dětí 
z neúplných rodin, sdružuje rodiče, kteří mají ve své péče děti bez druhého partnera.  
(Ač tomu název neodpovídá, členy jsou rovněž osamělí otcové). Vznik sdružení byl iniciován 
z vědomí, že ekonomická transformace a změny v naší společnosti budou mít v řadě případů 
značné dopady nejen na ekonomickou a životní úroveň těchto rodin, ale i zvýšené časové 
nároky na zajištění rodin. 
 KOM se zaměřuje na pomoc neúplným rodinám. Pro tyto rodiny jsou zajišťovány 
finančně dostupné hlídací služby v bytech, je jim poskytována bezplatná právní, 
psychologická a logopedická poradna, mají k dispozici půjčovnu hraček, audiovizuální 
pomůcky pro výuku cizím jazykům (A, N), odborné časopisy pro ruční práce a víkendy 
s programem, jsou jim umožňovány letní pobyty dětí na táboře, pracovní výměnná činnost 
mezi členy KOM. 
 Činnost KOM je po celou dobu, od jeho vzniku, zajišťována bez placeného aparátu. 
Od roku 1994 prošlo členskou základnou více než 700 členů. V současné době eviduje  
nad 100 členů asi se 150 dětmi. 
 KOM nemá žádné státní dotace. Svou činnost hradí příspěvky MěÚ v Trutnově 
(10 000 Kč) a sponzorů, dále z členských poplatků (zaměstnaní ročně 150 Kč, nezaměstnaní, 
invalidní důchodci a ženy na mateřské dovolené 50 Kč). Jana Hetflejšová, která se o KOM 
v Trutnově stará, má kancelář v domě čp. 133 na Krakonošově náměstí. Je tu vždy v úterý  
od 9.00 do 11.30 hodin. 
 
 I v roce 2002 chce KOM, který je jediným sdružením tohoto typu v celé ČR, 
uspořádat letní tábor na chatě „Bořivoj“ na Špince u Č. Kostelce ve dnech 18.-24.8.2002  



pro děti ve věku 7-12 let. Kapacita tábora je 20 dětí. (Vzhledem k tíživé finanční situaci KOM 
bude poplatek za letní tábor zvýšen letos na 1 000 Kč.) 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
 
 Okresní správa sociálního zabezpečení – základní statistické údaje za rok 2001: 
Počet malých organizací 2 333, počet zaměstnanců 10 915. 
Počet velkých organizací 328, počet zaměstnanců 39 376. 
Počet osob samostatně výdělečně činných 11 200. 
Počet důchodců 31 734, z toho muži 12 348, ženy 19 386. 
Průměrná výše důchodů (63 let je průměrný věk důchodců) 6 660 Kč – z toho průměrná výše 
důchodů mužů 7 079 Kč, průměrná výše důchodů žen 6 396 Kč. 
Počet pracovních neschopností za rok 2001 55 724, z toho úrazů 2 006. Oproti roku 2000  
se zvýšil počet prac. neschopností o 429. 
Počet zjištěných porušení léčebného režimu 79. 
Počet prodloužení jednoroční podpůrčí doby 97. 
Pracovní neschopnosti způsobené alkoholem, účastí ve rvačce 16. 
 
Dluh malých organizací 319 180 910 Kč. 
Dluh osob samostatně výdělečně činných 35 293 079 Kč. 

Dlužné pojistné a penále bylo vymáháno výkony rozhodnutí. Celkem bylo zahájeno 
1 640 správních výkonů rozhodnutí a 1 029 soudních výkonů rozhodnutí. Vymáhaná částka 
činila celkem 140 823 444 Kč. 

V roce 2001 bylo podáno oznámení o podezření z trestné činnosti u malých organizací 
i velkých ve 12 případech. 

Ředitelkou Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov je JUDr. Jana Štefanová. 
 
 
Pracovník pro záležitosti romské komunity 
 
 Na základě výzvy Úřadu vlády ČR, mezirezortní komise pro záležitosti romské 
komunity, zahájil v říjnu 2001 na základě usnesení RM Trutnova svou práci terénní sociální 
pracovník pro danou problematiku. 
 Touto společensky důležitou prací byl pověřen p. Štefan Absolón, romský asistent 
Zvláštní školy a Pomocné školy, Horská 160 v HSM. 
 Obsah práce terénního sociálního pracovníka pro práci s romskou komunitou ve městě 
Trutnov: kontakt s romskými rodinami a jednotlivci v jejich přirozeném prostředí, poznávání 
podmínek jejich existence, poskytování konzultací jak ve směru k příslušníkům romské 
komunity, tak k orgánům státní správy a samosprávy, zkvalitnění komunikace mezi státními  
a samosprávnými orgány a romskou komunitou, přímá pomoc romským rodinám  
i jednotlivcům při řešení jejich aktuálních problémů, napomáhání při konkrétních formách 
spolupráce, při tvorbě a realizaci kladných integračních aktivit a pomoc při řešení konfliktů. 
 Místem výkonu práce je město Trutnov, zejména ulice Moravská a její bezprostřední 
okolí v HSM, Horní a Dolní Promenáda, ulice Vodní, Spojka a Polská, dále lokalita Poříčí 
(zaměření na ubytovny, jejich obyvatele a zvláště na matky s dětmi). 
Poradenský servis: 

Oblast výchovná a preventivní – spolupráce s rodiči žáků romské komunity, zejména 
s rodiči žáků, kteří končí povinnou školní docházku, pravidelná kontrola školní docházky dětí, 
spolupráce se Zvláštní školou v Trutnově – rozšiřování nabídky pro možnost trávení volného 



času, získat a poskytovat veškeré dostupné informace o profesní orientaci a profesním 
zařazení pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku. 
 Priority města v monitorovaných lokalitách – rodinné vazby obyvatel těchto lokalit, 
úroveň vzdělanostní struktury dospělých, školní docházka dětí, dohled rodičů na školní 
docházku, spolupráce při volbě školy (ZŠ, ZvŠ), ekon. situace rodin a jejich materiální 
zajištění, pracovní začlenění – uplatnění na trhu práce, pomoc při vyřizování občanství 
(náležitosti, dokumenty), občanské soužití (udržování dobrých sousedských vztahů), 
zdravotní a bytové podmínky, patologické jevy (gamblérství, lichvářství, násilí a šikana), 
vytypování člověka s přirozenou autoritou u romského etnika pro případnou práci romského 
poradce. 
 Sídlo terénního sociálního pracovníka je stabilně na Zvláštní a Pomocné škole v HSM. 
 Povinnosti terénního sociálního pracovníka: tvořit důsledně spojovací článek  
při integraci Romů do systému majoritní společnosti, spolupracovat  různými odbory MěÚ, 
především s odborem sociálním, majetkovým, evidencí obyvatel, pokračovat v plnění úkolů, 
které byly stanoveny v říjnu 2001 a navázat na ně i v roce 2002, provádět výše uvedenou 
činnost a důsledně ji dokumentovat včetně úspěchů i neúspěchů terénní sociální práce. 
 Tato dokumentace bude pravidelně předkládána a konzultována s pracovníky MěÚ, 
komunálního odboru. Bude tvořit důležitou součást podkladů celkového pracovního 
hodnocení pracovníka. 
 Finanční a materiální zabezpečení: Celkové mzdové a provozní náklady jsou a budou 
hrazeny ze státní dotace, kterou poskytuje přímo Úřad vlády ČR z prostředků vyčleněných  
ze st. rozpočtu na „Podporu projektů integrace romské komunity.“ 
 
Junák 
 
 Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Hraničář“ Trutnov vykázal v roce 2001 
celkem 120 členů (3 dívčí oddíly, 2 chlapecké, oddíl Old skautů a 15 dospělých – vedoucích). 
Vůdcem střediska Tomáš Bučil. 
 V roce 2001 středisko „Hraničář“ uskutečnilo nebo se zúčastnilo těchto akcí: V květnu 
proběhlo v Trutnově okresní kolo Svojsíkova závodu, kterého se zúčastnilo 22 hlídek po šesti 
dětech (skautky a skauti ve věku 12-15 let). Při této třídenní akci se zároveň uskutečnilo 
setkání všech skautů okresu Trutnov. 
 V červnu uspořádal trutnovský Junák (stejně jako loni) Dětský den u Hypernovy  
za účasti asi 2 500 dětí. 
 Trutnovští skauti a skautky se podíleli i na úspěchu Květinového dne – prodeje žlutých 
kopretin. Dvacet dvojic vybralo 47 000 Kč. 
 V tomto měsíci se konala i akce „Kapka naděje,“ při níž skauti u benzínových pump 
umývali skla aut a výdělek 12 000 Kč byl věnován potřebám zdravotnictví. 
 O letních prázdninách se uskutečnily tři čtrnáctidenní tábory, kterých se zúčastnilo  
na 120 dětí. 
 V září proběhla pracovní brigáda na skautské Hájence v Novém Rokytníku, v prosinci 
se uskutečnily vánoční besídky. 
 
Český svaz bojovníků za svobodu 
 
 Ze statistického výkazu ZO ČSBS Trutnov za rok 2001: k 31.12. 76 členů (nově 
přijato 6, zemřelo 6). Stav členů na okrese 246. Z počtu trutnovských členů 37 mužů a 39 žen. 
 Do skupiny odbojář držitel § 255/1946 patřilo 33 členů, pozůstalí s osvědčením  
§ 255/46 Sb. 8, odbojářů bez tohoto osvědčení 5, pozůstalí bez tohoto osvědčení 24, členů 
sympatizantů bez nároků 6. 



 Příslušníků čs. jednotek východ 12, západ 2, polit. vězňů 17, členů domácího polit. 
odboje 1939-45 6, účastníků SNP 1. Celkem 38. 
 České národnosti je 64 členů, slovenské 9, ukrajinské 1, polské 1, rusínské 1. Ve stáří 
do 60 let 1, do 70 let 11, do 80 let 33, nad 80 let 31 členů. 
 
 Nejstarší žijící člen v Trutnově je Josef Matějka – 94 let. Má za sebou těžký život –  
od 14 let práce v dolech, v 17 už bez otce, který rodinu opustil, po vojně od roku 1929 práce 
na dráze v Trutnově a v Jaroměři. V roce 1942 zapojen ve známé odbojové skupině Siver 
24B, jejíž členové provedli atentát na Hendricha. Po přeložení do Hradce Králové pracoval 
jako pomocník skladníka – nadále i v odboji. V říjnu 1944 zatčen gestapem a uvězněn 
v Terezíně. Následky žalářování a brutálního zacházení nese podnes (nevyléčený zánět 
středního ucha – ztráta sluchu). Dlouhá léta byl činný v Sokole, po válce spoluzakladatel  
TJ Loko a jejím předsedou. Skromný člověk, který by si zasloužil vysoké vyznamenání. 
 
Nové části Trutnova – Adamov a Nový Rokytník 
 
 Nově vzniklé části Trutnova schválilo 15. května 2001 obec Adamov a Nový 
Rokytník Zastupitelstvo města Trutnova po doporučení Radou města Trutnova, která to 
projednala na svém zasedání 15. března. 
 Na základě požadavků místních občanů a s přihlédnutím na častý vznik komplikací  
při doručování poštovních zásilek občanů obcí Adamov a Nový Rokytník doporučily odbor 
rozvoje města a územního plánování ve spolupráci s odborem vnitřních věcí schválit názvy 
Adamov a Nový Rokytník jako nové městské části. 
 Schválením výše uvedených názvů bude přiřazena adresa stávajícím objektům 
nacházejícím se v uvedených obcích „Trutnov-Adamov“ a „Trutnov-Nový Rokytník.“ 
Schválení nových názvů částí obce způsobí i nutné organizační změny týkající se evidence 
obyvatel a přidělování čísel popisných včetně názvů ulic, které již budou přidělovány zvlášť 
dané části obce. 
 Rada města Trutnova doporučila 13.11. Zastupitelstvu města Trutnova schválit nové 
názvy ulic, které projednala 25.10. po návrhu názvoslovné komise. 
 Návrh na pojmenování ulic v městské části Adamov: Adamovská (prochází 
Adamovem). Ke Brodu (první ulice za Jutou, vedoucí do dělnické kolonie – název podle toho, 
že vede ke brodu přes řeku Úpu). V Háji (ulice dále od Juty, vedoucí dělnickou kolonií. 
Jméno má připomínat původní německý název osady a hostince „In Paradies“ – V háji. 
Později z něho pravděpodobně vzniklo české označení po Adamovi z ráje – Adamov. 
 Návrh na pojmenování ulic v městské části Nový Rokytník: Novorokytnická (hlavní 
silnice procházející Novým Rokytníkem). Do Starého (ulice vede do Starého Rokytníku). 
V Polích (cesta vedoucí k jedinému domku uprostřed pole). Starobucká (ulice vedoucí přes 
osadu Starost do Starých Buků). U Jezírka (navržená adresa pro dva domy Střítěž čp. 1 a 34, 
nacházející se za malým jezírkem, zřejmě hasičskou nádrží). 
 Uvedené změny se týkají i domů – dochází k přečíslování čísel popisných v části obce 
Adamov a v části obce Nový Rokytník. 
 Vlastníci nemovitostí a jiné oprávnění jsou povinni nahlásit změnu adresy trvalého 
pobytu příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení změn v katastru nemovitostí. 
 Občané se musí i dostavit na evidenci obyvatel MěÚ v Trutnově s občanským 
průkazem, kde obdrží potvrzení o provedených změnách. Tento doklad bude sloužit  
pro vydání nového občanského průkazu. 
 
 
 



Názvoslovná komise 
 
 V roce 2001 se zabývala názvoslovná komise ve složení MUDr. Jiří Vambera – 
předseda, prof. Antonín Just – člen, prof. Karel Hybner – člen, prof. Milan Losa – člen,  
Doc. PhDr. Vladimír Wolf – člen, Jan Slovík – člen, Mgr. Petr Landr – tajemník návrhy 
k pojmenování zbývajících ulic na Bojišti, návrhy názvů pro ulici vedoucí k Infineonu  
a na Volanově, pro ulice v městské části Bojiště a ve Voletinách, k názvům ulic 
v Bohuslavicích a v Adamově, názvy ulic v dalších částech města – nově vzniklé ulice  
a regulační změny názvů, názvy ulic pro plánované ulice v nové výstavbě – příprava, 
materiály k Novému Rokytníku. 
 Úplné přesné rozmístění názvů pro jednotlivé nové ulice bude komise navrhovat  
až s postupující výstavbou. 
 
Akademie J. A. Komenského 
 
 Akademie J. A. Komenského, oblast Trutnov, pořádala v roce 2001 průměrně  
6 seminářů nebo kurzů. Školily se novely zákonů, např. o účetnictví, o ochraně osobních 
údajů, mzdovém účetnictví (s procvičováním praktických případů), sociálním pojištění. 
Specifické problémy zákoníku práce se probíraly podle zájmu posluchačů. Pro personalisty 
se probíraly záležitosti se zaměstnáváním pracovníků se změněnou pracovní schopností, 
s bezpečností práce, s požární ochranou aj. kurzy elektrikářské 50 se pořádaly tři dny vždy 
začátkem měsíce. 
 Semináře Akademie J. A. Komenského navštěvovalo průměrně 50 klientů. Pokud jde 
o účast na akcích akademie jeví se v posledních letech úbytek – ovlivněno i finančními 
možnostmi zařízení. Seminář se stovkou účastníků se vyskytne tak jednou do roka. Situaci 
ovlivňuje i více konkurenčních akcí i šetření na vložném. 
 Větší účast se jeví jen na školení o DPH. (Ředitelkou Akademie J. A. Komenského  
je Dr. Novotná.) 
 
Finanční úřad 
 
 Několik údajů Finančního úřadu v Trutnově za rok 2001: 
 Za zdaňovací období bylo v tomto roce podáno 886 přiznání k dani z příjmů 
právnických osob, 6 380 přiznání typu B k dani z příjmů fyzických osob, 1 656 přiznání typu 
A k dani z příjmů fyzických osob. Na finanční úřad bylo doručeno 370 zmocnění k předložení 
daňového přiznání  k 30.6.2002. 
 
 K 31. prosinci 2001 bylo vybráno 196 272 237 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
77 629 737 Kč na dani z příjmů fyzických osob, 334 504 778 Kč na dani z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti. 
 Průměrná měsíční odměna pracovníků Finančního úřadu v Trutnově činila včetně 
příplatků 13 852 Kč. 
 V roce 2001 bylo vymoženo exekuční činností 28 423 000 Kč. Finanční úřad 
zorganizoval 6 dražeb, z toho 1 dražbu nemovitého majetku. 
 
Riaps 
 
 Riaps – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb nabízí pomoc lidem 
trutnovského, královédvorského i vrchlabského regionu. 



 V roce 2001 pokračovalo toto zařízení ve všech zavedených aktivitách v ordinacích 
(pedopsychiatrická), poradnách (psychologická, logopedická, manželská) v rámci kontaktního 
místa, klubu i terénu 
 Od 1.1.2001 přibyla psychiatrická ordinace pro děti a dospělé ve Dvoře Králové 
v rozsahu celého úvazku a psychologická ordinace v témže městě v rozsahu 1 dne, od 1.9. 
byla zřízena psychiatrická ordinace pro dospělé v rámci TN zařízení v úvazku 0,2 
s perspektivou nárůstu dle potřeb klientů. 
 Podařilo se rozšířit služby v rámci kontaktního místa v Hostinném (psycholog, spec. 
pedagog),  rozšířit působnost terénního programu do Dvora Králové a Vrchlabí. V průběhu 
roku pracovala skupina dětí s poruchami chování, 2 skupiny arteterapeutické pro děti a od září 
1 pro dospělé, v rámci kontaktního místa skupina experimentátorů a skupina odléčených. 
 Realizovalo se několik víkendů (děti s poruchami chování, odléčení) a týdenní tábor 
Jestřebí hory (děti se spec. problémy).  Pokračovala spolupráce se školami – realizovány 
besedy se zařazením psychosociálních her, méně přednášky na požadované téma, individuální 
konzultace pro učitele. Zařízení zajistilo některé hudební akce, např. rockový festival, 
Porcinkuli v Hostinném aj. 
 Pozitivním momentem roku 2001 je jistě i to, že se podařilo stabilizovat tým,  
resp. Získat nové kvalifikované spolupracovníky. 
 V plánu pro rok 2002 je další rozšiřování služeb na úseku problematiky alkohol.  
a drogových závislostí – předjednáno je zajištění KM ve spolupráci s Farním úřadem  
ve Vrchlabí, opakovaná jednání se vedou s MěÚ ve Dvoře Králové. Pracovníci KM by se rádi 
pokusili o zařazení preventivního programu do aktivit běžného dětského letního tábora. 
 Půjde i o rozšíření služeb ve Dvoře Králové – rozšíření ordinačních hodin psychologa, 
realizace rodinných konzultací s dvojicí terapeutů, spec. a pedagog. práce v malém rozsahu – 
v srpnu bude patrně pro tyto služby rekonstruována místnost ve staré poliklinice. 
 Již samozřejmostí je letní tábor pro děti se spec. potřebami.  Prozatím otevřenou 
záležitostí (termínově i tématicky) je týdenní stacionář v rámci zařízení. 
 Nepříznivým faktorem je nejistota – Riaps je zařízením OkÚ a dosud není jasné,  
co bude s činností po zrušení OkÚ. 
 
Společnost Most k životu 
 
 Jaké je poslání společnosti most k životu v Náchodské ulici 300, jaké má cíle? 
 Poskytuje především tyto služby: a) zajišťování rekvalifikací a vzdělávání, b) pořádání 
kurzů, školení, přednášek, besed a klubových činností, c) informační služby o pracovních 
příležitostech, psychickou podporu, d) pomoc s činností ostatních klubů a neziskových 
organizací vznikajících v regionu s podobným nebo doplňujícím zařízením – zaměřením,  
e) poskytování ubytování ženám a jejich dětem v případě tísně, ve svízelné situaci. 
 Středisko je v pěkném prostředí dvouposchoďové vily se zahradou mimo střed města  
a zaměstnávalo v roce 2001 na plný úvazek 5 zaměstnanců, na zkrácený úvazek  
1 zaměstnance. Externě ve středisku pracovalo 36 osob – převážně v lektorské činnosti. 
 V roce 2001 uspořádalo středisko 41 kurzů, kterých se zúčastnilo 488 kurzistů. 
Odučeno bylo celkem 3 643 hodin (v roce 2000 37 kurzů se 422 kurzisty a s odučenými  
3 315 hodinami). 
 Kurzy probíhaly nejen ve středisku, ale i v prostorách MěÚ Trutnov, na Střední 
podnikatelské škole v Trutnově i v Hankově domě ve Dvoře Králové. 
 V současné době nabízí středisko akreditované kurzy: jednoduché a podvojné 
účetnictví s využitím PC i bez PC, mzdové účetnictví a personalistika, marketing a obchodní 
zástupce, základy obsluhy osobního počítače, obsluha osobního počítače (rozšíření základní 



znalosti), šička formou zaučení, služba veřejnosti a rodině, podnikatelské minimum – založení 
soukromého podniku. 
 Závěrem roku 2001 byla nabídka rozšířena také o kurzy zaučení v těchto oborech: 
šička, pekař, pekařka, prodavač, prodavačka, kuchař, kuchařka, číšník, servírka, truhlář, 
zedník. 
 Ve středisku probíhala u výuka anglického a německého jazyka. Na jaře a na podzim 
se nepravidelně konaly kurzy zájmové práce s přírodním materiálem. 
 Nadále pokračovaly motivační kurzy komunikace, management kariéry, komunikační 
dovednosti na trhu práce. 
 Frekventanti kurzů také hojně využívají psychosociální poradnu, která byla zřízena  
od července 2001 a která poskytuje zdarma služby pro veřejnost. Možnosti konzultace využilo 
od zahájení činnosti 34 klientů. Porady se týkaly rozmanitých témat: problematika domácího 
násilí, rozvodové řízení, mimosoudní dohody, pracovně-právní spor, konflikty mezi rodiči  
a dospívajícími dětmi, anorexie, příprava na přijímací řízení u zaměstnavatele aj. 
 Díky dokončené rekonstrukci budovy a zprovoznění bytů „první pomoci“ byly přijaty 
do azylových bytů první maminky s dětmi v krizi, kterým společnost poskytla po nezbytně 
nutnou dobu azylové bydlení, ochranu před agresí ze strany partnera, psychickou, sociální  
a materiální pomoc. (Ubytování využilo 8 maminek s 13 dětmi – 416 lůžkodnů). 
 Na konci roku poskytlo město byt v podkroví jako byt pro správce objektu.  
Ve sklepních prostorách byla zřízena prádelna a šatna. 
 I v roce 2001 pokračovalo zajišťování praxí pro absolventy středních, vyšších  
a vysokých škol na různých státních úřadech a institucích. (Od listopadu 2000 sepsány 
smlouvy s úřadem práce pro 25 absolventů těchto škol). 
 Středisko úzce spolupracuje i s Referátem sociálních věcí při OkÚ v Trutnově, 
s nadacemi Profem a Genders, s azylovým domem v Náchodě, s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Rozšířila se spolupráce s Českým svazem žen a polskými ženami 
ve Wroclavi. 
 V roce 201 činily příjmy střediska 5 117 000 Kč, výdaje naproti tomu 5 140 000 Kč. 
Členové správní rady byli Mgr. N. Brázdilová, Mgr. Zd. Géc, M. Linean. Členové dozorčí 
rady J. Greňová, Th. Hendrich, I. Adamcová.  
 
Matriční události 
 
 V roce 2001 se v Trutnově podle údajů oddělení matriky narodilo celkem 812 dětí, 
z toho 429 chlapců a 383 děvčat. Trutnovských dětí se narodilo 226 (120 chlapců a 106 
děvčat). Mimo Trutnov se narodilo 60 dětí (32 chlapců a 29 děvčat). Při slavnostním vítání 
dětí do života bylo zapsáno do pamětní knihy města 226 dětí. (Při vítání pomáhají studentky 
SZŠ a děti MŠ v Gorkého, Žižkově, V Domcích, Tkalcovské, Novodvorské a Náchodské ulici 
– připravují kulturní vystoupení. Sponzorsky zajišťuje fotodokumentaci těchto vítání Alena 
Tommová.) 
 V roce 2001 bylo uzavřeno 208 sňatků – z toho bylo 34 sňatků delegovaných z jiných 
matričních obvodů. V římskokatolickém kostele byly uzavřeny 3 sňatky, ve sboru Adventistů 
sedmého dne rovněž 3. 
 Zlatou svatbu oslavily ve Staré radnici 4 manželské páry, 25 let společného života  
na Stříbrných podvečerech 21 manželských dvojic. 
 V roce 2001 zemřelo v Trutnově 437 lidí, z toho bylo 227 našich spoluobčanů  
(103 mužů a 124 žen). 
 Rozvodů bylo provedeno 77. 
 



 V období od 1.1. do 31.12.2001 bylo v Trutnově trvale hlášeno 32 290 obyvatel, 
z toho 15 682 mužů a 16 608 žen – počáteční stav. 
 Konečný stav trvale hlášených obyvatel činil celkem 32 090 (15 573 mužů  
a 16 517 žen). Z jiných míst se do Trutnova přistěhovalo 360 osob, odstěhovalo se 524 osob. 
 
 Členky komise pro občanské záležitosti v Trutnově navštívily při životních jubileích 
80, 85, 90 a více let 246 spoluobčanů. Závěrem roku 2001 navštívily i 37 bývalých občanů 
našeho města, žijících nyní v domovech důchodců. 
 
 
 Zápisy do kroniky města Trutnova za rok 2001 byly ukončeny v květnu 2002. 
 
        Antonín Just 
        Kronikář města Trutnova 
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