
2. Městský úřad – RM, ZM, odbory, komise. 
 
Rada města, zastupitelstvo města 
 
 V roce 2002 projednávala rada města a zastupitelstvo města na svých řádných a 
mimořádných zasedáních záležitosti majetkové, finanční a různé. Z jednotlivých usnesení RM 
a ZM uvádím: 
1. RM 17. ledna schválila mj. firmu Viamont vítězem vyzývacího řízení na zhotovitele akce 
„Vlaková zastávka Trutnov-Volanov,“ odsouhlasila uzavření smlouvy s Turistickým 
informačním centrem. 
 
2. RM 31. ledna odsouhlasila zveřejnění záměru města pronajmout hotel Bohemia, vzala  
na vědomí Studii koncepce výstavby a rekonstrukce kult. zařízení města Trutnova, uložila 
zajistit veřejnou anketu k dané problematice, doporučila ZM schválit poskytnutí půjček 
z FRB, vzala na vědomí org. řád DK. 
 
1. ZM 19. února schválilo úpravy rozpočtu pro rok 2002, hospodaření Fondu rozvoje bydlení 
za rok 2001, založení obchodních společností TS a LaP Trutnov. 
 
3. RM 14. února vzala na vědomí návrh změn č. 2 územního plánu města, odsouhlasila 
bezúplatný převod obrazu sv. Růženy z Limy do GMT, návrhy zakládacích listin o.s. Techn. 
služby, s.r.o. a Lesy a parky Trutnov, s.r.o., nákup výpočetní techniky pro ZŠ Komenského. 
 
4. RM 28. února vzala na vědomí rezignaci člena ZM PhDr. Vladimíra Wolfa, schválila 
pronájem nebo poskytnutí jako výpůjčky nebyt. prostor v budově MěÚ, Staré radnice a 
Koncertní síni B.Martinů, firmu Energie Kladno jako zhotovitele „Sport. areálu Kryblice – 
hřiště pro baseball a kopanou – II. etapa.“ 
 
5. RM 14. března doporučila ZM schválení úpravy rozpočtu pro 2002, udělení Kulturní ceny  
a Sportovní ceny města za rok 2001, schválila firmu Prezenta na akci „Rekonstrukce  
a dostavba ZŠ Komenského, firmu Pavel Bořek na stavbu „Stacionář Kryblická – 
rekonstrukce kanalizace, zateplení objektu a sanace obvodového pláště – pavilon I. II.,“ firmu 
ATIP, a.s. Trutnov na zhotovitele projektu stavby „Domov důchodců – Humlův dvůr,“ 
pověřila firmu Gordion, s.r.o., Praha realizací akce „Rekonstrukce městského stadionu 
v Trutnově,“ vzala na vědomí nastoupení Fr. Brože do funkce člena ZM předáním osvědčení. 
 
6. RM 28. března doporučila ZM schválení úprav rozpočtu, schválila firmu Gast-Pro, s.r.o. 
Trutnov na zhotovitele akce „Rekonstrukce ZŠ Mládežnická,“ firmu Průmstav Trutnov  
na akci „Sanace vlhkosti a oprava omítek na Janské kapli,“ firmu Kamenictví Novotný  
na realizaci akce „Restaurování kamenných prvků Janské kaple,“ firmu Vrapo Trutnov  
na akci „Obnova vnitřních omítek hrobek továrníků,“ firmu BAK, a,s, Trutnov na akci 
„Rekonstrukce objektu stravování a družiny ZŠ Komenského, firmu Colas CZ, a.s. Hradec 
Králové na stavbu „Parkoviště v ulici Tovární.“ 
 
1. mimořádné zasedání ZM 19. března schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2002, rozhodlo 
dále vyčlenit v rozpočtu města na rok 2003 částku 20 mil. korun na akci „Rekonstrukce  
a dostavba městského stadionu Trutnov,“ delegovalo ing. Horynovou zastupováním města  
na valné hromadě Společnosti Horní Labe, Bc. Nýdrleho na valné hromadě spol. Transport, 
s.r.o. Trutnov a Mgr. Adamce na valné hromadě VaK, a.s. 
2. zasedání ZM 9. dubna schválilo úpravy rozpočtu města, finanční příspěvky pro rok 2002  



na sport nad 20 000, na kulturu a ostatní nad 20 000 Kč, udělilo Kulturní cenu města Trutnova  
p. Miloslavu Lhotskému, Sportovní cenu a sport. ocenění (obojí za rok 2001) sl. Michaele 
Hartigové a Michaele Uhrové z BK Loko Texlen Trutnov SSŽ, basketbal, Sport. cenu města 
Trutnova kolektivu BK Loko Trutnov, družstvo starších dorostenek, basketbal, Sport. ocenění 
města Trutnova nejlepšímu sport. kolektivu Olfin Car-Vella Trutnov, běh na lyžích, Sport. 
ocenění města Trutnova nejlepšímu sportovci Evě Ferklové, TJ Loko, ricochet, Sportovní 
ocenění města Trutnova nejlepšímu trenérovi Vladimíru Šlofarovi, Olfin Car-Vella Trutnov, 
běh na lyžích. Na vědomí ZM vzala Zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2001 a Zprávu  
o činnosti městské policie Trutnov za rok 2001. 
 
7. RM 11. dubna schválila mj. firmu Altis na rekonstrukci vinárny Dolce, příspěvek  
13 000 Kč FK Poříčí na akci „Setkání obcí s názvem Poříčí,“ firmu Chlazení Choceň, s.r.o.  
na akci „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu – I. Etapa, změnu organizačního 
řádu MěÚ, vzala na vědomí smlouvu o poskytnutí příspěvku ze Společného fondu malých 
projektů v rámci programu EU CBC Phare na realizaci projektu Swidnica v Trutnově, 
zařazení předložených objektů na pult centralizované ochrany, dala souhlas s výstavbou 
čerpací stanice JET CONOCO Trutnov. 
 
8. RM 25. dubna odsouhlasila příspěvek 5 000 Kč FK Sokol Vrapo Volanov na rekonstrukci 
travnaté plochy, smlouvu o výpůjčce radiostanice VR 21 s Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje, schválila firmu Strabag, a.s. Rychnov n. Kn., „Rekonstrukce místní 
komunikace ul. Vlčická,“ firmu Ladislav Ábel-DÁN na akci „Rekonstrukce klubovny 
tenisového oddílu.“ 
 
9. RM 9. května doporučila ZM schválení výsledků hospodaření města za rok 2001, schválila 
hospod. výsledek města za rok 2002, finanční příspěvky organizacím, např. 5 000 Kč  
pro Romskou občanskou iniciativu (zábava 25.5.), firmu Silnice HK, a.s., divize Trutnov  
na rekonstrukci přístupových cest – Stadion I., firmu R.O.K. 93, s.r.o. Trutnov na akci 
„Rekonstrukce technologie … ul. Pampelišková, firmu A+K, s.r.o., Trutnov 3 na akci 
„Rekonstrukce kuchyně ZŠ V Domcích,“ vzala na vědomí možnost pořízení systému 
rezervace vstupenek firmy Dispro, Praha. 
 
10. RM 23. května schválila smlouvu o zajišťování auditu města společností K Kredit, s.r.o., 
Jablonec nad Nisou (99 750 Kč), provedení aktualizace digitální mapy Trutnova a jeho 
integrovaných obcí, firmu STEP, a.s. Trutnov na provedení rekonstrukce kina Vesmír, 
doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu pro rok 2002, ZM schválit regulační plán zóny Nové 
Dvory, ZM souhlasit s dohodou o nákupu výpočetní techniky pro ZŠ kpt. Jaroše, ZM stanovit 
počet členů ZM pro volební období 2002-2006 na 33 členů. 
 
3. ZM 28. května schválilo úpravy rozpočtu, počet členů ZM na 33, hospodaření města za rok 
2001, přijetí úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 15 mil. Kč, regulační plán zóny 
– Trutnov Nové Dvory, nákup výpočetní techniky pro ZŠ kpt. Jaroše, s realizací systému 
rezervace vstupenek. ZM vyhlásilo výběrové řízení o grant pro podporu hudebních aktivit  
ve městě. 
 
11.RM 6. června schválila příspěvek 20 000 Kč ženskému pěveckému sboru Chorea 
corcontica u příležitosti jeho dvacetileté činností, název pro novou zastávku MHD  
před vlakovým nádražím, firmu Prezenta, s.r.o. Trutnov vybavením nové tělocvičny ZŠ 
Komenského, firmu Průmstav Trutnov na opravu střechy MŠ Horská, firmu PFT, s.r.o., Jičín 



pro výměnu oken ZŠ R. Frimla, firmu BAK, a.s. Trutnov na akci oprava chodníku a prostoru 
Hlubokého příkopu, účast města na akci „Běh Evropy – 2 000 000 kroků do Evropy. 
 
12. RM 20. června schválila firmu BAK pro rekonstrukci a přestavbu městského stadionu, 
uzavření smlouvy o správě veřejných pohřebišť s organizací Lesy a parky města Trutnova, 
Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2002, vzala na vědomí zprávu 
sociologického průzkumu – kulturní vyžití ve městě, jmenovala odb. komisi pro vyhodnocení 
projektů o Grant pro podporu hudebních aktivit ve městě, do funkce ředitele GMT p. Aleše 
Pražana v souvislosti s odchodem PhDr. Karla Shrbeného do důchodu, zřídila Útvar interního 
auditu k 1. VII., odsouhlasila firmu Garp Production, s.r.o. pro vydání plánu města, 
doporučila ZM zřízení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Trutnov. 
 
4. ZM 25. června schválilo úpravy rozpočtu města, změnu pravidel Státního fondu rozvoje 
bydlení, Program regenerace MPZ Trutnov, Útvar interního auditu, Program prevence 
kriminality, Zřizovací listiny ZŠ a ZUŠ (dodatky k nim). 
 
13. RM 25. července schválila dar OBP, st.p. v likvidaci, 4 mil. Kč (na financování školství  
a kultury), firmu Energie Kladno, a.s., na akci „Stavební úpravy a zastřešení autobusového 
nádraží,“ řadu příspěvků na sport. akce, např. 5 000 Kč pro Jana Tancibudka – účast na Běhu 
Evropy, reprezentace Trutnova, vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů z evidence 
města. 
 
14. RM 22. srpna schválila vyhlášení veřejné sbírky na pomoc při odstraňování následků 
ničivých záplav v ČR za těchto podmínek: zahájení sbírky 23.8., ukončení 30.9., způsob 
provádění sbírky – pokladničkou a shromažďováním příspěvků na zvl. bankovním účtu číslo 
86-0294500277/0100. Dále doporučila ZM souhlasit s Dohodou o vzájemné spolupráci  
při výměně informací o Evropské unii mezi městem Swidnice a jeho družebními městy  
a dalšími územně správními jednotkami. 
 
2. mimořádná RM 6. srpna vypsala obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby „Domov 
důchodců-Trutnov, Humlův Dvůr“ a pověřila pražskou firmu Gordion, s.r.o. realizací 
zadavatelských činností této veřejné zakázky. 
 
5 ZM 27. srpna schválilo ukončení původních nájemních smluv na byty, které byly přiděleny 
jako sociální na dobu určitou, uzavření nových náj. smluv na dobu neurčitou v případě, že 
nájemce nebude moci při privatizaci tento byt koupit, dále schválilo změnu účelovosti  
a úpravu fin. vztahu Lesů a parků města Trutnova k rozpočtu města, poskytnutí 250 000 Kč, 
z toho pro Mělník 100 000 Kč, vybrat menší města a obce poškozené povodněmi a rozdělit 
mezi ně 150 000 Kč, schválilo poskytnutí prostředků ze SFRB třem trutnovským bytovým 
družstvům. 
 
15. RM 12. září schválilo mj. příspěvek 5 000 Kč ZŠ V Domcích na uspořádání 6. ročníku 
Běhu Terryho Foxe, schválila přímé zadání zakázky TS firmě VTK, s.r.o. na akci „Oprava 
komunikace ul. K Úpě“ a „Oprava komunikace ul. Hornoměstská,“ doporučila ZM vydat 
obecně závaznou vyhlášku „Požární řád města Trutnova.“ 
 
16. RM 26. září schválila použití prostředků havarijního fondu (do 82 000) na rekonstrukci 
plynové bojlerovny v kempu Dolce, přičlenění honebních pozemků města k honitbě Školní 
polesí Trutnov, výměnu střešní krytiny a úpravu krovu ZŠ Gorkého firmou MAVL, s.r.o. 



Dvůr Králové, jmenovala po konkurzním řízení ředitelkou DDM Trutnov po souhlasu KÚ 
Královéhradeckého kraje paní Marii Sukovou. 
 
6. ZM 30. září schválilo úpravu rozpočtu, pomoc 50 000 Kč obcím postiženým záplavami 
(Majdalena, Tuha, Putim) a rozdělil jim rovným dílem výtěžek veřejné sbírky, schválilo 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, změnu zřizovací listiny Stacionáře Kryblice, 
půjčky ze SFRB. 
 
17. RM 9. října schválila smlouvu o převodu majetku na společnost Lesy a parky Trutnov, 
dále i na Technické služby, finanční příspěvky např. country skupině Tendr, folkové skupině 
Silmaril, Fotbalovému klubu Trutnov. 
 
18. RM 29. října schválila mj. Řád veřejných pohřebišť města Trutnova, návrhy smluv  
o smlouvách budoucích k uložení sítí VO a vstupem na pozemek ve Voletinách, firmu BAK, 
a.s. Trutnov na akci „Domov důchodců – Humlův dvůr Trutnov,“ smlouvu o dílo  
na provedení zimního opatření na Městském koupališti Trutnov firmou VCES 
Vodohospodářské stavby, a.s. Hradec Králové. 
 
Ustavující jednání ZM 13. listopadu schválilo program jednání – volbu návrhového výboru 
(MUDr. Jozef Kochan, Ing. Vlastimil Prouza, Ing. Jaroslav Kužel), způsob volby starosty, 
místostarostů a členů RM (hlasovací lístky sečte volební výbor – Blanka Bubnová, Zuzana 
Trösterová, MUDr. Eduard Lukáš, Mgr. Petr Skokan, Milan Lhoták), volbu starosty (stal se 
jím Mgr. Ivan Adamec), stanovení počtu místostarostů na dva, volbu místostarostů  
(1. místostarostou Ing. Hana Horynová, 2. místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych), stanovení 
zastupování starosty (1. místostarosta v době jeho nepřítomnosti, v případě jeho nepřítomnosti 
2. místostarosta), stanovení počtu členů RM na 11, volbu členů RM (kromě starosty a 
místostarostů MUDr. Jiří Blecha, Radek Fiebinger, MUDr. Jozef Kochan, Ing. Lumír Labík, 
Mgr. Jiří Paták, Ing. Petr Přívratský, Michal Šubrt, Ing. arch. Martin Vokatý), stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů ZM na dva – 1. a 2. místostarosta. 
  

Rada města 18. listopadu schválila úpravy honebních pozemků města k honitbě 
Honebního společenstva Bernartice, Staré Buky, Poříčí-Lhota, Horní Staré Město, Volanov,  
dále plán zimní sněhové údržby TS. 
 
19. RM 9. prosince schválila firmu Energie na akci „Zastřešení autobusového nádraží –  
II. etapa, 1. část, firmu Ibcol Praha (zajištění parkovacích automatů), barevné řešení lokalit 
panelových sídlišť Poříčí, ZPA-Křižík a Stadion II. 
  
Komise rady města 

 
K 9.12.2002 zrušila RM všechny stávající komise kromě inventarizační, likvidační, 

přestupkové a povodňové a zřídila jako své iniciativní a poradní orgány následující komise: 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání (předseda Mgr. Jiří Paták, tajemník pí Jitka Palachová, 
členové pí Růžena Jarošová, Mgr. Petr Skokan, Mgr. Milan Dušánek). 
 
Komise pro výstavbu a rozvoj (předseda Ing.arch. Martin Vokatý, tajemník pí Michaela 
Hospodková, členové Ing.arch. Roman Žatecký, p.Jiří Cita, Ing. Hana Horynová,  
Ing.arch. Pavel Tomek, Ing. Miroslav Možíš, Ing. Zdeněk Jaďuď, Lukáš Vysoudil). 
 



Kulturní komise (předseda Ing. Hana Horynová, tajemník Ing. Veronika Vášová, členové 
Mgr. Jaroslava Maršíková, pí Zuzana Trösterová, p. Martin Veselý, p. Lukáš Vysoudil,  
Ing. Karel Rada, Mgr. Zina Rýgrová, p. Jiří Jahoda, p.Tomáš Katschner, Mgr. Tomáš 
Hendrych, Ing. Ctibor Košťál). 
 
Komise pro integrované obce (předseda MUDr. Jozef Kochan, tajemník p. Marek Hlíza,  
p. Antonín Kadlec, Ing. Miloš Rada, p. Ivan Bartuněk, Ing. Hana Horynová, pí Jana Frýdlová, 
pí Emilie Raabová, pí Marie Nývltová). 
 
Bytová komise (předseda pí Jindřiška Greňová, tajemník pí Alena Illnerová, členové  
p. Michal Šubrt, Ing. Jan Karpíšek, pí Gábrlová, Gesce p. Michal Šubrt). 
 
Sociální komise (předseda pí Jindřiška Greňová, tajemník pí Jana Špetlová, členové  
MUDr. Eduard Lukáš, MUDr. Jiří Vambera, pí Blanka Bubnová, pí Gusti Klazarová, pí Irena 
Martincová, MUDr. Ivan Andr, Gesce M. Šubrt). 
 
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek (předseda MUDr. Jozef Kochan, tajemník pí Jana 
Serbousková, členové p. Jizera, p. Zdeněk Trobl, Ing. Lumír Labík, p. Josef Fujera, p. Jiří 
Cita, p. Michal Šubrt, p.Pavel Cajthaml, pí Hana Jůzlová). 
 
Tělovýchovná komise (předseda Mgr. Tomáš Hendrych, tajemník pí Marcela Drgáčová, 
členové p. Ivan Tancibudek, Mgr. Jiří Paták, p. Jan Braun, Bc. Iveta Andrová, pí Timková). 
 
20. RM 16. prosince doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu, zadání změn č.2 územního 
plánu města Trutnova, rozpočtové provizorium, schválila organizační schéma MěÚ, stanovila 
počet zaměstnanců MěÚ na 257, uložila tajemníkovi Bc. Nýdrlemu předložit kompletní 
organizační řád, jmenovala PaedDr. Karla Rouhu vedoucím odboru soc. věcí, školství a 
zdravotnictví, Ing. Josefa Roubínka vedoucím odboru státní sociální podpory, Mgr. Jiřího 
Ratajíka vedoucím odboru správního, Ing. Miloslava Diviše vedoucím odboru životního 
prostředí (všichni od 1.1.2003). 
 
 RM jmenovala komisi pro občanské záležitosti ve složení: předseda pí Hana Jůzlová, 
místopředseda pí Věra Ouhrabková, tajemník pí Jarmila Hofmanová, členové pí Milena 
Tylšová, Jana Serbousková, Karolína Šafářová, Jitka Geislerová, Jan Špetlová, Stanislava 
Wolfová, Dagmar Lehká, Miroslava Jezdinská. Aktivisté: pí Jindra Vlasáková, p. Hynek  
Beneš, Miroslav Vosáhlo, Josef Štrunc. 
 
7. zasedání ZM 17. prosince schválilo úpravy rozpočtu města pro rok 2002 a rozpočtové 
provizorium pro rok 2003, zadání změn č. 2 územního plánu města, poskytnutí prostředků  
ze SPR, Grant pro podporu hudebních aktivit (Music bar), organizační záležitosti ZM, zřídilo 
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Trutnov a schválilo zřizovací listinu, zřídilo finanční 
a kontrolní výbor jako své iniciativní a kontrolní orgány. 
 
 Finanční výbor ZM zvolilo ve složení: předseda Ing. Věra Šiková, tajemník Eva 
Hesová, členové Ing. Josef Kužel, Ing. Jiří Mačát, Ing. Petr Přívratský, Ing. Zbyněk Šust,  
Ing. Lumír Labík, Michal Šubrt, Jiří Cita, Ing. Zdeněk Horský. 
 
 Kontrolní výbor ZM zvolilo ve složení: předseda Ing. Vlastimil Prouza, tajemník  
Ing. Silva Schrótterová, členové Jitka Vostrovská, Ing. Vlastimil Šubrt, Anna Kořínková, Ivan 
Bartuněk, JUDr. Petr Jiránek, Miroslav Šafařík. 



 

     
 
ZM 17. prosince odsouhlasilo mj. i vydání „Zásad pro označování budov čísly popisnými.“ 
 
Regulační plán zóny Nové Dvory 
 
 Regulační plán zóny Trutnov Nové Dvory byl schválen městským zastupitelstvem  
28. května. Jeho zpracování se vleklo několik let, než se podařilo vyřešit řadu komplikací, 
např. na pozemcích občanů a organizací, jejichž vlastnická práva jsou řešením územního 
plánu zóny přímo dotčena. 
 „Přijetím regulačních podmínek dostává město Trutnov lokalitě Nové Dvory vytvářet 
do budoucna novou aglomeraci. Jsou zde zaneseny inženýrské sítě, koncepce zásobování, 
ekologické možnosti vytápění a hlavně šance výstavby sto padesáti až sto šedesáti rodinných 
domků či bytových domů s přibližně šedesáti jednotkami,“ zdůraznil smysl a význam plánu 
zpracovatel architekt Jiří Vít z Ateliéru Con Tec Praha. 
 Podle něho tu město sleduje rozumnou koncepci, založenou na koncentrovaném 
rozvoji bytové výstavby. Schválený plán obsahuje základní regulativa pro výstavbu a funkční 
využití ploch, vymezuje dané území a zachycuje i navrhované veřejně prospěšné stavby. Mezi 
ně patří hlavní a obslužné komunikace, pěší a cyklistické stezky, stavby a pozemky pro stavby 
transformačních a regulačních stanic a hlavní linie nových inženýrských sítí. 
 Své místo najdou pod Červeným kopcem a např. v Dračí rokli i rekreační území  
a sportoviště zdejší obyvatelé. Drobná chráněná dětská hřiště mohou vzniknout např. 
v koutech nesčetných „slepých uliček.“ 
 
Rozpočet města na rok 2002 
 
 Rozpočet města Trutnova pro rok 2002 schválilo zastupitelstvo města už v prosinci 
2001 (19.12.) bez závažných připomínek. Příjmová část činí celkem 528,784.000 Kč, 
výdajová část 588,756.000 Kč (odbor rozvoje 24,939.000 Kč pro TST- provoz a údržbu, 
zemědělství a lesní hospodářství 697.000 Kč, doprava 96,814.500 Kč, vodní hospodářství 
1,090.000 Kč, vzdělávání 65,350.000 Kč, kultura 5,190.000 Kč, tělovýchova a zájmová 
činnost 76,950.000 Kč, zdravotnictví 4,000.000 Kč, bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 
23,587.000 Kč, ochrana životního prostředí 220,000.000 Kč, sociální péče a domovy 
důchodců 52,500.000 Kč, komunální odbor 80,855.000 Kč, kultura 14,645.000 Kč, městská 
policie 9,640.900 Kč, dobrovolné hasičské sbory 490.700 Kč, správa 52,929.000 Kč stacionář 
3,846.000 Kč, dům pečovatelské služby + jídelna 6,267.000 Kč, domov důchodců Dělnická 
4,785.000 Kč, městský bytový podnik 6,857.000 Kč, majetkový odbor 22,379.000 Kč, odbor 
výstavby 11,241.400 Kč, finanční odbor 15,766.200 Kč). 



 V roce 2002 se bude v Trutnově realizovat řada investičních akcí, většinou 
směrovaných do infrastruktury – některé s přislíbenou státní dotací. Rozpočet má podle 
starosty Adamce manažerský charakter, vycházející z reálné situace. Ač není vyrovnaný 
z hlediska příjmů a výdajů, z pohledu financování vyrovnaný je. 
 
 Úpravy rozpočtu (projednávaly se 19.2., 19.3., 28.5., 25.6., 30.9. a 17.12.) schválilo 
zastupitelstvo města 17. prosince 2002. 
 
Prodej domů a bytů 
 
 Příjmovou část rozpočtu města významně ovlivňuje i prodej městských bytových 
domů a bytů. Pro letošní rok zvolilo proto město systém, v němž budou občanům nabízet byty 
realitní kanceláře, které zájemcům poskytnou s tím spojenou pomoc. Příjem z prodeje 
bytových domů, bytů a nebyt. prostor by měl dosáhnout asi sto milionů korun. (Prodávat byty 
se zatím nejlépe daří na sídlišti Zelená louka). Z původních pěti tisíc bytů, kterými město 
disponuje, jich dosud zůstává (na počátku roku 2002) 3500. Na konci privatizace město počítá 
s držením tisíce byt. jednotek, sloužících většinou k sociálním účelům.) 
 V roce 2002 bylo prodáno do konce roku 1/6 domovních objektů – bytových domů až 
na tři s nebytovými prostorami. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila 97 261 019,00 
Kč (tato částka sestává z 90 611 347,00 Kč za domy, za bytové jednotky 3 097 004,00 Kč,  
za nebytové prostory 3 383 368,00 Kč a za čerpací stanice 169 300,00 Kč. 
 V roce 2001 činila částka za prodej domů a bytů a nebyt. prostor 67 224 388 Kč. 
 
Útvar interního auditu 
 
 Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, který 
předpokládá vznik útvaru interního auditu v každé obci nad 15 000 obyvatel do šesti měsíců. 
Rada města Trutnova zřídila tento útvar 28. února. (Usnesení RM 28.2.2002.) 
 23. května schválila RM smlouvou o zajišťování auditorské činnosti se společností 
K Kredit s.r.o. se sídlem Jablonec nad Nisou. 
 Útvar interního auditu zřídila RM k 1. červenci 2002 a doporučila usnesením z 20.6. 
zastupitelstvu města schválit organizační opatření č. 10/2002 – kontrolní řád podle 
předloženého návrhu. (Bylo provedeno ZM 25.6.2002). 
 
Odbor rozvoje města (oblast investic) 
 
 Rozpočet města v oblasti investic na rok 2002, jak zdůraznil a údaji doložil vedoucí 
odboru rozvoje města Ing. Franc, byl jedním z nejvyšších v posledních letech. Byly zahájeny 
nové stavby velkého rozsahu (rekonstrukce autobusového nádraží, rekonstrukce a dostavba 
městského stadionu), dokončen byl most u vlakového nádraží včetně kruhového objektu  
u Delvity. 
 V oblasti lesního hospodářství pokračovala regenerace porostů v majetku města,  
na kterou bylo vynaloženo celkem 743 tis. Kč. 
 V oblasti dopravy byly vynaloženy prostředky ve výši 112 mil. Kč. Největší akcí bylo 
dokončení mostu u vlakového nádraží, kde v roce 2002 bylo proinvestováno 28 mil. Kč. Byla 
zahájena rekonstrukce autobusového nádraží a jeho zastřešení, kde náklady činily 15,5 mil. 
Kč a dokončení akce bude v červnu 2003. 
 Další velkou investiční akcí je rekonstrukce ulice Vlčická v Horním Starém Městě 
s celkovým nákladem 10,5 mil. Kč. Byla zahájena výstavba technické infrastruktury  



na Červeném kopci a prostavěno  4,5 mil. Kč – s dokončením se počítá v roce 2003 
v závislosti na přidělení státní dotace. Poměrně rozsáhlou rekonstrukcí prošly ulice Vězeňská 
a Na Vrchu, které byly propojeny schodištěm s Hlubokým příkopem. Celkové náklady na tuto 
stavební akci činí 8 mil. Kč. Pokračovalo budování chodníků v Poříčí nákladem 2,2 mil. Kč. 
Kompletní rekonstrukcí prošla ulice Úpské nábřeží, a to v úseku od kruhového objezdu  
na Polské ulici k mostu u zimního stadionu nákladem 7,2 mil. Kč. 
  
Investiční akce 

 
Kromě uvedených akcí byla prováděna řada drobnějších, a to např. opravy 

komunikací, chodníků, budování nových autobusových zastávek. 
V oblasti vodního hospodářství byly největší prostředky vynaloženy na zpracování 

projektové dokumentace na vodovod ve Starém Rokytníku, pokračovala údržba nádrží  
v Dolcích a byl proveden hydrologický průzkum v lokalitě Bezděkov. 
 V oblasti školství pokračovala dostavba a rekonstrukce 3. ZŠ Komenského, kde byla 
kompletně dokončena a předána do užívání nová sportovní hala. Celkové náklady na tuto akci 
v roce 2002 činily více než 50 mil. Kč včetně státní dotace. 
 Byly provedeny dvě kompletní rekonstrukce školních kuchyní, a to ve ZŠ 
Mládežnická a ZŠ V Domcích s celkovým nákladem téměř 14,5 mil. Kč. Menší stavební 
úpravy pokračovaly i na ostatních školách. Celkem bylo v oblasti trutnovského školství 
vynaloženo na 70 mil. Kč. 
 V oblasti kultury s celkovými náklady 7 mil. Kč stojí za všimnutí oprava kaple Panny 
Marie Pomocné v Poříčí a oprava kaple ve Volanově, dále provedení sanačních omítek  
na Janské kapli a vybudování srubu v prostoru Gablenzova památníku. Kompletně byl 
opraven pomník Krušiny v lokalitě Starý Rokytník. (Podrobně o péči trutnovských památek 
v kapitole 8 kroniky.) 
 V oblasti tělovýchovy bylo nejvíce prostředků určeno na zahájení rekonstrukce  
a dostavby městského stadionu, dokončení fotbalového a baseballového hřiště na Kryblici, 
kompletní rekonstrukci technologie chlazení na zimním stadionu, úpravu části budovy  
u tenisových kurtů. Celková částka (včetně dotací pro jednotlivá sportoviště) činila  
53,5 mil. Kč, z toho na městský stadion 31 mil. Kč. 
 V oblasti zdravotnictví bylo provedeno dokončení sanace obvodového pláště 
Stacionáře na Kryblici celkovým nákladem 2,5 mil. Kč. 
 V oblasti bydlení a územního rozvoje byl zkolaudován bytový dům 02 v Horním 
Starém Městě, pokračovaly úpravy a rekonstrukce výměníkových stanic v majetku města 
s celkovým nákladem 3,7 mil. Kč. Na veřejné osvětlení (na provoz, údržbu a rekonstrukci) 
bylo vynaloženo 7,5 mil. Kč. 
 Na opravy domů získalo město státní půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 
15 mil. Kč – je plně využívána obyvateli Trutnova a integrovaných obcí. 
 Na úseku územního plánování probíhalo projednání změn č. 2 územního plánu, 
pokračovala digitalizace územního plánu a jeho zpřístupnění na internetových stránkách 
města. 
 
Technické služby 
 
 Technické služby města Trutnova byly transformovány na novou organizaci – 
Technické služby Trutnov, s.r.o. s tím, že jejich hlavní náplní práce je i nadále provoz  
a údržba městských komunikací, zeleně, dětských hřišť a veřejných WC. Účelové prostředky 
ve výši 10,2 mil. byly použity především na opravy komunikací a chodníků. 
 



 Rozpočet města Trutnova na rok 2002 dovolil udělat další výrazný krok ke zkrášlení 
města a zdůraznění jeho historie i současnosti. 
 
Program obnovy venkova 
 
 V rámci programu obnovy venkova byly v roce 2002 realizovány v integrovaných 
obcích spadajících pod správu MěÚ následující akce (investorem bylo město Trutnov): 
Volanov – úprava veřejného prostranství kolem autobusové zastávky v centru obce (výsadba 
nových keřů a stromů, terénní úpravy), vybudování volejbalového hřiště (i tenisového) vedle 
stávajícího fotbalového stadionu. 
 
Lhota – vybudování dvou nových autobusových zastávek. 
 
Oblanov, Voletiny, Babí, Starý Rokytník – rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení. 
 
Libeč – oprava komunikace do zadní části obce. 
 
Starý Rokytník – vybudování volejbalového hřiště. 
 
Bohuslavice – úprava prostoru komunikace u podchodu pod drahou pro chodce, kde bylo 
nutno zajistit svod povrchových vod do nově vybudované kanalizační šachty a zpevnit povrch 
chodníku. 
 
Starý Rokytník – vybudování dvou nových autobusových zastávek. 
 
Libeč – dokončení vodovodu k domům čp. 51, 52, 53, 54, 73 a 74. 
 
 Tajemníkem komise pro integrované obce byl pracovník odboru rozvoje města Marek 
Hlíza. Integrované obce jsou Nový Rokytník, Starý Rokytník, Volanov, Střítěž, Babí, Libeč, 
Bohuslavice, Lhota u Trutnova, Poříčí a Oblanov. Komisi pro integrované obce vedl člen RM 
MUDr. Jozef Kochan. 
 
Příspěvkové organizace 
 
 28. března 2002 schválila RM rozdělení zlepšeného hospod. výsledku u příspěvkových 
organizací za rok 2001 – Domu kultury, Městské knihovny, Galerie města, Městského 
bytového podniku, Lesů a parků města Trutnova, Technických služeb, ZŠ Komenského,  
ZŠ R. Frimla, ZŠ V Domcích, ZŠ Mládežnická, ZŠ Náchodská, ZUŠ, Domova důchodců, 
Pečovatelské služby, Jeslí. 
 
TS, LaP 
 
 RM 6.6.2002 a ZM 25.6.2002 schválily zrušení příspěvkových organizací Technické 
služby Trutnov a Lesy a parky města Trutnova na obchodní společnosti Technické služby 
Trutnov, s.r.o. a Lesy a parky Trutnov, s.r.o. 
 Návrh usnesení navazuje na schválení zakládacích listin a vznik obchodních 
společností zápisem do obchodního rejstříku. Převod majetku vychází z podrobného materiálu 
„Transformace příspěvkových organizací města Trutnova,“ který ZM vzalo na vědomí 
19.2.2002 při schválení zakládacích listin. 
  



Zrušení příspěvkových organizací až dnem 1.1.2004 vytváří dostatečný časový prostor  
pro ukončení dosavadních smluvních vztahů a vypořádání závazků a většiny pohledávek. 
Z praktických, zejména organizačních a účetních důvodů se navrhuje převést činnosti a 
v zásadě i majetek najednou k jednomu dni. Na základě rozhodnutí o převodu činnosti 
přejdou pracovněprávní vztahy zaměstnanců příp. organizací na obch. společnosti, vyjma 
zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích podle smlouvy uzavřené s Úřadem práce  
na dobu určitou do 31.12.2002. 
 
Státní fond rozvoje bydlení pro Trutnov 
 
 V červnovém vydání Radničních listů informoval vedoucí odboru rozvoje města a ÚP 
ing. M. Franc o tom, že město Trutnov získalo od Státního fondu rozvoje bydlení úvěr ve výši 
15 milionů korun na opravy a modernizaci bytů. Pro použití těchto prostředků schválilo 
28.5.2002 zastupitelstvo města příslušná pravidla. 
 Půjčky, které byly ZM schváleny vlastníkům bytových a rodinných domů, byly určeny 
na výměnu střešních krytin, zateplení fasád, výměnu oken a dveří, rekonstrukce ústředního 
topení a dalších vnitřních instalací a jiné práce na opravách a rekonstrukcích. 
 Aktualizace Pravidel města Trutnova prodloužila maximální lhůtu splácení půjček  
na 8 let a možnost podávání žádostí se prodloužila i na období po 31.8.2002. 
 Půjčky je možné poskytovat i nadále až do 31.3.2003. Po dokompletování všech 
dokladů, schválení v zastupitelstvu a uzavření smlouvy o půjčce budou do tří týdnů 
prostředky v celé výši převedeny na účet žadatele. 
 Až na dobu 8 let je možno si půjčit na výhodný úrok 3% na opravy, které budou 
realizovány v roce 2003, částku až do výše 1 milionu korun. Občané by měli nabízenou 
půjčku využít – vedení města má zájem podpořit vlastníky bytového fondu a umožnit jim 
provedení oprav a rekonstrukcí. 
 
Hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení 
 
 Hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení v Trutnově za rok 2002 schválila RM  
10. února 2003. Doporučila zastupitelstvu města schválit hospodaření SFRB za rok 2002. 
Došlo k tomu 24.3.2003. 
 Stav účtu k 1.1.2002 byl 3,172.819,94 Kč. Příjmy (návratnost půjček, úroky z půjček  
a úroky z účtu) činily 3,102.139,80 Kč. Výdaje (nově vydané půjčky) činily 1,200.087 Kč. 
Stav účtu l 31.12.2002 byl ve výši 5,074.872,64 Kč. 
 Přehled čerpání půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 doporučila RM 
po projednání 17.2.2003 schválit zastupitelstvu města. Došlo k tomu 24.2.2003. 
 První žádost o půjčku v tomto roce má datum 12.6.2002, poslední 5.12.2002. Celkem 
bylo v roce 2000 čerpáno na 24 půjček 7,709.433 Kč. 
 
Euroregion Glacensis (zájmové sdružení právnických osob) 
 
 Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion 
Glacensis (se vstupem do tohoto sdružení vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Trutnova 
v roce 1996) usiluje o prosazení a podporu následujících činností ve vymezených 
pohraničních oblastech: a) Evropský integrační proces, b) spolupráce v otázkách územního 
plánování, c) spolupráce v hospodářské a obchodní oblasti, d) zachování a zlepšení životního 
prostředí, e) výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahujících státní hranice ČR,  



f) spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof, g) spolupráce v rozvoji pohraniční 
turistiky a spolupráce se státními orgány při zřizování nových hraničních přechodů, h) 
spolupráce v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na území Euroregionu, i) spolupráce 
v humanitární, sociální oblasti a zajištění bezpečnosti občanů, j) kulturní výměna a péče  
o společné kulturní dědictví, k) spolupráce organizací horské služby na území Euroregionu. 
(Sídlem sdružení je Rychnov nad Kněžnou.) 
 Původní příspěvek ve výši 1,50 Kč na jednoho členského obyvatele platil od roku 
1998. Regionální kongres Euroregionu Glacensis rozhodl o navýšení tohoto příspěvku  
na 3 Kč. Město Trutnov po odsouhlasení ZM by mělo od 9.4.2002 hradit částku 96.327 Kč. 
 
Příspěvkové organizace 
 
 Příspěvky na provoz PO za rok 2002 byly poskytnuty ve výši 159.375 tis. Oproti roku 
2001 nárůst o 5.104 tis. Kč, při indexu 2002/01 112,02. Na nárůstu příspěvku se podílel 
hlavně nárůst mezd (+ 5.104 tis. Kč) v souvislosti s nařízením vlády č. 66/2002, kterým se 
upravovaly platy od 1.3.2002. Se zvýšením souvisí i nárůst odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění. K 1.1.2002 se předávaly většině PO do správy nemovitosti, což si na jedné straně 
vyžádalo zvýšení příspěvku na provoz o částku 2.972 tis. Kč a na druhé straně zvýšilo příjem 
města ve formě provedených odvodů odpisů o částku 2.166 tis. Kč. 
 Příspěvky na provoz z rozpočtu města byly ve výši 60.986 tis- Kč ( v roce 2001 
49.991 tis. Kč), index 2002/01 121,99. Ze státního rozpočtu činil příspěvek na provoz  
98.389 tis. Kč, v roce 2001 pak 92.192 tis. Kč při indexu 106,72. 
 Rozdělení příspěvku podle zdrojů: odvětví školství v roce 2002 dostalo 22.235 tis. 
z rozpočtu MěÚ, 92.961 tis. ze st. rozpočtu, odvětví sociální služby 18.529 tis. – 2.369 tis., 
odvětví kultura 13.461 tis. – 1.450 tis., ostatní 6.761 tis.- 1.879 tis. Kč. 
 Dotace na investice zaslané přímo příspěvk. organizacím v roce 2002 byly ve výši 
2.079 tis., proti roku 2001 + 536 tis. Kč, index 2002/01 134,74. Z toho do odvětví školství 
232 tis., kultury 767 tis. a sociálních služeb 1.080 tis. Kč. 
 V oblasti školství pracovalo celkem 396.81 přepočteného stavu pracovníků, z toho 
250,95 učitelů. Průměrný plat za rok 2002 činil 13.639 Kč. 
 V kultuře bylo zaměstnáno celkem 49,35 přepočt. počet pracovníků s prům. mzdou 
v hlavní činnosti 11.984 Kč. 
 Sociální oblast vykazuje 75,37 přepočtený stav pracovníků s prům. mzdou v hlavní 
činnosti 12.398 Kč. 
 
 Příspěvkové organizace v roce 2002: Kultura (Dům kultury, Městská knihovna, 
Galerie). Školství (ZŠ Gorkého, Komenského, Frimla, V Domcích, Mládežnická, Náchodská, 
Voletiny, ZUŠ, DDM). Sociální služby (Jesle, Stacionář, Domov důchodců, Pečovatelská 
služba.) Ostatní (MBP, Lesy a parky, Techn. služby) 
 
Auditorské přezkoumání hospodaření města Trutnova 
 
 Zpráva auditorské společnosti K Kredit, s.r.o., Jablonec nad Nisou o přezkoumání 
hospodaření města Trutnova v roce 2002: 
 Přezkoumání hospodaření města Trutnov za rok 2002 uložené zákonem o obcích  
a vyhláškou MF o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí jsme provedli podle těchto předpisů a dále v souladu se zákonem o auditorech  
a auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR. Tyto předpisy požadují, aby přezkoumání 
bylo naplánováno a provedeno tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že závěrečný účet  



a účetní závěrka neobsahují významné nesprávnosti. Přezkoumání zahrnuje výběrovým 
způsobem provedené ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, výdajů o ostatních 
peněžních operacích a nakládání s majetkem. Jsme přesvědčeni, že provedené přezkoumání 
poskytuje přiměřený podklad pro vyhotovení zprávy. 
 Podle našeho názoru s ohledem na provedená šetření závěrečný účet za rok 2002  
a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2002 ve všech významných souvislostech byly sestaveny 
v souladu s právními předpisy a při jejich ověřování nebyly zjištěny žádné zásadní 
nedostatky. Rozpočet města byl schválen jako vyrovnaný, rozpočtové změny byly řádně 
projednány. Závěrečný účet byl zpracován na podkladě úplného a věrného obrazu účetnictví. 
Majetek, pohledávky i závazky byly inventarizovány v souladu se zákonem o účetnictví.  
Použité účetní metody respektovaly Opatření MF čj. 283/76, 104/2000, kterým se stanoví 
účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení 
těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové 
organizace. Třídění údajů o plánovaných a uskutečněných peněžních operacích bylo 
prováděno v souladu s Opatřením MF č.j. 111/74, 2000/1997, o rozpočtové skladbě. Ověřeny 
byly rovněž výnosy a náklady podnikatelské činnosti. 
  V Jablonci n.N., dne 31. března 2003. Ing. Renata Janečková, auditor č. 1641 
 
Hospodaření města za rok 2002 
 
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2002: 
 Na doporučení rady města z 28.4. zastupitelstvo města schválilo 5.5.2003 výsledek 
hospodaření města Trutnova za rok 2002 a rozdělení hospodářského výsledku hospodářské 
činnosti města za rok 2002. Na vědomí vzalo výrok auditora za rok 2002. 
 
 Z celkového rozboru hospodaření města za rok 2002 (údaje v tisících(: 
Poslední verze upraveného rozpočtu roku 2002 počítala s tímto výsledkem: příjmy  
695 422,8 (tis. Kč), výdaje 776 792,1, rozdíl – 81 369,3 Kč. 
 Dluhové financování celkem 39 792, financování deficitu z vlastních zdrojů celkem 
81 369,3 Kč. 
 Skutečný výsledek roku 2002: příjmy 644 261,1 Kč, výdaje 660 512,1 Kč, rozdíl 
(deficit) – 16 251,0 Kč. 
 Dluhové financování celkem 43 427,9 Kč (dlouhodobé přijaté půjčky 67 709,1 Kč, 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 24 281,5 Kč. 
 Financování z vlastních zdrojů 16 251,0 Kč. Výchozí stav finančních prostředků 
k 1.1.2002 54 258,7, skutečný stav fin. rezerv k 31.12.2002 81 435,6. 
 Skutečný stav fin. prostředků k 31.12.2002 81 435,6. Disponibilní zdroje (bez účelově 
vázaných prostředků) 75 946,1 Kč. 
 Porovnání rozpočtu se skutečností: nesplnění příjmů -51 161,7 (vliv nedodržení 
účelových dotací), skutečná úspora výdajů 93 390,3 Kč. 
 Rozdělení hospod. výsledku hospod. činnosti města za rok 2002: hospodářský 
výsledek po zdanění 37 744.958,67 Kč. 
 
 Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly „všeobecná pokladní 
správa“ v roce 2002. 
Volby do obecních zastupitelstev a Senátu: poskytnuto 1,512.000 Kč, vyčerpáno  
1,029.702 Kč. Posílení dávek sociální péče vyplácené obcemi: poskytnuto 2,495.000 Kč, 
vyčerpáno 2,227.789 Kč. Účelové fin. prostředky na školství 92,714.780. Celkem poskytnuto 
96,721.780 Kč, vyčerpáno 95,893.175 Kč. Finanční vypořádání za 2002 celkem 801 305 Kč. 
 



3. Životní prostředí 
 
Ochrana ovzduší 
 
Stav a problematika životního prostředí města v roce 2002: 
Ochrana ovzduší. 
 V oblasti ochrany ovzduší nedošlo v roce 2002 k žádným významným změnám oproti 
létům předešlým. Došlo jen k zredukování počtu měřících stanic ze tří na dvě. Už proto, že 
stav znečištění ovzduší v Trutnově vykazuje trvale nízké hodnoty znečištění SO2 – ty se často 
pohybují na samé hranici měřitelnosti. U NOx se hodnoty pohybovaly především díky 
automobilové dopravě v jedné třetině imisních limitů. 
 Stále je provozován automatický imisní monitoring, kdy je stav znečištění ovzduší 
v Trutnově měřen na dvou stanicích. Tyto stanice jsou umístěny v ZŠ Mládežnická v Horním 
Starém Městě a MŠ v Benešově ulici v Poříčí. Údaje z těchto dvou stanic o znečištění ovzduší 
jsou denně zveřejňovány nejen na světelném panelu umístěném ve vestibulu budovy 
městského úřadu, ale i na internetových stránkách města Trutnova. 
 
Ochrana přírody 
 
 V oblasti ochrany přírody v uplynulém roce nedošlo k žádným závažným, ani 
k zásadním zásahům. Byla prováděna běžná údržba dřevin a káceny byly stromy pouze 
nemocné, poškozené či dožívající. Naopak bylo vysázeno na 70 kusů nových vzrostlých 
stromů. 
 Nově byly osázeny nízkými dřevinami a trvalkami kruhové objezdy u Delvity, při 
Žižkově ulici navazující na Krkonošskou u Hypernovy a v Horním Starém Městě u Kauflandu 
(Delvita se nachází stranou bývalého okresního úřadu při odbočení z Horské – druhá Delvita 
je v blízkosti Špitálského mostu). 
 Po výstavbě nového mostu u vlakového nádraží byla provedena výsadba nových 
stromů. 
 Proti klíněnce korovcové byl dvakrát proveden postřik jírovců (kaštanů). Jsou 
napadeny ve městě skoro všechny. 
 V letošním roce, jak dále uvádí Jiří Hejna z odboru výstavby a životního prostředí 
MěÚ, bylo na území města objeveno několik rostlin bolševníku velkolepého. Jedná se  
o rostlinu z čeledi makovitých dorůstající výšky 3-4 m. Je to agresivní rostlina s neobyčejnou 
konkurenční schopností. Vytlačuje původní rostlinná společenstva a vytváří nové 
mnohokulturní porosty. Pro člověka je silně jedovatá, neboť obsahuje látky, které způsobují 
na potřísněné kůži puchýře s charakterem popálenin. (Všechny objevené rostliny byly  
po chemické likvidaci odstraněny.) 
 V alejích na Dolní Promenádě, Horní Promenádě a v Alejce byla dokončena údržba 
stromů. Byla tu provedena doplňující výsadba 55 nových javorů a lip, které však byly 
z poloviny poničeny vandaly – výsadba tu bude muset být doplněna. 
 
Ochrana ZPF 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu. 
 Na úseku ochrany z.p.f. byly i v roce 2002 vydávány většinou pouze dílčí maloplošné 
souhlasy s odnětím půdy ze ZPF, které činily v souhrnu 2,4361 ha. Byly vydány převážně  
pro výstavbu rodinných domků, případně rekreačních objektů, pro zalesnění pozemků  
a při rekonstrukcích případně výstavbě místních komunikací. 



Černé skládky 
 
 Likvidace skládek: V rozpočtu města bylo i letos vyčleněno 500.000 Kč na likvidaci 
černých skládek na území Trutnova. Odstraněno bylo 13 skládek nákladem 350.000 Kč. 
Většina těchto skládek byla na pozemcích ve vlastnictví města Trutnova. Z těch větších  
to byla např. skládka na hranici Dolního a Horního Starého Města za diskontem Plus.  
Na odstranění této skládky a rekultivaci pozemku se podílely firmy Macejko a společnost 
s.r.o. Transport Trutnov. Protože původci černých skládek nebyli zjištěni, byla jejich 
likvidace hrazena z městského rozpočtu. 
 Černé skládky často odkryje jaro táním sněhu. Ale i spoustu smetí a odhozených 
odpadků a předmětů. Při tom má město svůj sběrný dvůr v areálu městského bytového 
podniku. 
 
Separovaný sběr 
 
 V rámci separovaného sběru bylo v roce 2002 vytříděno 69,2 tun plastu, 100 tun 
papíru a 103,3 tun skla. V roce 2003 bude z důvodu stále narůstajícího množství tříděného 
odpadu a lepší (bližší) přístupností pro občany opět zvýšen počet sběrných kontejnerů na sklo, 
papír a plast rozmístěných na území města. 
 
Komunální odpad 
 
 I přes fungující systém sběru tříděného odpadu se znovu o něco zvýšilo množství 
směsného komunálního odpadu – z 6 468 tun v roce 2001 na 6 785 tun v roce 2002. 
 
 K čistotě řeky Úpy přispěla vyčištěním jejího koryta trutnovská mládež v rámci 
Ekologických dnů. Studenti SPŠ a SOU vyčistili letos Úpu a její břehy v úseku  
nad železničním viaduktem. 
 Trvalým problémem (přes úsilí odboru ŽP) jsou přemnožení holubi, straky i vosí 
hnízda na veřejných místech.. 
 
Deratizace 
 
 Na základě městské vyhlášky „O celoplošné deratizaci“ bude i v roce 2003 opět 
provedena celoplošná deratizace na území města. Minulá proběhla na jaře 2001. 
 
Útulek pro psy 
 
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy. 
 V roce 2002 tu bylo umístěno 142 psů (za tři roky provozu tohoto zařízení 450). 
Z toho jen dva psi jsou v útulku déle než rok, jeden pes musel být ze zdravotních důvodů 
utracen. Nadále se pokračuje v čipování psů, kteří projdou útulkem tak, aby nemohlo dojít 
k jejich záměně. Přibližně jednu třetinu psů si z útulku vyzvednou původní majitelé. Pro další 
se daří nacházet nové, náhradní majitele zejména díky propagaci nabízení psů v Radničních 
listech, na vývěsce v budově městského úřadu a na internetových stránkách města. 
 
 
 
 



Elektrárna Poříčí II 
 
 Rok 2002 byl pro Elektrárnu Poříčí II rokem úspěšným. Pokračovalo připojování 
nových odběratelů tepla na síť centrálního zásobování. Připojeny byly např. lokality zejména 
v Horním Maršově a Mladých Bukách – Kalná Voda, kde bylo připojeno na 160 nových 
odběratelů. Rovněž byla převzata obsluha parní sítě v Janských Lázních, která byla dříve 
zajišťována dodavatelsky. 
 Riziko, že bude Trutnov bez potřebného tepla (jak to v listopadu postihlo Hradecko  
a Pardubicko), Trutnovu nehrozí. Zhruba osmi tisícům domácností v regionu nehrozí 
v případě havárie poříčské elektrárny, že by byly bez tepla. Informoval o tom v Krkonošských 
novinách v reakci na výpadek opatovické elektrárny ředitel EPO Jan Žižka: „V areálu 
trutnovské elektrárny je záložní zdroj, který je stavebně oddělen od nových fluidních kotlů. 
Ten je připraven plně převzít dodávky páry v případě havárie či poruchy na fluidních kotlích. 
 Elektrárny Poříčí zásobují teplem na 8000 domácností v Trutnově, Úpici, 
Suchovršicích, Radvanicích, Mladých Bukách, Svobodě, Janských Lázních a Horním 
Maršově. 
 Dodávka elektřiny v trutnovském regionu není přímo závislá na výrobě v poříčské 
elektrárně. Distribuci zajišťuje Východočeská energetika a ta může nakupovat elektřinu  
i u jiných výrobců. 
 
  Rok 2002 byl pro EPO II rokem nadvýroby. V tomto roce bylo vyrobeno 681 771 
MWh, což je 137,2% plánu. Přestože nadvýroba byla v letních měsících a najížděly se  
tři stroje, byla splněna norma na spotřebu energie v palivu z plánované 12,0936 GJ/MWh  
na 11,9541 GJ/MWh., plnění na 98,85%. Tyto dobré výsledky zajistil stabilní provoz 
fluidních kotlů. Účinnost těchto kotlů byla v průměru 93%. Nedopal v úletovém popílku  
se pohyboval kolem 4%. 
  V roce 2002 najely kotle K7:8052 a K8:8042 provozních hodin. Účinnost kotlů K3  
a K4 byla za uplynulý rok 78%. Účinnost turbin na strojovně byla 42,87%. Tento výsledek 
patří k nejlepším na strojovnách akciové společnosti. 
 V průběhu roku se vyskytly některé závažnější poruchy primárních tepelných 
napáječů, které znamenaly omezení dodávek tepla. Šlo např. o dvě poruchy parovodu 
Krkonoše (netěsný svar pevného bodu na potrubí DN 600 v úseku za nádražím Kalná Voda  
a obdobná porucha na potrubí DN 500 ve Svobodě – v obou případech se jednalo o nekvalitní 
sváry z výstavby parovodu), dále dvě poruchy horkovodu Trutnov (netěsnost potrubí DN 350 
v protlaku pod silnicí Kladská ul. a netěsnost kalníku za autobazarem v Poříčí – obě poruchy 
byly způsobeny vnější korozí. 
 Rok 2002 byl ve znamení výročí založení akc. společnosti. K této příležitosti byl 
uspořádán Den otevřených dveří v květnu. 
 Ke konci minulého roku proběhl proces, který vedl k předložení nabídek na koupi 
Teplárny Dvůr Králové a Teplárny Náchod od vybraných subjektů. V současné sobě se 
připravuje mimořádná valná hromada ČEZ, kde by mělo dojít ke schválení prodeje TNÁ 
firmě Harpun ČR, s.r.o., která byla založena německou firmou Harpun AG. Co se týče TDK, 
představenstvo rozhodlo nepřijmout předložené nabídky a provést další kolo „výběrového 
řízení“ na kupce zdroje, které by mělo být ukončeno do poloviny roku 2003. V případě, že 
tento proces bude úspěšný, povede ke zvýšeným nárokům na výkonnost činností v EPO II. 
 Proces reintegrace energetiky ČR je ve fázi, který je v rukou Úřadu pro hospodářskou 
soutěž. ČEZ, a.s. se odvolal proti jeho rozhodnutí z prosince minulého roku a v současné době 
se čeká jeho postoj k této záležitosti. Toto rozhodnutí má  významný dopad na budoucnost 
ČEZ, a.s. a proto vedení EPO věří, že bude mít pozitivní dopad nejen pro akciovou 
společnost, ale i pro energetiku České republiky. 



 
Vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 Vodovody a kanalizace, a.s. Trutnov si vedly i v roce 2002 úspěšně. Kladný výsledek 
se projevil jako v ekonomické, tak i v provozní části, kde došlo ke stabilizaci výše odběru 
pitné vody zákazníky a hlavně ke snížení ztrát v trubní síti. V zásobování pitnou vodou 
nedošlo k žádným vážným výpadkům a poruchy na trubní síti, i přes jejich zvýšený počet, 
byly likvidovány průběžně. 
 Rekonstrukce a investice byly zaměřeny jednak na řešení potřeb provozů a požadavků 
měst a obcí, jednak na dokončení další etapy rekonstrukce a výměny části technologie  
na čistírně odpadních vod v Trutnově. Kolektiv pracovníků je stabilizovaný s optimálním 
početním stavem na jednotlivých provozech. 
 Hospod. výsledek 2 981 tis. Kč. Vodné 2 234 m3 (v tis.). Vodné 39 751 Kč (v tis.). 
Stočné 2 899 m3 (v tis.), 27 009 Kč (v tis.). Voda vyrobená 4 041 m3 (v tis.). 
 Provoz vodovodů byl ve znamení dalšího snižování ztrát vody a další automatizace  
a zpřesňování měření vyrobené vody její dodávky. 
 Výroba vody – Trutnov (v tis. m3) 3 297 (o 282 méně než 2001), Svoboda 744 (o 120 
méně než 2001). Voda fakturovaná 2 234 (46), ztráty 1 0263 (- 290). 
 Odstraněných poruch bylo v roce 2002: na přípojkách Trutnov 36, Svoboda 64.  
Na řadech do DN 200 mm 89 Trutnov, 69 Svoboda. Na řadech nad DN 200 5. Vyměněných 
vodoměrů v provozech Trutnov a Svoboda 1 126. 
 
 Kvalita vyrobené a dodávané vody zajišťuje laboratoř se sídlem na ČOV (čistička 
odpadních vod) Bohuslavice. Kromě skupinového vodovodu VAKu spadají do její kontrolní 
činnost další malé vodovody Babí, Voletiny, Libeč a Studenec. Odebráno celkem 203 vzorů 
pro chemický, 282 pro mikrobiologický a 53 pro biologický rozbor. Nevyhovělo 5, 21,  
4 vzorků. 
 Laboratoř zajišťuje i kontrolu významných zdrojů napojených na kanalizaci, kontrolu 
funkce čistíren a technologických procesů čištění. V roce 2002 bylo zpracováno 895 vzorků 
odpadních vod – pro cizí zákazníky 284 vzorků. 
 ČOV Bohuslavice čistí odpadní vody z kanalizačního sběrače Janské Lázně-Trutnov-
Bohuslavice. Vyčištěno tu bylo 7 726 850 m3 odpadních vod. Odpadní vody vypouštěné  
do recipientu splňují limity. 
 V roce 2002 bylo na ČOV zachyceno 119 t shrabků, 60 t písku a štěrku. Celkem  
1 320 t lisovaného kalu v průměrné sušině 27,5% bylo předáno zeměď. závodu v Hajnici 
k aplikaci na zemědělské pozemky. Vyprodukováno bylo 184 669 m3 plynu z mezofilního 
vyhnívání, který byl využit k výrobě el. energie a následné teplo k vyhřívání vyhnívacích 
nádrží. 
 
 Na financování investiční výstavby bylo z vlastních zdrojů použito 22 870 tis. Kč. 
Z jednotlivých akcí: ČS Červený kopec 169 tis. Kč, ČOV-administrativní budova Trutnov 
561, vodovod Voletinská 107, kanalizace Břečtejnská 228, ČOV Trutnov-rekonstrukce 
usazovacích nádrží 8 663, ČS Sluneční stráň 140, rekonstrukce objektu ve Vodní ulici čp. 18 
1 388, rekonstrukce manipulačního uzlu ve Volanově 140, kanalizace v ul. B.Němcové  
123 tis. Kč. 
 
Vodné a stočné 
 
 Na tržbách z výrobní a nevýrobní činnost se nejvíce podílí vodné 54,5%, stočné 37%. 
V Trutnově 1 735 m3 a 2 492 m3 s tržbou 54 166 tis. Kč. 



 Přehled fakturovaných cen vodného a stočného za 1 m3 bez DPH od 1.1.02: 
Domácnost vodné 17,90 Kč, stočné 9,34 Kč, ostatní vodné 17,90 Kč, stočné 9,34 Kč,  
jak tomu bylo v Trutnově a v obcích zásobovaných a odkanalizovaných a.s. VAK. 
Janské Lázně: vodné 210 tis. m3, stočné 206 tis. m3, tržby 5 592 tis. Kč. 
Svoboda n.Ú.: vodné 125 tis. m3, stočné 107 tis. m3, tržby 3 223 tis. Kč. 
Mladé Buky: vodné 110 tis. m3, stočné 62 tis. m3, tržby 2 503 tis. Kč. 
Horní Maršov: vodné 53 tis. m3, stočné 33 tis. m3, tržby 1 236 tis. Kč. 
 
 V rámci investic ve vlastní režii byly realizovány zejména následující akce. Trutnov – 
rekonstrukce manipulačních uzlů a přípojek, Mladé Buky – manipulační uzel, rekonstrukce 
prameniště Rýchory a Babí, Svoboda n. Úpou – manipulační uzly, ČOV-rozšíření čerpací 
stanice. 
 
 Koncem září zrušila OHS Trutnov zákaz používání vody k pitným účelům, mytí  
a vaření ve Starém Rokytníku. Vodovod tu je napojen na veřejný zdroj společnosti Farmers – 
někteří obyvatelé jsou odkázáni na vlastní studny. Informace o zákazu vinou a.s. Farmers byla 
ale nedostatečná. 
 V horkých dnech konce srpna a začátkem září byla spotřeba vody nejvyšší (zalévání 
zahrádek, bazény). Vodohospodáři však žádné závažné problémy se zásobováním pitnou 
vodou neměli. 
 
Transport, s.r.o. 
 
 Z činnosti Transport Trutnov, s.r.o., v roce 2002. 

Transport Trutnov zajišťuje svoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu. 
Svozová oblast zahrnuje na 60 000 obyvatel, 30 měst a obcí – služby pro Trutnov, Pec pod 
Sněžkou, Janské Lázně, Svobodu nad Úpou, Horní Maršov, Malou Úpu, Mladé Buky, Žacléř, 
Královec, Bernartice, Lampertice, Zlatou Olešnici, Jívku, Radvanice, Chvaleč, Havlovice, 
Libňatov, Hajnici, Kohoutov, Staré Buky, Pilníkov, Vlčice, Dolní Kalnou, Hostinné 
(částečně), Kocbeře (částečně), pouze tříděný odpad – Vrchlabí, Lánov, Horní Olešnici, Dolní 
Olešnici, Prosečné a Rudník. 
Vozový park: čtyři vozy bobr press, tři kont. nosič avia, jeden kont. nosič liaz, jeden bobr 
kuka.  
Množství zlikvidovaného odpadu Trutnov: 6 421 t komunálního odpadu, 69 t plastu, 100 t 
papíru, 103 t skla, 93 kg zářivek, 22 t (530 ks) lednic, 7,5 t barviv, 7 t autobaterií, 21 t 
televizorů, 470 t objemného odpadu. 
 
Sběrný dvůr 
 
 V roce 2003 má dojít k přemístění sběrného dvora odpadu. Současný sběrný dvůr 
v areálu Městského bytového podniku Trutnov nesplňuje legislativní požadavky v oblasti 
prevence vzniku požáru. 
 Nový sběrný dvůr by měl být zřízen v Dolním Starém Městě, v části areálu, kde 
v současné době provozuje výkup kovového materiálu firma Comet. 
 
 Transport Trutnov zaměstnával tři TH pracovníky, osm řidičů, osm závozníků, 
jednoho pracovníka pro obsluhu sběrného dvora. Fluktuace pracovníků je minimální. 
 Tržba v roce 2002 činila 28,5 mil. Kč. Zisk před zdaněním 2,8 mil. Kč. 
 Investiční náklady firmy směřují hlavně do nákupu odpadových nádob a svozové 
techniky. 



 
Odpadové hospodářství 
 
 Zavedení kapitačního způsobu plateb za odvoz komunálního odpadu se osvědčil  
a proto potrval. „Systém nám ukazuje, že je nyní méně černých skládek, máme po městě více 
sběrných nádob a lidé již méně pálí odpad,“ uvedl starosta Adamec. Společnosti Transport, 
která svoz zajišťuje, platí město práci fakturačně. Poplatky pro občany se v roce 2002 
nezvyšují – od ledna platí každý 26 korun na hlavu a měsíc. 
 Smlouvu se společností má město na deset let již od roku 1995. Občané si v Trutnově 
platí i třídění odpadu. I to se zlepšilo přes obavy, že lidé přestanou sběr separovat. Z nádob  
na separovaný sběr mizí komunální odpad. 
Způsob úhrady. 
 Změna v roce 2002 nastala ve způsobu úhrady poplatku. Vyhláška umožňuje odvedení 
poplatku za celou domácnost najednou společným zástupcem a obdobně připouští možnost, 
aby za bytový nebo rodinný dům odvedl poplatek správce nebo vlastník domu. 
 Další změnou je zavedení sankčních opatření podle Aleny Troblové, která má  
na finančním odboru MěÚ poplatky za komunální odpad na starosti. Datum splatnosti je třeba 
dodržovat – do 25 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí – do 25.1., 25.4., 25.7.  
a 25.10. 
 Finanční odbor MěÚ spravuje výše uvedený poplatek, ale neřídí společnost Transport, 
ani její zaměstnance. Sídlo společnosti je v areálu Bytového podniku Trutnov na Polské ulici. 
 
Smlouvy se živnostníky 
 Souhlas s uzavíráním smluv se živnostníky na využití systému stanoveného městem 
Trutnov o nakládání s komunálním odpadem odsouhlasila RM 2. ledna 2002. Uzavíráním 
výše uvedených smluv je pověřen vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 
 Toto opatření bylo zavedeno proto, že někteří živnostníci (fyzické osoby) využívají 
systému nakládání s komunálním odpadem pro občany. Cena za tuto službu se sjednává 
v paušální roční výši 150 Kč za jednu osobu v provozovně zaměstnanou či podnikající. 
 
Sběrný dvůr 
 V dubnu 2002 uplynulo už šest let trvání sběrného dvora, v němž se občané mohou 
zbavit (bez poplatku) nepotřebných spotřebičů a dalších předmětů. Na provoz sběrného dvora 
dozírá Miroslav Šafařík. 
 Sběrný dvůr je otevřen v pondělí od 13 do 17, ve středu od 7 do 11, v pátek  
od 13 do 17, v sobotu od 8 do 11 hodin. 
 Co lze přivézt do sběrného dvora? Staré pračky, sporáky, televizory, kovové předměty, 
radia, autobaterie, pneumatiky, plechovky se starými barvami. Také i propadlá léčiva. Vše je 
tu tříděno. Některý sběr končí v obrovském kontejneru, který je tu vlastně na všechno, co se 
třídit nedá. 
 
 Ve sběrném dvoře se dá najít i mnoho potřebného a stále funkčního. Chodí sem podle 
vyjádření M.Šafaříka různí zájemci, jimž chybí ke spotřebičům třeba již nevyráběné 
součástky. Lidé sem donášejí např. i sedací soupravy, gauče, lyže, bicykly i různé oblečení, 
které by patřilo do sběren Červeného kříže. Cestu sem najdou i sběratelé různých předmětů, 
např. starých rádií. 
 Trutnov patří mezi města s nejnižším poplatkem za odvoz komunálního odpadu  
„na hlavu.“ Počet neplatičů je nízký – je jich jen několik desítek. 
 
 



 
Osvětlení města 
 
 V roce 2002 byla firma Petr Štěpánský, Štěpánský a Fišer, Spojenecká 68 i nadále 
správcem sítě veřejného osvětlení města Trutnova a přidružených obcí. Zaměstnávala  
18 pracovníků. 
 V roce 2002 provedla tyto rekonstrukce a nové osvětlení: 
1. Nové veřejné osvětlení u kruhového objezdu u Kauflandu včetně nasvícení fontány.  
2. Parkoviště a přilehlé prostory kolem zimního stadionu. 3. Montáž nového osvětlení ve 
Voletinách směrem ke statku. 4. Montáž nového osvětlení na autobusovém nádraží. 5 Montáž 
nového osvětlení v ulici Úpské nábřeží v jeho části od ulice Lomní k mostu. 6. Montáž 
nového osvětlení na parkovišti Na Struze. 7. Montáž nového osvětlení na parkovišti v ulici 
Tovární. 8. Montáž nového osvětlení za hřbitovem v Horním Starém Městě. 9. Montáž 
nového osvětlení v ulici Dolnoměstská. 10. Rekonstrukce osvětlení v ulici Skřivánčí.  
11. Nasvícení přechodů pro chodce v ulici Husitská. 
 Dále firma prováděla řadu drobných rekonstrukcí a rozšíření veřejného osvětlení  
o jedno světelné místo – podle finančních možností města. Tyto akce byly prováděny jak 
v městě samotném, tak i v přilehlých obcích Starý Rokytník, Voletiny, Libeč, Lhota  
u Trutnova, Nový Rokytník, Střítěž a Volanov. 
 Firma odstraňuje také co nejrychleji závady na osvětlení města po ohlášení firmě nebo 
městské policii. 
 
Východočeská plynárenská, a.s. 
 
 Z působení Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové, závod Dvůr Králové, 
služebna Trutnov v roce 2002: 
 V dubnu došlo k reorganizaci společnosti. Tímto úkonem došlo ke změně působnosti 
správy plynárenských zařízení. V Trutnově vznikl tzv. Mistrovský okrsek VČP Trutnov, 
jehož působnost se rozšířila krom stávajících lokalit Trutnov, Pilníkov a Vlčice o správu 
plynárenských zařízení v lokalitách Červený Kostelec, Rtyně, Batňovice, Malé a Velké 
Svatoňovice, Úpice, Žacléř, Svoboda n.Ú., Janské Lázně, Pec p. Sněžkou, Malá a Velká Úpa, 
Černý Důl, Čistá, Rudník, Čermná a Hostinné. 
 Rok 2002 nebyl charakterizován v Trutnově žádným velkým nárůstem sítí. 
Realizovalo se zde pouze několik menších staveb, které rozšířily místní síť v ul. Do Polí 
v lokalitě Bojiště, v ul. Kiesewettrově na Červeném kopci a v ulici Na Vrchu poblíž náměstí. 
 MO VČP, a.s. má ve správě v lokalitě Trutnov 31.844 km STL plynovodů, 28.901 km 
NTL plynovodů, 919 ks tj. 70735 km TTL pl. přípojek a 744 ks, tj. 8.463 km STL  
pl. přípojek. V MO VČP, a.s. lokality Trutnov je evidováno 295 odběratelů v kategorii 
maloodběratelů, 7.9025 odběratelů a 6 odběratelů v kategorii velkoodběr. Spotřeba plynu  
za rok 2002 dosáhla výše 7 670 530 m3 zemního plynu. (Vedoucím Mistrovského okrsku je 
Martin Chlum.) 
 
 



4. Stavebnictví, komunikace 
 
Odbor výstavby (silniční hospodářství a dopravy) 
 
 Přehled významnějších komunikačních staveb na území města Trutnova, na které 
vydal zdejší speciální stavební úřad odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství  
a dopravy, stavební povolení, rozhodnutí o předčasném užívání a kolaudační rozhodnutí  
o povolení trvalého užívání v roce 2002 (podle zpracování Antonína Huťky): 
1.Parkoviště, chodníky, pojížděné chodníky 3. ZŠ Komenského 399 v rámci stavby 
„Rekonstrukce, dostavba a sportovní plochy 3. ZŠ (bude zřízeno parkoviště s 35 stáními,  
pro návštěvníky sport. haly s 15 stáními pro osobní auta a 2 stáními pro autobusy (obě 
přístupná pro veřejnost), dále 10 parkovacích míst naproti staré tělocvičně v ul. Prokopa 
Holého. 
 Investorem (I) město Trutnov. Stavební povolení (SP) 20.9.2000. Stavba dosud 
nedokončena v rozsahu stavebního povolení. 
2.Rekonstrukce komunikace Hornoměstská na Středním a Dolním Předměstí v rozsahu 
provedení rekonstrukce dvoukruhové obousměrné místní pozemní komunikace v úseku  
od křižovatky s ulicí Fritzovou po konec křižovatky s ulicí Dolnoměstskou a Poříčskou 
v délce 376 m. 
 Investorem město Trutnov, stav. povolení 1.3.2002. Dosud nezahájeno, lhůta  
pro dokončení 31.12.2003. 
3.Parkoviště v ulici Tovární (HSM) s kapacitou 24 park. stání, z toho 2 pro vozidla zdravotně 
postižených. Investorem město Trutnov, stav. povolení 15.3.2002, kolaudační povolení 
31.7.2002. 
4.Úprava vjezdu k čerpací stanici PHM Benzina v Náchodské ulici jednostranným  
a jednosměrným dopravním napojením silnice I/16 v ulici Polské. Investorem Benzina, a.s. 
Praha. Stav. povolení 27.6.2002, kolaud. rozhodnutí 21.11.2002. 
5.Most před Úpu v ul. Lomní a rekonstrukce části místních komunikací v ul. Lomní, Úpské 
nábřeží a Svažité (železobetonový jednopolový silniční most, parkoviště, cyklostezka, 
autobusová zastávka. Investor město Trutnov, stav. povolení 25.9.2001. Stavba dokončena 
(ještě některé nedodělky). 
 

                                           
 
6.Most před Úpu u nádraží ČD – 1. etapa. V rozsahu vybudování nového mostu s místní 
komunikací od křižovatky ulic Úpské nábřeží a Nádražní po nově vybudovanou okružní 
křižovatku v ulici Horské (u Delvity). Investor město Trutnov, stav. povolení 4.6.2001. 
Předčasné užívání povoleno 30.8.2002. Stavba dokončena. 



7.Most u nádraží – 2. etapa zahrnuje stavbu okružní křižovatky včetně chodníků, veř. 
osvětlení aj. Investorem město Trutnov, stav. povolení 24.8.2001, předčasné užívání povoleno 
30.8.2002 
 

     
 
8.Statické zajištění hradeb a rekonstrukce místních komunikací v ul. Vězeňská a Na Vrchu 
(schodiště a stabilizace svahu – komunikační propojení pro pěší z ulice Barvířská před  
ul. Hluboký Příkop do ul. Na Vrchu, veřejné osvětlení  v obou ulicích – 8 svítidel). 
Investorem město Trutnov, stav. povolení 8.10.2001, kolaudační rozhodnutí 21.3.03 
 

     
 
9.Rekonstrukce místní komunikace ulice Vlčické v HSM v úseku od křižovatky se silnicí 
III/01415 po křižovatku s místní komunikací v ul. Horské v délce 350 m v I. úseku po přejezd 
ČD a v délce 97 m II.úseku od přejezdu ČD po konec úprav. Investorem město Trutnov, stav. 
povolení 25.11.2002, předčasné užívání povoleno 27.12.2002. 
 

     
 



10.Rekonstrukce místní komunikace v ulici Úpské nábřeží v úseku od ulice Lomní  
po stávající Špitálský most u okružní křižovatky na začátku ul. Polské v délce 317,332 m 
v proměnlivé šířce (zřízeny mj. parkovací plochy pro 58 stání pro os. auta). Investor město 
Trutnov, stav. povolení 16.9.2002, předčasné užívání povoleno 3.12.2002. 
 

                                       
 
11.Zastřešení a úpravy autobusového nádraží v rozsahu komunikační části stavby a veřejného 
osvětlení v Horské ulici. Předmětem stavby je nová výjezdová komunikace z ul. Horské 
s asfaltobetonovým krytem, nový nástupní ostrůvek na straně u ul. Horské a zúžení 
stávajícího přilehlého nástupního ostrůvku s úpravami mezilehlé vozovky, novou vstupní 
plochu u vjezdové komunikace a na ni navazující přístupy z Horní Promenády. Zřízeno i nové 
parkoviště pro 8 vozidel Taxi s vjezdem z ul. Horské. Investor město Trutnov, stav. povolení 
12.8.02, předčasné užívání povoleno 13.12.2002. 
12.Domov důchodců – Humlův dvůr v rozsahu komunikační části stavby komunikace 
(parkoviště a chodníky). Předmětem stavby je nová obslužná vozidlová komunikace 
s asfaltobetonovým krytem s napojením na přístupovou vozovku k ZŠ a novou obslužnou 
komunikaci s parkovištěm pro 32 os. aut na jižní straně objektu DD (z toho 4 místa  
pro imobilní) s napojením na místní komunikaci ul. R. Frimla. Dále je řešeno nové parkoviště 
na severní straně objektu DD pro 15 os. aut s napojením na přístup. komunikaci k ZŠ. 
Investor město Trutnov, stav. povolení 30.9.2002. 
13.Technická infrastruktura – Červený Kopec II. etapa v rozsahu novostavby místních 
komunikací včetně součástí pro navrhovanou zástavbu území. Investor město Trutnov, stav. 
povolení vydáno 13.11.2001. Předčasné užívání povoleno 4.12.2002 pro stavební objekt SO 
02 – část komunikace v ul. Kiesewettrova pro 3 rod. domky. 
 

     
 
14.Přeložka místní komunikace a směrová úprava silnice I/14. Stavba obsahuje novostavbu 
místní komunikace, obousměrné, dvoukruhové, spojující silnici I/14 v ulici Náchodská 



(začátek úprav) s komunikací v ul. Benešově (konec úprav) v délce 141,90 m. Investor město 
Trutnov, stav. povolení 21.6.1989. Kolaudační rozhodnutí 24.1.2003. 
15.Oprava ul Erichova, příjezdová komunikace k Akropoli, Dolní a Horní Staré Město) 
v délce 126 m. Investor město Trutnov. Sdělení k ohlášení stavebních úprav 10.4.2002. 
Dokončeno v 7/2002. 
16.Oprava krytu vozovky v ul. Moravská (HSM) v úseku od křižovatky s místní komunikací 
v ul. Dlouhé u čp. 195 po čp. 364 – délka úprav 65 m. Investor město Trutnov. Sděleni 
k ohlášení stav. úprav 17.5.2002. Dokončeno v 6/02. 
17.Oprava chodníku v ul. Hluboký Příkop a úprava plochy na pozemku st. p. č.250/2 v ul. 
Barvířské. Investor Město trutnov. Sdělení k ohlášení stav. úprav 7.6.2002. Dokončeno  
v 8/2002. 
 

                                          
 
18.Rekonstrukce chodníků v ul. Náchodské a v ul. Ječné v Poříčí u byt. domů čp. 445, 444, 
443 a 442 v rozsahu 245 m2. Investorem město Trutnov. Sdělení k ohlášení stav. úprav 
17.5.2002. Dokončeno v 6/2002. 
19.Oprava chodníku v ulici Přádelnické u byt. domů čp. 512 a čp. 418 v rozsahu 140 m2. 
Investor město Trutnov. Sdělení k ohl. stav. úprav 21.6.2002. Dokončeno v 7/2002. 
20.Oprava chodníku v ulici Žižkova od objektu čp. 458 po objekt čp. 210. Investor město 
Trutnov. Sdělení k ohlášení stav. úprav 21.6.2002. Dokončeno v 8/2002. 
21.Oprava chodníku v ul. Náchodské (Poříčí) od objektu čp. 446 po křižovatku s ul. 
Voletinskou. Investor město Trutnov. Sdělení k ohláš. stav. úprav 22.7.2002. Dokončeno 
v 8/2002. 
22.Rozšíření místní komunikace v ul. Prokopa Holého od čp. 467 po čp. 443 pro zřízení 
podélného stání os. aut. Investor město Trutnov. Sdělení k ohl. stav. úprav 14.8.2002. 
Dokončeno v 10/2002. 
23.Oprava chodníku v ulici Prokopa Holého od čp.419 po čp. 421. Investor město Trutnov. 
Sdělení k ohlášení stav. úprav 7.10.2002. Dokončení v 11/2002. 
 
Repare, s.r.o. 
 
Repare Trutnov, s.r.o., Mladobucká ul. 105 se zabývá opravou komunikací 
 V roce 2002 byla prováděna převážná část prací v okrese Trutnov, dále pak 
v Královéhradeckém kraji, např. v Hradci Králové. Hlavní druhy výsprav komunikací 
spočívaly ve výspravě obalovanou směsí, ve výspravě penetračním způsobem, ve výspravě 
strojem Schäfer RZS 14 000 a ve vodorovném dopravním značení. 
 Akce zabývající se opravou mostů, propustů a opěrných zdí: zpevnění svahu a oprava 
sesuvu v obci Debrné, oprava sesuvu v obci Vlčice, oprava propustu Babí, drobné stavební 
opravy pro město Hostinné. 



 V uplynulém roce firma Repare opravila skladovací halu, uzpůsobila ji na garážování 
sypačů, tahačů a ostatních mechanismů. Zřízena byla i nová vrata. Kromě drobných oprav  
na majetku byla vyměněna vstupní brána do areálu společnosti za bránu posuvnou. 
 Významným zlepšením strojového vybavení byl nákup tahače a repasovaného sypače. 
 V roce 2002 zaměstnávala firma průměrně dvacet pracovníků. Čistý obrat firmy činil 
37 mil. Kč (stejně jako v roce 2001). Jednatelem společnosti Repare je Miroslav Udatný. 
 
Odbor výstavby a životního prostředí 
 
 Odbor výstavby a životního prostředí vydal v roce 2002 celkem 1 878 rozhodnutí, 
z toho 92 územních rozhodnutí 272 stavebních povolení, 14 o demolicích, 4 ve věci nařízení 
úpravy a 30 o změnách způsobu užívání. Počet ohlášení stavebních úprav, drobných staveb  
a udržovacích prací 379. 
Bytový výstavba (počet bytových jednotek): 
Rodinné domy  23 zahájených  16 dokončených 135 rozestavěných 
Bytové domy   -   50   51 
Nástavby,přístavby a 
stav. úpravy RD  10   15   40 
      - „ -        BD  2   9   35 
V domech s peč.službou 
a domovech        -   12   42 
Výstavba bytů v nebyt. 
stavbách   1   3   26 
Byty získané stav.úpravou 
nebyt. prostor   24   15   18 
modernizace byt. fondu 63   41   125 
 
 
 
Rozsáhlejší stavby ve Vnitřním Městě: 
„Rekonstrukce objektu byt. domu (ve 3 byt. jednotkách) čp. 152 ul. Na Vrchu.“ Investor 
město Trutnov. SP vydáno 12/2001, 07/2002. 
„Stavební úpravy (rekonstrukce) býv. hotelu Varšava v Trutnově“ na polyfunkční dům –  
I.etapa, čp. 19., Krakonošovo náměstí. Investor manželé Vojtíškovi, Hradec Králové. KR 
(kolaudační rozhodnutí) 09/2002. 
 

     
 

Rozsáhlejší stavby na Středním Předměstí, ve Lhotě a ve Voletinách: 



„Zastřešení a úpravy autobusového nádraží v ul. Horská,“ Investor město Trutnov. SP vydáno 
08/2002. 
„Fontána v okružní křižovatce v ul. Horská – Čsl .armády.“ Investor město Trutnov, SP 
06/2002. 
 

       
 

         
 
„Stavební úpravy a dostavba prodejního centra Autostyl Trutnov.“ KR 07/2002. Investor 
Autostyl, s.r.o., Horská 579. 
„Fontána v okružní křižovatce v ul. Horská – Čsl. armády.“ Investor město Trutnov. 
Předčasné užívání (PÚ) 09/2002. 
  

Rozsáhlejší stavby na Dolním Předměstí, v Poříčí, Bohuslavicích a Adamově: 
„Stavební úpravy střechy“ objektu ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého 38. Investor město Trutnov,  
SP vydáno 10/2002. 
„Skládka Trutnov – Kryblice II, 2.etapa“ (rozšíření skládky západním směrem). Investor 
Společnost Horní Labe, a.s., Bohuslavice 226. SP vydáno 04/2002. 
„Rekonstrukce závodu 41 Kara Trutnov 3“ – objekt SOLO v Náchodské ul. Investor Sport-
reality s.r.o., Strmá 523, provozovna Náchodská 530. Využití jako „Sportcentrum.“ SP 
vydáno 09/2002. 
„Sportocentrum“ I.etapa, Náchodská 530. Investor Sport-reality, Náchodská 530. Kolaudační 
rozhodnutí (KR) 09/2002. 
  

Rozsáhlejší stavby v oblasti Horního a Dolního Starého Města a v Libči: 
„Hala pro prodej a skladování autosoučástek,“ DSM, ul. Na Besedě. Jiří Šimůnek-BOS 
autodílny, Lomní 164. SP 05/2002. (Novostavba) 
„Prodejna nábytku a oprava autoskel“ (novostavba). Rostislav Joudal, Fritzova 882.  
SP 05/2002. 



„Stavební úpravy čerpací stanice PHM-JET,“ Dolní Staré Město, Horská. Conoco Czech 
Republic, s.r.o., Pekařská 14/628, Praha 5. SP 06/2002. 
  

Kolaudační rozhodnutí: 
„Stavební úpravy čerpací stanice PHM-JET,“ DSM, Horská. Conoco Czech Republic. KR 
09/2002. 
„Bytový dům 02 Trutnov, Horská“ (novostavba), investor město Trutnov. Bytové družstvo 
HSM. KR 05/2002. 
  

Rozsáhlejší stavby roku 2002 na Kryblici, ve Starém a Novém Rokytníku, ve Střítěži, 
Babí a Studenci: 
„Rekonstrukce kaple ve Studenci.“ Investor město Trutnov. SP 17.01.2002. 
„Sportovní areál Kryblice – hřiště pro baseball a fotbal“ – SO 05. Investor město Trutnov. 
Územní rozhodnutí 09.08.2001, SP 27.2.2002, předčasné užívání povoleno ze dne 24.7.2002 
do 24.7.2003. 
„PS 09 – energocentrum, TS+dieselagregát a havárie náhradního zdroje a TS“ (původní 
objekt TS 10 provozně technický objekt – energocentrum, TS a dieselagregát, součást stavby 
„Dokončení stavby Státní oblastí nemocnice v Trutnově“– 2.etapa“ (výměníková stanice, 
teplovody, plynovod, hlavní rozvodny, počítačová a telefonní síť, kanalizace). Během 
realizace stavby došlo k havárii dieselagregátu, která musela být neprodleně řešena jako 
samostatná stavba. Investor SONT, SP 29.8.2000, KR 27.2.2002. 
„Rekonstrukce části místní komunikace ul. Úpské nábřeží. Investor město Trutnov, ÚR 
04.03.2002. 
„Rekonstrukce objektu tenisového oddílu v Trutnově včetně horkovodní a kanalizační 
přípojky.“ Investor město Trutnov. SP 14.3.2002. 
„Rekonstrukce strojovny a starých šaten (1. a 2. etapa).“ Investor město Trutnov, SP 
30.04.2002. KR (kolaudační rozhodnutí) 20.11.2002. 
„Stavební úpravy a přestavba městského stadionu v Trutnově (včetně přípojek inž. sítí). 
Investor město Trutnov. ÚR 07.02.2002, SP 29.05.2002. 
 Součástí stavebního řízení byla zároveň změna úz. rozhodnutí, která se týkala zdroje 
tepla pro objekt tribuny namísto uvažované plynovodní přípojky a plynových kotlů bude 
řešena směšovací stanice umístěná v 1. NP objektu tribuny napojená na teplovodní potrubí 
z výměníkové stanice krytého bazénu. Výměníková stanice je napojena na soustavu 
centrálního zásobování teplem. 
„Stavební objekty SO 301 – úprava vodovodního řadu, SO 401 – přeložka kabelů, vypouštění 
bazénu.“ Investor město Trutnov. SP 26.09.2001. Předčasné užívání 02.01.2002. Kolaudační 
rozhodnutí 29.07.2002. 
 
 Rozsáhlejší stavby v oblasti Horní Předměstí, Bojiště a Volanov: 
„Trutnov-Bojiště, Dolníky, Dolce – odkanalizování.“ Úz. rozhodnutí 20.06.2002, investor 
město Trutnov. 
„Rekonstrukce kuchyně ZŠ V Domcích čp. 488 – 2. etapa.“ SP 17.06.2002. Investor město 
Trutnov. 
„Přístavba provozního objektu firmy autoškola Macejko u čp. 506 ul. Lipová.“ Kolaudační 
rozhodnutí 27.08.2002. Investor Macejko, s.r.o., Lipová 506. 
„Rekonstrukce a dostavba sport. plochy 3. ZŠ Komenského čp. 399.“ Vydávána postupná 
kolaudační rozhodnutí na samostatné objekty školy. Nejsou zkolaudované sport. plochy. 
Investor město Trutnov. 



„Polyfunkční dům, letní terasa a dětský koutek včetně nových přípojek inž. sítí a nového 
vjezdu v ul. Pražská.“ Vydané kolaud. rozhodnutí 17.07.2002. Investor Jaroslav Kočka, Nové 
Dvory čp. 362. 
„S0.05 Statické zajištění hradeb – oprava a zpevnění zdi za objektem čp. 47, Svatojanské 
náměstí – podél ul. Na Vrchu.“ Vydané SP a v prosinci kolaudace stavby. Investor Vladimír 
Urbanec, Kvíčala 233, Úpice. JUDr. Zuzana Volfová, Náchodská 353, Trutnov. JUDr. Milan 
Poprach, Voletiny 43. JUDr. Poplachová Hana, Voletiny 43. 
„Stavební úpravy SOU a U čp. 243 a stavební úpravy a nástavba čp. 212, Volanovská.“ 
Kolaudační rozhodnutí 20.12.2002. Investor SOU a U, Volanovská 243. 
„Rekonstrukce objektu čp. 277, ul. Žižkova se změnou užívání na Domov a Stacionář  
pro osoby s mentálním postižením.“ SP 25.11.2002. Investor Ústav sociální péče Hajnice  
čp. 46. 
 
Zimní údržba místních komunikací 
 
 Plán zimní údržby místních komunikací v Trutnově v zimním období let 2001-2002 
byl vyhodnocen koncem dubna 2002. Vyhodnocení vypracoval Ing. Zd. Jaďuď. 
 
Průběh počasí a jeho důsledky 
Pohotovost dispečerů na zimní údržbu byla vyhlášen 20.11.2001. Zimní počasí začalo 21.11., 
kdy došlo k prvnímu výjezdu mechanismů – důvodem sněžení a námraza na vozovkách. 
Vydatněji začalo sněžit až ve druhé a třetí dekádě prosince. Teploty kolem -10 stupňů C. 
Koncem měsíce sněhová kalamita – na chodnících a komunikacích sněhové jazyky a závěje. 
V lednu se střídaly dešťové přeháňky se sněžením – náledí. Únor teplotně proměnlivý – větší 
spad mokrého sněhu koncem měsíce. V březnu ustálené počasí s teplotami nad nulou. 
Pohotovost dispečerů ukončena 31.3.2002. 
 Zimní období 2001/02 bylo mimořádně dlouhé a nepříznivé. Spad mrznoucích srážek 
a sněžení v prosinci způsobilo abnormální nároky na posypové materiály, hlavně na sůl a drť, 
a zároveň na mechanismy zimní údržby. Při úklidu a odstraňování sněhových bariér pomáhalo 
až 10 organizací vybavených potřebnou technikou. (Rozšiřování chodníků  v prosinci stálo 
150 tis.  a odvoz sněhu na 266 tis. Kč. V únoru se už situace stabilizovala. 
 Mimořádně dlouhé trvání zimního období vedlo k zvýšeným nárokům na pohonné 
hmoty a mzdové náklady – přesčasové hodiny. Důsledkem byly i poškozené komunikace  
a chodníky. 
 Spotřeba posypových materiálů v zimním období: 328,7 t soli, 642,6 t drti a 56 695 l 
solenky. 
 Údržba komunikací se prováděla pluhováním čtyřmi traktory s radlicí a třemi nákl. 
auty. Na výpomoc bylo stabilně nasazeno šest smluvních traktorů a jeden nakladač. Údržba 
chodníků se prováděla čtyřmi multikárami. Jeden stroj na údržbu chodníků Gazoline je 
vybaven sněhovým rotačním koštětem a nástavbou sypače s nastavitelným dávkováním. 
Mechanismy vyjížděly 81 dnů – nejvíce v prosinci 29 a v lednu 29. 
 Náklady na zimní údržbu si vyžádaly 4 399 993 Kč (loni 4 mil. Kč). 
 
Správa a údržba silnic 
 
 O silnice II.a III. třídy okrese se stará trutnovská Správa a údržba silnic – jde o I/16 
z Dolní Kalné na Královec, I/14 od Vrchlabí přes Rudník a Trutnov na Rtyni a 1/37 
z Trutnova do Kuksu. Provádí na nich základní letní a zimní údržbu. Náročnější akce zadává 
podle výsledků výběrového řízení např. Stavbám silnic a železnic Hradec Králové, Silnicím 
Trutnov a Repare Trutnov. Na 200 km uvedených silnic bylo vynaloženo asi 18 mil. korun. 



 Celoroční obrat SÚS v roce 2002 se pohyboval kolem 100 milionů. S a ÚS Trutnov 
zaměstnávala v průměru 96 až 98 pracovníků – v zimě více, kolem 105. Na techniky připadá 
22 míst. Průměrný plat pracovníků SÚS je přibližně 11.500 Kč. V roce 2002 došlo k navýšení 
o 7,5%. 
 Zimní údržba probíhala od 1.11.2001 do 15.3.2002. Nebyla zdaleka tak náročná jako 
předchozí. To umožnilo následné ošetření silnic s menšími náklady. 
 Škvára jako posypový materiál byla prakticky vyřazena. Využívá se především písku  
a drtě, která se dováží z Lánova. Asi 250 km silnic se ošetřuje chemicky – za zimu se 
spotřebuje asi 3000 tun soli (dovoz z Polska) ve formě 22% roztoku, tzv. solanky. Na okrese 
má každé ze tří středisek (Trutnov, Dvůr Králové a Vrchlabí) skladovací prostory pro 800 t 
soli. 
 Použitá drť nepřichází po zimě nazmar – shrabuje se a znovu využívá. 
 Z velkých akcí roku 2002: Zahájena byla rekonstrukce silnice – průtah přes Batňovice 
nákladem 7 milionů. Vyměňuje se kamenná dlažba, kostky, za asfaltovou. 
 Trutnovské středisko SÚS čeká v roce 2003 vylepšení ve vytápění. Nákladem  
1,5 milionu korun bude provedena jeho rekonstrukce – výměna parovodního, převážně 
povrchového vedení (ztráty tepla!), na horkovodní. 
 Ředitelem SÚS Trutnov je Dušan Petřík. 
 
Silnice Hradec Králové, odštěpný závod Trutnov 
 
 V roce 2002 realizovaly Silnice Hradec Králové, odštěpný závod Trutnov následující 
stavby: 
 Oplocení parkoviště Za Komínem v HSM. Investorem město Trutnov. Termín 
realizace 10.4.-7.6. Cena 144.445 Kč. 
 Zpevněná plocha u Velkoobchodu Mečíř. Investorem Velkoobchod Mečíř. Termín 
realizace 2.5.-8.5.. Cena 734.233 Kč. 
 Rekonstrukce přístupových cest – Stadion I. Investor město Trutnov. Termín realizace 
20.6.-17.10.. Cena 7,134.852 Kč. 
 Parkoviště u Autostylu. Investorem Autostyl Trutnov. Termín realizace 6.6.-30.6. 
Cena 350.000 Kč. 
 Oprava chodníků sídliště Zelená louka. Investorem Strabag, Rychnov nad Kněžnou. 
Termín realizace 22.8.-13.9.. Cena 307.621 Kč. 
 Zpevněné plochy v areálu DOPS. Investorem DOPS, s.r.o. Trutnov. Cena této akce 
525.673 Kč. Termín realizace 9.10.-15.11.2002 (Vedoucí oddělení přípravy odštěpného 
závodu ing. Pavel Kopřiva.) 
 
BAK a.s. 
 
 Z výroční zprávy stavební společnosti BAK: Rok 2002 byl významný rozjezdem 
realizace developerských bytových projektů a jejich zajištěním s výhledem i pro rok 2003. 
Byl významný také dalším rozšířením prodejní sítě společnosti Stavebniny Nypro a.s. Hradec 
Králové. Zejména však potvrzením stanoveného trendu v posilování finanční samostatnosti 
BAK i celé skupiny. 
 I výsledky roku 2002 potvrzují pokračující konjunkturu českého hospodářství z let 
2000 a 2001. Jsou velmi dobré. Splněny byly všechny cíle, jak je představenstvo společnosti 
pro tento rok stanovilo. Firma se výrazně posunula dopředu a pokročila v přípravě na přechod 
do podmínek, které čekají české stavebnictví po vstupu ČR do EU. 
 V čele BAKu je generální ředitel Jaroslav Rufer, který je i předsedou představenstva. 
Odštěpné závody jsou kromě Trutnova v Jablonci n. Nisou, Hradci Králové a Praze. 



 K 31.12.2002 zaměstnával BAK 710 pracovníků (198 THP, 512 dělníků) – ve věku  
do 25 let 61, nad 55 let 117. Vysokoškolské vzdělání má 55, SOU 424, základní vzdělání 56. 
 Odštěpný závod 02 Trutnov je složen z 19 výrobních a službových středisek, která 
zajišťují provádění pozemních, průmyslových a inženýrských staveb. Dále závod provádí 
zemní práce a demolice, výstavbu antén pro sítě GSM, nákladní a osobní dopravu, těžbu  
a zpracování kamene, půjčování věž. jeřábů a stavebních strojů, elektroinstalace a řízení 
vodárenských soustav. Specializací je beranění stěn vysokofrekvenčním beranidlem 4RF. 
 Z nejvýznamnějších zakázek roku 2002: Rekonstrukce hotelu Horizont v Peci  
pod Sněžkou. Koupaliště Dvůr Králové. Rekonstrukce sportovního stadionu Trutnov. Oprava 
hradebních zdí a komunikací Trutnov, ČS Policie Trutnov. 
 V roce 2002 pracoval podnik v Trutnově především na těchto akcích: 
Rekonstrukce ZŠ Komenského. Rekonstrukce ulice Vězeňské a Na Vrchu. Domov a stacionář 
pro osoby s mentálním postižením. Rekonstrukce a přístavba městského stadionu. Dostavba  
a rekonstrukce Státní oblastní nemocnice Trutnov. Celkově bylo v Trutnově a okolí 
provedeno prací za téměř 240 milionů korun. 
 I v roce 2002 se podílela společnost sponzorováním či reklamou na mnoha akcích 
sociálního, kulturního i sportovního charakteru (Komorní večery ZUŠ. Basketbalové družstvo 
žen Trutnov). 
 Účetní uzávěrka podle zprávy auditora ze 7.2.2003 podává ve všech významných 
ohledech věrný a poctivý obraz majetku, závazků, vlastního kapitálu, výsledku hospodaření  
a finanční situace společnosti BAK. 
 Vytvořený zisk 12 893 495.27 (příděl do rezervního fondu 645 000.00, do sociálního 
fondu 50 000.00 Kč). Převod zůstatku na účet nerozděleného zisku 12 198 495.27 Kč. 
(Schváleno valnou hromadou 24.3.2003.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Průmyslová výroba 
 
Pivovar Krakonoš, s.r.o. 
 
 Pivovar Krakonoš Trutnov držel i v roce 2002, kdy oslavil 420. výročí svého založení 
(1582), ceny svých výrobků na stejné úrovni, zdůraznil na prahu léta jeho ředitel Karel Janko. 
„Ceny vstupů se nezvyšovaly tak markantně, abychom zdražovali i my. Musíme dobře 
hospodařit. Konkurence je veliká, proto investujeme do modernizace výroby, abychom 
zvyšovali kvalitu. Už pátý rok máme stabilní odbyt.“ 
 Za 1. pololetí zaznamenal ale i trutnovský pivovar pokles výroby o čtyři procenta  
na 58.000 hl. 
 V roce 2002 bylo vyrobeno 114 155 hl piva. Z toho 10 světlá 20 025, 10 tmavá 907, 
12 světlá 92 746 a 14 světlá 477 hl. 
 Odbyt piva celkem 116 943 hl, z toho sudy 71 668 hl, lahve 44 025, cisterny 1 250 hl. 
 10 světlá sudy 9 438 hl, lahve 8 554, cisterny 1 250 hl. 10 tmavá 678 hl, lahve 207,  
11 světlá lahve 1 104 hl, 12 světlá sudy 61 441 hl, lahve 33 849 hl, 14 světlá sudy 110 hl, 
lahve 312 hl. 
Prodej zboží: 
Pito lahve 411 hl. Dia lahve 136. Nealko 1 081 hl. Minerálky 3 253 hl. Tržby za zboží  
( v tisících) 8 165 Kč, z toho pivovarská prodejna 4 592 Kč. 
Krmné odpady: Mláto 2 709 t. 
 
 V pivovaru pracovalo v roce 2002 61 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou 
17 712 Kč. Výroba dosáhla obratu (v tisících) 116 311 Kč. 
 
 Prodej piva společností Krakonoš, s.r.o. poklesl za rok 2002 oproti roku 2001  
o 3,51%, tj. o 4 259 hl. Největší podíl poklesu byl u Krakonoše 10 v cisterně o 2 564 hl  
a v lahvích o 839 hl. Prodej sudového piva byl nižší o 281 hl, ale Krakonoše 12 v sudech  
se prodalo o 386 hl více než v roce 2001. 
 Podíl Krakonoše 12 na celkovém odbytu vzrostl na 81,48%, snížil se podíl světlého 
piva Krakonoš 10 na 16,45%. Odbyt světlého piva Krakonoš 10 se snížil v sudech, lahvích  
i cisternách. Pro zvýšení prodeje Krakonoše 10 bylo potřeba prodloužit trvanlivost  
u lahvového piva z 30 na 40 dnů. 
 Prodej minerálek Poděbradka poklesl o 4,5% a nealko nápojů z Podorlické sodovkárny 
a Sodovkárny Příbram o 12%. 
 Tržby za zboží se celkem snížily o 260.000 Kč (o 3,1%). Z toho na prodejně byl 
prodej nižší o 174.000 Kč (o 3,69%). Mzdové náklady se zvýšily o 804.000 Kč a průměrná 
mzda vzrostla o 1 362 Kč. 
 V roce 2002 se podařilo uzavřít smlouvu s Plus Diskontem v Trutnově, Vrchlabí  
a Dvoře Králové. Rozšířil se počet odběratelů na Moravě, ale rozmělnil se prodej v tradičním 
regionu. 
 
ZPA CZ, s.r.o. 
 
 Dnešní firma ZPA CZ, s.r.o. Trutnov vznikla 1.5.1994 z části býv. státního podniku 
ZPA Trutnov, který působil v oblasti elektrotechnické výroby od roku 1975. V roce 1993  
se podnik rozdělil na tři nezávislé subjekty a v roce 1994 vzniká samostatná společnost  
ZPA CZ, s.r.o. Ta se stává vedle zahraničních podniků ABB, později Tyco a Infineon 
Technologies, které ve společném areálu začaly působit, rovnocenným partnerem, subjektem, 
s tím, že je ryze českou firmou bez zahraniční účasti. Reorganizací nebyla narušena kontinuita 



a byla zachována dlouholetá tradice elektrotechnického zaměření a odborného personálního 
obsazení firmy. 
 Hlavní náplní firmy se od samého počátku stala výroba přijímačů HDO, která trvá 
dodnes a současná produkce je díky technickým parametrům a kvalitě srovnatelná s produkty 
renomovaných evropských výrobců. Hromadné dálkové ovládání slouží k systémovému 
řízení odběru el.energie v elektrizační soustavě (přepínání tarifů, blokování, dálkové zapínání 
a vypínání skupin spotřebičů), k ovládání veř. osvětlení nebo k signalizačním účelům. 
K regulaci systému 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 plošného osazování 
součástek SMT. Roční produkce přijímačů HDO se přibližuje ke 100.000 kusů. Přijímače 
HDO pracují v zemích býv. Jugoslávie, v Bulharsku, Polsku a v některých zemích EU. 
Kompletní vývoj nových přijímačů HDO je zabezpečován odborníky firmy. 
 Ke konci roku 1999 byla zahájena výroba elektronických elektroměrů a v roce 2001 už 
představovala 45% objemu produkce firmy: Elektronické elektroměry, tvořící novou generaci 
v oboru měření odběru el. energie, plně využívají možností, které nabízí aplikace moderní 
součástkové základny včetně mikroprocesorů a specielních obvodů a možností, které nabízí 
příslušné 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. 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. Na požadavek zákazníka lze dodávat 
elektroměry s možností dálkového odečtu dat, nebo ve spojení s přijímačem HDO. 
 Činnost sériové výroby významně podporuje tým odb. pracovníků technické projekce. 
Úkolem tohoto týmu je podpora aplikací produktů sériové výroby a začleňování těchto 
produktů do systémů pro regulaci spotřeby el .energie, do systému dálk. odečtu dat 
z elektroměrů a z dalších měřidel. Výstupem jsou projekty, realizace díla a poskytování 
dalších služeb. K významným aktivitám tohoto útvaru patří dlouhodobá spolupráce 
s Elektrárnou Poříčí, a to projektováním a realizací automatizovaných systémů pro měření  
a regulaci technologických procesů v elektrárně. 
 Současně vyráběné elektroměry s možností dálkového odečtu naměřených hodnot 
nabízejí veřejnosti tyto výhody: pracovník „odečítač“ nebude odběratele el. energie obtěžovat 
svou přítomností, půdu pod nohama ztratí „falešní odečítači“, jejichž počty se zvyšují  
a odpadnou případy ohrožení starších a osamocených lidí, dálkovým odečtem hodnot lze 
přenášet nejen stavy elektroměru, ale i novějších měřičů tepla, vody, plynu, zabezpečení 
objektu apod. 
 
 V roce 2002 došlo poprvé v novodobé historii ZPA k tomu, že HDO 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, zatím co 
stagnující výroba HDO přijímačů dosáhla pouhých 35%. 
 Na trh byly uvedeny nové typy elektroměrů. Bylo dosaženo toho, že ve vztahu 
k poskytovali licence (švýcarská firma EMU) se stal ZPA rovnocenným partnerem, což bylo 
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 individuelních požadavků zákazníků. Ukazuje se, že pro udržení se  



na trhu je nutno přicházet každý rok se zcela inovovanými výrobky (typy elektroměrů) a stále 
tak doplňovat základní výrobkovou řadu. Klade to mimořádné požadavky na vývojové 
oddělení, na kvalifikaci a motivaci těchto lidí. 
 Otevřená montážní dílna na montáž HDO přijímačů v Srbsku je již třetí montážní 
provoz za hranicemi (pro Slovensku a Polsku). 
 

     
 
 Rok 2002 se ve společnosti ZPA CZ, s.r.o. řadí k těm nejúspěšnějším. Nejenom, že se 
udrželo postavení společnosti na trhu s tradičním výrobkem – přijímačem hromadného 
dálkového ovládání, ale úspěšně pokračovala výroba a prodej nedávno vyvinutého dalšího 
nosného produktu společnosti – jednofázových a třífázových elektronických elektroměrů. 
Díky investicím do oblasti výrobních technologií se podařilo dosáhnout podstatného zkrácení 
výrobního cyklu, které se projevilo jednak intenzivnějším využitím zdrojů, jednak nárůstem 
výroby, která znamenala navýšení tržeb na 360 mil. Kč. A to všechno v situaci, kdy v celém 
energetickém odvětví, pro jehož trh jsou výrobky ZPA určeny, docházelo k dramatickému 
zesilování konkurence a tím i k výraznému propadu cen. 
 Zvýšená roční produkce sebou přinesla i nutnost zvýšení stavu pracovníků až  
na konečných 347 v závěru roku, a to především v dělnických profesích. 
 Velká pozornost byla věnována oblasti vývoje, která byla posílena o další pracovníky, 
aby byly zajištěny potřebné inovace stávajících výrobků, ale – a to především – vývoj zcela 
nové řady elektroměrů, která by se měla v příštích letech stát hlavní výrobní náplní ZPA CZ. 
 Díky vysoké kvalitě výrobků, jejich dobrému jménu v technické i obchodní sféře, 
systematické a důsledné činnosti marketingu firmy se podařilo již koncem roku 2002 z velké 
části zajistit výrobní náplň pro následující rok tak, aby byl využit její současný výrobní  
i technický potenciál a byly vytvořeny základní předpoklady pro další rozvoj podniku. 
 Došlo k rozšíření exportních aktivit do zemí jižní Evropy, severní Afriky a Blízkého 
východu. 
 
Ekvita, s.r.o. 
 
 Ekvita, spol. s r.o., Náchodská 6 prožívala v roce 2002 vzhledem k neustále posilující 
koruně vůči EUR velice těžké období, tak jako většina exportujících firem využívajících 
domácích surovin. Silná koruna potlačila výhody českých firem a snížila jejich 
konkurenceschopnost, navíc v 1. pololetí se snížil objem zakázek díky pokračující světové 
recesi. 
 Obrat k lepšímu nastal ve 2. pololetí, kdy firma realizovala prakticky 65% ročního 
obratu. 



 Ke stabilnímu výrobnímu programu přibyl z důvodů kurzových rizik větší podíl 
spolupráce s českými firmami, takže podíl exportu se snížil z 98% na cca 90%. Tento trend 
postupného navyšování dodávek pro tuzemské firmy chce Ekvita i do budoucna zachovat  
a věnovat se slibné spolupráci s firmou Sklostroj Turnov. 
 V září 2002 slavila společnost deset let svého založení a je jedna z mála 
privatizovaných forem, která je schopna prosadit se v oblasti strojírenství. 
 
 Ekvita udržuje trvale stav kolem 100 domácích a 8 až 10 cizích pracovníků. I nadále je 
významným zadavatelem práce pro řadu firem v regionu. 
 Z nových projektů byla realizována spolupráce s firmou Lemson USA při výrobě 
komponentů pro rybářské navijáky vyšší třídy. 
  I v roce 2002 investovala Ekvita do rozvoje technologií a poprvé i do rozvoje 
konstrukce, která byla kompletně přebudována, včetně stavebních úprav a vybavena 
špičkovým hardwarem a softwarem. Tyto investice by měly umožnit vývoj vlastního 
produktu, který neustále postrádáme, nebo zvýšit úroveň spolupráce se zahraničními partnery 
a společný vývoj. 
 Obrat firmy dosáhl v uplynulém roce 95 mil. CZK, průměrný výdělek překročil 
hranici 14.000,- CZK, což je nad průměrem Královéhradeckého kraje, přičemž hlavně CNC 
stroje byly ve druhém pololetí vytíženy ve třísměnném provozu. 
 Firma obhájila certifikaci systému kvality ISO 9002, v hodnocení kvality svých 
dodávek dosáhla nejvyšší skupiny „A“ u nejvýznamnějších partnerů – firem Schleicher AG 
Markdorf, BRD a Georg Sahm Eschwede, BRD. 
 Společnost Ekvita nadále spolupracuje s firmami Agria Werke, BRD, Bery Francie, 
Tazzani, Itálie, AEC Nűrnberg, BRD a Bawaria. 
 Ředitelem Společnosti Ekvita je Jaromír Jeleček. 
 
Tyco Electronics EC Trutnov 
 
 Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o., je diversifikovaná výrobní a servisní společnost, 
která působí ve více než 80 zemích celého světa a dosahuje výnos ve výši přes 22 biliónů 
USD. Tyco Electronics je největší divizí Tyco a celosvětově je největším dodavatelem 
elektronických komponentů. Trutnovský závod vyrábí široký okruh výrobků a rychle se dále 
rozvíjí. 
 Nejdůležitější změna v nové kolektivní smlouvě (platí od 1.1.2002) se týká vyplácení 
případného odstupného podle odpracovaných let ve firmě. V linii COM část pracovníků 
pracuje kratší pracovní dobu – vyřešení dočasného nedostatku zakázek. Je zahájen projekt 
„Převod výrob ze Swindonu a Lymingtonu, Anglie do Trutnova“ – různé typy odporů.  
Pro nedostatek zakázek probíhá propouštění z organizačních důvodů. Byla vytvořena nová 
funkce – pracovník zodpovědný za nové projekty (získávání a převody nových výrob  
do Trutnova). 
 V únoru začíná převod výrob linie Aut z Trutnova do Évory, Portugalsko. Vychází 
nový informační zpravodaj. Probíhá převod výroby MTZ z Exicomu, Švýcarsko (projekt 
vysokofrekvenčního relé). 
 V březnu vydána konečná verze Strategie firmy. V květnu bezpečnostní auditorem 
z USA. Ukončena kratší prac. doba v linii COM – dost zakázek. Prezentace Tyco Trutnov  
ve Vídni. Začal přesun dalších výrob linie Aut. Zahájení výroby rezistorů v Trutnově za 
pomoci pracovníků z Velké Británie. Zahájeny práce na tvorbě plánu pro obchodní rok 
2002/03. 
 V červnu až září zaměstnala firma 150 studentů na letní brigádě. V červenci zahájen 
převod výroby z Waidhofem (SRN) do Trutnova. V srpnu provedla firma DQS audit 



životního prostředí. První informace o převodu výroby konektorů z Maďarska. Proběhla 
sbírka na povodňové konto ČČK (zaměstnanci 108 tis., firma 50 tis. Kč). 
 V září nábor nových pracovníků na pozice logistik. Dorazily první stroje pro výrobu 
konektorů. Ukončen převod výrob z Trutnova do Évory – nadbytek pracovníků. Vyroben 
miliontý kus MT2. Práce na projektu „Převod výroby Moulded“ do Trutnova. 
 V říjnu se plánují další převody výrob z Waidhofenu do Trutnova. Linie COM 
obdržela certifikát IECEE 21.10.2002 – firma může dodávat nejen do telekomunikačních 
ústředen, ale i pro jiné aplikace. V listopadu informace k projektu převod výroby drátů 
z Valls, Španělsko do Trutnova. Zahájena výroba konektorů. Upravují se prostory ve skladu 
bývalých Potravin v Poříčí pro nové výroby (stavební rekonstrukce, počítačové propojení…). 
O Vánocích v nepřetržitém provozu pouze výroba SNR. Obnovení nadřízenosti závodu 
Waidhofen, Rakousko. 
 
 Celoročně probíhala spolupráce ze SPŠ a SOU Trutnov (praxe). Firma sponzorovala 
své tradiční partnery v oblasti kultury a sportu. Oboustranně výhodná spolupráce se ZPA 
pokračovala – v případě nadbytečnosti pracovníků Tyco vypomáhali tito v ZPA ( byli sem 
zapůjčeni). 
 
Infineon Technologies 
 
 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 při svém založení se stala nejmladší 
dceřinou společností mnichovské Infineon. Technologie AG – největšího výrobce polovodičů 
a čipů v Evropě. 
 Zatím co v roce 2001 si vedla firma velmi dobře (k 30.9. dosáhl obrat 2,5 miliardy 
korun), rok 2002 byl už krizový. Nedostatek zakázek vedl k výraznému propouštění – na 400 
zaměstnanců – v posledním čtvrtletí první vlna propouštění – na 400 zaměstnanců – 
v posledním čtvrtletí první vlna propouštění. (K 31.12.2001 bylo dosaženo stavu 822 
pracovníků – v březnu jich měl podnik 1 167.) K 1.1.2002 došlo ke druhé vlně propouštění. 
 Tíživá situace na světových trzích v oboru elektroniky a světlovodných kabelů 
přetrvává. Určitá naděje pro zlepšení je v uvažovaném přesunu výroby z Mexika do Trutnova. 
Otázka ovšem je, zda po nových výrobcích z této výroby bude žádoucí poptávka. 
 Jaký byl obrat firmy v obchodním roce 2001-2001 (od 1.1.2001 – 30.9.2002)? 
1.550.162.000 Kč. Obrat v kalendářním roce 2002 (od 1.1.2002 – 31.12.2003) činil  
1.669.572 000 Kč. 
 Počet zaměstnanců k 30.9.2002 byl 612, k 31.12.2002 už jen 494. (Snad se zase  
do podniku vrátí doba, kdy měl tolik zakázek, že se tu pracovalo čtyřiadvacet hodin denně 
sedm dní v týdnu.) 
 
ABB 
 
 Společnost ABB v Trutnově, podnikající především v silnoproudé elektrotechnice  
a v oblasti informačních technologií aplikovaných nejen pro řízení výroby, přenosu, distribuce 
a spotřeby elektrické energie, ale i pro řízení technologických procesů v hutnictví, chemickém 
a papírenském průmyslu a mnoha dalších oblastech průmyslového zaměření, oslavila v roce 
2002 deset let od svého založení. 
 Společnost ABB je relativně mladá – vznikla v roce 1988 spojením dvou významných 
elektrotechnických společností, švédské Asea AB a švýcarské Brown Bovery AG. V roce 



1993, kdy přistoupily první české firmy, čítala už ABB více než 1 000 samostatně 
hospodařících společností ve všech oblastech světa – měla více než 210 000 zaměstnanců. 
 Že mezi ně patří Trutnov je výsledek cílevědomého úsilí skupiny nadšenců  
se správnými názory na budoucnost elektrotechnické tradice v Trutnově. 
 
 Z historie ABB v Trutnově: Na přelomu let 1989/90 se do čela velkého podniku 
s několika závody po celé republice dostala do čela skupina mladších vedoucích pracovníků 
rozhodnutých zajistit spolehlivou budoucnost podniku. 
 Bylo zřejmé, že technicky zaostalý sortiment dosavadního podniku ZPA nemůže 
dlouho vzdorovat nastupující konkurenci otevírajícího se trhu. Proto se hledal ve světě 
zahraničně strategický partner, který by především rychle poskytl své „know-how“ a pokud 
možno i další pomoc technickou i finanční. 
 Jako hlavní problém se ukázalo to, že dosavadní s.p. ZPA Trutnov, i když zúžený  
na rozsah dřívějšího závodu Trutnov (ostatní mimotrutnovské závody se rychle 
osamostatnily) má příliš široký sortiment, který nebyl pro žádného potencionálního zájemce 
akceptovatelný. 
 Proto odvážná myšlenka: Rozdělit podnik na několik divizí, které by se privatizovaly 
buď samostatně anebo najednou jako jeden celek. To se setkalo s kladným ohlasem  
u zahraničních zájemců. 
 K 1.1.1993 se původní státní podnik ZPA Trutnov bez přerušení výroby a bez 
problémů rozdělil na tři samostatné subjekty, z nichž jedním byla nově vzniklá společnost 
ABB ZPA Energetické ochrany se sídlem v Trutnově. 
 
 Ve stejném roce o několik měsíců později došlo ke spojení trutnovské společnosti  
a pražské divize společnosti Asea Brown Boveri – Power Transmission. Spojením vznikla 
firma zaměřená především na komplexní dodávky v oblasti výroby, přenosu a rozvodu 
elektrické energie, a to zejména na výstavbu a modernizaci zařízení pro výrobu, přenos  
a rozvod elektrické energie a na automatizaci výroby, přenosu a distribuce elektrické energie 
včetně komunikací a měření. 
 Trutnovská část se zaměřila na aktivity související s automatizací elektráren  
a rozvodem velmi vysokého a vysokého napětí (vvn a vn), tj. chránění el. zařízení a řídící  
a monitorovací systémy pro rozvodny vvn a vn. Zároveň došlo je změně jména společnosti  
na ABB Energo. 
 V roce 1993  zaměstnávala ABB Energo 210 pracovníků. O její rozvoj se velmi 
zasloužil ředitel Hans Erik Johansson. I o přátelské vnitropodnikové klima. Johansson byl 
ideálním představitelem špičkového západního managementu s velkými zkušenostmi. 
 
 Aby byla nová firma konkurenčněschopná v nově vytvořeném tržním prostředí, bylo 
nutné realizovat rozsáhlý transformační program s cílem vytvořit společnost, která svými 
kritérii odpovídá standardní západoevropské společnosti. Transformační program se zaměřil 
na vytyčení cílů, nápravu a zavedení nových firemních procesů pro obchod, inženýrink, 
výrobu a servis, vyškolení lidí, zajištění potřebného technického vybavení a IT infrastruktury. 
Na realizaci se podílela celá řada pracovníků společnosti. Jedním z výsledků implementace 
transformačního programu bylo získání certifikátu systému jakosti dle normy ISO 9001 
v prosinci 1995. 
 
 Restrukturalizace ABB: V lednu 1999 se do firmy ABB Energo začlenily aktivity 
pražské společnosti ABB – Divize průmyslové systémy a servis, a brněnské společnosti ABB 
Power Plant Control. Došlo k přejmenování jednotlivých částí na organizační jednotky  
a ke vzniku ABB Energo – organizační jednotka Automation. 



 
 K další významné změně došlo 1.7.2001, kdy v souladu s celosvětovou transformací 
skupiny ABB se trutnovská část organizační jednotky Automation se stala součástí nově 
vytvořené divize Ubilities. Hlavním cílem aktivit této divize je komplexní péče o zákazníky 
v následujících průmyslových odvětvích: elektroenergetika a teplárenství (elektrárny  
a teplárny, přenosová soustava a regionální distribuční společnosti), vodárenství (VAK  
a čističky odpadních vod), plynárenství (Transgas a regionální plynárenské společnosti), 
doprava (České dráhy a dopravní podniky). 
 Současný profil společnosti: Zatímco původní program převzatý od bývalého s.p. ZPA 
Trutnov, jehož hlavními výrobky byly elektromechanické a statické ochrany pro chránění 
elektrických zařízení v energetice a průmyslu, vyžadoval významný podíl manuální práce, 
současné aktivity jsou charakteristické převahou duševní inženýrské práce vysoce 
kvalifikovaných pracovníků. 
 Elektromechanické a statické ochrany začaly být na počátku 90. let postupně 
nahrazovány ochrannými mikroprocesorovými, a proto z důvodu poklesu zájmu zákazníků 
byla výroba statických ochran v ABB ukončena již v roce 1995 a výroba 
elektromechanických ochran v roce 2000, a to prodejem společnosti Dohnalem s.r.o. V roce 
1993 byla v Trutnově zahájena licenční výroby dvou typů mikroprocesorových ochran SPAJ 
140C a SPAM 150C. 
 Výše uvedené výrobní aktivity byly postupně nahrazeny prodejem moderních 
digitálních ochran ze sortimentu ABB a dodávkami na klíč v oblasti automatizace rozvodu 
vvn a vn, které zahrnují řídící systémy pro rozvodny na bázi vlastního systému ABB 
s obchodním názvem Micro SCADA, monitorovací systémy rozvodu a v neposlední řadě také 
soubory ochran pro chránění el .zařízení v energetice a průmyslu. Kromě toho se společnost 
ABB zaměřila na zcela nové aktivity, které jsou v souladu s potřebami liberalizace trhu  
s el. energií (např. dodávky elektroměrů, dálkové odečítání a zpracování dat, řízení spotřeby 
aj.). 
 Současným aktivitám ABB odpovídá nejen složení pracovního kolektivu, ale  
i vybavení pracovišť. Za samozřejmost se považuje minimální schopnost komunikace 
v angličtině, ochota pracovat bez ohledu na denní dobu nebo kalendář a v místech, kde to 
společnost potřebuje včetně zahraničí. S výjimkou nákupu hardware jsou všechny dodávky 
včetně aplikačního inženýringu realizovány ve vlastních montážních dílnách a dodávány  
se všemi doprovodnými službami jako je např. instalace a uvedení do provozu u zákazníka, 
zaškolení jeho personálu a poskytnutí záručního a pozáručního servisu. 
 Všechny tyto aktivity mají podporu ve vynikajícím technickém zázemí firmy, které  
se vyznačuje zejména širokým využitím výpočetní techniky a dostupného know-how skupiny 
firem ABB z celého světa. 
 
 Obchodní úspěchy a reference: Za dobu existence spol. ABB se trutnovské části 
podařilo realizovat celou řadu dodávek výrobků a systémů, které směřovaly téměř do všech 
odvětví energetiky a průmyslu, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. 
 
 Jako nejzajímavější a zároveň nejrozsáhlejší lze uvést tyto reference: Dodávky řídícího 
systému rozvodu (Micro SCADA) a souborů ochrany pro ECKG Kladno v letech 1998-99. 
Dodávky ochran a řídícího systému v rámci rekonstrukce teplárny T300 v Chemopetrolu 
Litvínov. Dodávky ochran a řídícího systému v rámci rekonstrukce rozvodny 110kW  
a rozvoden 6 kV ve Slovnaftu Bratislava. Dodávky souborů ochran generátorů, 
transformátorů a vedení a řídícího systému Micro SCADA pro všechny čtyři bloky Elektráren 
Chvaletice a Tušimice II, které probíhaly v letech 1994-2000. Dodávky řídících systémů 
Micro SCADA a ochran pro regionální rozvodné energetické akciové společnosti VČE  



(30 rozvoden), PRE (4 rozvodny), JME (4 rozvodny), ZČE (3 rozvodny) a JČE (1 rozvodna). 
Dodávky souborů ochran generátorů pro elektrárny Chvaletice, Tušimice, Počerady, Mělník, 
Prunéřov, Dětmarovice, Ledice, Hodonín, Dlouhé Stráně, Gabčíkovo, Třebonice a Vřesová 
v letech 1994-99. Dodávky souborů ochran vedení a přípojnic pro rozvodny 400/220 kV  
pro ČEPS, a.s. Dodávky souborů ochran pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. 
 
Siemens, s.r.o. 
 
 Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o. Trutnov v roce 2002: 
Rozvoj společnosti v tomto roce je patrný z nárůstu obratu (+ 15%) a nárůstu zisku  
o 20 milionů korun. Počet zaměstnanců se pohyboval okolo 520. Při porovnání s minulým 
rokem, kdy zaznamenala prudký rozvoj výroba transformátorů, se však nejedná o absolutní 
nárůst. Rozvoj firmy byl ale zajištěn vyšší automatizací na úkor ruční výroby. 
Výrobní program potvrzuje, že společnost postupně přechází od elektromechanické výroby  
na elektronickou, což se projevuje i ve struktuře zaměstnanců. Pracovníci uvolnění v roce 
2002 byli částečně nahrazeni odborníky zejména z oboru elektronika. 
 Nárůst výroby znamenal i vyšší nárok na výrobní plochy. Došlo k intenzivnímu 
jednání s firmou Pratr v Poříčí o pronájmu výrobních ploch. 
Strategie firmy znamenala záměnou elektromechanické výroby na elektronickou i posílení 
kooperace s českými firmami, které vyrábějí pro Siemens elektromechanické komponenty. 
Trutnovský Siemens tak nepřímo zaměstnal dalších 200 pracovníků. 

Cílem nákupního marketingu bylo nahradit postupně zahraniční dodavatele  
za tuzemské. I toto opatření má v důsledku další zaměstnávání občanů ČR. 

Cílem společnosti je vybudovat v Trutnově vývojové středisko pro induktivní spínače 
polohy. Z tohoto důvodu bylo nutno se zaměřit na nábor kvalifikovaných vývojových 
pracovníků. Péče o pracující, sociální výhody pracovníků jsou zakotveny v kolektivní 
smlouvě. Společnost v Trutnově věnovala na školení a další vzdělávání svých pracovníků  
3 miliony korun. Zlepšovacího hnutí se zúčastnilo 170 pracovníků. Přijaty, realizovány  
a odměněny byly 202 zlepšovací návrhy 
 Společnosti Siemens usiluje být součástí města Trutnova, aktivně je zapojena do dění 
města sponzorováním kulturních a sportovních akcí.. Přispívá mj. i na činnost organizací, 
které se věnují tělesně postižené mládeži. 
 
 Výrobní program na prahu roku 2003: transformátory klasické a torsidní, 
elektromechanické přístroje (pomocné stykače, vybavovací mechanismy pro nadproudová 
relé), osazování plošných spojů (také pro řidící systémy BUS), senzory, induktivní a optická 
čidla pro bezkontaktní snímání. 
 
Texlen, a.s. 
 
 Z činnosti a.s. Texlen v roce 2002: 
Podnikatelský záměr vycházet obdobně jako v minulých letech z podnikatelského záměru 
skupiny podniků Texlen. Ten kromě detailně zpracovaného plánu řeší kromě obvyklých 
vazeb obchodu, hmotné výroby, ekonomických vazeb i některé mimořádné vnější okolnosti 
roku 2002, které ve svých důsledcích ovlivňují reálnou úroveň nákladů, výnosů a celkové 
efektivnosti hospodaření. 
 Jedná se především o tyto vlivy: důsledky vývoje kurzu koruny k EUR a USD, 
důsledky extrémně špatné úrody lnu v roce 2001 ve všech pěstebních oblastech, další zvýšení 
cen paliv a elektřiny, nesporná a prohlubující se sezónnost poptávky po lnářských výrobcích. 



 Pro Texlen, a.s., Trutnov vyplývají pro rok 2002 tyto základní úkoly: Zajistit externí 
tržby za zboží a služby v minimální výši 265 mil. Kč., zkvalitnit servis zákazníkům. 
Soustředit se na programy reklamní, nábytkové a technické textilie. Vytvořit zisk v minimální 
výši 5,000.000 Kč. Dodržet maximální přípustnou úroveň zásob ve výši 48 mil. Kč – snížit 
meziročně stav zásob o 10 mil. Kč. Splnit záměry plánu inovace a vzorování. Vyhodnocovat 
dopady vnějších podmínek na efektivnost hospodaření společnosti a přijímat operativní 
opatření k jejich eliminaci, včetně dalších úspor pracovních sil až do výše 30% z výchozího 
stavu k 1.1.2002. 
 

     
 
 Přehled rozhodujících číselných ukazatelů pro hodnocení plnění podnikatelského 
záměru Texlen, a.s. Trutnov za rok 2002: Externí tržby a služby úkol 265,000.000 Kč. Zisk 
před zdaněním 5,000.000 Kč. Stav zásob celkem 48,000.000 Kč. Mzdové náklady celkem 
26,300.000 Kč. 
 
 V lednu se potvrdilo, že nová kolekce se musí stát základem výroby pro prodej  
ze skladu i v množstvích, která budou akceptovatelná menšími odběrateli. V únoru i březnu 
pokračují „kursové“ starosti. Měsíční ztráty trvají. Veřejnosti se prezentovala nová kolekce 
oděvů z lněných tkanin. Texlen je schopen nakupovat přízi od špičkových západoevropských 
výrobců, vyrobit z nich tkaniny a za zajímavé ceny je prodat. 
 V dubnu žel módní sezóna nepokračuje – začíná se tkát „do rezervy.“ Jednání  
s Američany však dávají naději. Duben je měsícem Trutnovské výzvy. Přináší i rozhodnutí  
o mimořádném urychlení reorganizace Texlenu, jehož součástí bude velké snížení stavu 
zaměstnanců. Je jim to těžko vysvětlitelné. Ani přes květnové potíže se Texlen nevzdává. 
Červen ale nedopadl lépe než květen – přispěje k mizerné fakturaci. Ta jen o málo překročí 
150 mil. Kč. za čtvrtletí. Rozhodující část hospodářského roku teprve přijde. 
 Naději, že červen vylepší obrat druhého čtvrtletí, byly liché. Prodejní sezóna je 
definitivně ukončena. Nebyly zadány ani vojenské objednávky. Už aby byly podepsány 
smlouvy na dodávky. Probíhají aktivity i v oblasti zajišťování výroby konfekce z módních 
lněných tkanin pro jejich dodávky na německý trh. 
 V červencové mezisezóně je Texlen nucen omezit výrobu tkanin na tzv. režný fond. 
Probíhají přípravy na novu sezónu – takové množství vzorování nikdo nepamatuje. Úroda lnu 
vypadá ale dobře. I když se povodňová vlna nehnala naší oblastí, dotkla se i Texlenu. Sběr lnu 
byl zahájen 15. srpna – do 20.8. sebráno 221 ha, do konce srpna více než polovina ploch. 
V málokterém roce byl postup sklizně tak včasný a příznivý. Restrukturalizace probíhá – 
k 31.8. bylo uvolněno 252 zaměstnanců. 
 Zářijový Texworld opět potvrdil pevné místo Texlenu mezi lnářskými výrobci.  
Po celkem slušném zářijovém zisku se doufalo, že říjen bude ještě lepší a že podnik výrazně 
sníží ztrátu, která vznikala do srpna. Základem zlepšení byl především export do Francie, kde 



měsíční prodej dosáhl rekordního objemu – téměř 275 km. Rozbíhají se i vojenské dodávky , 
hlavní výstrojní součástky (maskáče). 
 V listopadu se plní hlavní objemy dodávek pro americké obchodní domy, pro něž šijí 
ze tkanin Texlenu konfekce v Bulharsku. Pokračuje prodej sezonově velmi vydařených 
výrobků pro tuzemský vánoční trh. Zahajuje provoz prodejna v trutnovské Hypernově. Je 
předpoklad, že Trutnované po zrušení prodejny v Bulharské najdou cestu za úplným 
sortimentem v této prodejně i v druhé na Horské. Nakupuje se 50 t lněných přízí ze zahraničí. 
Přádelna překračuje plán. 
 Prosinec přispěl k tomu, že se podařilo téměř vynulovat ztrátu nakumulovanou 
v průběhu roku. 
 
 Výsledky roku 2002: Pokud jde o vývoj obratu a hospodaření (jeho efektivnosti), lze 
říci, že nebyl dobrý. Došlo k propadu zhruba 150 mil. Kč. Ztráty se však podařilo eliminovat 
– na konci roku zbyla jen nepatrná ztráta. Úroveň exportu se podařilo stabilizovat  
na cca 600 mil. Kč. Jeho růstu však zabránila silná koruna. Jen minimální pokles zahraničního 
prodeje je z tohoto pohledu úspěch. Kdyby nedošlo k posílení koruny vůči EUR na úroveň 
pod 29 Kč a vyvíjela-li by se méně strmě od 34 do 31 Kč za EUR, mohly být výsledky 
mnohem lepší. 
 Na to vše bylo nutné reagovat. Nešlo ale jen o propouštění, ale o řadu nezbytných 
změn, které bylo nutné učinit, aby bylo vlastní snížení stavu zaměstnanců možné. Pokles bylo 
možné zastavit jen opatřeními vedoucími k růstu produktivity práce. 
 
 Přes uvedené výrobní a odbytové potíže se podařilo snížit bankovní úvěry  
o 50 mil. Kč. Pokračovaly i splátky dodavatelských úvěrů za stroje. Zkomplikování finanční 
situace způsobil hlavně snížený obrat, ztráty v průběhu roku a nesplnění záměrů v oblasti 
zásob, kde místo plánovaného poklesu došlo k jejich meziročnímu zvýšení o téměř  
20 mil. Kč. Přestože se částečně podařilo na konci roku tyto závazky snížit, potrvá ještě 
nějaký čas, než se situace stabilizuje a závazky se opět začnou trvale snižovat, To je i jeden 
z hlavních záměrů podniku na další období. 
 
 Situaci v Texlenu konkrétně a zajímavě informuje čtvrtletně od roku 1999 Texlenský 
zpravodaj – lednové číslo bylo jubilejní, již desáté. Prosincové číslo z roku 2002 přináší 
úvodník generálního ředitele Ing. Petra Vika, aktuální informace ze života společnosti, shrnutí 
projektu restrukturalizace, předpokládané výsledky roku 2002, informaci o zajištění dodávek 
přízí. 
 
 Sortiment Texlenu z několika hledisek: 1. Podle účelu použití (výrobky pro 
domácnost, pro módu, technické a speciální účely). 2. Podle materiálu (lněné, pololněné – 
směsi s bavlnou, směsové – se syntetickými materiály). 3. Podle zákazníků (pro tuzemský trh 
– obchodní síť, velkoodběratelé, maloodběratelé, výrobní spotřeba, vývoz – sortiment podle 
zemí a účelu použití, zajímavosti z různých obchodních případů). 4. Podle technicko-
technologických hledisek (přádelna a její výrobky, bělidlo a jeho nabídka bělení přástu  
a bělení a barvení přízí, tkalcovny – plátna, listovky a žakáty, úpravny a jejich výrobky  
a mzdové práce pro jiné výrobce). 
 
Nová prodejna Texlenu 
 Dnem 7.9. byl ukončen provoz texlenské podnikové prodejny v Bulharské ulici 
v Trutnově. Od 11.9. bude pokračovat v areálu Texlenu na Horské ulici v Dolním Starém 
Městě. Nabídka tu bude podstatně širší a atraktivnější. 



 Na Horské ulici naproti Autostylu, kde již dříve existoval prodej výrobků niťárny, 
bude nabízen program módní lněné metráže režné, barvené, pestře tkané, v celé škále 
hmotnosti, bavlněných tkanin s maskovacím potiskem, stanovek, lehátkovin a jiné metráže, 
celého sortimentu kusových výrobků od utěrek a ručníků, přes ubrousky a ubrusy až po stolní 
soupravy. Sortiment bude obohacen i o výrobky módní konfekce, která by postupně měla být 
dodávána i dalším tuzemským obchodům. 
 Mimořádnou nabídkou bude i prodej sezónního zboží – vánočního a velikonočního. 
Chybět nebudou ani výprodeje za zvýhodněné ceny. Příjezd k prodejně je možný předním 
vjezdem s možností využít i parkoviště pro několik aut. 
 Před Vánoci podnik uvažuje o dalších možnostech v Trutnově i v dalších městech 
nabídky modernějším a přístupnějším způsobem zboží co nejširší klientele. 
 
 Vypuštění Texlenu z názvu BK žen neznamená ukončení spolupráce - sedm let s jeho 
logem úspěšně hrály. Nahrazen bude finančně silnější VČE. 
 
Dukla, CZ 
 
 Společnost Dukla CZ, s.r.o. se připravuje k prodeji – došlo k tomu konkurzem  
na podzim 2002. Novým jednatelem a současně generálním ředitelem se stal Jan Záleský. 
 Zásadní vliv na fungování firmy to však nemělo. Pracuje tu nadále na 40 zaměstnanců, 
výrobní program se nezměnil, převažují odborní profesní pracovníci – svářeči, nástrojaři  
a obráběči. 
 Tržby za rok 2002 se pohybují kolem 110 mil. korun. Ekologické zátěže se podařilo 
odstranit. Větší investice firma zatím neplánuje. Významnou složku tržeb (40%) představuje 
export směřující do zemí bývalé Jugoslávie, Řecka, Polska, Německa a Ukrajiny. 
 Z výrobků Dukly si připomeňme úpravny vody (předúprava, úprava rozpuštěných 
látek, ohřev, oplynění, výroba tepla), plasty (desky, trubky, kulatina, plastové nádrže, výrobky 
z potrubí, výrobky odlévané z dentakrylu), vzduchojemy (slouží jako zásobníky tlakového 
vzduchu – jsou univerzálním pomocníkem v opravnách a lakovnách), mini aquamaty 
(zařízení pro úsporu teplé vody (pro ohřev vody v domácnostech a různých provozech slouží 
ohřívací nádrž – bojler, u tohoto zařízení dochází k pravidelnému odkapávání vody  
do kanalizace, těmto ztrátám lze zabránit napojením expanzního zařízení mini aquamatu –  
po jeho napojení je přebytečná voda natlačena do nádoby s pryžovým vakem, druhá část 
nádoby je natlakována na přetlak 0,2 MPa. Tímto tlakem je voda, která by odtekla do 
kanalizace, během spotřeby vrácena do bojleru), expanzomat /aquamat/ Kombi (slouží 
k vyrovnání změn roztažnosti vody v otopné soustavě, plynová část slouží jako polštář  
pro vyrovnání tlaku a objemu vodní topné soustavy, aquamaty (tyto tlakové nádoby slouží 
jako zásobníky čerpané vody pro domácí vodárny, přečerpávací stanice, průmyslové čerpací 
stanice, jsou vhodné pro všechny typy čerpadel, zabezpečují plynulý rozvod vody), vyrovnání 
a akumulační systémy ecotherm (ochraňují provozované kotle). 
 
 
 
 



6. Příroda. zemědělství. 
 
Lednové počasí 
 
 První lednový den roku 2002 poznamenal mráz -110,  přes den kolem – 100, 
zamračeno, sněhové přeháňky. Sněhu dost – stále nutnost prohazování. 2.1. ráno -50, navečer 
-100. 3.1. další pokles teploty na -120, mrazivý vítr. 4.1. překvapilo -200 mrazu ráno i večer. 
5.1. ráno -210, slunečno. 6.1. -250, polojasno. 7.1. ale už jen -50 ráno, přes den -20. Další  
tři dny ráno -50, přes den -30. 11. až 13.1. pokles teplot -80, -90, 14.1. -160, během dne -60.  
Až do 20.1. ranní teploty mezi -6 až -100, přes den -40. 20.1. 00, večer prší a pokračuje to 
celou noc, velké tání. 21.1. přes den +40, i 22.1. 24.1. -20 ráno i večer, mrazivý déšť se silným 
větrem. 25.1. umrzlo, všude plno ledu. 26.1. -20, přeháňky deště se sněhem. 29. a 30.1. mírné 
oteplení +3 až +50. 31.1. ráno -30, přes den +40, obleva. 
 
Únorové počasí 
 
 Únor začal mírným mrazem -30, polojasno, přes den +30. 2.2. krásný den, klidno +50.  
I 3.2. a 4.2. polojasno, +50. Až do 12. února ranní teploty jen kolem 00, denní teploty kolem 
+40, častý déšť, mlha, prší i v noci. 13.2. slabý ranní mráz -20, polojasno, přes den +40. Od 
14.2. citelné ochlazení, většinou jasno, 16.2. na slunci +70. 17.2. -30, slabě sněží, ve dne -20. 
18.2. ráno -30, večer -20. Nevelký mráz i 19.2., sněhové přeháňky, -20, 20.2. prší celý den  
i v noci, 00. Tak i 21.2. 22.1. ráno -90, mrazivý déšť, sněží, tvoření závějí, večer -50, 23.2. 00, 
prší se sněhem, silný vítr, bouřka – dvakrát zablesklo a zahřmělo, sněhu přibývá, -20. 24.2. 
k večeru +20. 25.2. sníh i déšť, večer +30. tak i 26.2. 27.2. dopoledne bouřka, +30.  
28.2. teplota kolem +30. 
 
Březnové počasí 
 
 První březnový den slabý mráz, -40. 2.3. 00, polojasno. 3.3. ráno -40, přes den +20. 
Další tři dny teploty kolem +30. 7.3. prší i přes den, +20. I další dny jen slabý ranní mráz, přes 
den oteplení. 12.3. +60, 13.3. +80. Ranní mráz -30 15.3., 16. 00, i 17.3., přes den +20.  
18.3. pěkný den – ráno +40, k večeru +100. 19. a 20.3. dešťové přeháňky. 21.3. +20. 22.3. silné 
chumelení, i 24.3. (-30). Až do konce března mírná zima s teplotou -20 až -40. 29.3. polojasno, 
zlepšení počasí, +70. 30.3. +80. 31.3. +120. 
 
Dubnové počasí 
 
 Duben se projevoval v prvních dnech jarně – 1., 2. a 3.4. až +80. 4. a 5. dubna zase 
pokles teploty na +40, 6.4. už zase ranní mráz v rozmezí -30 až -50, silný vítr. Od 12. dubna  
se ale už hlásí jaro. 13.4. +80, slabý déšť, 14.4. za poledne dokonce +140, večerní déšť.  
V následujících dnech ochlazení, teplota +80, občas prší. 20.4. ráno +60, přes den +100,  
21.4. +120. 23.4. dokonce +160. Poslední dubnový týden teplota kolem 140 přetrvává, 
většinou polojasno. 
 
Květnové počasí 
 
 První květen polojasno až jasno, +180, stejně i 2.5., 3.5. už +200 a 4.5. dokonce +220. 
5.5. od rána prší, +200. Od 6. do 10. května převážně polojasno až jasno, teploty +180, +200. 
10.5. bouřka – přinesla další dva dešťové dny s teplotou +180 a +160. 12.5. opět bouřka.  



Od 13.5. do 20.5. denní teploty 18-200. Většinou polojasné dny. Poslední květnová dekáda  
už letní. Až na 26. a 27. květen, kdy prší a teplota klesla na +120. 
 
Červnové počasí 
 
 Od 1. do 5. června polojasné dny s teplotou do 220. 6. červen ale už plný deště, +140. 
Prší i 7.6. a tradičně i 8.6. (Medard). Teploměr jen +140. Od 10.6. až do 27.6. letní dny – 
polojasno, teplota k 200. 16. června dokonce 240. Tropické vedro mezi 28 až 300 poznamenalo 
18., 19. a 20. červen. 21.6. večerní bouřka, déšť, ale teplota drží, 260. I 22.6. 23.června 
polojasno s 240. 25.6. slabý déšť, 160. Další pokles teploty od 27.6., tedy 150. Ochlazení také 
v posledních třech červnových dnech. Červnová vedra nepříznivě ovlivnila lidi, kteří musí 
pracovat ve výrobních halách, za volanty aut (připadají si jako v sauně) a venku. V bouřích 
padaly i stromy – Jiráskovo náměstí. 
 
Červencové počasí 
 
Jaký byl červenec? 1.7. ráno +50, polojasno, večer +180. 2.7. dešťové přeháňky, k večeru už 
trvale prší, +110. 3.7. k večeru znovu déšť, bouřka, +180, prší i v noci i ráno 4.7. Přes den 
vyjasnění, 200. Polojasno až jasno i v další dny, teploty nad 200, 8.7. 240. Tropické vedro 10.7. 
ráno 150, přes den 280, k večeru zhoršení, déšť, ochlazení. 12.7. večerní déšť, bouřka, 200.  
13. až 16. července k večeru znovu bouřka, déšť, 200. Prší ještě 18.7. Teplota nad 200 až  
do 22.7., kdy ochlazení, 160. Další dny horko, ochlazení až 27.7. 160. Poslední červencové 
dny tropická vedra 240 až 280. 31.7. k večeru bouřka, liják. 
 
Srpnové počasí 
 
 Srpen začal deštivě, teplota 260. Až do 7. srpna jasné dny, 220, večerní déšť. Prší i 8.8., 
teplota 180. 9. a 10. srpna 220. 11. srpen deštivý, prší i v noci. 12.8. je sice bez deště, 200, ale 
13.8. celodenní přeháňky. Až do 21. srpna polojasno až jasno, teploty nad 200. 22. srpen 
poznamenal znovu déšť, bouřka. Horko ale přetrvává. 25.8. 240. 29. srpna odpolední bouřka 
se slabým deštěm, poslední srpnové dny už s lijákem a bouřkou. 
 
Zářijové počasí 
 
 První dva zářijové dny listopadové – pršlavé, přes den jen 130, silný studený vítr.  
3. září už oteplení, až vedro, 200. 4.9. 220. 5.9. bouřka s deštěm, 160. Prší i 6.9. Od 7. září  
až do 11.9. pěkné letní dny s teplotou kolem 200. 13. září překvapil přízemním mrazíkem -10, 
přes den ale ještě +180. Tak i 14.9. Déšť, liják přichází 15.9., ochlazení, večer +40. Prší i 16.9., 
občas i 17.9. Teplota kolem 120. 19.9. a 20.9. polojasno, +160. 21.9. dešťové přeháňky, +120. 
Tak i 22.9. Silné ochlazení 23.9. večer. V noci na 24.9. silný ledový vítr, teploměr ráno  
na nule, přes den +30. 25. až 27.9. noční deště, teplota kolem 50. Poslední zářijové dny teplota 
+100. 
 
Říjnové počasí 
 
 Mírné oteplení 1., 2. a 3. října, +120. 4.10. dešťové přeháňky. 5.10. ochlazení, slabý 
mrazík, ráno kolem 00. I v další dny dešťové přeháňky se sněhem. Další dny přechodné 
zklidnění, průměrné teploty do +50. 11.10. ráno -20. 12.10. -30, 13.10. -40, přes den -10.  



15.10. přes den +80, v noci prší, 16.10. v průběhu dne +110, noční déšť. 17.10. oteplení, ráno 
+80, odpoledne +120. večer ale ochlazení. 19.10. ráno jen +10. 20.10. ráno -10, dešťové 
přeháňky, během dne +50. 21.10. déšť, +60. 22.10. ráno +30, přes den +80, dešťové přeháňky 
pokračují. 24.10. ráno slabě pod nulou, během dne +80, odpolední déšť. 25.10. ranní mráz -40, 
ve dne +80, dešťové přeháňky i v noci, silně prší. 26.10. deště pokračují, teplota +80 zůstává  
i 27.10. Silný vítr. 28.10. prší, malý pokles denní teploty, +50. 29.10. ráno kolem nuly. 
Poslední říjnové dny ráno slabě nad nulou, přes den +5, +60. 
 
Listopadové počasí 
 
 Jako poslední říjnový byl i první listopadový den i 2. listopad. Dešťové přeháňky. 
3.11. citelné ochlazení, k večeru sněhový poprašek, -30. 4.11. déšť se sněhem, -30. Další tři 
dny mráz -50, přes den jen trochu zmírnění. Bohatě nachumelilo 9.11. (15-20 cm). Sníh drží. 
11.11. drobně chumelí. Od 12.11. mírné oteplení, sníh nepadá, denní teploty kolem +100, 
+120, ráno bez mrazu. 18.11. silný déšť. 19.11. další lijáky, +40. Další dva dny bez deště. 
22.11. prší od večera do rána, +30. Po několika klidných dnech 27.11. znovu lijáky, i v noci. 
Poslední listopadové dny s ranními teplotami málo pod nulou, denní do +50. 
 
Prosincové počasí 
 
 První prosinec i další čtyři dny bez mrazu, denní teploty +30. Od 5.12. mráz, -40. 6.12. 
porucha na horkovodu, 7.12. celý den -90, silný mrazivý vítr. 8.12. ráno -110, 9.12. -140, 
10.12. už -170, 11.12. -150. Po všechny dny silný mrazivý vítr. 16.12. ještě -160, další dny 
zmírnění. 14.12. ráno ještě -140, ale přes den už jen -80. 16.12. přibyl sníh, -50. 17.12. další 
sníh, ale ranní mrazy do 23.12. jen mírné, -50. 22.12. noční chumelení (15 cm). 24.12. -100, 
podobné mrazy i další dny. 29.12. ráno -20, večer drobně prší, obleva. 30.12. břečka sněhu  
na ulicích i chodnících, 00. 31.12. -80, nový sníh (15 cm), večer ochlazování, v noci -200. 
 
Ze zemědělské výroby 
 
 Několik údajů z trutnovské zemědělské výroby podle informací pracovníků pracoviště 
Ministerstva zemědělství Praha, které bylo i v roce 2002 umístěno v budově OkÚ: 
 Na okrese bylo v tomto roce celkově ke sklizni (ha) 2250 pšenice ozimé, 450 pšenice 
jarní, 790 ječmene ozimého, 1800 ječmene jarního, 295 žita, 600 ovsa, 580 tritikale (kříženec 
žita a pšenice), 1600 řepky. 
 Celkem sklizených ploch (ha): pšenice ozimá 2250, pšenice jarní 450, ječmen ozimý 
790, ječmen jarní 1800, žito 295, oves 600, tritikale 580, řepka 1600. Procento sklizených 
ploch (ha) 100. 
 Průměrný výnos t/ha: pšenice ozimá 4,1 – pšenice jarní 3,1 – ječmen ozimý 3,1 – 
ječmen jarní 3,0 – žito 3,7 – oves 2,7 – tritikale 3,4 – řepka 2,0. 
 
 Soukromě hospodařící zemědělci: 

Kocek Oldřich, Babí, ZP (zem. Půda) 13,5 ha. TTP (trvale trávní porosty) 13,5 ha. 
Zvířata: 3 koně, 5 ovcí, 5 koz. Zabývá se prodejem a nákupem krmiv a zvířat (především 
drůbeže). 
 Radim Beran, Libeč. ZP 21,2 ha. TTP 20,5 ha. Skot celkem 15, krávy bez tržní 
produkce mléka (TPM) 2. 
 Jan Fiala, Lhota-Bezděkov. ZP 9,9 ha. Skot 3 ks, ovce 3 ks. 
 Milena Jakoubková, Babí. ZP 78,5 ha. TTP 78,5 ha. Chov koz. 
 Roman Kalkus, Volanov. ZP 9,5 ha. TTP 9,5 ha. Skot 7 ks, krávy TPM 3 ks. 



 Jaroslava Railerová, Lhota. ZP 17,4 ha. TTP 16,7 ha. Brambory na 7,5 ha. Skot 
celkem 11 ks. Krávy bez TPM 5 ks. 
 Radomíra Špůrová, Trutnov (Výzkumný ústav). ZP 67 ha, z toho TTP 22 ha. Orná 
půda 43 ha. Obiloviny 17 ha. Brambory 7 ha. Olejniny 1 ha. Krmné plodiny 3,5 ha. 
 
Farmers 
 

Farmers. ZP 2838 ha. Orná půda 218 ha. TTP 2619 ha. Obiloviny 146 ha. Krmné 
plodiny 86 ha. Zelené hnojení 14 ha. Skot celkem 1084 ks. Krávy 329 ks (z nich mléčná 
produkce – pro Mlékařské družstvo Hradec Králové). Krávy bez TPM 129 ks. 

 
ZD Volanov 
 
 Zemědělské družstvo Volanov – sklizeň 2002, výnos t/ha: 
Pšenice 47 ha 2,7 – žito 27 ha 2,9 – ozimý ječmen 56 ha 2,3 – jarní ječmen 33 ha 2,5 – oves 
74 ha 2,5 – tritikale 50 ha 2,8 – řepka 63 ha 1,5 – brambory 56 ha 18 – mák 30 ha 0,4 – 
svazenka 22 0,4 (důležitá pro včely). 
 
Základní kynologická organizace Trutnov 
 
 Z činnosti Základní kynologické organizace Trutnov č. 302 v roce 2002: ZKO má  
39 členů, další 3 členové v organizaci hostují. Za činnost zodpovídá sedmičlenný výbor, 
zvolený v dubnu 2002. Jeho předsedou je Břetislav Klomínský. ZKO má čtyři vyškolené 
instruktory výcviku a tři figuranty 2 třídy. 
 Sportovní činnost v roce 2002 byla velmi úspěšná díky závodní činnosti Břet. 
Klomínského ml. s německým ovčákem Dusty Max. Tato dvojice se zúčastnila různých 
závodů pořádaných kynologickými organizacemi Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Tyto závody byly přípravou na vrcholové akce – na kvalifikačních závodech obsadila druhé 
místo (2x) a na vlastním mistrovství třetí místo. Je to velký úspěch trutnovské kynologické 
organizace. 
 K úspěchům uvedeného člena ZKO Trutnov patří i třetí místo družstva 
Královéhradeckého kraje. Svými výkony se probojoval i do mládežnické reprezentace ČR. 
V roce 2002 složil i zkoušku IPO3 na limit, který zaručuje i v roce 2003 start nejen v kategorii 
mládeže, ale i v kvalifikaci na mistrovství ČR dospělých. 
 V rámci výstavní a chovatelské činnosti byl nejúspěšnějším členem Jan Hlinák 
s rotvajlerem Happy Holubí dům, který získal v tomto roce titul Šampion ČR. Jeho pes je 
vyhledávaným krycím psem. 
 ZKO Trutnov organizovala v roce 2002 jedny zkoušky podle mezinárodního 
zkušebního řádu IPO – ze sedmi nastoupených dvojic (psovod-pes) splnilo úspěšně limit šest 
dvojic. 
 Kurzu začátečního výcviku a výchovy psa (pro nečleny ZKO) se zúčastnilo  
10 zájemců. Dobrou spolupráci má ZKO se psovody Policie ČR. 
 Rok 2002 byl ale rokem neúspěšného hledání nového prostoru pro cvičiště, protože 
současné v Dolním Starém Městě svými rozměry nevyhovuje. Ve spolupráci s městem bylo 
už vytipováno několik lokalit, ale také ne zcela vhodných. V roce 2003 bude ZKO v tomto 
úsilí pokračovat. 
 
 
 



Mykologický kroužek 
 
 Mykologický kroužek v Trutnově se sešel v roce 2002 devatenáctkrát s průměrnou 
účastí 14 členů – těch nejvíce přišlo 2. září (20). Hlavní náplní byly přednášky s promítáním 
diapozitivů hub a určování hub. Členové kroužku se zapojili do různých houbařských soutěží 
i mimo Trutnov. Zúčastnili se různých akcí houbařských kroužků, např. 1.5. jarní vycházky 
do okolí Náchoda, 11.5. vernisáže výstavy fotografií a kreseb hub v Hradci Králové, koncem 
května výstavy rostlin a hub v Chocni, 1.6. otevření lesa s úpickým kroužkem 
v Suchovršicích, 9.6. vycházky do trutnovského parku a jeho okolí, 22.6. vycházky 
v Lomnici, 5.7. znovu v Chocni („Setí hub se sv. Prokopem“), 3.8. letní vycházky do Pekla 
(organizoval trutnovský kroužek), 17.8. účast na vycházce úpického kroužku do okolí 
Bohuslavic, 31.8. na soutěži Náchodský křemeňák, v polovině září v Jabkenicích. 21.9. účast 
na výstavě hub v Chocni, 25.9. v Úpici, 5.10. při vycházce v Lomnici n.P. 
 Z další činnosti MK: 12.10. vycházka „Uzavírání lesa“ do lokality školního polesí SLŠ 
v H. St. Městě. 19.10. účast na vycházce úpického kroužku do okolí Radče. Přátelské styky 
s houbařskými kroužky se rok od roku rozšiřují – nově s kroužkem v Broumově. 
 O houbařskou skříňku na podloubí Krakonošova náměstí se obětavě starají hlavně 
manželé Křovinovi, hlavně ing. Stan. Křovinová, která je jednatelkou kroužku. Oba také patří 
mezi časté účastníky houbařských akcí – k těm nejagilnějším. Kroniku kroužku vede již řadu 
let pí Langerová. Nejstarší členkou kroužku je pí Jakoubková (85 let). 
 
Honitby: stav a lov zvěře 
 
 Z ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře obecního úřadu Trutnov 
k 31.12.2002: 
Základní údaje o honitbách – 
honební plocha celkem 36 662 ha (zemědělská půda 19 894 ha, lesní půda 15 485 ha, vodní 
plocha 102 ha, ostatní pozemky 1 181, obory 3 – 2 na zem. p. 
Obhospodařování honiteb – 
vlastnický vztah k honitbám: vlastní 6 s 6 689 ha, 1 s 3 ha, společenství 20 s 29 970 ha. 
Způsob využívání honiteb – 
ve vlastní režii 5 s 5 377 ha, 1 obora s 3 ha, pronajaté 21 s 31 282 ha. 
Stavy psů s loveckou upotřebitelností – plánovaný a skutečný stav: 
ohaři 61/54, barváři 9/14, norníci 43/64 slídiči 9/20, honiči 1/5, ostatní 0/4 – celkem 123/161. 
 Počet osob trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti: 493. 
 Normované jarní stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakost. tříd: 
jelení 68 ks 5 377 ha, mufloni 66 ks 1 894 ha, srnčí 34 121 ha 1 571 ks, 
zajíc 296 ks 3 594 ha, bažanti v bažantnici 245 ks, 562 ha 
 
Výsledky mysliveckého hospodaření – lov zvěře a zasněžování za rok 2002 a jarní kmenové 
stavy zvěře k 31.3.2003: 
druh zvěře plán lovu(odstřel i odchyt) lov úhyn jarní kmen.stav 
jelen  36    29 1 53 
laň  19    13 1 39 
kolouch 18    15 1 27 
zvěř jelení 
celkem  73    57 3 119 
daněk  1    1  10 
daňče  6    10  7 
danělka 3    5  11 



druh zvěře plán lovu(odstřel i odchyt) lov úhyn jarní kmen.stav 
zvěř daňčí 
celkem  10    12  28 
muflon  9    6  33 
muflonka 10    12  36 
muflonče 10    12  20 
zvěř mufloní 
celkem  29    30  89 
srnec  388    362 18 736 
srna  384    294 36 718 
srnče  302    299 35 509 
zvěř srnčí 
celkem  1074    955 89 1965 
kňour  1    2  29 
bachyně 22    18 1 50 
loučák  128    148  75 
sele  298    552 1 160 
zvěř černá 
celkem  449    720 2 314 
zajíc  114    46 11 1279 
bažant kohout 157    114 36 38 
bažant slepice 10    2 35 99 
zvěř bažantí 
celkem  167    116 71 137 
divoká kachna     533  263 
holub hřivnáč     132  138 
sluka        94 
krocan divoký     10  12 
hrdlička     4  163 
 
 
Honitby v obvodu města 
 
 Honitby v obvodu města Trutnova: Barchovan. Batňovice. Bernartice. Čermná. Dubák 
LČR. Horní Olešnice. Horní Žďár. Hrádeček-obora. Chotěvice. Janovice LČR. Chvaleč. 
Javorník. Království. Pilníkov. Poříčí-Lhota. Proruby. Radvanice. Rudník. Staré Buky. 
Strážný Vrch. Školní polesí SLŠ. Trutnov. Velké Svatoňovice. Zlatá Olešnice. Žacléř. 
 
Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov – 
Zvěř pernatá: výr 58 (početní stav) 21 (počet obsazených hnízd), jestřáb 71/28, krahujec 
53/21, káně 34/111, poštolka 184/70, havran 4/2, vrána 141/33, uloveny 2, kavka 32/16, 
straka 630/233. uloveno 71, sojka 715/255, ulovena 1, volavka 68/10, krkavec 157/42, racek 
90/20. 
 
ZO včelařů 
 
 Rok 2002 byl pro členy ZO včelařů Trutnov slabě podprůměrný. Příčinou bylo 
nepříznivé počasí – to nepřálo rozvoji včelstev, dále snižující se plochy hmyzomilných rostlin 
(řepka, jeteloviny, motýlokvěté plodiny), které před rozpadem ZD a státních statků byly 
pěstovány na velkých plochách. K těmto entomofilním plodinám byla organizována opylovací 



činnost chovateli včel. Po raném jaru velké teplo, vše rozkvetlo, ale pak deštivé léto. Výnosy 
medu velmi rozdílné. Katastrofální počasí přinesla druhá polovina srpna a září. Přišla silná 
medovicová snůška z lesů. Včely se silně rozplodovaly a zaplnily touto snůškou všechna 
volná místa v úlech. Pohroma z toho, že  do 30 dnů med v rámcích ztuhl – nedal se vytočit. 
Odborníci doporučili plné rámky s tímto tzv. „cementovým“ medem vybrat z úlů, vložit 
prázdné souše a dokrmit cukrem. Včely silně bodavé, přestaly cukr brát, mnoho tohoto medu 
zůstalo v úlech. V zimě se včely nemohly prolétnout, kálely v úlech, značná část jich uhynula. 
V trutnovské ZO 30-40%. Řada včelařů, zejména těch starších, přestane asi včelařit. Léčení 
včelstev proti roztoči se provádělo s dobrým výsledkem 
 Problémem je věkový průměr včelařů – staří odcházejí, mladých je málo. Na školách 
není zájem o zakládání včelařských kroužků. Trutnovská ZO má 88 členů, počet včelstev  
se proti loňskému roku snížil o 37 – dnes je jich 754. Přezimování příznivé, žel, nebylo-
budoucnost včelařů příliš optimistická není. (Údaje poskytl předseda ZO ing. Jiří Novotný.) 
 
MO ČRS 
 
 Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu Trutnov: 
Účastníkům výroční členské schůze MO ČRS Trutnov 29. března 2003 – z 88 delegátů  
73 (83%) byl předložen výkaz příjmů a výdajů za rok 2002. Příjmy činily 1,954.583 Kč, 
výdaje 1,973.931 Kč (rozdíl – 19.348 Kč). 
Zprávu o činnosti MO a výboru přednesl předseda Klaus Pawel. 
 Z hodnocení předsedů skupin MO: 
1.Skupina č.1 Dolce – tady se negativně projevila absence hospodáře MS. Důsledkem špatné 
plnění podmínek nájemní smlouvy s MěÚ Trutnov o údržbě (sekání hrází, nátěry lávek  
a údržba požeráků). 
2.Skupina č. 2 Úpa – hospodaří na tekoucích vodách, zajistila rybářskou expozici na výstavě 
Svět květin. 
3.Skupina č. 3 Líheň – hospodaří na líhni. 
4.Skupina č. 4 Pilníkov – po předání rybníka v rámci restituce hospodaří pouze na tekoucích 
vodách. 
5.Skupina č. 5 Žacléř – hospodaří na tekoucí vodě s velmi dobrými výsledky. 
6.Skupina č. 6 Slovovací – zajišťuje slovy potoků. 
7.Skupina č. 7 Komín – hospodaří na rybnících Za Komínem. 
8.Skupina č. 9 Peklo – hospodaří na soustavě rybníků v Pekle. 
 Výbor MO ČRS Trutnov zasedal 9x. Projednával dané úkoly z minulé konference  
a úkoly, které bylo nutno řešit v souvislosti s chodem MO. 
 
 Na Dolecké soustavě bylo loveno č.2 – 1000 ks K2, 3000 ks K3, 20 ks C, 24 ks št.  
a 20 karasů. Ryba byla zčásti vysazena do revíru Dolce a zčásti zakomorována na Pekle 
k dalšímu chovu. Na chovných vodách je 11 000 kusů kaprů. Dařilo se hospodaření  
na potocích, kde bylo naloveno na 1 600 pstruhů. 
 Zarybnění bylo v roce 2002 plněno na 105%. Dolce č. 3 420 ks kapra 2-3, 20 ks štiky 
a přibližně 5 q klevetky (její odkup hlavně v zimním období provádí ZOO Dvůr Králové). 
Pilníkovský potok 5040 PO 2, 700 K 2-3, 200 línů. Úpa 5-3 700 poz. Volanov 200 K 2-3. 
Líčná 2 300 Po 2. Komín 250 K 2-3. 
 Na chovných vodách je celkem zakomorováno 11 000 k K 1-3. Na líhni se položilo 
450 000 jiker potočníka. Duhák není zatím vytřen – voda je stále studená. Přesto je 
předpoklad položení 300.000 jiker. K líhni je přiváděna voda novým přivaděčem. 
 



 Rybářská stráž odsloužila 1 339 hodin – o 348 hodin více než v roce 2001. V roce 
2000 bylo přistiženo 23 pytláků a řešeno 48 drobných přestupků. 
 Statistika úlovků ryb ve všech revírech (Pilníkovský potok, Úpa 5, Líčná 1, 
Pilníkovský potok 3): Druh ryby – Počet kusů – Počet kg: 
Kapr 6877 ks 12979.8 kg, lín 155 55.0, cejn 1934 842.8, tloušť 63 31.7, okoun 98 54.8, 
ostroretka 4 4.6, štika 152 263.1, candát 113 227.1, sumec 2 31, úhoř 98 54.8, pstruh obecný 
3372 875, pstruh duhový 306 86.8, lipan 362 111.1, siven 9 2.1, maréna 1 2, amur 7 43.7, 
tolstolobik 2 20, karas 57 25.8, ostatní 424 ks, 123.5 kg. 
 Celkem 10 223 ks v MP revírech, 4828 ks ve všech P revírech, celkem 15 052 kusů  
o váze 15 963.2 kg. 
 
 Z akcí MO ČRS: Vánoční prodej (zisk necelých 1000 Kč je důvodem buď pro lepší 
organizaci prodeje, nebo jeho zrušení. Rybářské závody v Dolcích byly dobře zorganizovány. 
Závodů se zúčastnili nejen rybáři MO Trutnov, ale i z okolních MO. I v roce 2002 proběhla 
v rámci výstavy Svět květin expozice MO. V akváriích byly vystaveny pro veřejnost některé 
druhy ryb, které lze v revírech MO ulovit. Expozice byla i letos doplněna ochutnávkou rybích 
výrobků v tradičním prodejním stánku. (Pro příští výstavu v roce 2003 se uvažuje spojení 
s některým z prodejců rybářských potřeb a zajistit do expozice ukázku (i prodejní) věcí, které 
jsou třeba k lovu ryb. 
 Nejdůležitější akcí pro činnost MO byl nákup rybníku č. 3 v Dolcích a rybníků č. 1 a 2 
v Pekle. Na nákup poskytla organizaci úvěr 500.000 Kč ČSOB v Trutnově. (Novým 
předsedou MO se stal Silvestr Tomczárnyi, dlouholetým předsedou před ním Klaus Pawel). 
 
 
 



7.  Služby. 
 
České dráhy. Železniční stanice Trutnov 
 
 Hospodaření Českých drah v železničním uzlu Trutnov v roce 2002: 
V celém železničním uzlu bylo zaměstnáno 289 pracovníků, z toho 123 žen. Pokud jde  
o výkon železničních stanic Trutnov hl. nádraží, Trutnov střed a Trutnov-Poříčí, byl výsledek 
následující: 
Počet prodaných jízdenek (jízdenky z prodejních automatů, útržkové ve vlaku, AVOS 
vnitrostátní a mezinárodní, psané jízdenky, přepravní rejstříky, traťové jízdenky). 
Počet prodaných jízdenek 336 609 kusů, prodané místenky 315 kusů, prodané lehátkové  
a lůžkové lístky 123 kusů. 
Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 15 367 977,- Kč. Tržby z přepravy cestujících 
mezinárodní 621 647 Kč. 
Nakládka a vykládka vozových zásilek – naloženo a vyloženo 12 409 vozů, tj. 577 715 tun. 
Přepravně obstaratelská činnost – počet provedených úkonů 2 892, tržby 2 018 566,-Kč. 
Reklamační činnost – počet zápisů 53. 
Úschovna zavazadel – vydané úschovní lístky 4 347, tržby z úschovny zavazadel 30 895 Kč. 
Osobní přeprava – počet výchozích vlaků 20 236, počet končících vlaků 20 988. 
Nákladní přeprava – počet výchozích vlaků 2 360, počet končících vlaků 2 601. 
 
 V roce 2002 bylo postaveno zvýšené nástupiště u čtvrté koleje, které umožňuje 
pohodlný nástup do vlaku i pro starší cestující. S výstavbou dalšího zvýšeného nástupiště  
se počítá v letošním roce. Rovněž by mělo dojít k přestavbě vestibulu pro cestující veřejnost. 
 V novém jízdním řádu, který začal platit 15.12.2002, došlo k výrazným změnám  
ve prospěch trutnovské i okolní veřejnosti. Došlo k zavedení několika vlaků vyšší kvality: 
Expresní spoj Ex 550 „Krakonoš“ – Trutnov-Praha Smíchov s jízdní dobou do Prahy  
2 hod. 46 minut. 
Expresní spoj Ex 551 „Krakonoš“ – Praha Smíchov-Trutnov s jízdní dobou 2 h 48 m. 
Přímý rychlík R 981 Trutnov – Havlíčkův Brod. 
Rychlík R 962 Trutnov – Chlumec n.C. je veden každý den kromě soboty (dříve jen v neděli). 
Spěšný vlak Sp 1783 Trutnov – Náchod. 
 Víkendová doprava je rovněž upravena k větší spokojenosti cestující veřejnosti: 
Rychlík R 1484 „Sněžka“ z Pardubic přijíždí do Trutnova již v 7.53 (jezdí v sobotu  
a v neděli). 
Rychlík R 1463 „Úpa“ z Prahy přijede do Trutnova již v 9.16 hod. (jezdí v sobotu) je nově 
veden přes Hradec Králové a Jaroměř s kratší jízdní dobou. 
Rychlík R 1485 „Sněžka“ odjíždí z Trutnova do Hradce Králové o 20 minut dříve. 
Rychlík R 1464 „Úpa“ do Prahy je nově veden v neděli přes Jaroměř a Hradec Králové 
s kratší jízdní dobou. 
Spěšný vlak Sp 1782 z Hradce Králové je nově zaveden v neděli s příjezdem do Trutnova 
v 19.47 hod. (je vítaným spojením pro studenty dojíždějící do internátů místních škol). 
 
Viamont 
 
 Cestování osobními vlaky ČD je od Nového roku o 60% dražší. Další zvýšení 
jízdného o 7% připravuje státní železnice se změnou jízdního řádu na 27.1. I tarify 
soukromých drah stoupnou, ale ne tak výrazně. Společnost Viamont Trutnov, která vozí 
cestující mezi Trutnovem a Svobodou, zvedla jízdné z osmi na deset korun. „Po čtyřech 



letech, co osobní dopravu provozujeme, zdražujeme poprvé,“ uvedl vedoucí střediska 
Viamont ve Svobodě Jan Ivanko. 
 Kolik stojí na dráze deset kilometrů? Obyčejné jízdné ČD 16 Kč, Viamont Trutnov  
10 Kč. Průměrné autobusové jízdné 16 Kč. 
 
 17. ledna schválila RM výsledek výběrového řízení na akci „Vlaková zastávka 
Trutnov-Volanov na železniční trati Chlumec n.C.“ – zhotovení projektové dokumentace  
a zhotovení stavby firmu Viamont DSP a.s. Ústí n.L. vítězem výběrového řízení  
na zhotovitele výše uvedené akce. 
 
Živnosti 
 
 Z výpisu počtu živností v Trutnově: 
Administrativní práce 12. Automatizované zpracování dat 22. Autopůjčovna 7. Činnost 
organizačních a ekonomických poradců 85. Činnost podnikatelských, finančních, 
organizačních a ekonomických poradců 80. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 175. 
Dokončovací stavební práce 73. Dřevovýroba 9. Ekonomické poradenství 8. Geologické 
práce 24. Hostinská činnost 491. Inženýrská činnost ve výstavbě 26. Instalatérství 
9.Kadeřnictví 42. Klempířství 88. Kominictví 5. Kopírovací práce 16. Kosmetické služby 48. 
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 10,69. Koupě zboží  
za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 200. Kovářství 4. Kovoobráběčství 10. Krejčovství 8. 
Lakýrnictví 1. Lesnictví a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 29. Lesnictví, těžba dřeva  
a poskytování služeb v myslivosti 31. Malířské a natěračské práce 24. Malíř-natěrač 17. 
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 44. Maloobchodní prodej  
a pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 44. 
Maloobchod použitým zbožím 79. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 122. 
Maloobchod se smíšeným zbožím 28. Maloobchod tabákovými výrobky 48. Manikura 3. 
Masérské, rekondiční a regenerační služby 38. Montáž a opravy vyhrazených elektrických 
zařízení 47. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 14. Montáž kuželkových  
a bowlingových drah 1. Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 21. 
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 6. Montáž suchých staveb 
31. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13. Nakládání s odpady, vyjma 
nebezpečných 13. Nákup a prodej zboží – obchodní činnost 673. Nákup a prodej zboží – 
obchodní činnost v rámci činnosti volné 442. Nákup a prodej zboží – obchodní činnost včetně 
zahraniční 178. Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu 10. Nákup, 
prodej, půjčování, uchovávání a přeprava střeliva do zbraní 3. Nákup zboží za účelem 
prodeje, prodej 31. Natěračské práce 10. Návrhářská, designerská a aranžerská činnost 13. 
Oceňování majetku pro věci nemovité 9. Opravy karosérií 30. Opravy obuvi, brašnářského  
a sedlářského zboží 5. Opravy pracovních strojů 8. Opravy silničních vozidel 118. 
Organizování sport. soutěží 7. Pedikura, manikura 13. Pekařství, cukrářství 13. Počítačové 
zpracování dat, textu a grafiky 6. Podlahářství 10. Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 
22. Pohřební služba 2. Pohř. služba včetně přepravy zesnulých 6. Pokrývačství 41. 
Polygrafická výroba 14. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 
sloužících zábavě 31. Pořádání odb. kurzů, školení a jiných vzdělávacích 43. Poskytování 
služeb pro zemědělství a zahradnictví 16. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb 
souvisejících 12. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 13. 
Poskytování software 13. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
40. Poskytování technických služeb 24. Poskytování telekomunikačních služeb 14. 
Poskytování tělovýchovných služeb 16. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční 
motorové dopravy 9. Práce s autojeřábem 7. Práce s motorovou pilou 8. Projektová činnost  



ve výstavbě 49. Projektová činnost v investiční výstavbě 12. Pronájem a půjčování věcí 
movitých 47. Provádění jednoduchých drobných staveb, jejich změn a odstraňování 14. 
Provádění prací ve výškách pomocí horolezecké techniky v rámci živnosti volné 46. 
Provozování autoškoly 15. Provozování cestovní agentury 17. Provozování parkoviště 19. 
Provozování solárií 11. Provozování tělových. a sport. zařízení a zařízení sloužících 
regeneraci a rekondici 28. Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 8. Překladatelská 
a tlumočnická činnost 41. Přípravné práce pro stavby 72. Realitní činnost  61. Realitní 
kancelář 12. Reklamní činnost 24. Reklamní činnost a marketing 56. Řeznictví a uzenářství 
44. Silniční motorová doprava 11. Silniční doprava nákladní 23,28. Služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizační hospod. povahy u fyz. a právn. osob 133. Služby 
v rámci lesnictví a těžby dřeva 9. Směnárenská činnost 15. Specializované stavební činnosti 
48. Specializovaný maloobchod 507. Správa a údržba nemovitostí 65. Šití oděvů 9. 
Taxislužba 33. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21. Tesařství 53. 
Truhlářství 149. Ubytovací služby 83. Ubytovací služby (pension) 11. Úklidové práce 13. 
Umělecko-řemeslné zpracování kovů 10. Velkoobchod 181. Vodoinstalatérství 71. 
Vodoinstalatérství-topenářství 51. Vydavatelské a nakladatelské činnosti 11. Výroba a opravy 
zubních náhrad 8. Výroba cementového zboží a umělého kamene 6. Výroba čalounických 
výrobků 10. Výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 91. Výroba pilařská a impregnace 
dřeva 11. Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 81. Výuka jazyků 24. 
Zámečnictví 218. Zastavárenská činnost 24. Zednictví 265. Zemní práce 28. Zprostředkování 
obchodu 235. Zprostředkování služeb 217. Zprostředkovatelská činnost v rámci živnosti 
volné 287. Zprostředkovatelská činnost 250. 
 
Živnostenský úřad 
 
 Obecní živnostenský úřad Trutnov eviduje za rok 2002: 
Podnikatelé – fyzické osoby 5 250, právn. 653, celkem 50903. 
Provozovny – fyz. 2 159, právn. 988, celkem 3 147. 
Živnosti koncesované 321, vázané 856, řemeslné 2 121, volné celkem 11 112. 
 Ohlašovací živnosti se dělí na živnosti volné (k jejich provozování není potřebná  
odb. způsobilost. Řemeslné živnosti vyžadují odb. vzdělání a praxi. Pro provozování 
koncesované živnosti se vydává koncesní listina. 
 
 V souvislosti s řešením spotřebitelských problémů bylo v roce 2002 poskytnuto 
spotřebitelům i podnikatelům 254 porad. Z tohoto počtu se 235 porad týkalo reklamací vad 
výrobků a 7 porad reklamací vad služeb. Nejčastěji reklamovaným sortimentem bylo 
spotřební zboží (99 případů), obuv (60) a textil (36). 
 V roce 2002 bylo provedeno 50 kontrol živností volných. Uloženo bylo 21 blokových 
pokut za porušení jednotlivých ustanovení zák. č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání 
v celkové výši 35.000 Kč. 
 
Osnado, s.r.o., provozovna Trutnov 
 
 Osnado, s.r.o., zajišťující osobní a nákladní dopravu, měla v roce 2002  
310 zaměstnanců, z toho 150 řidičů autobusů, 37 řidičů nákladních automobilů, 59 opravářů  
a údržbářů a 64 ostatních zaměstnanců. 
 Při plnění dopravních úkolů bylo ujeto celkem 6 940 000 km a přepraveno bylo 
8 589 050 osob. V MHD (v Trutnově a Dvoře Králové) bylo ujeto 413.000 km, v příměstské 
dopravě 5 477 000 km, v nepravidelné dopravě 867 000 km a v mezinárodní dopravě  
183 000 km. 



 V provozu mělo Osnado celkem 104 autobusů, z toho šest kloubových autobusů. 
 Firma provozovala 76 linek, z toho 1 mezinárodní, 9 dálkových, 12 městských a  
54 příměstských. Spojů bylo celkem 1398 – 2 mezinárodní, 124 dálkových, 319 městských  
a 953 příměstských. 
 Mezinárodní linka Osnada: Trutnov-Žďiar nad Hronom a zpět. Dálkové linky:  
do Liberce a zpět (jedna linka), do Brna a zpět (jedna linka), do Prahy a zpět (pět linek),  
do Českého Krumlova a zpět (jedna linka), do Ostravy a zpět (jedna linka). 
 V roce 2002 byl pořízen jeden kloubový autobus pro Městskou hromadnou dopravu 
v Trutnově, jeden autobus na mezinárodní linku do Žďiaru nad Hronom a jeden autobus  
na příměstskou dopravu. 
 
 31. ledna 2002 odsouhlasila RM uzavření smlouvy provozování MHD v Trutnově  
a poskytování příspěvku na její zajištění se společností Osnado, s.r.o., Stará Paka. 
 Společnost Osnado je jediným provozovatelem MHD na území města Trutnova. 
Dotaci na provoz MHD ve výši 1,780.500 Kč schválilo ZM – uhrazena bude ve splátkách  
ve výši 1/12 celkové částky. 
 
Nové zastávky MHD 
 

6.června 2002 schválila RM název „Vlakové nádraží“ pro nové zastávky MHD  
před vlakovým nádražím a zařazení nových zastávek MHD do jízdních řádů linek MHD.  
(Po zprovoznění nového mostu přes Úpu u vlakového nádraží včetně nové komunikace byly 
vybudovány nové zastávky pro MHD v obou směrech.) 

6.6. odsouhlasila RM dodatek č. 1 smlouvy o provozování MHD po projednání 
rozpočtových změn v ZM. Z důvodu změny „Dotačních pravidel pro poskytování a čerpání 
dotace ze státního rozpočtu na pomoc při obnově vozidel MHD v roce 2002“ dochází  
ke změně procentuálního zastoupení jednotlivých podílníků. Na stát připadá 20%,  
na provozovatele 30% a na město 50% pořizovací ceny nového vozidla. Tím je částka státní 
podpory oproti loňsku snížena o 200.000 Kč – to představuje u autobusu s obsaditelností  
nad 60 osob 600.000 Kč. Na Trutnov připadá částka 1,522.810 Kč na zakoupení autobusu 
Karosa B 952. 
 
Zastřešení autobusového nádraží 
 

     
 
 25. července schválila RM jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Stavební úpravy a zastřešení autobusového nádraží v Trutnově“ firmu Energie Kladno, a.s. 
 
 



Transformace TS 
 
 Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Technické služby Trutnov s.r.o. se sídlem 
Šikmá 371 a její statut schválilo ZM 19. února 2002. Cílem transformace bude, věřme, 
zajištění stability prostředí, prosperita a lepší financování. 
 Předmětem podnikání společnosti je: 1.Specializované stavební činnosti. 2.Inženýrská 
činnost v investiční výstavbě. 3.Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických 
zařízení. 4.Opravy silničních vozidel. 5.Opravy prac. strojů. 6.Poskytování technických 
služeb. 7.Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. 
8.Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). 9.Poskytování služeb pro zemědělství a 
zahradnictví. 10.Zámečnictví. 11.Truhlářství. 12.Specializovaný maloobchod. 13.Realitní 
činnost. 14.Správa a údržba nemovitostí. 15.Silniční motorová doprava nákladní. 
 
Statut TS 
 
 Jediným společníkem je výlučně zakladatel společnosti město Trutnov. Posláním 
společnosti je podnikání zejména v činnostech týkajících se místních komunikací, veřejných 
prostranstvích, zeleně a poskytování nebo zajišťování jiných veřejných či souvisejících služeb 
v oblasti sídla společnosti. Právní proměny společnosti se řídí zákonem, zakladatelskou 
listinou společnosti, tímto statutem i jinými rozhodnutími valné hromady i vnitřními předpisy 
vydanými společností. 
 
 Valná hromada společnosti TS Trutnov, s.r.o. schválila 24.7.2002 převod činnosti 
příspěvkové organizace TS Trutnov na obchodní společnost TS Trutnov s.r.o. Vyslovila 
souhlas s jmenováním ing. Lumíra Labíka ředitelem společnosti. 
 25.7.2002 pověřila RM firmu Gordion s.r.o. zajištěním a realizací zadavatelských 
činností TS města Trutnov. 
 
Plán zimní údržby 2002/03 
 
 Plán zimní údržby místních komunikací v Trutnově v zimním období 2002-2003 
zpracoval 31. října 2002 vedoucí zimní údržby Technické služby Trutnov Ing. Zdeněk Jaďuď. 
 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní 
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na jedné a ekonomickým 
možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
 Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti 
vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v plánu průsečíkem společ. potřeb 
uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky dle rozpočtu 
města. 
 Obsahem plánu je specifikace činnosti vlastníka místních komunikací s přihlédnutím 
k platným právním předpisům v této oblasti. 
 Poněvadž v zimním období nelze zmírnit okamžitě na celém území obce závady, 
stanoví Plán zimní údržby potřebné priority údržby jak místně, tak i časově. Tyto priority 
vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění 
zimní údržby. 
 Plán uvádí podrobně rozdělení místních komunikací podle pořadí důležitosti  
a dopravní omezení, seznam neudržovaných komunikací, nebezpečná místa, lhůty  
pro zmírňování závad sjízdnosti místních komunikací (do 4, 12 až do 48 hodin), rozsah  
a způsob zimní údržby místních komunikací, chodníků, přechodů pro chodce, pěší zóny  



a náměstí, ruční úklid města a ruční posyp, dále odvoz sněhu. Dále seznam pracovníků 
zařazených do zimní údržby, mechanizačního vybavení. Také i přehled smluvního zajištění 
ZÚ. 
 
 Zimním období se rozumí doba od 1. listopadu 2002 do 31. března 2003. Pokud se 
změní zimní povětrnostní situace mimo uvedené období, zmírňují se závady ve sjízdnosti  
a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem 
správce zimních komunikací. 
 
 Zimní údržba se provádí i na těchto trutnovských parkovištích: U OkÚ. U Studny  
(Na Struze). Před MěÚ. U nemocnice (Gorkého ul.). Před bankami na náměstí Republiky.  
U hřbitova. Ve Sněženkové ul. V Pomněnkové ul. Ve Fialkové ul. V Tiché ul. V Dlouhé ul. 
V Papírenské ul. Ve Svažité ( u ZL). Za provozovnou Osnado v Lomní ul. V Lomní ul.  
pod sídlištěm. Před hotelem Patria. U muzea. 
 
Technické služby města Trutnova 
 
 Jaké náklady si vyžádala v roce 2002 činnost jednotlivých středisek TS? Úklid 
komunikací 999.000 Kč. Úklid chodníků 2,000.000 Kč. Jarní úklid 400.000 Kč. Podzimní 
úklid 205.000 Kč. BUS zastávky 167.000 Kč. Dešťové vpustě 518.000 Kč. Zvířata, 
bezdomovci 10.000 Kč. Společenské akce 100.000 Kč. Provoz kašen 216.000 Kč. Údržba 
památníků 60.000 Kč. Odpadkové koše 1,500.000 Kč. WC 890.000 Kč. Naplánované akce 
města 55.000 Kč. Budova areálu – opravy 105.000 Kč. Dopravní značení 1,420.000 Kč. 
Veřejné komunikace 2,047.000 Kč. Opravy dešťových vpustí 247.000 Kč. Dětská hřiště, 
mostky, lavičky, koše 1,300.000 Kč. Zimní údržba 2,310.000 Kč. Nová tržnice 120.000 Kč. 
Správa skládky 225.000 Kč. Monitoring skládky 65.000 Kč. Veřejná zeleň celkem  
9,200.000 Kč. Pasportizace geodezie 400.000 Kč. Správa komunikací 500.000 Kč. 
Provozní střediska celkem 25,179.000 Kč. 
Služby spojené s údržbou areálu 2,205.562 Kč. 
Rozpočet celkem 27,384.562 Kč. 
 
Lesy a parky města Trutnova 
  

Firma Lesy a parky města Trutnova a její nástupnická organizace Lesy a parky 
Trutnov, s.r.o. (od 1.10.2002) v roce 2002 spravovala následující majetek města: 1. Lesní 
půdní fond o výměře 2 065 ha a budovy sloužící lesnímu provozu. 2. Městský park.  
3. Městské hřbitovy. 
 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 34,42 – přepočetný 
30,87. Z toho manuálně pracujících 19,95. Práce těžebního charakteru a část pěstebních prací 
je prováděna dodavatelsky soukromými podnikateli. 
 Celkové výnosy (L a P města Trutnova) 15,227.000 Kč, z toho vlastní tržby za dřevo  
a služby 11,834.000 Kč. 
 Celkové náklady 15,301.000 Kč. Hospodářský výsledek – 264.000 Kč. Oprava 
oplocení polesí a zpevněná plocha si vyžádaly 677.000 Kč. 
 
 Lesní půdní fond se nachází na 19 katastrálních územích. Z obhospodařovaných  
2 065 ha tvoří 139 ha lesních porostů lesopark navazující na městský park. 
 Pěstování lesa (zalesňování – plocha 17,4 ha, 100, 3 tis. sazenic, z toho téměř 55% 
melioračních a zpevňujících dřevin, prořezávky – plocha 37,2 ha, probírky do věku 40 let – 
17,23 ha péče o lesní kultury – více než 176 ha, chemická ochrana kultur proti klikorohu  



10 ha). 
 Těžební práce (těžba dřeva – celkem 12.328 m3, z toho 11.435 m3 jehličnaté, 893 m3 
listnaté). Z toho nahodilá 2.976 m3. 
 
 Ochrana lesa (kontrola výskytu ploskohřbetky metodou půdních sond na jaře, kontrola 
kůrovců pomocí feromonových lapačů (42 ks) vhodně rozmístěných na škůdcových 
atraktivních místech, kontrola opakovaného výrazného nárůstu stavu pilatky – slabý výskyt 
zaznamenán na více než 42 ha a silný výskyt na 20,5 ha mladých smrkových porostů, lokality 
se silným výskytem byly chemicky ošetřeny pozemním postřikem odbornou firmou 
s finančním přispěním MZe formou dotací, odstraněno několik větších a mnoho drobných 
divokých skládek v lesích nebo na jejich krajích. 
 Dodávky dřeva (realizovány převážně na odvozním místě, dodáno celkem 12.070 m3 

v celkové hodnotě necelých 15 mil. Kč bez DPH, vlastní spotřeba pro potřebu organizace – 
oplocenky, deputáty, opravy cest, rekreačně-estetické prvky apod. – celkem 276 m3, dosaženo 
průměrného zpeněžnění 1236 Kč/m3. 
 Údržba cest (v roce 2002 byla provedena běžná údržba a opravy menšího rozsahu  
na cestách ve Starém Rokytníku, Křenově, Libči a na Čížkových kamenech hrazené 
z prostředků organizace v objemu 416.000 Kč). 
 Příspěvky (ze státního rozpočtu Mze 1,259.000 Kč – pěstební činnost 1,036.000 Kč, 
ochrana lesa 45.000 Kč, těžební činnost 178.000 Kč). 
 
 Rekreační funkce v lesoparku (proběhla pravidelná údržba zařízení pro návštěvníky 
lesoparku – opravy a nátěry laviček, altánů, zábradlí apod. pravidelně jsou sekány, případně 
mulčovány cesty, pěšiny a loučky a vyváženy odpadkové koše, po dohodě se sport. oddíly je 
průběžně upravována travnatá plocha na „paradráze“ mulčováním, ve spolupráci s městem 
provádíme na Naučné stezce k bitvě v roce 1866 běžnou údržbu a snažíme se zlepšovat 
zázemí pro návštěvníky a síť chodníků a pěšin). 
 Uskutečnila se úprava pomníku mjr. Lipoščaka – zpevnění a úprava svahu  
pod pomníkem, opravena opěrná zídka a schodiště, oprava a instalace dalšího zábradlí. 
 
 Myslivost - v roce 2002 bylo v režijní honitbě „Království“ uloveno 36 ks srnčí zvěře 
(13 srnců, 12 srn a 11 srnčat), 7 ks zvěře černé (4 selata a 3 loučáci), 1 zajíc, 1 kachna a 7 ks 
zvěře škodné (6 lišek, 1 kuna). Proběhl hon na drobnou zvěř. Uskutečnila se údržba 
mysliveckých zařízení a lovecké chaty. 
 
Městský park 
 
 Městský park (celoroční běžná údržba ploch a zařízení pro návštěvníky, pozemní 
úklidová brigáda SLŠ a VOŠL Trutnov – hrabání a úklid listí, opravy svodu vody (dlážděné 
svodnice) na cestách, výměna dřevěného zábradlí a laviček na vyhlídkových místech). 
 
Lesy a parky města Trutnova 
 
 Městské hřbitovy (brigáda žáků ZŠ Komenského na hlavním hřbitově Bojiště, oprava 
hrobek Spiegel, Hűbner a dvou nepojmenovaných – zde byly umístěny barokní a renesanční 
náhrobníky, instalování zabezpečovacího zařízení v hrobkách, provedení exhumace 
pozůstatků německých vojáků z 2. světové války firmou Pargent, s.r.o. – nalezeno 91 ze 124 
hledaných ostatků, vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na odpad, úprava vstupu  
a oprava schodiště u památníku 2. světové války, nátěry oplocení na hřbitovech Voletiny  
a Libeč, provádění běžné údržby na ostatních hřbitovech. 



 Rozpis pohřbívání za rok 2002: 
Pohřebiště Trutnov – pohřbívání do země 26, uložení uren 48, rozptyl 72, vsyp 21. 
Hřbitov Horní Staré Město – pohřbívání do země 3, uložení uren 2. 
Hřbitov Voletiny – pohřbívání do země 4. 
 
 Veškerá činnost příspěvkové organizace Lesy a parky města Trutnova přešla  
na základě rozhodnutí zřizovatele s účinností od 1.10.2002 na obchodní společnost Lesy  
a parky, s.r.o. Ředitelem a jednatelem je Ing. Jaroslav Semerák. 
 K 31.12.2002 vykázala organizace ztrátu ve výši 264.000 Kč a zůstává v ní 
neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 168.000 Kč. V pohledávkách za odběrateli ve výši 
2,526.000 Kč hlavní část představují pohledávky  za společnost s.r.o. Lesy a parky za prodej 
majetku ve výši 2,181.000 Kč. 
 
 Smlouvu o správě veřejných pohřebišť schválila rada města 20.6.2002 (podle nového 
zákona o pohřebnictví upraven „Řád veřejných pohřebišť). Starostovi města uložila uzavřít 
smlouvu o správě veřejných pohřebišť s příspěvkovou organizací Lesy a parky města 
Trutnova. 
 Veřejné pohřebiště leží v obci Trutnov. Jsou to Trutnov, Horní Staré Město, Babí, 
Voletiny, Libeč, Lhota u Trutnova, Bohuslavice nad Úpou.. Jsou zapsány v katastru 
nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem v Trutnově na Listu vlastnictví pro obec Trutnov 
a katastrálním území zmíněných míst. 
 22.8.2002 schválila RM výsledek vyzývacího řízení města Trutnova k zajištění správy 
uvedených hřbitovů – jeho vítězem je firma Lesy a parky Trutnov, s.r.o. 
 
Finanční úřad 
  

Z činnosti Finančního úřadu v Trutnově: Za zdaňovací období roku 2002 bylo podáno 
899 přiznání k dani z příjmů právnických osob. 6.602 přiznání typu B k dani z příjmů 
fyzických osob, 1.664 přiznání typu A k dani z příjmů fyzických osob. Na Finanční úřad 
v Trutnově bylo doručeno 452 zmocnění k předložení daňového přiznání k 30.6.2003. 
 
 K 31.12.2002 bylo vybráno 184 660 406 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
80 737 231 Kč na dani z příjmů fyzických osob, 322 153 288 Kč na dani z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti. 
 Průměrná měsíční odměna včetně příplatků činila v roce 2002 15 655 Kč  
(u pracovníků FÚ). 
 V roce 2002 bylo exekuční činností vymoženo celkem 28 878 000 Kč. Finanční úřad 
zorganizoval 5 dražeb, z toho 1 dražbu nemovitého majetku. 
 
Cestovní kanceláře 
 
 Cestovní ruch zajišťovala i v roce 2002 řada cestovních kanceláří a agentur. Byly to 
např. Alka Travel, Hemi Tour, JP Tour, Lada, Luna Tour, Split Tour, Čedok, Mana Travel, 
Klíč. 
 Připomeňme si některými údaji činnost CK Klíč: ACR – příjezdový cestovní ruch 
(Silvestr 2002 243 turistů, zima 2002 1 811 turistů, léto 2002 719 turistů, což představuje 
1 233, 8 990 a 3 719 lůžkodnů). DCR – domácí cest. ruch (vlastní akce a individuální pobyty 
léto 286 osob, školní akce léto 847 osob, lyžařské výcvikové kurzy 652 osob). PCR – 
výjezdový cestovní ruch – vlastní zájezdy 45 osob Polsko, 42 Španělsko, 35 osob Francie. 



Provizní prodej – 731 osob letecká doprava 48,40%, autobusová 21,50%, vlastní doprava 
30,10%. 
 
Sdružení pro turistické informační centrum 
 
 Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov oslavilo v létě 2002 své dvouleté 
trvání (založeno bylo 11.7.2000). Zakládajícími členy byly vedle hlavního iniciátora města 
Trutnova tyto regionální podnikatelské subjekty: Aust CZ, s.r.o., Trutnov, CK Mana Travel, 
s.r.o., Trutnov, Regata, a.s., hotel Horizont Pec p. Sn., Tikotu 98, s.r.o., Praha 1 – hotel Patria 
Trutnov, Osnado, s.r.o., Stará Paka, ZPA CZ, s.r.o. Trutnov – penzion Úsvit. 
 Hlavní náplní TIC od té doby je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti – 
propagace města a regionu ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, informace o památkách, 
kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské informace ze života ve městě, informace 
z oblasti cestovního ruchu, orientace ve městě a v dopravní obslužnosti v regionu, informace 
o možnostech využití volného času, příprava a distribuce  propagačních materiálů města, 
spolupráce s MěÚ při organizaci akcí městského, celostátního a mezinárodního rozsahu, 
spolupráce s MěÚ při akcích organizovaných městem a organizacemi města, spolupráce  
se členy Asociace turistických informačních center, prodej vstupenek na kulturní  
a společenské akce. 
 Vedlejší, doplňkovou a komerční činností je např. překladatelství a  průvodcovství, 
kopírování, prodej filmů, telef. a parkovacích karet, map, plánů měst, propagačních a 
upomínkových předmětů, tématických publikací apod., směnárenská činnost, přivolání taxi, 
účast na veletrzích zaměřených na turistiku a cestovní ruch, informace o výrobcích, 
obchodech a službách, reklamní činnost. (Ředitelem TIC je Martin Veselý.) 
 Finanční příspěvek na provoz TIC schválila RM a ZM koncem roku 2001 na rok 2002 
ve výši 700.000 Kč. Členský poplatek členů Sdružení pro rok 2002 je 20.000 Kč. 
 19.2.2002 vzalo ZM na vědomí změnu stanov Sdružení pro TIC Trutnov, jeho 
financování a každoroční poplatek pro velké provozovny 20.000 Kč. 
 
Noviny Veselý výlet 
 
 Město Trutnov usiluje maximálně o propagaci města, o rozvoj cestovního ruchu. 
25.6.2002 schválilo ZM po doporučení RM finanční příspěvek 32.000 Kč RNDr. Pavlu 
Klimešovi na vydání sezónních novin Veselý výlet č. 19 – léto 2002. Ty vyjdou v nákladu 
61.000 kusů (v češtině 25, v němčině 28 a v polštině 8 tisíc) a bude v nich propagován 
cestovní ruch ve východních Krkonoších včetně turistických zajímavostí Trutnova. Městu 
Trutnovu bude věnována jedna celá dvoustrana. (Tyto noviny jsou rozšiřovány v regionu 
Krkonoš, na veletrzích cest. ruchu apod. bezplatně.) 
 
Cyklobusy 
 
 Pro rok 2003 vydalo město Trutnov a Turistické informační centrum Trutnov pěkně 
provedenou skládačku Cykloturistické trasy v trutnovském regionu. Cyklotrasa č. 4029 Lhota 
– Sedloňov, délka 6 km, cyklotrasa 4210 Stachelberg – sil. III 30019, délka 2.8 km, cyklotrasa 
4211 Starý Rokytník – Staré Buky 7,4 km cyklotrasa 4212: Bitva roku 1866, délka 3.7 km, 
cyklotrasa 4213 Malé náměstí – cyklotrasa KČT 4084, 6.3 km. 
 Kromě popsání vedení tras nechybí ani upozornění na památky. 
 
 



8. Kultura. 
 
Státní okresní archiv v Trutnově 
 
 Uplynulý rok 2002 byl pro archiváře SOkA Trutnov „rokem velkých změn,“ uvádí  
ve zprávě o činnosti archivu jeho ředitel Roman Rejl. „Jednak jsme zabezpečovali počátkem 
roku stěhování cca 1 200 km z centrály archivu do nového depozitáře v Trutnově-Poříčí, dále 
v rámci rušení okresních úřadů došlo k 1.8.2002 k delimitaci archivu od OkÚ Trutnov k nově 
vytvořené organizační složce státu – Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku a ve druhé 
polovině roku jsme se aktivně podíleli na zabezpečování a dovozování spisové rozluky 
Okresního úřadu Trutnov.“ 
 
 K 31.12.2002 zaměstnával archiv 9 odborných pracovníků, 2 pracovníky obslužných 
profesí a jednoho brigádníka. 
 Na úseku předarchivní péče a zpracování archiválií byla provedena evidence  
a průzkum spisoven šesti subjektů, při kontrolních návštěvách byli proškoleni ředitelem 
archivu spisovenští pracovníci (25 jich bylo z OkÚ), v oblasti skartačního řízení bylo 
evidováno 54 skartací. Na úseku posuzování písemností mimo skartační řízení bylo 
posouzeno 41 návrhů. Třídění písemností bylo spojeno s přejímáním materiálů z OkÚ.  
Při vnitřní skartaci bylo vyřazeno při zpracovávání písemností OkÚ 17,21 km písemností bez 
trvalé dokumentární hodnoty. Pořádací práce byly v roce 2002 zaměřeny především  
na kmenové fondy, např. na Archiv města Úpice, Kuksu, dále na fond OkÚ. 
 Velkou pozornost věnoval SOkA Trutnov i v roce 2002 zpřístupňování archivního 
materiálu – celkem 80,83 km uspořádaného a inventarizovaného materiálu, při tom vnitřní 
skartací vyřazeno 4,11 km písemností. 
 Na úseku katalogizace a rejstříkování pokračovalo jen zapisování do souboru Katalog 
periodik. Tato sbírka byla doplňována o starší i nové tituly – celkem zpracováno 62 titulů 
periodik. Průběžně byla doplňována Sbírka map a plánů – je připravena k inventarizaci,  
např. 642 sekcí map z let 1840 – 42 pro bývalé okresy Trutnov a Vrchlabí. 
 Největší část pomocných prací byla věnována stěhování archiválií do depozitáře 
v Poříčí – k dispozici byl jen malý stahovací tranzitní vůz. 
 
 Na úseku evidence a ochrana archiválií byla po celý rok řádně vedena evidence JAF 
prostřednictvím počítačové evidence. Za rok 2002 bylo zaznamenáno 161 přírůstků v rozsahu 
510,44 km (nejvíce z OkÚ 308,12 km). Za celý rok je evidován přírůstek 7 662 evidenčních 
jednotek (knihy, kartony, balíky, mapy aj.) Do evidence získáno 19 kronik a 2 fotokroniky. 
Kapacita archivu činí 8 010 km, z toho 3 640 km depozitář Poříčí a 4 370 km centrála. Volná 
kapacita archivu je k 31.12. 2.888,5 km (64% kapacity). 
 Pokud jde o ochranu archivního materiálu, prostřednictvím externího fotografa  
B. Tošovského bylo na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí vyhotoveno 4 900 políček 
mikrofilmů nejstarších a nejcennějších archiválií. 
 Průměrná teplota v archivu byla 18,80 C. Průměrná relativní vlhkost 43,7%. 
 
 Pokud jde o využívání archiválií: 
V roce 2002 studovalo ve SOkA 167 badatelů při 566 návštěvách, z toho 144 tuzemských   
při 458 návštěvách. Různých žádostí bylo vyřízeno 207 a 17 rešerší. SOkA připravuje 
k vydání již třetí Ročenku (duben 2003). Lektorsky se podílel na publikaci „Trutnov – toulky 
minulostí a současností ve fotografii.“ Komise pro přípravu vydání Hűttlovy kroniky města 
Trutnova se sešla v badatelně SOkA devětkrát. 



 Z kulturně-osvětové činnosti: Pracovníci SOkA uspořádali pro školy 8 exkurzí 
s výkladem a ukázkami archiválií (198 účastníků). 
 Archivní knihovna čítá 10 381 svazků. Za rok 2002 přírůstek 379 knih (z toho 200 
zakoupených). Výpůjček ze strany archivářů i externích spolupracovníků 91. 
 Státní zkouškou ukončil ředitel archivu bakalářské studium archivnictví na FF UP 
Olomouc. 
 Inventura majetku byla v roce 2002 provedena dvakrát. Hardwarové vybavení archivu 
se v roce 2002 nezměnilo. Archiv disponoval 15 osobními počítači – jeden z nich sloužil jako 
síťový server, jeden vyčleněn pro pracoviště v poříčí, jeden sloužil veřejnosti v podatelně.  
Do lokální počítačové sítě SOkA byla připojena nová digitální laserová kopírka Develop  
250i D. Na poli softwaru bylo nejdůležitějším úkolem administrativní ošetření jeho delimitace 
a uvedení programového vybavení všech počítačů do souladu se stavem, který z této 
delimitace vyplynul. Novinkou je databáze Docházkový systém. 
 Internetová prezentace archivu nedoznala v tomto roce výrazných změn. Na webovské 
stránky archivu bylo zaznamenáno 1 392 přístupů. 
 Některé statistické údaje z roku 2002: Počet fondů 2 146, rozsah v bm 3 986,6. 
Evidenčních pomůcek 479. Uspořádáno 1 325,15 bm, nezpracováno 2 661,45. Záznamů 
katalogizováno 10 237. Podniky v přímé péči SOkA:31 mladších pěti let, 284 starších pěti let. 
Počet elektrografických kopií archiválií celkem 11 252. 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov vykázala za rok 2002 stav 
knihovního fondu 123 698 (k 31.12. min. roku) a knihovní jednotky celkem k 31.12. sledov. 
roku 127 457 (naučná literatura 41 246, krásná literatura 86 103, ostatní dokumenty 108), 
počet exemplářů docházejících periodik 179, přírůstek knihovních jednotek 4 953, úbytek 
1 194. 
 Registrovaných čtenářů bylo 7 713, z toho 1 804 do 15 let. Knihovnu navštívilo 
109 830 čtenářů. 
 Výpůjček se realizovalo 401 779 – naučná literatura pro dospělé 149 159, krásná 
literatura 189 836, naučná pro děti 17 742, krásná 44 927. Meziknihovní výpůjční služba 
1 124, vzdělávací a výchovné akce 71. 
 
 Knihovna je příspěvkovou organizací města Trutnova. Její rozpočet tvoří příspěvek  
od města a na zajištění regionálních funkcí příspěvek od státu. Potřebu knihovny  pokrývá 
příspěvek od města 4.137 tis. Kč, na regionální funkce příspěvek od státu 1.400 tis. Kč.  
Tři zakoupené počítače byly financovány z fondu investičního majetku. 
 Počet zaměstnanců 16,35 (1 pracovník na 2000 obyvatel). Vybavení informační 
technikou je dostačující. Nový počítač byl zakoupen pro potřeby metodického oddělení  
a ředitelky, dva počítače do studovny a čítárny. Knihovna má vlastní www stránky s on-line 
katalogem – www.mktrutnov.cz. 
Služby MK: 
V srpnu provedena revize knih. fondu v pobočce HSM. 
Knihovna má otevřeno denně od 9.00 do 17.30 hod. a v sobotu v oddělení pro dospělé čtenáře 
a ve studovně od 8.30 do 11.30 hod. 
Jiným knihovna poskytla MK 855 dokumentů. Ve studovně je vyčleněna literatura o EU. 
V listopadu proběhla beseda s Mgr. K.Vítem na téma „Výhody a nevýhody vstupu ČR  
do EU.“ Pro nevidomé půjčuje MK zvukové knihy. 
  
 

http://www.mktrutnov.cz/


Akce pro veřejnost: 
V březnu zaučovaly pracovnice studenty zájemce o služby Internetu. V „Týdnu knihoven“ 
byly uživatelům promíjeny sankční poplatky. V prosinci proběhla soutěž pro děti „Vánoční 
dárek pro rodiče.“ 
Pracovnice pro čtenáře dět. odd. a pobočky HSM uskutečnily 71 besed. V tisku (Krkonošské 
noviny, MF Dnes) bylo zveřejněno o MK sedm článků. 
 Regionální knihovnické služby byly zajišťovány pro 64 knihoven (9 profesionálních  
a 55 neprofesionálních). 
 V rámci vzdělávání knihovníků byla uskutečněna dvě školení – katalogizace v LANin 
a ovládání dispečinku studovny. 
 V oblasti porad bylo provedeno 7 akcí (účast 40 osob) pro profesionální  
i neprofesionální pracovníky knihoven. 
 V roce 2002 bylo zakoupeno 3 565 knih. Finanční prostředky byly vynaloženy 
efektivně. Cirkulace výměnného fondu – 28 knihoven, 76 souborů, 6 059 svazků v celkové 
hodnotě 631 275 Kč. 
 Příjmy MK (vlastní příjmy z hlavní činnosti) 838 000 Kč. Osobní náklady činily 
3 798 500 Kč (mzdové náklady z toho 2 831 000 Kč). 
 
 MK má svou výlohu v Jihoslovanské ulici, která vylepšuje informovanost čtenářů – 
zahrnuje nejen knižní novinky, ale přináší i řadu zajímavostí ze světa vydaných publikací. 
 V rámci rozsáhlých stavebních úprav (rozšíření výpůjčních prostor) byl zřízen  
i bezbariérový přístup do knihovny. MK usiluje i o získání grantu na zřízení zvukové 
knihovny pro slabozraké a nevidomé (magnetofonové kazety). 
 Ředitelkou MK s regionálními funkcemi je Jaroslava Maršíková. 
 
Péče o památky 
 
 Péče o památky v roce 2002 (podle údajů pracovníka MěÚ Vlast. Grofa): Byla 
osazena nová bronzová nápisní deska na hrobě šikovatele Langa poblíž Janské kaple  
(za 7000 Kč, p. Janeček, Merklovice u Vamberka). 
Renovován pomník padlým z 1. svět. války ve Voletinách včetně pořízení chybějící sochy 
vojáka v životní velikosti (kopie Schwantnera, 230.000 Kč, p.Kočandrle, Trutnov). 
Restaurovány sokly masových hrobů v prostoru lesoparku – Bojiště u Trutnova (16 ks) včetně 
osazení křížů a terénních úprav (27.000 Kč, kamenictví Novotný, Čermná). 
Restaurována mramorová náhrobní deska pplk. Stenglina na Janské kapli včetně výroby 
bronzových ozdob (erb, korunka, stuha) nákladem 48.000 Kč (kamenictví Beneš, Trutnov,  
p. Janeček, Merklovice). 
Dokončeno restaurování kovaného mřížového oplocení památníku gen. Gablenze  
za 114.000 Kč (Červenka-Pospíchal, Hlinsko). 
Provedena kompletní renovace litinového památníku se lvem hejtmana Kruchiny u Starého 
Rokytníku včetně oplocení za 330.000 Kč (Červenka.Pospíchal). 
Provedeno restaurování a doplnění chybějících ozdobných prvků (dělové koule, monogram 
císaře, pamětní deska) na jehlanci 23. p. pl. Barona Airoldi u Starého Rokytníku včetně 
terénních úprav za 169.000 Kč (Restaurátor Dufek, Mladá Boleslav). 
Provedeny terénní úpravy včetně zpevnění svahu u pomníku majora Lipoščaka, zpětně 
uloženy jeho ostatky do hrobu ( v režii s.r.o. Lesy a parky). 
Vybudován srub – altán pro občerstvení pro provoz naučné stezky „Bitva u Trutnova 
27.6.1866“ v ceně 485.000 Kč. (Tesařství Sychra, Žacléř, Kumihal, Horní Maršov). 
Pozlacení textů na hrobě židovských dívek na městském hřbitově za 5 850 Kč (Kamenictví 
Beneš, Trutnov). 



Renovace oplocení synagogy Na Struze za 12.674 Kč (zámečnictví Ouhrabka, Trutnov). 
Oprava hřbitovní zdi ve Voletinách za 43.327 Kč (AP-Stav Mladé Buky). 
Rekonstrukce vnějšku kaple P. Marie Pomocné v Poříčí (střecha, omítky, drenáže, okna, 
dveře, mříže) za 585.000 Kč (Gener. dodavatel KV+ZL Žacléř). 
Provedena rekonstrukce interiérů hrobek továrníků pravého křídla (omítky, podlahy, 
výmalba) za 292.000 Kč (Průmstav, Trutnov, Vrapo Trutnov). 
Instalace elektronického zabezpečení hrobek továrníků na hřbitově za 39.974 Kč (ADC 
Servis, Trutnov). 
Osazeny barokní historické náhrobníky do dvou prázdných hrobek pravého křídla  
za 50.000 Kč (kamenictví Beneš, Trutnov). 
Započata rekonstrukce kaple ve Volanově (omítky, střecha, drenáž, podlaha) za 187.000 Kč, 
dokončení (výmalba, dveře) v roce 2003 (KV-ZL, Žacléř). 
Provedena kompletní výměna technologie výměníkové stanice v suterénu kina Vesmír  
za 1,110.000 Kč (STEP, Trutnov). 
Provedena generální rekonstrukce kaple sv. Jana Křtitele (drenáž, omítky, výmalba, 
rekonstrukce EZS) za 975.000 Kč (Průmstav, Trutnov). 
Proveden průzkum historického podzemí parku včetně fotodokumentace a zaměření  
za 49.000 Kč (Ing. Chaloupský, Trutnov). 
 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov uskutečnilo v roce 2002 pět výstav – z toho byly dvě 
fotografické, jedna výtvarná. V únoru výstava místního fotografa – průřez jeho tvorbou 
posledních let. V březnu „Velikonoce v umění“ (plastiky, malby na skle, výtvarné umění, 
zvykosloví). V květnu průřez výtvarnou a rukodělnou činností členů Spolku podkrkonošských 
výtvarníků. V červnu až říjnu výstava fotografií města období 1866 – 2001. V listopadu až 
v lednu 2003 Vánoce v orientu – české vánoční zvyky, původ tří králů, dnešní Koptové, jejich 
vánoční zvyky, netradiční pohled na Vánoce. 
 
 Další kulturní akce: přednášky (25) „Válka 1866 Trutnov a okolí“ – 648 posluchačů. 
Přednáška při prohlídce expozice této války prováděla Mgr. Burešová. O vánočních zvycích 
přednášela 35 posluchačům ředitelka MP PhDr. Ryšánková. Kulturně-propagační akce 
„Lidová řemesla“ proběhla v Kohoutově. Výstava hraček a kamenin s výkladem  
a poradenskou službou shlédlo 6500 účastníků. 
 V roce 2002 realizovalo MPT vydání sborníčku, ročenky, která zahrnuje zprávu  
o činnosti muzea a odborné články týkající se historie regionu. 
 Akviziční činnost MPT: Stejně jako v minulých letech se snažilo muzeum i letos 
systematicky doplňovat již stávající sbírky a podsbírky. Celkem bylo získáno darem či koupí 
175 přírůstkových čísel – představuje to na 240 trojrozměrných předmětů zařazených  
do skupin etnografie podsbírky – sklo, porcelán, zařízení domácnosti, textilie, kovy. Sbírka 
militární byla rozšířena zejména o výstroj a faleristiku. O další předměty byla obohacena  
i podsbírka hraček a sbírka výtvarného umění. 
 Fotoarchiv MPT rozšířil svůj fond o 97 přírůstkových čísel, což zahrnuje celkem  
208 dvojrozměrných fotoateliérů, skleněné negativní desky. 
 Oblast archivu byla rozšířena o 58 přírůstkových čísel – jedná se o materiál týkající 
se např. první republiky (různé formuláře, oběžníky, letáky, mapy). Významným přírůstkem 
je pozůstalost po J. Műhlbergerovi. Celkový roční přírůstek MPT činí 330 čísel. 
 Péče o sbírky: I trutnovské muzeum se zařadilo mezi ta, která zavedla počítačový 
systém zpracování sbírek v programu Bach v 1. a 2. stupni evidence. Celý sbírkový fond  
se stal součástí CES v souladu s nařízením Ministerstva kultury ČR. 



 Souběžně s nákupem sbírkových předmětů se provádí také základní ošetření předmětů 
– konzervace. V uplynulém roce bylo zakonzervováno na 400 předmětů – dřevěných 
polychromovaných plastik. (Tím bylo zakončeno celkové potřebné zakonzervování dřevěných 
plastik v MPT.) 
 V roce 2002 se podařilo úspěšně provést úpravy v depozitáři nábytku vyčleněním 
sbírky hraček a textilií do samostatných prostor. 
 Na základě nového knihovnického zákona požádalo MPT MK ČR o zápis do evidence 
knihoven – muzejní knihovna byla zařazena jako knihovna základní se specializovaným 
knižním fondem. Byl vydán nový knihovní řád MP včetně nového ceníku služeb. Pracovnice 
knihovny se pravidelně zúčastňuje vzdělávacích seminářů s knihovnickou tématikou. 
 Knihovní fond je zapůjčován jen k prezenčnímu studiu. Roční přírůstek knihovních 
jednotek činí 295 a 9 sbírkové povahy. Roční výdaje za knižní fond činí 56.757 Kč. Počet 
registrovaných uživatelů byl 54. 
 
Galerie města Trutnova 
 

Z činnosti Galerie města Trutnova (mnohé je uvedeno chronologicky v 1. kapitole 
trutnovské kroniky) ještě některé základní údaje: 

Sbírkové předměty pořízené v roce 2002 – zakoupené: M.Lhotský kombinovaná 
technika 6.000 Kč, E.Filla akvarel 60.000 Kč,V.Špála tempera 60.000 Kč, F.Zocher olej 
8.000 Kč, M.Lhotský 2.000 Kč, M.Lhotský olej 3.000 Kč, B.Dlouhý olej 10.000 Kč, 
V.Lacina olej 3.000 Kč, J.Ducháč olej 7 ks 32.000 Kč, K.Opltová olej 6.000 Kč, V. Hendrych 
olej 12.000 Kč, J.Wagner tužka 8.000 Kč, J.Placht olej 22.000 Kč, P.Roučka litografie  
3.000 Kč. 

Do sbírek GMT bylo zařazeno 20 předmětů v hodnotě 270.000 Kč. Hodnota sbírek 
k 31.12.2002 byla 4 085 350 Kč. 

 
V roce 2002 uskutečnila galerie 11 výstav a 3 ostatní akce. Byly to: 

15.1.-15.2. Dana Holá – Charvátová, kresby, koláže, grafika, baroko na Trutnovsku 
26.2.-29.3. Vlastimil Mužíček – obrazy krajiny 
9.4. – 14.5. Sochařská škola Karla Nepraše 
7.5. Černá hodinka s Divadlem Jesličky, Hradec Králové 
21.5.-15.6. Trutnov očima Lohfeldenských fotografů. Josef Vik – reklamní grafika a kresby. 
28.6. Proti proudu – hra v podání J.Fejkla, T.Komárka 
2.7.-3.8. Kateřina Opltová, Oldřich Oplt, Mojmír Preclík 
14.8.-16.9. Svět Miloslava Lhotského 
25.9.-31.10. Vladimír Hanuš – obrazy, kresby, objekty 
5.11.-5.12. Otto Placht 
14.11. Telegraf – hudební večer 
12.12.-30.1. Jan Trampota – krajina 
 
Přehled výstav na rok 2003: 
4.1. Jaroslav Dvorský – Ikaros 
18.3. Josef Scharfen – obrazy 
13.5. Vladimír Preclík – plastiky 
20.7. Milan Lhoták – fotografie 
5.9. Polská družební města . Swidnice 
5.10. Dalibor Matouš – kubistická tvorba 
30.11. Jaroslav Klápště – obraz , grafika 
 



 
Návštěvnost v galerii: 
Leden 175 (při vernisáži 130), únor 196 (při vernisáži 40), březen 266 (bez vernisáže), duben 
469 (150 při vernisáži), květen 413 ( z toho 150 při vernisáži a 40 při recitačním večeru), 
červen 287 (z toho 30 při recit. večeru), červenec 145 (80 při vernisáži), srpen 162  
(100 při vernisáži), září 666 ( z toho 222 Dny EU, 70 při vernisáži), říjen 164 (bez vernisáže), 
listopad 940 ( z toho 150 při vernisáži, 30 při recit. večeru), prosinec 310 osob  
(80 při vernisáži) – celkem 4 193 osob. 
 
Dům kultury 
 
 Dům kultury Trutnov má už tradičně dominantní postavení v kulturně-společenském 
dění města. Je příspěvkovou organizací – z celkových příjmů tvoří 59,5% dotace města, 
40,5% vlastní příjmy včetně sponzorských darů. Hospod. výsledek je ziskový – 87,2 tis. Kč. 
 DK má 28 pracovníků přepočteného stavu, z toho 19,4 zaměstnanců v hl. pracovním 
poměru, 0,6 ve vedlejším prac. poměru. 8 pracovníků je na zkrácený prac. úvazek. DK 
zajišťuje provozně techn. zajištění akcí a pořadů, provoz, provoz a údržbu budov včetně 
pronájmů ( Nár. dům, Kulturní klub Nivy, kino Vesmír), dopravu a prov. techn. služby  
na objednávku. Dále propagační a reklamní služby (výlepová služba v Trutnově, předprodej  
a prodej vstupenek v recepci ND na pořady DK i na akce jiných pořadatelů dle objednávek, 
výroba propag. materiálů na zakázku, prodej knihy „Trutnov v kresbách Miloše Trýzny,“ 
vydanou DK v roce 1997. Dále zajišťuje provozování Půjčovny knih rozvoje ducha a zdraví 
(po 2 dny v Kulturním klubu Nivy) a kulturně společ. činnost – činnost kina a programová 
činnost. 
 Činnost kina: 159 titulů pro veřejnost – 597 představení. 27 593 návštěvníků, 
průměrná návštěvnost. Deset titulů pro školy – 16 představení. 3 914 návštěvníků, průměrná 
návštěvnost 245. Celková prům. návštěvnost na 1 představení 51. 
 Z uvedeného počtu filmů bylo uvedeno v rámci „Projekt 100“ 8 filmů (8 představení) 
s návštěvností 459. V rámci Art film 12 filmů (27 představení s celkovou návštěvností 436). 
Jako premiéra bylo v Trutnově uvedeno 148 filmů. Z hlediska úspěšnosti to v roce 2002 byly: 
Film Pán prstenů:Společenství prstenu (návštěvnost 2 417), Harry Potter a Kámen mudrců 
(2 148), Prci, Prci, Prcičky (1 164). 
 V roce 2002 bylo o 41 představení více než loni, návštěvnost ale nižší o 7 642 diváků, 
průměrná návštěvnost nižší o 17 diváků na každém představení. Pro školy bylo představení  
o 3 méně, návštěvnosti nižší o 988 diváků, průměrná návštěvnost o 13 diváků nižší než v roce 
2001. 
 
Programová činnost 
 
 Programová činnost: V roce 2002 o dvě představení méně, návštěvnost o 2 719 méně, 
prům. návštěvnost o 14 méně. Nižší návštěvnost na výstavách, tanečních country akcích 
městských akcích. Stoupla naopak u pořadů pro děti, pro školy, divadel (více předplatitelů), 
přednáškových akcích, zábavných pořadů a módních přehlídek. 
 DK realizoval v roce 2002 154 akcí s návštěvností 40 779, s průměrnou návštěvností 
265. 
 Kromě toho DK realizoval: Celostátní přehlídku dětsk. divadla a recitace Dětská scéna 
2002 s účastí 850 osob, 7 malých výstav v kině Vesmír, 2 cyklické vzdělávací kurzy  
(46 osob), 5 výletů při Prázdninovém toulání s prům. účastí 12, burzu zimního sport. oblečení 
a vybavení, příprava dívky pro soutěž „Královna král. věnných měst“ v Chrudimi, Dny 
Trutnova ve Swidnici (výstava, hudební večer – Ostaš, Kaleidoskop – módní přehlídka, šerm, 



koncerty, taneční vystoupení), pro Swidnici koncert M. Nostitz Quartetu, koncert Krakonošky 
v Senici.  
 Mimo uvedené akce realizovalo Oděvní studio DK pro cizí subjekty 23 módních 
přehlídek za účasti 3 500 diváků. DK byl spolupořadatelem – spolupracovníkem při zajištění 
Jazzinec 2002, akcí Klubu voj. historie, při řadě kult. a sportovních akcích v Trutnově 
(provozně technická pomoc). 
 Programová činnost od ledna do prosince 2002: 
Leden 15 (představení, 2 399 (celk. návštěvnost), 160 (průměrná návštěvnost). 
Únor 17, 2 415, 142. Březen 12, 3 761, 313. Duben 19, 5 534, 291. Květen 12, 2 221, 185.  
Červen 11, 4 055, 369. Červenec 1, 80, 80. Srpen 2, 275, 138. Září 12, 7 131, 594. Říjen 22, 
3 479, 158. Listopad 11, 1 887, 172. Prosinec 20, 7 542, 277. Celkem 154 představení, 
návštěvnost 40 779, průměrně 265. 
 
Typy akcí:     Počet předst. Počet návšť. Prům. počet n. 
Klasická hudba (i ZUČ)   16  1718  107 
Pop koncerty (i ZUČ)    11  2068  188 
Promenádní koncerty    9  895  99 
Akce pro školy    37  7455  202 
Pohádky pro děti    7  789  113 
Ostatní dětské akce (v sále)   4  353  88 
Ostatní dětské akce (venku)   5  6819  1364 
Prázdninové toulání    1 (5x)  12  12 
Divadelní předplatné    7  2150  307 
Literární pořady    1  40  40 
TAM-TAM     2  35  18 
Soutěže     3  461  154 
Přednášky, besedy a pod.   9  814  90 
Akademie 3. věku    14  1234  88 
Cyklistický kurz    4  46  23 
Taneční akce     8  1352  169 
Trutnovská taneční akademie   6  1387  231 
Zábavné pořady    3  896  299 
Autorské módní přehlídky   2  564  282 
Módní přehlídky pro cizí   23  3980  151 
Výstavy     5  3686  922 
Fotovýstavy malé ( v kině)   7  -  - 
Burza      1  -  - 
Slavnostní vzpomínkové akce  2  135  68 
Trutnovský jarmark    1  2000  - 
Dny evrop. dědictví (2 dny-řada programů) 1  3928  - 
Dětská scéna 2002 (týdenní akce)  1  850  - 
Ohňostroj     1  2000  - 
 Spolupráce – KVH   1  100  100 
                       Jazzinec  3  729  243 
  
 Akce mimo Trutnov: Královna věnných měst, Dny Trutnova ve Swidnici, Koncert  
ve Swidnici, Krakonoška v Senici. 
 
 
 



Další některé akce: Doba:  Jejich návštěvnost: 
Malý a velký železný pes  25.8.   200  
Pes sympaťák           21.9.        124 
Módní přehlídky: Pec p. sn.  28.2.  120, Trutnov-Texlen  1.3.  500, Jaroměř  6.4.  500. 
Trutnov-Dřevoodbyt  4.7.  500 (z 25 celkem). Akademie třetího věku (1. a 2. pololetí –  
14 akcí. Trutnovský podzim 2.-14.10.  1056. Nejvíce navštívený koncert The Bachwards   
27.2. 340, zábavný pořad Suchánek a Genzer  31.1.  344, country bál  16.3.  270. Z akcí  
27.3. pro děti: Čarodějnice  30.4.  3000, Dětský den se Strašidláky  1.6.  2054, Mikulášoviny 

5.12. 1500. 
 
Durabo 
 
 Z činnosti skupiny historického šermu Durabo v roce 2002: 
Od začátku roku dvakrát v týdnu v tělocvičně (až do jara) nácvik nových soubojů  
a vystoupení. Doma v dílnách práce na zbraních a výzbroji – klempířské, brašnářské, 
kovářské, zámečnické, krejčovské. Neopomíjelo se studium literatury k dobovým šermířským 
vystoupením. 
 Na jaře už první vystoupení z různých období – gladiátoři, rytíři, žoldáci z třicetileté 
války, doplňované hudebním doprovodem a průvodním slovem s humorným laděním. 
 V létě vystoupení přibývalo – doma i v zahraničí (Rakousko-Salzburg). Čas při těchto 
zájezdech býval neúprosně krátký. Na poznávání měst a krajiny nezbýval čas a pro únavu 
mnohdy nálada. Převážnou část nových prostředí si Durabo vychutnat nemohlo – poznávaly 
se většinou jen z oken aut, kterými se sem dopravili. Málo času na prohlídky, přednostně 
musely být besedy, rozpravy s diváky. 
 Oproti minulým rokům vystupovala skupina ale více v domácím prostředí – 
zaměřovala se na srazy skupin a společné akce a společné akce šermířů. Navazovaly se nové  
a zajímavé známosti a přátelství. Prohlubovalo se poznání nového k možnému obohacení 
vlastních programů. V roce 2002 uskutečnilo Durabo při různých akcích a příležitostech  
83 vystoupení. 
 Pozdní podzim byl příležitostí – po útlumu horečné činnosti – k načerpání nových sil. 
Pauza nutná i proto, aby se předešlo „ponorkové nemoci.“ I tento aspekt jsme se naučili 
nepodceňovat, uvádí vedoucí skupiny ing. Libor Hurdálek. „Někdy je to skutečně příšerné.“ 
Neděli co neděli vyjíždět se stejnou hordou „protivných kolegů,“ být pronásledován únavou 
z produkce i odpovědnosti za výsledek a při tom všem si nelézt na nervy. Zajímavé však je, že 
po měsíci volna se všichni opět sejdeme v naší tělocvičně a opět plánujeme, co bude příští 
rok. 
 Poslední měsíc roku znovu nácvik, např. zdokonalení techniky boje. Obstarána další 
literatura o boji mečem, kordem a o německé škole šermu. Absolvoval se kurz školy šermu 
kordem. Na společných sezeních nové návrhy na zpestření vystoupení, aby scénky nabyly 
potřebné dramatičnosti. Aplikování teoreticky nabytých zkušeností v praxi. „Šerm je rychlá 
záležitost, kde se musí jednat především instinkty a technikou zanesenou do podvědomí. 
Japonští samurajové tento princip krásně vystihli ve svém umění Zen, kdy stav při boji 
definují pojmem „nehybná mysl.“ Princip je zcela jednoduchý, je-li boj symbolizován 
stromem, pak musíš vnímat svými smysly celek a ne jednotlivé listy a nechat mysl volně 
plynout kolem tebe. Zní to vědecky, ale tyto v šermu skutečně existují…“ 
 V roce 2002 měla skupina Durabo šest členů – Libor Hurdálek (rok narození 1954), 
Martin Hurdálek (1978), Pavel Hurdálek (1980), Milan Spěvák (1962), Zdeněk Hajn (1966)  
a Wilfier Nagel (1971). 
 
 



 
Klub vojenské historie 
 
 Klub vojenské historie Trutnov (KVH) s předsedou Ivo Buckem je členem Svazu 
branně-technických sportů ČR. I v roce 2002 byla jeho činnost bohatá a společensky 
významná. 
 Z kulturně-společenských akcí roku 2002 si připomeňme: Dělostřelecký ples 
v Josefově 26. ledna a ples 6. praporu polních myslivců v Náchodě 23. března za účasti členů 
trutnovského KVH. Významný byl i IV. reprezentační ples KVH v Trutnově 23. února 
v Národním domě – byl pěknou tečkou za ukončením oslav k 25. výročí od vzniku spolku 
v červnu 2001. Další akcí byla účast delegace KVH trutnovské HJ 9.3. na 133. výročí 
korporace vysloužileckého spolku V. hraběte Radeckého a 10 let od obnovení gardy Polické 
ostrostřelecké v Polici n.M. (pietní akt u pomníku voj. vysloužilců na místním hřbitově, 
posezení v místním hostinci „Na Poště“). 
 V březnu 2002 prakticky po 100 letech získal člen KVH Petr Valenta prapor „Spolku 
vojenských vysloužilců z Bohuslavic nad Úpou“ z roku 1902. Prapor, zapůjčený majitelem 
KVH, byl vyhotoven ve Vídni. 

6. dubna se zúčastnila delegace KVH akce ve Staré Boleslavi – Brandýse nad Labem  
u příležitosti 80. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I.  Součástí této akce byla 
odborná přednáška, prohlídka zámku a pochod HJ na náměstí. 

Květnová hlavní sezóna byla zahájena otevřením památníku generála Gablenze  
a naučné stezky 1866 na vrchu Šibeník 4. května. 
 Na základě dohody s MěÚ byla činnost KVH stanovena na víkendy v období květen – 
září. Objekt Janské kaple byl vzhledem k probíhající rekonstrukci po celou sezónu  
pro veřejnost uzavřen. 
 U památníku gen. Gablenze však bylo o víkendech živo – ukázky střelby a nabíjení 
rakouské předovky, rakouského horského děla, ukázky kompletní výstroje a výzbroje 
rakouského pěšáka a jiných uniforem. Zpřístupněn byl i samotný památník. 
 5.května zorganizoval KVH tradiční jarní soutěžní střelby na střelnici ČMS Babí. 
Letos to byl již 5. ročník střelby z opakovací vojenské pušky, pistole a revolveru modelově  
do roku 1945. Nově byla do této soutěže připouštěna i samonabíjecí puška ve zvláštní 
disciplíně. 
 Tyto soutěžní střelby se těší každoročně větší oblibě mezi střelci z celé ČR. Soutěž je 
zahrnuta i do kalendáře akcí SBTS ČR. 
 8.května pochodovala historická uniformovaná setnina v areálu pivovaru – pozvání  
na oslavy 420 let od založení trutnovského pivovaru. Neobešlo se to bez čestné salvy  
a výstřelu z klubovního děla. 
 25.května se konaly c.k. manévry v hrádku u Nechanic, kterých se zúčastnila část 
trutnovské jednotky. Účast členů KVH, i když akcí bylo nemálo, však nebyla tak uspokojivá 
jako v minulých letech. 
 Vedení ZO KVH přiznává, že i ve výcviku a povelové technice dnes za ostatními  
HJ zaostává. Ovlivněno je to i věkovým složením – převažují veteráni. Omlazení je nutné. 
 
 V červnu se uskutečnily tři velké akce. Ve dnech 31.5. až 1.6. se zúčastnili členové 
KVH Trutnov na základě pozvání 5. praporu polních myslivců z České Skalice zájezdu  
do rakousko-uherské pevnosti Komárom na Dunaji v Maďarsku za účasti dalších pěších 
jednotek a dělostřelců z ČR. Programem tohoto zájezdu byla bojová ukázka činnosti 
v samotné pevnosti – předcházel ji půldenní nácvik. 



 V odpoledních hodinách byla naostro provedena bojová scéna před zraky čestných 
hostů na tribuně a několika málo desítkami diváků. Skutečností bylo to, že pevnost ovládaly 
různé pěší jednotky, ale také dosti početné jezdectvo. 
 Druhý den jsme obdivovali, jak uvádí ve zprávě předseda KVH Ivo Bucek, velmi 
zachovalou pevnostní architekturu. Za zmínku stojí i ubytování na vojenských lehátkách 
přímo v magazínech a v konírnách pevnosti. 
 Další akcí byla účast setniny na zámku Kuks – na pozvání organizátorů fy ABB 
(„Open House“) se předváděla střelba. 
 Za hlavní červnovou akci však třeba považovat tradiční natírání pamětní desky 
s datem 27.6.1866 (černou barvou), zasazenou v dlažbě Krakonošova náměstí, 22. června. 
Výročí bitvy u Trutnova pak pokračovalo vzpomínkou na vrchu Šibeník u památníku gen. 
Gablenze. Tady bylo připraveno pro účastníky občerstvení. Obohacením akce byla účast 
uniformované hudby z Dobrušky, která náleží 6. praporu polních myslivců z Náchoda. 
 Menší část HJ se zúčastnila 6.-7. července oslav 136. výročí bitvy u Hradce Králové. 
 Červenec a srpen znamenal práci hlavně pro výbor – příprava zářijových akcí. Byly tři. 
Jako loni i letos ve spolupráci s DK v rámci Dnů evropského dědictví ve dnech 14.-15. září 
vzpomínková slavnost na Krakonošově náměstí na události 1866 (natírání pamětní desky 
barvou bílou, čestné salvy a výstřel z děla na Krakonošově náměstí), ukázky výstroje  
a výzbroje rakouského pěšáka, nabíjení a střelba z rakouské předovky a horského děla  
u památníku gen. Gablenze. 
 Sobota 21. září byla ve znamení tradičního výročního střílení z historických zbraní 
KVH Trutnov na střelnici ČMS na Babí. Následovalo posezení s hudbou, tancem i noclehem 
na lovecké chatě až do neděle. I toto střílení bylo součástí kalendáře akcí SBTS ČR. 
 Sezóna byla zakončena 28. a 29.9. na naučné stezce 1866 a u památníku  
gen. Gablenze. Sezóna 2002 naučné stezky nemohla být ukončena jinak než výstřelem 
z horského děla. 
 3.listopadu se předseda KVH Bucek zúčastnil na Chlumu u Hradce Králové 
koordinační porady zástupců historických jednotek (HJ) ČR. Na této poradě byl sestaven plán 
akcí pro rok 2003 s termíny konání. Z něho bude vycházet i nově zvolený výbor. 
 26.prosince se členové KVH už tradičně zúčastnili „Svatoštěpánských střeleb“ 
z historických zbraní u kamarádů z ostrostřelecké gardy Polické. Účast většiny střelců 
v uniformách nebo v dobovém oblečení. Na střelnici „Pod Vlčincem“ v Polici n.M. členové 
KVH vzorně reprezentovali a ze třech disciplin dvakrát zvítězili. Pěkné výkony předvedli 
Pavel Baranec a Jan Řehák z replik rakouské křesadlové karabiny vz. 1798. Nový rok 2003 
přivítali členové KVH výstřelem ze svého děla. 
 
 Činnost KVH zahrnuje i práce na údržbě okolí pomníků a památníků války 1866. 
Pracuje se na dokončení dělostřeleckého granátu. Koncem letní sezóny byl částečně 
dobudován srub na vrchu Šibeníku (investice z rozpočtu města) jako budoucí zázemí  
pro činnost na naučné stezce 1866 (nátěrové práce, úpravy interiéru). Před zahájením sezóny 
2003 bude srub vybaven základním inventářem. 
 V průběhu roku probíhala jednání s MěÚ s cílem většího oživení naučné stezky  
pro turistický ruch. V řešení je vybudování a provozování nové expozice v rekonstruované 
Janské kapli. Památkové objekty budou otevřeny v květnu až září v sobotu 13-19 hod., 
v neděli 13 až 17 hodin. 
 Pro rok 2002 jsou králi střelců Petr Valenta (puška) a Jan Řehák (pistole). 
 
 
 
 



Stachelberg (družstvo Fortis) 
 
 Letní turistická sezóna 2002 v muzeu čs. opevnění na stachelberské pevnosti dále 
využila zpřístupnění první části hlubokého podzemí této dělostřelecké tvrze. Vzhledem 
k nárůstu zájmu o prohlídku Stachelbergu byla výrazně rozšířena provozní doba – 
v prázdninových měsících se podařilo zajistit v podstatě nepřetržitý provoz. Díky tomu také 
vzrostl počet návštěvníků na pevnosti – v roce 2002 jich sem přišlo kolem 7000. 
 Stachelberg se již tradičně jako v předchozích letech zapojil do některých kulturních  
a sportovních akcí celostátního či regionálního charakteru, např. do akce „Evropské kulturní 
dědictví.“ 
 Podle sdělení průvodce na tvrzi Stachelberg Pavla Holzknechta bylo letos v květnu 
otevřeno Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 v objektu naší největší dělostřelecké tvrze již 
podesáté. 
 Tvrz Stachelberg na kótě Hřebínek se měla po dokončení stát největší pýchou našeho 
předválečného pevnostního stavitelství a svou velikostí se řadit na páté místo v Evropě.  
Po Mnichově zůstala nedostavěna. Po mnoha letech osiření se jí v roce 1988 ujalo několik 
nadšenců, kteří později utvořili družstvo Fortis. Ti se také rozhodli zřídit v objektu zmíněné 
muzeum. Po pěti letech usilovné práce se to podařilo. Tím to však neskončilo. V roce 2001 
bylo otevřeno podzemní pevnosti – z 3,5 km chodeb a sálů se podařilo zatím zpřístupnit  
330 m. Za celou dobu provozu Stachelbergu ji navštívilo na 40 000 lidí nejen z ČR, ale  
i z ciziny. 
 
Stavba divadla (?) 
 
 Výstavba nového centrálního kulturního zařízení se dostala v roce 2002 do akutního 
stádia. Na jaře proběhlo poptávkové řízení na provedení dotazníkové akce – vítězem se stala 
brněnská firma Augur Consulting, která komisi pro umístění a výstavbu kult. zařízení 
předložila návrh anonymního dotazníku. V červnu bylo osloveno na 750 Trutnovanů. 
 Vyhodnocení sociologického průzkumu sledující oblast kulturního využití a názor 
obyvatel pro výstavbu kulturního centra – divadla projednala RM 20.6. a ZM 30.9.2002. 
 ZM vzalo na vědomí: a) závěrečnou zprávu sociologického průzkumu a jeho závěry. 
Schválilo a) studii koncepce výstavby a rekonstrukce kulturních zařízení města Trutnova,  
b) záměr výstavby kulturního zařízení města Trutnova, c) pro výstavbu nového kulturního 
zařízení – divadla chránit plochu v ul. Nádražní (bývalý „Šmoulov“), d) návrh kapacity 
kulturního zařízení – 350 diváků, e) návrh dále investovat do modernizace stávajícího kina 
Vesmír, f) návrh modernizovat prostory Národního domu až po výstavbě kulturního zařízení, 
g) finančně podporovat hudební klub po tři roky od zahájení jeho činnosti. 
 
Nový kulturní dům bude 
 
 Před komunálními volbami se koncem října vyslovilo pro nový kulturní dům 
s moderním divadelním sálem všech deset politických stran. „Na kvalitní divadlo nelze podle 
odborníků přebudovat ani Národní dům, ani kino Vesmír. Než stavět něco polovičního, je 
potřeba to udělat pořádně. Tento názor potvrdil i průzkum veřejného mínění,“ uvedl starosta 
Trutnova Mgr. Adamec, podle něhož by nové divadlo za desítky milionů korun mělo vyrůst 
na místě zrušené tržnice na náměstí Republiky. 
 Že si na podobné velkorysé stavby město dokáže peníze opatřit, potvrdila radnice  
v uplynulých čtyřech letech. 
 Na otázku „Jste pro výstavbu uvažovaného nového kulturního zařízení ve městě?“  



se kladně vyjádřila ČSSD (lídr Luděk Prokop), KDU-ČSL (lídr František Maňhal), KSČM 
(lídr Vlastimil Prouza), Nezávislí (lídr Zdeněk Krčmář), ODS (lídr Ivan Adamec), Sdružení 
nezávislých (lídr Hana Horynová), US-DEU (lídr Tomáš Voborník), Trutnov 21 (lídr Jaroslav 
Mikeš), Volba pro město (lídr Tomáš Hendrych), Strana za životní jistoty (lídr František 
Brož). 
 Věřme, že nové kulturní zařízení se stane brzy skutkem ! 
 
Klub bratří Čapků (20 let) 
 

          
 

         
 
 Dvacet let své činnosti oslavil 4.6.2002 Klub bratří Čapků, který vznikl v roce 1982. 
Byl založen několika členy Společnosti bratří Čapků z Trutnova, Malých Svatoňovic a Úpice. 
Při založení klubu velmi pomáhal tehdejší ředitel Domu kultury ing. Vladimír Hetflejš. Ten 
s Klubem spolupracoval i při organizaci kulturních pořadů. Spolupráce s Domem kultury trvá 
i dnes – propůjčuje místnost pro členské schůze a pro kulturní akce. Klub má trvale kolem  
60 členů. 
 Předsedkyní Klubu byla zvolena MUDr. Eva Šidláková, jejíž otec byl jedním  
ze zakládajících členů SBČ v Praze. Před třemi lety byl zvolen novým předsedou Tomáš 
Kubíček. 
 V průběhu 20 let přijížděly do Trutnova osobnosti SBČ, aby podpořily práci Klubu – 
herci s kulturními pořady, spisovatelé k besedám o knihách. Klub však svou činností nezůstal 
nijak pozadu. Jeho členové připravili několik zdařilých programů k výročí obou bratří,  
o cestách Karla Čapka s promítáním diapozitivů 
 Zúčastňovali se i divadelních představení, koncertů, pořádali výstavy a výlety do míst 
spojených s životem bratří Čapků, zájezdy po historických památkách. 
 V prvních deseti letech byla činnost Klubu bratří Čapků velmi pestrá a široká. Později 
vzhledem k finanční náročnosti docházelo už k omezování kulturních akcí i zájezdů. 



 
 Na první členskou schůzi přijel tehdejší předseda Společnosti bratří Čapků (SBČ) 
JUDr. František Krčma, v dalších letech postupně i další vzácní hosté. Vlastimil Fišar přijel 
do Trutnova s několika pořady – s Danielou Kolářovou a pořadem Úsměvný K. Čapek, 
s PhDr. Alešem Křičkou s pořadem o Josefu Čapkovi, s Hanou Kofránkovou a profesorem 
Alešem Fettersem v pásmu Bajky a podpovídky. S Danielou Kolářovou a PhDr. Jaroslavem 
Slavíkem zahajoval v Trutnově výstavu k 40. výročí SBČ. Jeho památku si v Trutnově 
připomněli v prosinci 1991 večerem francouzské poezie. 
 
 Do kraje svého mládí se vracel při návštěvách Trutnova prof. PhDr. František Černý 
svými přednáškami a vyprávěním o své knize Putování se starými pohlednicemi z Hradce 
Králové do hor. 
 V září 1998 přivítal Klub bratří Čapků v Trutnova i nynějšího předsedu SBČ Josefa 
Protivu, který tu přednášel a byl přítomen i nynější oslavě. 
 Mezi prvními přednášejícími byl v KBČ František Nepil a Marie Kubátová. Velmi  
si KBČ cenil návštěv a přednášek doc. Eduarda Hofmana, který po tři roky přijížděl  
na promítání filmů pro děti. Těm se věnoval odpoledne a večer se setkával s dospělým 
publikem. Při klavírním koncertu vyprávěl o Karlu Čapkovi a jeho vztahu k hudbě prof. Ilja 
Hurník.  

O Josefu Čapkovi přednášel PhDr. Jaroslav Slavík, který také provázel trutnovské 
členy KBČ po Vyšehradě a při prohlídce vily bratří Čapků. 
 V Trutnově přednášeli i MUDr. Jarmila Šrámková se Zorou Jirákovou a Josefem 
Kettnerem, Milena Steinmasslová a Otomar Krejča ml., Roman Hemala, prof. Aleš Fetters 
s pořadem K. Čapek a Fr. Šrámek a Devatero pohádek. Paní Chinová hovořila na téma  
K. Čapek a Japonsko, Karel Pech recitoval své „verše ze zásuvky.“ V posledních letech 
přednášel o K. Čapkovi Mgr. Jiří Brož, Drahomíra Fialková, Rudolf Pellar, PhDr. Marie 
Štemberková. Opakovaně přijížděla Marie Šulcová s vyprávěním, jak se rodily její knihy  
o Čapcích. 
 Ilona Borská přiblížila svou knihu Příběh staršího bratra. Opakovaně přednášel  
PhDr. Ladislav Lacina, autor knihy jeden a druhý. PhDr. Pavel Taussig přispěl tématem 
Filmová libreta K. Čapka. 
 Zajímavý byl literární pořad studentů trutnovského gymnázia. Ve spolupráci s redakcí 
Čs. rozhlasu v Hradci Králové připravil KBČ relaci o KBČ v pořadu Okna dokořán.  
Ve spolupráci s Muzeem bratří Čapků v M. Svatoňovicích připravena výstava Literární dílo  
K. Čapka u nás a ve světě a výstavu novinářských článků. Zaujala i filmová představení 
s doprovodným slovem PhDr. Pavla Taussiga. 
 Členové KBČ zhlédli i řadu her v okolních městech s „čapkovskou tématikou.“ 
Několikrát i v Praze, např. při znovuotevření Národního divadla Prodanou nevěstou a krásný 
pořad SBČ „S Čapky po Evropě.“ Nezapomenutelné zůstávají vzpomínkové večery  
na Fr. Langra a O. Scheipflugovou. Loni viděli členové KBČ velmi zdařilé představení 
Loupežníka v divadle v Mladé Boleslavi. 
 Nezanedbatelnou součástí aktivit KBČ jsou výlety a zájezdy do západních a jižních 
Čech, Brna a po východočeském kraji. Členové KBČ byli i v Lánech u hrobu TGM 
 i ve Svatém Jánu pod Skalou. V Trutnově Klub uvítal i členy SBČ z Prahy. Zájezdy do Prahy  
na literární pořady Společnosti bratří Čapků pokračují. 
 
 Z dalších akcí Klubu Karla Čapka v Trutnově: Zájezd na konferenci v Hradci Králové 
k 100. výročí narození K. Čapka (přednáška Dr. Maleviče – tu opakoval ještě v Trutnově). 
Kopie natočené videokazety byla odeslána do archivu SBČ. 
 Tato přednáška byla v Trutnově v rámci oslav 100. výročí narození K. Čapka  



i s předpremiérou filmu Člověk proti zkáze za účasti jeho tvůrců. 
 Slavnostní večer byl uspořádán v Trutnově ve spolupráci s Domem kultury. 
Účinkujícími byli Josef Velda a Petr Kostka. Přítomen byl i akad. malíř Vladimír Komárek, 
autor ex libris KBČ. Vydána byla publikace prof. Aleše Fetterse Krajem devatera pohádek. 
Byl vydán i pamětní list. K tomuto výročí byla udělena pamětní medaile předsedkyni KBČ  
i vlastnímu Klubu. 
 
 Deset let činnosti KBČ bylo oslaveno s hosty z Prahy – prof. Fr. Černým,  
Dr. Slavíkem, K. Scheinpflugem, K. Pechem a Dr. Todorovem z Bulharska. 
 Zdá se jakoby to bylo včera a je dnešní 20. výročí KBČ. Znovu přijeli vzácní hosté 
z Prahy – předseda SBČ Josef Protiva, PhDr. Marie Štemberková, PhDr. Milan Kyška. Jako 
dárek přivezli herce Jiřího Hanáka, který upoutal všechny přednesem Čapkova apokryfu 
Pilátova pravda. 
 Oslavu zahájil předseda KBČ Tomáš Kubíček zhodnocením dosavadní činnosti KBČ. 
Kulturní část programu zahájil ženský pěvecký sbor Chorea corcontica – Tři Dvořákovy 
dvojzpěvy, Smetanova Má hvězda a Přiletěly vlaštovičky. Dvě básně z Francouzské poezie 
nové doby přednesla Milena Janečková. Hlavní přednáška o Heleně Čapkové a rodinných 
vztazích přednesl prof. Aleš Fetters. Celý večer uzavřel Frant. Jirka hrou na klavír. Účastníci 
večera si mohli prohlédnout výstavu grafických listů akad. malířky Evy Haškové. 
 Zdařilý večer pokračoval pohoštěním a vzájemnými rozpravami. 
 
Půjčovna a čítárna rozvoje ducha a zdraví 
 
 Do kulturně-společenského života města patří i půjčovna a čítárna rozvoje ducha  
a zdraví v Kulturním klubu Na Nivách. Jejím bohatstvím je 2 200 svazků domácí i světové 
literatury z oboru, který má i v současném přetechnizovaném světě své oprávnění a je 
předmětem zájmu mnohých z nás. Její počátky spadají k roku 1995, kdy ji založil (čítala 
tenkrát na 900 knih a měla 150, dnes už 385 stálých čtenářů) Jaroslav Hofman jako součást 
svého zásilkového knihkupectví Idyla s 15.000 zákazníky v celé České republice. 
 
 
 



9. Školství. Výchova. 
 
Mateřské školy 
 
Trutnovské mateřské školy ve školním roce 2001/2002: 
Mateřská škola V Domcích – 
3 třídy s celodenním provozem s 65 dětmi, výchovný jazyk český, z uvedeného počtu dětí  
26 postižených. Sedm plně zaměstnaných pedag. pracovníků. Nevyřízených žádostí  
o umístění v MŠ 18. Věkové rozložení dětí – 1 do tří let, 18 tříletých, 14 čtyřletých,  
23 pětiletých, 9 starších. 
 
Mateřská škola Gorkého –  
3 celodenní třídy se 75 dětmi, výchovný jazyk český, šest pg. pracovníků. 17 dětí do 3 let,  
11 tříletých, 14 čtyřletých, 31 pětiletých, 2 starší. 
 
Mateřská škola Žižkova – 
4 třídy s 81 dětmi, 7 učitelek, výchovný jazyk český, 6 dětí do 3 let, 28 tříletých,  
22 čtyřletých, 21 pětiletých, 4 starší. 
 
Mateřská škola Komenského – 
4 třídy s 97 dětmi, vých. jazyk český, 8 učitelek, do 3 let 8 dětí, 25 tří-, 32 čtyř-, 30 pětiletých, 
2 starší. 
 
Mateřská škola Náchodská – 
2 třídy s 50 dětmi, vých. jazyk český, 4 učitelky, do 3 let 8 dětí, 10 tří-, 16 čtyř-, 13 pětiletých, 
3 starší. 
 
Mateřská škola Novodvorská – 
4 třídy se 100 dětmi, vých. jazyk český, 8 učitelek, 7 dětí do 3 let, 30 tří-, 40 čtyř-,  
17 pětiletých, 6 starších. 
 
Mateřská škola Tkalcovská –  
3 třídy se 75 dětmi, vých. jazyk český, 6 učitelek, 5 dětí do tří let, 22 tří-, 20 čtyř-,  
23 pětiletých, 5 starších. 
 
Mateřská škola, TR 2, Horská –  
5 tříd se 122 dětmi, vých. jazyk český, 11 učitelek, do tří let 8 dětí, 24 tří-, 38 čtyř-,  
41 pětiletých, 9 starších. 
 
Mateřská škola TR 2, Dlouhá – 4 třídy se 100 dětmi, vých. jazyk český, 8 učitelek,  
2 nevyřízené žádosti, 5 dětí do tří let, 24 tří-, 27 čtyř-, 42 pětiletých, 2 starší. 
 
Mateřská škola TR 3, Benešova –  
2 třídy s 50 dětmi, vých. jazyk český, 4 učitelky, 16 dětí tříletých, 11 čtyř-, 19 pětiletých,  
4 starší. 
 
Mateřská škola Voletiny –  
1 třída s 25 dětmi, vých. jazyk český, 2 učitelky, 2 děti do 3 let,  
5 tří-, 8 čtyř-, 10 pětiletých. 
 



Základní školy 
 
Základní školy ve školním roce 2001/2002: 
 
ZŠ kpt. Jaroše 
 
ZŠ kpt. Jaroše – Gorkého 70 převzala po zrušení ZŠ ve Školní ulici její budovu a má tu 
umístěny i některé své třídy (5). Ve své hlavní budově má 21 učeben. Do prvních tříd zapsáno 
66 dětí (5 jich má odklad). Od září 2001 je ve škole školní družina s 75 dětmi ve třech 
odděleních. V rámci projektu Indoš se podařilo vybudovat internetovou učebnu. Na 1. stupni 
ZŠ vyučovalo 14, na 2 stupni také 14 učitelů. Na škole působily 4 dyslektické asistentky  
pro 36 integrovaných dyslektiků (jejich počet roste). Ve školním roce 2001/02 navštěvovalo 
školu 512 žáků, základní vzdělání ukončilo 48 žáků, na učební obory odešlo 15, na střední 
školy 33 žáků. Za 1. pololetí bylo uděleno 5 dvojek z chování a 3 trojky, za 2. pololetí  
4 dvojky a 2 trojky. 

Na škole úspěšně pracuje sportovní klub Survival. Pokračuje spolupráce se ZŠ 
v polském Kepnu. Plně je využita školní chata Bažina v Peci p. Sněžkou. Potřebná 
rekonstrukce této nejstarší ZŠ z roku 1929 vyžaduje i přístavbu školní jídelny a tělocvičny. 
 
ZŠ Komenského 
 

     
 
 ZŠ Komenského 399 měla ve školním roce 2001/02 594 žáků v 31 třídách. Škola  
se výrazně profiluje především sportovními aktivitami – sportovní třídy zaměřené na běh  
na lyžích, karate a outdoorové aktivity. Na ZŠ působí 22 zájmových kroužků. Pedagogický 
sbor čítá 43 pracovníků, z toho 12 mužů. Věkový průměr 38 let. Rekonstrukce školy 
pokračovala – byla dokončena výstavba sportovní haly pro 1000 diváků se 3 hřišti, zahájena 
byla rekonstrukce oddělení budovy družiny a jídelny. Připravuje se rekonstrukce sportovišť 
školy (v roce 2003). 
Školní docházku ukončilo 88 žáků – přešli na gymnázium (12), SOŠ (35) a SOU (41). 
 
ZŠ V Domcích 
 
 ZŠ V Domcích 488 je škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. V tomto školním roce 
měla 664 žáků v 29 třídách – na 1. stupni 335, na 2. stupni 309. Na škole pracuje 46 pedag. 
pracovníků. Družinu zajišťují 4 vychovatelky. Aprobovanost učitelů kolem 90%. Výsledky 
vzdělávání: Na 1. stupni 348 žáků prospělo, 3 neprospěli. Na 2. stupni 79 prospělo 
s vyznamenáním, 221 prospělo, 2 neprospěli. Druhým stupněm z chování hodnoceno 28 žáků, 



třetím stupněm 7 žáků. Mimoškolské aktivity i této školy bohaté – olympiády, soutěže, 
poznávací a pobytové zájezdy do SRN sa Anglie. 
 
ZŠ R. Frimla 
 
 ZŠ R. Frimla 816 měla ve šk. roce 2001/02 33 pedag. pracovníků, z toho 24 učitelů  
a 9 vychovatelek. Do 18 tříd chodilo 375 žáků (v 1. pololetí). Celkový průměrný prospěch:  
s vyznamenáním 29, prospělo 342, neprospěli 4. Zameškáno celkem 13 478 hodin, na žáka 
35,941. Průměrný prospěch 1,6741. Na konci 2. pololetí 381 žáků mělo prospěch: 27 s vyzn., 
351 prospělo, neprospěli 3. Zameškaných hodin 14 932. Škola má třídy s rozšířeným 
vyučováním tělesné výchovy. Ze školy odešlo 39 žáků 9. ročníku – 5 na gymnázium,  
20 na střední školy, 13 na stř. odb. školy, 1 na uměl. školu. Při 4. ZŠ R. Frimla pracuje Dům 
dětí a mládeže (o jeho činnosti ve zvláštním pojednání). 
 
ZŠ Mládežnická 
 
 ZŠ Mládežnická 536 v HSM měla ve šk. roce 2001/02 38 tříd s 93 žáky (z toho 461 
dívek). Opakovalo ročník 7 žáků (2 dívky). V 2. pololetí skončilo s vyznamenáním 100 žáků, 
neprospělo 6. Druhý stupeň z chování 13, třetí stupeň 6. Výsledky přijímacího řízení: na SŠ 
přijato z 9. třídy 54, na SOU a OU 41 žáků (z nižších ročníků 3 na OU). V 8 odděleních 
školní družiny bylo zapsáno 198 žáků. Součástí školy je jídelna – denně se tu připravilo  
na 1400 obědů. Další součástí školy je mateřská školka a školní klub zabezpečující zájmovou 
a mimoškolní činnost dětí. Ve škole je zřízeno Mini ZOO. Součástí školy je i rekreační 
zařízení v Horním Bradle. Majetkem školy je i sál bývalého kina Hvězda. Snahou vedení 
školy je, aby sloužil pro svůj původní účel alespoň škole. 
 O činnosti školního klubu „Eldorádo“ v závěru kapitoly 9. 
 
ZŠ Náchodská 
 
 ZŠ Náchodská 18 (Poříčí) měla ve šk. roce 2001/02 15 tříd, 2 oddělení školní družiny 
a 20 pedag. pracovníků. Učeben 21, z toho 5 odborných. Při přijímacím řízení byli z 5. r. 
přijati 2 žáci na víceleté gymnázium, z 8. r. 1 dívka na SOU, z 9. r. 14 na stř. školy a 25  
na střední odb. učiliště. Na konci šk. roku měla ZŠ 308 žáků – z nich 27 prospělo 
s vyznamenáním a 10 neprospělo. Druhý stupeň z chování 4% žáků. Vzhledem k tomu, že jde 
o školu spádovou – děti sem dojíždějí z přilehlých vesnic a osad, je rozvrh vyučování upraven 
jako šestihodinový. 
 
Speciální ZŠ Voletiny 
 
 Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení ve Voletinách 
měla ve šk. roce 2001/02 9 postupových ročníků a 2 oddělení školní družiny. Třída této školy 
se naplňuje do 12 žáků. Na škole se vyučují žáci na 1. a 2. stupni podle zvláštního 
vzdělávacího programu Národní škola. V uplynulém školním roce pracovalo na škole 13 pg. 
pracovníků a 2 nepedagogické síly (11 učitelek a 2 vychovatelky). Školu navštěvovalo 110 
žáků – základní vzdělání ukončilo 12 žáků (10 se zákl. vzděláním, 2 z 8. ročníku). Všichni 
byli přijati na SOU. Pokud jde o prospěch, 2 žáci prospěli s vyzn., neprospěli 3. Druhý stupeň 
z chování měli 4, třetí stupeň 2 žáci. Neomluvených hodin 102. Školní družinu navštěvovalo 
40 dětí. Žáci školy jsou členy řady kroužků DDM a TJ, i ZUŠ. Každé dva měsíce se konají 
tzv. třídní slavnosti, kdy žáci předvedou rodičům krátký program z toho, co se naučili, dvakrát 
ročně školní akademie pro rodiče a veřejnost. 



 
Dům dětí a mládeže 
 
 Dům dětí a mládeže při ZŠ R. Frimla zaměřoval i ve šk. roce 2001/02 svou zájmově 
vzdělávací činnost na účelné využívání volného času nejen dětí a mládeže, ale i dospělých. 
Byl zařazen mezi subjekty plnící úkoly v sociální a protidrogové prevenci kriminality, čímž 
DDM naplňuje poslání primární prevence negativních jevů ve společnosti zaměřenou na celou 
populaci. 
 V rámci zájmové činnosti pravidelné pracovalo 49 kroužků s 852 členy. Činnost  
s dětmi vykonávalo 40 externích vedoucích. Finanční krytí činnosti probíhalo jako loni –  
od rodičů vybírán poplatek 100 – 450 Kč podle druhu zájmové činnosti dětí. 
 V zájmové činnosti příležitostné bylo uspořádáno 45 akcí s 11 654 účastníky. Z toho 
proběhlo 32 akcí ve dnech volna s 8 287 zájemci. Příměstských táborů se zúčastnilo 74 dětí, 
kurzů počítačové gramotnosti 19 dospělých. I v tomto šk. roce byl DDM pověřován ŠÚ 
pořádáním různých okresních soutěží. Celkem jich bylo uspořádáno 13 s 688 účastníky. 
Možnost spontánního vyžití dětí v odpoledních hodinách je omezena tím, že DDM je umístěn 
v budově ZŠ. Pracovníci DDM zorganizovali turnus léčebně rekreačního pobytu 
v Chorvatsku pro 28 dětí, pobytový tábor zaměřený na cykloturistiku pro 37 dětí a odb. 
soustředění rybářského kroužku pro 35 dětí. DDM vede Marie Suková, vychovatelé byli tři – 
Blanka Nehybová, Jana Černá a Josef Khol. Veškerá činnost DDM by se neobešla bez 
pomoci dobrovolných externích pracovníků při různých akcích. 
 Kromě prostorů ve škole byly klubovny teraristického kroužku, automodelářů  
a železničních modelářů umístěny v objektu Na Struze (je v pronájmu SLŠ). 
 Od 1. září 2002 bude DDM oddělen od ZŠ R. Frimla podle rozhodnutí zastupitelů 
města. Zařízení bude provozováno jako samostatný právní úsek. 
 
Školní klub „Eldorádo“ 
 
 Školní klub „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická měl ve šk. roce 2001/02 62 zájmových 
kroužků a jazykových kurzů, které navštěvovalo 1 052 dětí. Staralo se o ně 67 vedoucích.  
O činnosti „Eldoráda“ se můžeme dočíst v každém čísle školního Zpravodaje. 
 Zájmových kroužků a jazykových kurzů bylo dost k vybrání a účast dětí v nich rodiče 
hradili částkou od 50 Kč do 350 Kč (tolik za jazykové kurzy). Kroužky začínaly většinou  
od 13 hodin a končily kolem 20 hodin. Zahrnovaly oblast estetiky, společenských věd, sportu 
a tělovýchovy, techniky, přírodovědy, turistiky a jazykových kurzů. Svou činnost zahájily  
od 15. října. Ne však všechny nabízené. Pro malý zájem dětí byl zrušen kroužek 
programování, kopaná dívky, akvaristický a šití, dále kurz němčiny. 
 K příležitosti 10. výročí založení Klubu zájmové činnosti „Eldorádo“ byl uspořádán 
21. března v 18.00 hodin v bývalém kině Hvězda pořad z činnosti dětí a mládeže v zájmových 
kroužcích. V předsálí kina byla instalována výstavka z prací a úspěchů kroužků. 
 A malá bilance desetileté činnosti? Ve Zpravodaji č. 7 z března 2002 se uvádí :“V září 
1989 byla slavnostně otevřena nová ZŠ na „Zelené louce,“ kterou všichni znají pod názvem 
Mládežnická. 
 O rok později bylo rozhodnuto to, že Městský dům dětí a mládeže zde založí svou 
pobočku zájmové činnosti, a tak v září 1990 se zde začaly formovat zájmové kroužky, 
především v oboru sportu. Tak vzniklo 15 kroužků. Hlavní akce a většina činnosti však 
probíhala na DDM v Trutnově, kde končilo i zápisné, financování akcí, plánování atd. O rok 
později jsme uspořádali i první letní tábor v Jívce. Tábora se zúčastnilo 40 dětí a 6 dospělých. 
Většina dětí byla z jiných škol, pouze 14 z naší školy. 
 Vzhledem k výborným prostorovým a materiálním podmínkám, podpoře veřejnosti  



a vlastním představám o naplnění volného času přímo na sídlišti požádalo vedení školy v září 
1991 o zřízení samostatného klubu zájmové činnosti. Mezitím jsme sháněli nové a nové 
vedoucí, nabízeli nové kroužky, propagace probíhala i ve školním časopise. 
 V lednu 1992 škola získala povolení zřídit středisko volného času, které převzalo 
řízení všech kroužků a akcí. Povolení bylo, podmínky také, řada nadšených lidí, zájem dětí – 
co více jsme si mohli přát. Tak začalo fungovat „Eldorádo.“ 
 „Nyní uplynulo deset let. Po celou dobu jsme Vás seznamovali s výsledky soutěží, 
s pořádanými akcemi, nabídkou kroužků a táborů. Řada kroužků zanikla pro nezájem, desítky 
nových vznikly, především díky době, ve které žijeme. S rozvojem počítačů a internetu přišly 
nové kroužky, u kterých zájem převyšuje možnosti, rovněž tak zájem o keramiku. Tradičně 
velký zájem je i o sportovní kroužky, kde však vzhledem k našim prostorovým možnostem 
můžeme uspokojit ne všechny zájemce. Nyní nabízíme každoročně 60 kroužků a kurzů,  
ve kterých je přihlášeno přes tisíc zájemců. Nabídka činnosti zahrnuje děti od 2 let po mládež 
i dospělé. 
 V létě pořádáme 4 běhy letních táborů v Horním Bradle, kde se vystřídá průměrně 220 
dětí. A to, že přihlášky rozdáme během prvního dne, je pro nás jistě ocenění. Samozřejmě sem 
patří i řada jiných aktivit a soustředění kroužků, které pravidelně pořádají kroužky karate, 
rokenrolu, gymnastiky a kopané. 
 Na zájmové činnosti se podílí 68 dobrovolných vedoucích, kteří mají svou rodinu, 
práci a své zájmy. Svůj volný čas, víkendy věnují dětem. Všichni dělají tuto náročnou práci 
s dětmi zodpovědně a s chutí. Řada z nich po celých deset let trvání „Eldoráda.“ Za to vše jim 
patří naše velké poděkování, ale i poděkování vás a vašich dětí.“ 
 
ZUŠ 
 
 Základní umělecká škola na Krakonošově náměstí s odloučeným pracovištěm školy – 
nehudební obory ve Školní ulici má kapacitu 790 žáků. Má čtyři studijní obory – hudební, 
literárně-dramatický, taneční a výtvarný. Jejím zřizovatelem je město Trutnov. Ředitelem 
ZUŠ je Mgr. Tomáš Komárek. Jeho zástupcem je Hana Kundrtová, vedoucí odloučeného 
pracoviště Blanka Matysková. 
 V souladu se zřizovací listinou má ZUŠ s právní subjektivitou od roku 1998 hlavní 
předmět činnosti základní vzdělání v uvedených čtyřech oborech, poskytování služeb 
v oblasti kultury a vzdělávání a pořádání kulturních akcí. Studium organizuje převážně  
pro žáky ZŠ. 
 Přípravné studium je určeno převážně pro žáky 1. stupně, základní studium se člení  
na 1. a 2. stupeň. 
 Na ZUŠ pracovalo ve šk. roce 2001/02 36 pracovníků (pedagogických 25 interních  
a 6 externích – více než polovina ženy). Věkové složení příznivé – v produktivním věku  
23 a 3. 
 Počet žáků na nehudebních oborech 410 (literárně-dramatický obor 75, výtvarný obor 
199, taneční obor 136), na hudebním oboru 345 (individuální výuka 368, skupinová výuka 
77). Ve všech oborech celkem 755 žáků. 
 Absolventi školního roku 2001/02: HO 29 žáků, VO 11 žáků, TO 3 žáci, LDO 7 žáků. 
Celkem 50 absolventů. 
 Přehled žáků přijatých na školy s uměleckým zaměřením: VO, učitelka Zdislava 
Holomíčková, 5 žáků. 
 Přehled akcí školy je bohatý. Hudební obor zahrnuje 46 vystoupení. Taneční obor  
25 vystoupení. Literárně-dramatický obor 17 vystoupení. Výtvarný obor – během ledna, 
února a března v rámci akce „Postavte ptákům dům“ pro žáky škol i pro zájemce z veřejnosti 
vytvořeno 166 ptačích budek. Vánoční výstava v Národním domě. 



 V soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR se zúčastnili žáci ZUŠ úspěšně okresního kola 
soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (dva až do ústředního kola – čestné uznání), ve hře 
na klavír a ve hře na kytaru. V regionálním kole soutěže ve scénickém tanci „Tanec tanec“  
1. místo a zvláštní cena poroty a postup do celostátního kola za choreografii „Ten, kdo 
odchází.“ 
 Materiálně technické zabezpečení školy zahrnovalo např. opravy a údržbu hudebních 
nástrojů (117 000 Kč), renovaci učeben (147 000 Kč), rekonstrukci divad. sálu  
(na 300 000 Kč), nová výpočetní technika (cca 100 000 Kč). 
 
Střední zdravotnická škola 
 
 Střední zdravotnická škola v Procházkově ulici 303 má tři Domovy mládeže  
ve Fibichově, v Palackého a Bulharské ulici (tady i školní jídelna). Ředitelem SZŠ je  
RNDr. Karel Javůrek. Celková kapacita školy 350 žáků, 80 lůžek v DM, 300 jídel školní 
jídelny. 
 Seznam studijních a učebních oborů: všeobecná sestra (4leté denní, 5leté dálkové  
a 5leté večerní studium), ošetřovatelka (2leté denní, 3leté dálkové, 3leté večerní studium). 
 SZŠ v Trutnově zajišťuje přípravu středních zdravotnických pracovníků  
pro zdravotnická a sociální zařízení ve spádové oblasti tvořené severní polovinou 
Královéhradeckého kraje. (V nejbližších letech proběhne transformace vzdělávání sester). 
 SZŠ má ve šk. roce 2001/02 15 tříd s 350 žáky. Na škole působí 13 učitelů všeob. vzd. 
předmětů, 17 odborných učitelek a 20 externích učitelů odb. předmětů. Nekvalifikovaných pg. 
pracovníků 9. 
 V přijímacím řízení pro rok 2001/02 přijato 60 žákyň na obor všeob. sestra 4letého 
denního studia, 24 na obor všeob. sestra  5letého denního studia a 21 na obor ošetřovatelka 
(denní studium). Pro šk. rok 2002/02 přijato 88 na obor všeob. sestra – 4leté denní  
a 24 na obor všeob. sestra 5leté denní. 
 A prospěch? Z 350 žáků prospělo s vyznamenáním 15, prospělo 281, neprospělo 12, 
opakují 3. Druhý stupeň z chování 4 žákyně. Z 71 maturantek na oboru VS 4leté denní 
prospělo s vyzn. 10, prospělo 54, neprospělo 5, nepřipuštěny 4. Na oboru VS 5leté dálkové 
z 10 prospělo 7, neprospěly 2, nepřipuštěna 1. 
 Z mnoha mimoškolních aktivit: 6. ročník oblastní soutěže žáků ZŠ v poskytování 
první pomoci, 3. ročník celostátní soutěže Poetica corcontica, Srdíčkový den, Bílá pastelka, 
Cigareta nebo zdraví, Mikulášská besídka, Den otevřených dveří, Adventní koncerty 
v domovech důchodců, Miss SZŠ Trutnov, Mezinárodní soutěž v PPP v Brně, Květinový den, 
Sbírka pro diakonii. Na škole velmi aktivně pracuje Mládežnická organizace ČČK se 40 členy 
(23 akcí za účasti 162 studentek). 
 
Obchodní akademie 
 
 Obchodní akademie, Malé náměstí 158 ve šk. roce 2001/02: Ředitelka Ing. Jaroslava 
Vágnerová. Denní studium čtyřleté s maturitou. Počet tříd 10, k 30.9. 2001 249 studentů 
(celková kapacita školy 320). Přepočtený počet pracovníků 22. 
 Pro letošní školní rok přijla škola po přijímacím řízení 77 studentů – pro příští rok 
přijato 81. 
 Výsledky vzdělávání: K 30.6.02 247 žáků (v I.r. 75, v II.r. 52, ve III.r. 41, ve IV.r. 79). 
S vyznamenáním prospělo 8, prospělo 203, neprospělo 20, neklasifikováno 16, ročník  
opakují 4. 
 Ze studia bylo vyloučeno 14 žáků (ve 12 případech důvod prospěch). Snížený stupeň 
z chování jeden žák.. Počet neomluvených hodin na žáka 0,09. 



 Maturovaly čtyři třídy – 4.A 25 žáků, 4.B 21, 4.C 22, 4.D 25 – celkem 93. K maturitě 
nepřipuštěni 2. S vyznamenáním maturovalo 6, prospělo 79, neprospělo 6 žáků (to byly 
maturity šk. roku 2000/02). 
 Ve šk. roce 2001/02 maturovaly 3 třídy  - 4.A 23, 4.B 28, 4.C 28 žáků – celkem 79. 
S vyznamenáním maturovalo 9, prospělo 61, neprospělo 6 žáků, nepřipuštěn 1. 
 Z údajů o mimoškolních aktivitách školy: Účast na mezinárodním projektu Sien  
(před vstupem do EU). Různé soutěže (olympiády, sportovní akce). Regionální 
korespondenční soutěž v psaní na stroji a PC, krajská soutěž psaní na stroji, autorská 
korektura, psaní na PC. Prezentace školy na veřejnosti. 
 V rámci provozní praxe studenti spolupracovali s různými podnikatelskými subjekty 
v regionu, spolupráce s OA v Rakousku (Kirchdorf), kontakty s rakouskými studenty i učiteli. 
 
Střední lesnická a Vyšší odborná škola lesnická 
 
 Střední lesnická škola a Vyšší odborní škola lesnická v Trutnově má dva typy studia – 
čtyřleté denní maturitní a vyšší odborné dvouleté denní studium.  
 Ředitelem školy je RNDr. Josef Štych. Celková kapacita školy a jejich součástí: SLŠ 
240 žáků, VOŠL 60. Sportovní škola 20 žáků. Domov mládeže 219. Školní jídelna 330 jídel. 
 Počet tříd na škole 11 (8 s 225 žáky obor lesnictví, 1 s 18 žáky obor spec. příp.,  
2 s 35 žáky obor Vyšší odb. lesnictví). Pedag. pracovníků působilo ve šk. roce 2001/02 33. 
 Přijímací řízení pro příští školní rok: Na obor lesnictví přijato 62, na obor Vyšší odb. 
lesnictví 43. 
 Prospěch žáků ve škole: Z 252 jich prospělo s vyznamenáním 18, prospělo 218, 
neprospělo 7 (Obor lesnictví). 
 Závěrečné zkoušky oboru Vyšší odb. lesnictví: Celkem 14 žáků. Nepřipuštěni 4. 
S vyznamenáním 4, prospělo 6. Vyšší odborné studium je určeno pro úspěšné absolventy 
SLŠ. Je denní, dvouleté, zakončené závěrečnou zkouškou – absolutoriem. To je složeno 
z odb. zkoušky, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby závěrečné práce. Úspěšný absolvent má 
titul DiS (Diplomovaný specialista v oboru lesnictví). 
 
 Mimoškolní aktivita žáků školy je velmi bohatá a přesahuje hranice ČR (Švédsko, 
Rakousko, Rumunsko a další). Zahraniční praxe žáků SLŠ probíhaly ve Wűrzburku, 
Landsbergu a Benrenu. Sportovně střelecký klub patří mezi nejúspěšnější střelecké kluby 
v ČR. Škola vlastní krytou střelnici v areálu školy (pistolová), dále prodejnu s mysliveckými 
potřebami. Její aula má kapacitu 160 míst. Zajišťuje i autobusovou dopravu, ubytování  
a stravování na internátě, kácení zvláštních případů stromů, provádění veřejnosti v městském 
parku. Čilý je jezdecký klub školy, trubačský a kynologický kroužek. Škola zajišťuje i různé 
odborné kurzy. 
 
Gymnázium 
 
 Gymnázium, Jiráskovo nám. 325 mělo ve šk. roce 2001/02 28 tříd, 796 žáků a 66 
pedag. pracovníků. Výuka probíhá ve dvou budovách, vzdálených od sebe asi 10 minut. 
V hlavní budově na Jiráskově náměstí je umístěno 20 tříd, v budově ve Školní ulici, která je 
majetkem města, je 8 tříd. Gymnázium je vybaveno odbornými učebnami, sportovním 
prostorem, informačním střediskem, jídelnou s kapacitou asi 700 strávníků a výtvarnou galerií 
na chodbě 1. poschodí. Základní strategický cíl vedení gymnázia zůstává zatím nenaplněn: 
Rekonstrukce a dostavba školy. 
 Vzdělávání probíhá ve studijních oborech – čtyřleté gymnázium a osmileté. Studium 
končí maturitou. 



 Na škole pracuje kromě ředitele Petra Skokana a dvou zástupců 63 učitelů a učitelek,  
3 hospod. pracovnice, školník a 5 uklizeček, vedoucí školní jídelny a 6 kuchařek, knihovník  
a 2 chlapci v civilní vojenské službě. 
 Přijímací řízení: V osmiletém studiu se hlásila stovka uchazečů, přijato 60.  
Ve čtyřletém studiu nemuselo ke zkoušce 26 studentů, kteří měli z profilových předmětů  
na posledních vysvědčeních průměr lepší než 1,28. Ze zbývajících 50 zájemců bylo přijato  
33 žáků. 
 Mimoškolní altivity jsou i na gymnáziu bohaté. 

Přijetí absolventi na VŠ v roce 2002: Na VŠ bylo přijato 79 studentů (65,325%).  
Na VOŠ a jazykové školy přijato 18,67%. 

Asociace školních sportovních klubů ČR, Školní sport. klub při gymnáziu uspořádal 
tři krajská finále soutěží AŠSK ve volejbale, basketbale a halovém fotbale, čtyři okr. kola 
soutěží AŠSK ve volejbale, basketbale a halové kopané, dále pět turnajů pro studenty 
gymnázia (halová kopaná, volejbal). Dále Republikové finále v přespolním běhu družstev  
(5 místo G). 

Ve znalostních a uměleckých soutěžích (matemat., fyzik., dějepisná, zeměp., 
chemická, jazyková) se umístili studenti gymnázia na předních místech. 

Pokračovaly výměnné zájezdy do Jevenu a Zerbotu. Uskutečnil se zájezd do Anglie. 
 

Střední odborná škola podnikatelská 
 
Střední odborná škola podnikatelská, Polská 357, byla vedena do 1.1.2002 ředitelem 

PaedDr. Josefem Strnadem (až do jeho těžké nemoci a úmrtí), po něm od 1.2. Mgr. Ludmilou 
Pěnčíkovou. Škola má kapacitu 370 žáků. 

SOŠP využívá budovu pronajatou MěÚ v Trutnově. Má tu k dispozici tři kmenové 
učebny a potřebné provozní prostory. Pro sport a tělovýchovu využívá sport. halu gymnázia. 
Mimoškolní sport. aktivity organizuje školní sport. klub – člen AŠSK. Škola spolupracuje  
se soukromými podnikateli i organizacemi k zajištění praxe. 
 Ve šk. roce 20001/02 měla škola 2 třídy denního studia se 45 žáky a 4 třídy dálkového 
studia s 19 žáky. Na škole působilo 15 pracovníků vč. ředitele, z toho 11 externistů. Průměrný 
věk učitelů 40,6 roků. Aprobovanost 67%. 
 Při přijímacím řízení pro šk. rok 2002/02 bylo přijato na obor Podnikatel pro obchod  
a služby 21 žáků.  A výsledky vzdělávání k 31.8.2002: Na denním studiu ze 45 žáků prospěli 
0 s vyzn., 42 prospěli, 3 neprospěli, opakuje 1. V dálkovém studiu z 19 žáků prospěli všichni. 
Druhý stupeň z chování měli 2 žáci ze 45 (4,4%). Počet neomluvených hodin 73. 
 Výsledky maturitních zkoušek: Denní studium – ze 16 s vyzn. 1, neprospěli 2. 
V dálkovém studiu ze 6 žáků prospělo 5, neprospěl 1. 
 Ve šk. roce 2001/02 se žáci zapojili do mezinárodního projektu Jugend-Schule-
Wirtschaft. Téma „Přínos výstavby dopravních cest pro rozvoj ekonomiky a cestovního ruchu 
na příkladech dálnice naším regionem.“ SOŠP reprezentovalo 13 žáků ve 3 skupinách. 
Mezinár. projekt pokračuje v r. 2002/02. 
 
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
 
 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Školní 101 je vedena ředitelem 
ing. Vladislav Sauerem. SOU má kapacitu 264 žáků, cílovou kapacitu 594, Střední 
průmyslová škola 390 žáků, cílovou kapacitu 820 žáků. Odloučená pracoviště školy: Mladé 
Buky – pracovišě praktického vyučování, Trutnov, Horská 618 – pracoviště teoretického 
vyučování, Trutnov, Horská 59 – pracoviště teoret. vyučování. 
 



 Hlavní směry zaměření a koncepce SPŠ a SOU Trutnov vycházejí z dlouhodobých 
potřeb průmyslových podniků a podnikatelů z regionu. Poskytují vzdělání v oblastech 
elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní techniky a také navazujícího 
ekonomického vzdělání (podnikání a technických povoláních) v následujícím rozsahu: 
studium ve 3letých učebních a 4letých studijních oborech 
- dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů 
- realizace vzdělávacích programů, pořádání odb. kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí - 
vydavatelská a publikační činnost v oblasti svého zaměření. 
 
 Ve školním roce 2001/02 měla škola 24 tříd s 579 žáky. Budova pro teoretickou výuku 
– Školní 101 má kapacitu 200 žáků. Je tu umístěno vedení školy a 8 kabinetů. Budova  
pro teoretickou výuku – Horská 618 má kapacitu 280 žáků – je tu 10 kabinetů. Budova  
pro teoretickou výuku – Horská 59 má kapacitu 150 žáků – jsou tu 3 kabinety pro učitele. 
 
 Na odloučeném pracovišti praktického vyučování Mladé Buky je budova pro praktické 
vyučování s kapacitou pro 240 žáků (dílny, laboratoře, učebny) a budova hospodářské správy. 
 Výuka je zajišťována komplexně v prostorách ve vlastnictví SPŠ a SOU. Pouze 
tělesná výchova probíhá v pronajatých objektech (plavecký bazén, kluziště, tělocvičny). 
 
 Vzdělávací nabídka ve školním roce 2001/02: 
Studijní obory SPŠ: slaboproudá elektrotechnika, strojírenství, strojírenská technická 
administrativa, management strojírenství, podnikání v technických povoláních. 
Studijní obory SOU: mechanik strojů a zařízení, mechanik elektronik. 
Učební obory SOU: nástrojař, mechanik-opravář-stroje a zařízení, elektrikář-slaboproud, 
elektrikář-silnoproud, mechanik elektronických zařízení. 
 
 Průměrný evidenční počet zaměstnanců činil 74,25. Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců ve fyzických osobách 84. Počet pedag. pracovníků 53,11. Ostatních pracovníků 
21,13. 
 
 Při přijímacím řízení pro školní rok 2002/03 bylo přijato na oboru slaboproudá 
elektrotechnika 30, strojírenství 30, elektor. počítač. systémy 30, technické lyceum 30, 
elektrikář slaboproud 24, elektrikář-silnoproud 22, nástrojař 23, podnikání v techn.  
oborech 28. 
 
 Výsledky vzdělávání: 
Obor: Nástrojař, mechanik opravář: V prvních třech ročnících s 59 žáky prospělo 44, 
neprospělo 12, opakují 2. 
Elektrikář-slaboproud, mechanik elektron. zařízení: Ve 3 ročnících se 78 žáky prospěli  
3 s vyzn., neprospěl 1, opak. 1. 
Elektrikář-silnoproud: Ve třech ročnících s 57 žáky prospělo 51, ne 4, opak. 3. 
Slaboproudá elektrotechnika: Ve čtyřech ročnících ze 181 žáků s vyzn. 11, prospělo 150, 
neprospělo 15, opakují 2. 
Strojírenství: Ze 75 žáků ve třech ročnících s vyzn. 1, neprospělo 9, opakuje 1. 
Podnikání v techn. povoláních: Ze 49 žáků ve dvou ročnících s vyzn. 2, neprospěl 1. 
Mechanik elektronik-automatizační technika. Mechanik strojů a zařízení: Ve dvou třídách  
30 žáků, kteří všichni prospěli. (V jedné třídě 4.D 30 žáků-opraveno.) 
Management strojírenství: V jedné třídě 18 žáků – 2 s vyzn., 14 prospělo, 2 neprospěli. 
Strojírenská technická administrativa: Ve třídách (v jedné třídě 4.TA 19 žáků) všichni 
prospěli. 



 Snížený stupeň z chování (2) mělo 12 žáků, 5 žáků hodnoceno třetím stupněm. 
 
Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek. 
Maturity 2001/02:  
Obor slaboproudá elektrotechnika – 46 žáků (6 s vyzn., 1 neprospěl, 2 nepřipuštěni) 
Obor strojír. tech. admin. – 19 žáků (s vyzn. 1, prospělo 18) 
Obor mechanik elektronik – 21 žáků (3 s vyzn., 6 neprospělo) 
Obor mechanik str. a zař. – 9 žáků (0 s vyzn., 8 prospělo, 1 ne) 
Obor podnikání v techn. pov. – 27 žáků (3 s vyzn., 23 prospělo, 1 nepřipuštěn). 
Závěrečné zkoušky 2001/02: 
Obor mechanik oprav.-s.z. – 20 žáků (15 prospělo, 5 nepřipuštěno) 
Obor mechanik elektr. zař. – 28 žáků (4 s vyzn., 17 prospělo, 5 ne, 2 nepřipuštěni) 
Obor elektrikář-silnoproud – 20 žáků (3 s vyzn., 13 prospělo, 1 ne, 3 nepřipuštěni) 
 
 Škola dobře spolupracuje s řadou podniků. Patří mezi ně Siemens, Tyco, Infineon, 
ZPA, Ekvita a další. Také s podnikateli, např. s firmou Štěpánský a Fišer. 
 Ani žáci této školy nezůstávají stranou různých školních soutěží, olympiád, sport.  
a kult. akcí. Dobře si vede sportovní klub. V zájmových kroužcích (elektrotechnický, 
strojírenský, sportovní a divadelní) je zapojeno 68 žáků. Pro informování rodičů a žáků 
vydává škola 2x ročně zpravodaj školy s informacemi o škole, o možnostech a podmínkách 
studia a možnosti uplatnění studentů po ukončení školy. 
 
 Splynutím dvou obdobně zaměřených středních škol – Centra odborné přípravy 
Trutnova a SPŠ Trutnov k 1.7.1999 v nový subjekt – SPŠ a SOU Trutnov byl dán základ 
vzniku jedné „silné“ technicky orientované střední školy v Trutnově, s odpovídajícím 
materiálně technickým a personálním zabezpečením, koncepčně s počtem 25-27 tříd denní 
formy studia s cca 650 žáky. Vzdělávací nabídka, zahrnující učební a studijní obory 
v oblastech strojírenství, elektrotechniky, výpočetní techniky a automatizace je plně v souladu 
s potřebami rozhodujících zaměstnavatelů regionu (Siemens, Infineon, Tyco, ZPA CZ,  
Ekvita aj.). 
 Důležitou součástí aktivit školy je i realizace myšlenky tzv. „celoživotního 
vzdělávání“ v podobě různých vzdělávacích aktivit (rekvalifikace, kurzy, školení) pro dospělé 
v daných odborných specializacích dle požadavku trhu práce, resp. zaměstnavatelů regionu.. 
 Škola se významně zapojuje i do dalších aktivit – je členem komise pro strategický 
rozvoj města Trutnova, členem výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Regionální 
hospodářské komory sv. Čech, členem řídícího výboru realizace strategického plánu města 
Trutnova, a v těchto a dalších aktivitách předpokládá rozvoj. 
 Takto pojatá vzdělávací instituce je význačným partnerem průmyslových podniků, 
firem a ostatních institucí v oblasti středoškolského i průběžného celoživotního vzdělávání. 
Ve spolupráci s ostatními partnery je schopna plně zabezpečit vzdělávání v oblasti svého 
zaměření pro vycházející žáky ZŠ a další uchazeče v severní části Královéhradeckého kraje. 
 
Střední odborné učiliště a Učiliště Volanovská 
 
 Střední odborné učiliště a Učiliště, Volanovská 243, vedené ředitelem ing. Janem 
Coufalem, má tři odloučená pracoviště – Mladé Buky, Krkonošská 223, Trutnov, Pražská 131 
a Trutnov, Úpická 160. 
 Celková kapacita školy a jejich součásti: SOU 700 žáků, U 80 žáků, DM 70 lůžek, 
Školní jídelna 250 jídel. 



 Studijní a učební obory: Pekař. Cukrář. Kuchař-číšník pro pohostinství. Kuchař. 
Číšník, servírka. Truhlář. Tesař. Instalatér. Zedník. Manipulant poštovního provozu  
a přepravy. Poštovní manipulant. Dřevařská a nábytkářská výroba. Poštovní provoz. Stavební 
provoz. Společné stravování. (Stř. odborné učiliště.) 
 Zpracování dřeva. Stavební výroba (Učiliště.) 
 
 Ve šk. roce 2001/02 25 tříd s 625 žáky. Na škole působí 52 pedagogických 
pracovníků, z toho 25 aprobovaných (48,08%) – 12 učitelů odborných předmětů, 13 učitelů 
všeobecně vzdělávacích předmětů, 27 mistrů odborného výcviku. 
 V přijímacím řízení pro šk. rok 2002/03 bylo přijato 241 žáků (pro šk. rok 2001/02 
181). 
 Prospěch žáků ve škole: Ve čtyřech ročnících (v I. 179, v II. 196, ve III. 162,  
ve IV. 44) – celkem 581 bylo na konci šk. roku 2001/02 s vyznamenáním 14, prospělo 457, 
neprospělo 53, opakuje 10. 
 Snížený stupeň z chování mělo 30 druhý a 17 třetí stupeň. 
Údaje o maturitních zkouškách: 
 Na oboru poštovní 44 žáků (nepřipuštěni 4, s vyzn. 6, prospělo 32, neprospělo 2).  
Na oboru společné stravování 15 žáků (nepřip. 5, s vyzn. 2, prospělo 8). 
 
Údaje o závěrečných zkouškách: 
Na oboru cukrářská výroba 27 žáků (s vyzn. 7, prospělo 18, neprospěli 2) 
Na oboru truhlářská výroba nábytku 31 žáků (nepřip. 4, s vyzn. 1, prosp. 25, nepr. 1). 
Na oboru tesař 8 žáků (s vyzn. 2, prospělo 6). 
Na oboru kuchař – číšník pro pohostinství 26 žáků (7 nepř., 13 prosp., 6 nepr.). 
Na oboru manipulant p.p. 21 žáků (2 nepř., 3 s vyzn., 16 prospělo). 
Na oboru pekař 7 žáků (7 prosp.), instalatér 10 ž. (1 nepř., 1 s vyzn., 8 prosp.). 
 
Projekt Sokrates 
 
 Ve šk. roce 2001/02 vstoupilo SOU a U do druhého roku mezinárodní spolupráce. 
Práce na zadaném programu se týkala působení tepelně izolačních materiálů na životní 
prostředí. Pro zdárnou realizaci tohoto úkolu bylo nutné navštívit v rámci exkurzí některé 
výrobní podniky, zabývající se výrobou těchto materiálů – For arch (stavební veletrh). Orsil – 
Častolovice. Novopol – Česká Skalice. Lafarge – Liberec. 
 Aktivity učitelů v rámci projektu: Návštěva koordinujícího partnera v Německu. 
Setkání všech partnerů v Molde. Návštěva obou partnerských škol v Trutnově. 
 
Z úspěchů školy: 
 V březnu 2002 se zúčastnily tři žákyně 3. ročníku (cukrář) krajské soutěže odborných 
dovedností a získaly za své výrobky s trutnovskými motivy – Krakonošova kašna – 
Trutnovský erb – Vládce hor stříbrné ocenění. 
 Třetí místo v podobné soutěži odborných znalostí získali v Hradci Králové v březnu  
a květnu žáci oboru instalatér. 
 Dva žáci učebního oboru kuchař – číšník získali ocenění na soutěži barmanů v Brně.  
O dobré práci školy svědčí výsledky dalších soutěží. 
 Úspěšná byla i sportovní činnost školy: Družstvo SOU a U Volanovská zvítězilo 
v okresním finále v halové kopané dívek. 
 Dobře reprezentovali školu na společenských akcích žáci oboru kuchař – číšník,  
např. při vernisáži francouzského umění v Muzeu Podkrkonoší, při návštěvě izraelského 
velvyslance. 



 
 Minimální preventivní program školy je zaměřen na komplexní působení na žáky 
v rámci školní výuky včetně mimoškolních aktivit. 
 V celé společnosti dochází k nárůstu sociálně patologických jevů. Postihují (více než 
jiné školy) i SOU a U, do kterých jsou přijímány děti spíše průměrné, ze sociálně slabších 
rodin. 
 Konkrétní body minimálního preventivního programu: Drogové závislosti, 
alkoholismus, kouření. Kriminalita a delikvence. Virtuální drogy, gambling. Záškoláctví. 
Násilné chování, vzrůstající agresivita, šikanování, vandalismus. 
 Cíle minimálního preventivního programu vytyčené pro rok 2001/02 byly rámcově 
splněny. Naprostá většina naplánovaných akcí pro žáky byla v podstatě plněna. 
 Všichni pedagogičtí pracovníci zaujali jednotný postoj k řešení problematiky 
záškoláctví či neomluvené absence ve spolupráci s výchovnými poradci a byl stanoven 
metodický postup k řešení tohoto sociálně patologického jevu, se kterým byli seznámeni  
a o pomoc při řešení požádáni i rodiče žáků. 
 
Údaje týkající se záměrů školy: 
 Ve školním roce 2002/03 se podařilo otevřít všechny ročníky učebních oborů. Dosáhli 
jsme tak téměř cílové kapacity. Do budoucna neuvažuje vedení školy o změnách skladby 
učebních oborů. 
 Uvažuje se pouze o novém studijním oboru Poštovní a peněžní služby, který by 
nahradil současný studijní obor Poštovní manipulant. Reagovalo by se tím na aktuální 
poptávku České pošty. 
 Dále se uvažuje o zrušení dvouletých učebních oborů, o které není v našem regionu 
zájem (nikdy nebyly dvouleté učební obory Zpracování dřeva a Stavební výroba otevřeny). 
 V současné době se škola zaměřuje na zkvalitnění odborného výcviku oboru zedník – 
vybudování cvičné dílny. 
 Zřizovatelem Středního odborného učiliště a Učiliště Trutnov je Královéhradecký kraj, 
Wonkova 1142, Hradec Králové. 
 
Zvláštní škola a Pomocná škola 
 
 Zvláštní školu a Pomocnou školu v Horním Starém Městě, Horská 160, vede  
Mgr. Jaromír Vašíček. 
 Odloučené pracoviště školy: Svoboda nad Úpou, Úpice a Žacléř. Škola sdružuje: 
Zvláštní školu. Pomocnou školu. Přípravný stupeň. Školní družinu. Školní jídelnu. 
 Celková kapacita školy a jejich součástí: 
 Zvláštní škola 175 žáků. Pomocná škola 22. Přípravný stupeň 18. Školní družina 35. 
Školní jídelna 100 jídel. 
 Posláním školy je i nadále rozvíjet schopnosti a vzdělání všech mentálně postižených 
žáků. Zejména se bude zabývat problematikou vzdělávání dětí na odloučeném pracovišti 
v ÚSP Markoušovice, dále dětmi – autisty. 
 Ve školním roce 2001/02 měla škola 15 tříd s 135 žáky. Na jednoho učitele připadalo 
14,7 žáků. 
 Úplnou aprobovanost mělo 50,9% pedagogických pracovníků, neúplnou 49,1%.  
Na škole působilo 22 pedag. pracovníků. 
 Vzhledem ke specifikacím hodnocení žáků v pomocné škole a přípravném stupni 
pomocné školy jsou údaje udávány jen za žáky vzdělávacího programu ZvŠ. 
 Prospěch žáků: Ze 112 žáků v 9 ročnících prospělo s vyznamenáním 11, prospělo 98, 
neprospěli 3, opakují 3. 



 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka činil 146,6. Druhý stupeň z chování mělo 
8,9% žáků, třetí stupeň 8%. 
 
Údaje o mimoškolních aktivitách: 
 Škola organizovala okresní přebor zvláštních škol v odbíjené a školní kolo 
Sportovních her mládeže (4 discipliny). 
 Zúčastnila se mj. okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů (1. místo), 
krajského kola Sportovních her mládeže – atletický čtyřboj ZvŠ v Hradci Králové (1. místo), 
krajs. kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Chrudimi (1. místo). 
 Na veřejnosti se škola prezentovala na Dni země na Rýchorách, na výtvarné soutěži 
MěÚ Trutnov „Vánoční výstava.“ O činnosti ZvŠ informovaly třemi články Krkonošské 
noviny, jedním článkem Radniční listy. 
 Další aktivity: Besedy a soutěže na téma „Zdravý životní styl“ (94 dětí I. a II. stupně), 
školní soutěže se zaměřením na sport a zábavu za účasti celé školy. 
 
 Ve šk. roce 2001/02 se ZvŠ zařadila mezi první svého druhu v ČR, které v rámci 
celostátního programu Internet do škol mají vybavenu kompletní počítačovou učebnu, jak 
informoval ředitel školy Jaromír Vašíček. 
 Celkem se jedná o šest žákovských a jeden učitelský počítač s trvalým připojením 
k síti. Velký podíl na realizaci projektu má MěÚ, který se finančně podílel na úhradách 
revizních závad elektrického vedení (ministerstvo školství neplatí všechny výdaje spojené 
s instalací počítačů). 
 V současné době umí na škole s internetem pracovat deset dětí. Nová učebna 
umožňuje výrazné zkvalitnění výuky a zvládnutí alespoň základů u většiny žáků. 
 
Speciální ZŠ při nemocnici 
 
 Speciální základní škola při nemocnici, Gorkého 77, je vedena ředitelkou  
Mgr. Taťánou Chaloupskou. Součásti 1. Spec. ZŠ při nemocnici. 2. Speciální MŠ  
při nemocnici. Spec. ZŠ má kapacitu 14, spec. MŠ 16 žáků. 
 Každé hospitalizované dítě zařazené do ZŠ se kromě výuky věnuje mimoškolní 
činnosti. Zaměření: pracovní a výtvarná výchova, práce s počítačem (internet, hry), příprava 
na přijímací pohovory, zapůjčování her, časopisů, knih, sledování videa. 
 ZŠ poskytuje výuku a psychoterapii dětem hospitalizovaným na dětském oddělení  
a dětské chirurgii. Na telefon. výzvu zdravotnických pracovníků dochází učitelka na ORL, 
ortopedii, oční odd. (v budoucnu i na gynekologii). 
 MŠ zajišťuje výchovnou péči nejen o děti předškolního věku, ale stará se spolu 
s učitelkami ZŠ i o zájmovou činnost dětí všech věkových kategorií (i o středoškoláky). 
 V rámci akce „Internet do škol“ získala škola čtyři počítače (pro výuku i zájmovou 
činnost), dále i mobilní telefony. 
 Úkolem školy je i stálé zlepšování nemocničního prostředí (výzdoba dětských pokojů, 
chodeb, čekáren, ambulancí). Plánuje se i komplexnější péče v oddělení rodičů s dětmi. 
 Práce školy je propagována mj. i výstavkami prací dětí ve výloze býv. polikliniky, 
dále fotodokumentací. Tomu slouží i aktualizace „Informačního letáku“ pro širokou veřejnost 
o poslání této školy. 
 Škola má 3 třídy s 29 žáky – na jednoho učitele připadá 9 žáků. Aprobovanost 
pedagogických pracovníků je stoprocentní. 
 Počet dětí ZŠ, které prošly školou, 543, MŠ 841. Pokud je dítě hospitalizováno déle 
než 14 dnů, posílá se kmenové škole zpráva o jeho výsledcích s návrhem klasifikace  
za období hospitalizace. 



 Mimoškolní aktivity: celostátní výtvarné soutěže, mezinárodní výtvarná soutěž, 
prezentace školy na veřejnosti (např. trvalá výstava fotodokumentace školy na dětském 
oddělení), výstavky prací žáků v čekárně dětsk. odd., na chodbě chirurgie, ORL. 
 
Jazyková škola Labyrint 
 
 Z činnosti jazykové školy Labyrint za školní rok 2001/02: 
Denní pomaturitní studium. 
V září nastoupilo ke studiu angličtiny a němčiny 69 studentů, kteří byli rozdělení do 4 skupin 
– angličtina pro začátečníky, pro mírně pokročilé a pro pokročilé, němčina pro mírně 
pokročilé. K základní státní zkoušce se přihlásilo 20 studentů anglického jazyka a 9 studentů 
německého jazyka. Celková úspěšnost 70%. 
 
Kurzy pro veřejnost: 
Ve šk. roce 2001/02 studovalo v jazykových kurzech pro veřejnost 66 účastníků  
ve skupinách: angličtina (pro začátečníky, pro mírně pokročilé a pokročilé), němčina  
(pro mírně pokročilé), francouzština (pro začátečníky) a španělština (pro začátečníky). 
 
Kurzy pro podniky (angličtina, němčina, italština). Celkem 24 skupin pro 14 podniků 
v Trutnově, Janských Lázních, Vrchlabí a Hostinném. 
 V roce 2003 dovrší jazyk. škola, jejímž ředitelem je Josef Kobík, 10 let své činnosti. 
 
Pedagogicko-psychologická poradna 
 
 Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov je školským zařízením, které zajišťuje 
individuální a skupinové služby psychologické, sociálně pedagogické a dále metodické vedení 
školám a školským zařízením v práci s žáky a studenty s výukovými a výchovnými problémy 
a také v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
 
Personální obsazení. 
Koncem roku 2002 měla poradna 9 zaměstnanců, v přepočtených úvazcích 8,0. Z toho bylo  
8 odb. pracovníků: 3 psychologové, 3 speciální pedagogové včetně ředitelky zařízení,  
2 pedagogové, 1 sociální pracovnice a 1 okresní metodik prevence sociálně patologických 
jevů. 
 Zvýšení objemu administrativní agendy si vyžádalo ustanovení funkce technicko-
administrativního pracovníka v úvazku 0,5 jako součásti kumulovaného úvazku jedné 
pracovnice. 
Organizace roku, změny. 
V roce 2002 nedošlo k výrazným organizačním změnám, ale organizace práce byla opět 
limitována personálními podmínkami, které ani přes veškerou snahu vedení dosud nelze 
označit za uspokojivé.  Poradnu řídila stávající ředitelka, ani na postu zástupce ředitele 
nedošlo ke změně. 
 Tým speciálních pedagogů posílil navýšením úvazku jedné pracovnice a perspektivně 
také nástupem pedagoga, který ihned zahájil studium speciální pedagogiky na UHK – 
odborný tým však oslabil odchod dobře už zapracované a výkonné psycholožky na mateřskou 
dovolenou. 
 Z těchto důvodů se ani v tomto roce nepodařilo významněji snížil nepříznivý poměr 
mezi počtem odb. pracovníků a potenciálních klientů. Stávající tým tak opět po celý rok 
pracoval nad rámec běžné pracovní povinnosti. 
 



Výsledky poradenské práce. 
I přes velký počet realizovaných diagnostických vyšetření se dařilo dále se přiblížit 
vytyčeným prioritám pro dané období: 1. Prohloubení přímých kontaktů se školami  
2. Zlepšování metodické pomoci učitelům a jejich vzdělávání v oblasti práce s dětmi se 
speciálními vzdělávacími potřebami 3. Budování odb. kádrů pracovníků poradny a jejich další 
odborný růst. 
  
PPP 
 V rámci průběžných kontrol žáků se spec. vzdělávacími potřebami (ty již třetím rokem 
realizace PPP na školách) proběhlo více než 200 osobních konzultací pracovníků PPP 
s učiteli, nápravce SPK či výchovnými poradci škol (zúčastnili se i někteří ředitelé škol) 
věnovaných konkrétním otázkám vedení žáků a sestavování IVP. 
 
 V roce 2002 se uskutečnila dvě setkání s výchovnými poradci ZŠ a SŠ k výkladu  
a diskusi ke Směrnici a Metodickému pokynu MŠMT. Výchovní poradci SŠ vyjádřili vesměs 
kladný závěr, značný zájem o problematiku SPUCH na 3. stupni vzdělávání. PPP je, bude 
proto i v budoucnu zvát na další odborné semináře. 
 V letošním roce PPP poprvé zorganizovala dvě setkání pracovních týmů poradenských 
s odbornými týmy ředitelů škol (tvoří je ředitel, výchovný poradce a zástupce nápravce 
SPUCH) k otázkám profesní volby žáků se spec. vzdělávacími potřebami a k souvisejícím 
tématům, kterých se zúčastnili zástupci 24 z 33 oslovených tzv. plně organizovaných ZŠ. Tato 
setkání proběhla převážně formou živé a konstruktivní diskuse k daným konkrétním tématům. 
Dohodnuta byla i další setkávání. 
 V oblasti vzdělávání pedag. pracovníků získala PPP opakovaně akreditaci MŠMT ČR 
ke kurzu nápravy SPVU na ZŠ. Pro velký zájem ze strany škol se uskutečnily letos dva 
třídenní kurzy pro nápravu poruch učení na ZŠ. Vyškoleno bylo 34 učitelů. 
 Práce metodika PPP prevence sociálně patologických jevů byla hodnocena jako jedna 
z nejlepších při podávání žádostí o finanční podporu Minimálních preventivních programů 
z prostředků MŠMT. 
 Z dalších aktivit PPP: Realizace tří besed s rodiči předškoláků. Kurz rozvoje 
grafomotorických dovedností pro budoucí školáky. Celoroční kontinuita terapie EEG – 
Biofeedbachu. Od září pravidelně pracuje kontaktní skupina dětí se sníženou školní 
přizpůsobivostí. 
 Rok 2002 dále prověřil kvalitu pracovníků PPP. Nově nabyté zkušenosti z kontaktů 
s OŠMT v oblasti odb. činnosti, organizace a financování přinášejí do roku 2003 potřebný 
optimismus. (Ředitelkou PPP je PaedDr. Zuzana Šmídová.) 
 
Školství 
 
 Ještě několik údajů k příspěvk. organizaci trutnovských škol: 
Náklady celkem  skutečnost 2002  126.142 tis. Kč 2001  118.605 tis. Kč 
Z toho mzdy          63.532 tis.   59.017 tis. 
Počet žáků            3.292      3.314 
Náklady na 1 žáka         38.318 Kč    35.789 Kč 
Kryto podílem st. rozpočtu        69,25%     69,16% 
Kryto podílem města         16,87%     17,25% 
Kryto podílem vl. příjmů a zisku       13,88%     13,59%  
 
 Zisk za ZŠ a DDM v roce 2002 dosáhl výše 263 tis. Kč. 
 



10. Zdravotnictví. 
 
Zdravotnická záchranná služba Trutnov 
 

                                         
 
Zdravotnická záchranná služba v roce 2002: 
V celém okrese Trutnov bylo uskutečněno 3038 výjezdů. Středisko Trutnov 900 primárních  
a 132 sekundárních, středisko Vrchlabí 890 primárních a 35 sekundárních, středisko Dvůr 
Králové 1055 primárních a 26 sekundárních. Okresní středisko celkem 2845 primárních  
a 193 sekundárních výjezdů. 
 
 Spádová oblast Trutnov: Z 900 primárních zásahů (ošetření na místě příhody) bylo 
důvodem k výjezdu 277 kardiovaskulárních příhod, 79 bezvědomí, 98 epilepsií,  
38 asthmatických záchvatů, 209 úrazů, 35 případů otrav a intoxikací, 22 pokusů nedokonané  
či dokonané sebevraždy. 
 Spolu s Hasičským záchranným sborem vyjela Rychlá lékařská pomoc  
ke 79 dopravním nehodám. 
 Z celkového počtu ošetřených pacientů bylo 205 dětí. Posádky vozů Rychlé lékařské 
pomoci zahájily 47x kardiovaskulárních resuscitací, která v 21 případech skončila úspěšně. 
 Převozů na vyšší odborná pracoviště bylo uskutečněno 132. Záchranná služba celého 
okresu Trutnov disponuje 4 vozy Volkswagen a 3 vozy mercedes v terénní úpravě Iglhaut. 
 Nepřetržitý provoz záchranné služby v celém okrese zajišťují stále pouze jen  
4 kmenoví lékaři, 35 lékařů externích, 4 dispečerky, 13 středních zdravotnických pracovníků 
a 12 řidičů – záchranářů. (Ředitelem OS ZZS je MUDr. Zdeněk Tichý.) 
 
Zdravotní pojišťovny 
 
Z činnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny v Trutnově: 
K 31.12.2002 měla VZP 66.168 pojištěnců (54,8%). Dalšími velkými zdravotními 
pojišťovnami tu byly Škoda Mladá Boleslav s 16 313 pojištěnci (13,50%), Česká národní 
zdravotní pojišťovna Praha s 12 366 pojištěnci (10,24%), Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra ČR, Praha s 15 658 pojištěnci (13,00%), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Praha 
s 5 544 pojištěnci (4,6%) a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, 
Praha se 4 595 pojištěnci (3,8%). 
 VZP Trutnov měla v roce 2002 51 pracovníků a 2 revizní lékaře. Pracovní smlouvy 
měla uzavřeny s 238 lékaři, se Státní oblastní nemocnicí Trutnov, s Městskou nemocnicí Dvůr 
Králové, se Soukromou nemocnicí Vrchlabí a s nemocnicí v Žacléři. 



 Na pojistném vybírala VZP měsíčně 42 mil., celkem v roce 2002 508 milionů korun. 
Platební problémy přetrvávaly. K 31.12. dlužily podnikatelské subjekty VZP v Trutnově  
39 mil. korun. Osoby samostatně výdělečně činné neuhradily pojištění ve výši 5 mil. korun. 
Penále činí 40 mil. korun. 
 
Nová poliklinika 
 

        
 
 K slavnostnímu zahájení provozu nové polikliniky Masarykův dům 12. ledna 2002: 
 V roce 2000 bylo po řadě jednání s lékaři a zástupci města rozhodnuto zlepšit 
zdravotnickou péči v ambulantní sféře přestavbou staré budovy někdejšího Masarykova domu 
v Palackého ulici 201. Rekonstrukci provedla firma Nikos, s.r.o. Ta se spojila s prvním 
trutnovským soukromým lékárníkem v ČR Mgr. Eduardem Bednaříkem. Společně založili 
firmu s názvem Masarykův dům, s.r.o. 
 Po vydání stavebního povolení se v květnu 2001 stavba rozjela. Kolaudace se konala 
4. prosince 2001, právní moci nabyla 14. prosince. Plnohodnotný provoz byl zahájen v lednu 
2002. 
 Rekonstrukce si vyžádala značných finančních prostředků a pracovního úsilí. Došlo 
k značným zásahům do budovy. Bolestivé pro pamětníky byla likvidace – zavezení 
stávajícího bazénu, v jehož prostorách byla vybudována lékárna. V suterénu se nově nacházejí 
laboratoře, rentgen a pracoviště diagnostické-ultrazvuk. Nový výtah vyřešil bezbariérový 
přístup pro nepohyblivé občany. Poliklinika má své parkoviště. 
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a postižené děti – Kryblice 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti v Kryblické ulici  
423 navštěvovalo i v roce 2002 na 50 dětí – kapacita zařízení byla plně využita. V září odešlo 
ze stacionáře 18 dětí, mezi nimi byla i holčička na vozíčku – postižení myopatií. Stacionář  
o ni obětavě pečoval od jejích čtyř let. Nyní navštěvuje ZŠ Komenského, která jí rovněž 
vychází hodně vstříc. 
 Kromě tohoto případu závažného postižení pečoval stacionář opět o děti s alergiemi, 
s astmatickými potížemi, ekzémy a dietami. Rehabilitační sestra cvičila s 13 dětmi  
po mozkové obrně s vadným držením těla nebo celkovou svalovou ochablostí. 
 Od září nastoupila do zařízení jiná hodně postižená holčička nejen fyzicky (nechodí), 
ale i psychicky – důsledek prodělané DMO. 
 Počet zaměstnanců zůstává- šest zdravotních sester, jedna rehabilitační sestra, tři 
pomocnice, dvě kuchařky, hospodářka a domovník na poloviční úvazek. Ředitelkou zařízení 
je Renata Bezděková. 



 14. března 2002 schválila rada města výsledek výběrového řízení na akci 
„Rekonstrukci kanalizace, zateplení objektu a sanace obvodového pláště pavilonu I. a II.“ 
Vítěznou firmou se stala a.s. Maratonstav Úpice. Vícepráce (nátěry oken v hodnotě  
34.000 Kč) prováděla stavební firma Dvůr Králové Pavel Bořek. Rekonstrukci střechy 
nákladem 389.390 Kč provedla KDK EkoIzol Č. Lípa. V současné době je stacionář stavebně 
v pořádku – dvě zcela nově vyhlížející budovy přispěly k zkrášlení této části Trutnova. 
 30. září schválilo ZM na doporučení RM dodatek č.1 zřizovací listiny stacionáře. 
Dodatek zahrnuje změny (změna názvu, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti) 
týkající se skončení Denního stacionáře, části ÚSP Hajnice, umístěného v budově Střední 
odborné školy podnikatelské v Polské 357 se Stacionářem pro zdravotně oslabené a postižené 
děti, Kryblická 423, Trutnov, příspěvkovou organizací zřízenou městem Trutnov. 
 Tento záměr byl iniciován ze strany rodičů klientů Denního stacionáře, kteří se 
dopisem obrátili na vedení města s výzvou, žádající změnu zřizovatele z důvodu odkládání 
neřešených problémů ze strany vedení ÚSP. Realizace převodu a změny zřizovatele Denního 
stacionáře bylo provedeno ke dni 31.12.2002. 
 Od 1. ledna 2003 vznikne touto transformací zařízení, které doplní a zároveň  
do budoucna umožní rozvoj struktury sociálních služeb na území města Trutnova. 
 
Stacionář v Polské ulici 
 
 17. prosince mění ZM účinnost dodatku č.1 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně 
oslabené a tělesně postižené děti schváleného usnesením ZM 2002-350 dne 30.9.2002 takto: 
Tento dodatek č.1 je účinný prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po převodu věcí, 
práv a závazků části Ústavu sociální péče Hajnice umístěné v prostorách budovy Střední odb. 
školy podnikatelské s.r.o. Polská ulice 357 Trutnov, městu Trutnov. 
 Zřizovací listina příspěvkové organizace Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně 
postižené děti v Kryblické ulici se mění a doplňuje takto: 
 Název v Čl. II zřizovací listiny zní: Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně 
postižené. 
 Čl. IV zní: 1. Vymezení hlavní účelu: Hlavním účelem a posláním organizace je 
poskytování celodenní péče pro zdravotně oslabené  a tělesně postižené osoby města Trutnova 
a spádové oblasti. 2. Předmět činnosti: a) zabezpečení zdravotní a rehabilitační péče,  
b) zabezpečení výchovně vzdělávací péče, c) zabezpečení ozdravných činností,  
d) zabezpečení stravování po dobu pobytu v zařízení, e) poskytování společenské a morální 
podpory klientům a jejich rodičům, f) integrace zdravotně oslabených a zdravotně 
postižených do společnosti, g) poskytování základního a odborného poradenství. 
 Součástí organizace je detašované pracoviště v prostorách SOŠP v Polské ulici, 
Trutnov. (Slovo „děti“ se ve zřizovací listině vypouští.) 
 
 Stacionář ve SOŠP vedou Jaroslav Petera a Naděžda Cernigová. Ve škol. roce tu bylo 
umístěno (2001-2002) 18 klientů – 10 z Trutnova, 1 z Jaroměře, 2 ze Dvora Králové,  
2 z Úpice, 1 z Hajnice, 1 z Hor. Maršova, 1 z Mostku a 1 ze Svobody. Jsou ve věku od 18  
do 45 let. V zařízení pobývají od 7 do 15 hodin. Stravují se v hotelu Patria. 
 Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí je bohatý. Mezi pravidelné akce 
patří plavání každý čtvrtek, veřejně prospěšná činnost, rehabilitační a kondiční cvičení  
ve stacionáři, montování průchodek (spolupráce s firmou Varia), montování svorek 
(spolupráce se ZPA). 
 
Farní charita 
 



 Charitní ošetřovatelská služba (zařízení Farní charity Trutnov) zajišťuje 
kvalifikovanými zdravotními sestrami v bytech pacientů základní ošetřovatelské výkony, plně 
hrazené zdravotní pojišťovnou: základní i speciální ošetřovatelskou péči, prevenci a léčbu 
proleženin, převazy včetně převazů bércových vředů, aplikaci injekcí včetně inzulínu, odběry 
krve a jiného biologického materiálu, vyšetření glykémie, měření krevního tlaku, pohybovou, 
případně rehabilitační léčbu, cílenou kontrolu stavu pacienta. 
 Služby Charity zajišťovalo v roce 2002 11 zdravotních sester a 3 pečovatelky. Počet 
klientů 308 ( 2 do 19 let, 40 ve věku 20-64 let, 266 nad 65 let). Počet ošetřovatelských 
návštěv dosáhl čísla 21.438. 
 Pečovatelky se staraly o 13 klientů (2 ve věku 20-64 let, 11 nad 65 let). Počet 
pečovatelských návštěv 1.252. 
 Farní charita poskytuje sociálně slabším spoluobčanům zdarma použité ošacení. 
V listopadu uspořádala akci „Guláš pro bezdomovce“ (využilo toho 14 občanů). 
 Charita si váží rodin, které jsou ochotny pečovat o těžce nemocné a bezmocné blízké 
v domácím prostředí. Snaží se jim co nejvíce pomáhat nejen profesionální ošetřovatelskou 
péčí, zapůjčením zdravotních pomůcek, které tlumí bolest, usnadňují péči a zkvalitňují život 
nemocného, ale i zajištěním pečovatelské služby s možností donášky obědů. (Ředitelem 
Charity je Jiří Špelda). 
 
Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Základní charakteristika SONT v roce 2002: Aktiva 917 415 000 Kč, počet 
hospitalizovaných 12 324, počet ošetř. dnů 83 879, prům. ošetř. doba 6,81 dne, počet 
zaměstnanců 651, z toho lékařů 78, prům. mzda 15 286 Kč. 
 Stavební investice činily 139 202 tis. Kč, projektová dokumentace 4 879 tis., strojní 
investice 33 920 tis., na opravy a udržování dlouhodobého majetku bylo použito  
6 499 000 Kč. 
 Strojové investice nad 100 tis. Kč: gama kamera nukl. medicina 4 001 tis., radio. ozař. 
komplex Teragam onkologie 18 916 000, počítačový tomograf 7 400 tis. 
 Stavební investice nad 100 tis. Kč: chirurgie a oper. sály 136 310 mil. aj. Počet 
pracovníků k 31.12.2002 (průměrný přepočtený počet): lékaři 78,12, farmaceuti 1, jiní odb. 
pracovníci VŠ 6, SŠ 2, SZP 337,15, NZP 8,20, PZP 24,17, THP 47,17, dělníci a provozní 
pracovníci 147,54. 
 Struktura zaměstnanců podle dosaž. vzdělání: VŠ 100, VOV 13, SŠ s maturitou 314, 
SO bez maturity 14, učební obory 65, zákl. vzdělání 106. Nejvíce jich je ve věku 30-40 let 
(163), 40-50 let (162), 50-60 let (202). Průměrná mzda 15 286 Kč (oproti roku 2001 nárůst  
o 17%). 
 Největší nákladovou položku tvoří osobní náklady 166 253 tis. Kč, z toho hrubé mzdy 
121 597 tis. Kč, spotřebované nákupy 95 182 tis. Kč, služby 13 856 tis. Kč. 
 Největší položku výnosů tvoří tržby z prodeje (279 390 tis. Kč). Z toho 
nejvýznamnější jsou od zdrav. pojišťoven 270 321 tis. Kč. (Zvýšení oproti 2001  
o 22 902 tis. Kč). Tržby za léčení cizinců dosáhly 3 605 tis., tržby za stravování 2 877 tis. Kč. 
Celkem došlo k navýšení výnosů o 32 304 tis. Kč. 
 Pro SONT je rozhodující spolupráce se zdrav. pojišťovnami: VZP ČR, Česká národní 
zdravotní pojišťovna, ZP Ministerstva vnitra, Vojenská ZP, ZP Škoda Mladá Boleslav, 
Oborová ZP. (65%, 12%, 11%, 4%, 4%, 4%). 
 
 V roce 2002 bylo hospitalizováno 12 324 pacientů ( o 138 více než v roce 2001) – 
nejvyšší počet od roku 1996. Průměrná ošetř. doba klesla o 0,16 dne. Lůžka byla využita  
na 65,25%. 



 Hospodaření jednotlivých oddělení ( v tis. Kč): 
Interní (82,78 přepočteného pracovníka, náklady vzrostly o 4 424 tis. Kč, hospodářský 
výsledek 3 136 tis. Kč). Počet hospitalizovaných 2 732 (nárůst 256). 
 
Chirurgické (73,79 prac., náklady vzrostly o 4 458 tis., hospod. výsledek – 3 003 tis., počet 
hospitál. 2 093, prům. oš. doba 7,09 dne). 
 
Dětské (36,01 prac., náklady vzrostly o 1 392 tis., hosp. výsledek – 1 040 tis., počet 
hospitalizovaných 2 039 (včetně novorozenců 701), prům. oš. doba 4,3 dne). 
 
Gynekologicko-porodnické (53,85 prac., náklady vyšší o 2 708 tis., hosp. výsledek –  
2 625 tis., počet hospitaliz. Klesl o 174 na 2 126, pr. oš. d. 5,3 dne). 
 
Neurologické (25,22 prac., náklady vyšší o 1 179 tis., hosp. výsledek 2 217 tis., počet 
hospitaliz. vzrostl o 137 na 1 022, prům. oš. doba 7,74 dne. 
 
ARO (28,38 prac., náklady vyšší o 2 402 tis., hosp. výsledek + 3 229 tis., počet hospitaliz. 77, 
prům. oš. doba 14,95 dne). 
 
Onkologické (24,75 prac., náklady vyšší o 1 814 tis., hosp. výsledek 90 tis., počet 
hospitalizovaných 754, prům. oš. doba 9,53 dne). 
 
Ortopedické (19,32 prac., náklady vyšší o 1 219 tis., hospod. výsledek – 1 766 tis., počet 
hospitaliz. vyšší o 55 na 538). 
 
ORL (11,44 prac., náklady klesly o 134 tis., hosp. výsledek – 1 678 tis., počet hospitaliz. klesl 
o 57 na 237, prům. oš. doba 6,15 dne). 
 
Oční (11,59 prac., náklady vyšší o 484 tis., hosp .výsledek – 427 tis., počet hospitalizovaných 
vzrostl o 21 na 279, prům. oš. doba 4,94 dne). 
 
Dialyzační (14,21 prac., náklady o 837 tis., tržby vzrostly o 1 546 tis., hospod. výsledek  
8 450 tis. Kč). 
 
Komplement: 
Na OKB 19,50 prac., náklady vzrostly o 1 218 tis., hosp. výsledek 10 233 tis. Kč. 
Na RTG 22,65 prac., náklady vyšší o 1 289 tis., hosp. výsledek 1 556 tis. Kč. 
Na nukleární medicíně 10,65 prac., náklady vzrostly o 2 033 tis., h. výsl. 8 068 tis. 
Na OLMI 26,18 prac., náklady klesly o 105 tis., hosp. výsledek 13 519 tis. 
Na rehabilit. odd. 17,38 prac., náklady vyšší o 698 tis., hosp. výsledek 1 513 tis. 
Na OTO 27,41 prac., náklady vzrostly o 5 965 tis., hosp .výsledek 2 376 tis. 
Ostatní: 
Psychiatrie (2 prac., náklady vzrostly o 78 tis., hosp. výsledek 597 tis.) 
Kožní (4,48 prac., náklady vzrostly o 236 tis., hosp. výsledek – 499 tis.) 
 
 V ústavní kuchyni 31,90 prac., náklady 13 964 tis., tržby 3 141 tis., uvařeno 105 631 
obědů a 97 357 celodenní stravy pro pacienty a cizí odběr. 
 V prádelně 21,99 prac., náklady 7 848 tis., tržby 477 tis. (od cizích odběratelů 278 tis. 
Celkem vypráno 293 491 kg, z toho 16 429 pro cizí odběratele. 



 Na střediska dopravy 5,08 prac., náklady 2 439 tis., tržby 178 000. Výkony střediska 
slouží pouze k přepravě pacientů v areálu nemocnice. 
  Na středisku údržby 9,45 prac. (3 elektrikáři, truhlář, 3,45 údržbářů) 2 nádvorníci. 
Náklady 2 755 tis., tržby 103 tis. 
 Na středisku kotelna a spalovna 6,26 prac., náklady 8 520 tis., tržby 408 000 Kč. 
Celkem spáleno 83 990 kg – pro cizí odběratele 3 633 kg. 
 Na středisku ředitelství (ředitelství, výpočetní středisko, centrální sklad 40,74 prac., 
náklady 18 122 tis., tržby 2 259 tis. Kč. 
 Pohledávky SONT u zdrav. Pojišťoven 38 044 tis. Kč K 31.12.02 měla SONT 
uhrazeny všechny závazky ve lhůtě splatnosti. 
 Náklady na krev jednotl. oddělení v roce 2002 činí 1 040 tis. Kč. 
 
Využití lůžkového fondu: 
 
 pacientů lůžk. kapacita skut. oš. dnů využití 
Interna            2 732 29 245 21 158 72,35%
Plicní   427 6 380 4 746 74,39%
Neurologie 1 022 10 115 7 907 78,17%
Dětské 1 338 11 420 5 441 47,64%
Gynekologie 1 269 10 281 6 584 64,04%
Porodnice 857 8 353 4 655 55,73%
Novorozenci 701 5 475 3 327 60,77%
Chirurgie   2 093 23 141 14 842 64,14%
ARO 77 1 701 1 151 67,67%
Ortopedie 538 6 740 4 051 60,10%
ORL 237 2 975 1 458 19,01%
Oční 279 2 848 1 377 48,35%
Onkologie 754 9 884 7 182 72,66%
                                                                                                                                                                               
Celkem 12 324 pacientů, 83 879 oš. dny, 6,81 prům. oš. doba, 65,25% využití lůžek. 
 
Jesle 
 
 Do městských jeslí na Horské ulici (vede je J. Andělová) bylo v roce 2002 přijato  
42 dětí – celkový počet ošetřovacích dní činil 6 798. Kapacita jeslí byla naplněna. 
V personálním obsazení nedošlo k žádným změnám. 
 I v roce 2002 pokračovala modernizace areálu jeslí. Bylo provedeno vybourání 
druhého betonového bazénu – nahrazen byl novým zařízením typu brouzdaliště, které lépe  
a plně vyhovuje dětem v jeslích. Letošní pěkné léto vedlo k jeho častému využívání. 
 V samotné budově jeslí byla provedena oprava sociálního zařízení na II. oddělení 
(jesle mají oddělení kojenecké – od 6 do 18 měsíců věku, oddělení mladších batolat od 18  
do 28 měsíců a oddělení starších batolat od 28 do 48 měsíců). Letos byly celé jesle 
vymalovány a zařízení bylo vybaveno novými hračkami a pomůckami. 
 
Dopravní zdravotní služba 
 
 Dopravní zdravotní služba, kterou v Trutnově provozuje firma J. Lippert v Horním 
Maršově přepravila v roce 2002 29 874 pacientů (v roce 2001 na 33 000) – najet byl při tom 



stejný počet kilometrů. Dopravní zdravotní služba zřejmě přepravovala pacienty na delší 
vzdálenosti. 
 Vozový park a vybavenost se oproti roku 2001 nijak výrazně nezměnila – středisko 
Trutnov ( v provozu je ještě středisko Žacléř a Horní Maršov) šest sanit a jedno osobní 
vozidlo Renault, které zajišťuje svoz biologického materiálu z celého regionu pro pět desítek 
ordinací a pro Státní oblastní nemocnici Trutnov. 
 Dopravní zdravotní služba provozuje zmíněná firma v Trutnově od 1. listopadu 1999. 
 
Organizace zdravotně postižených 
 
 Jednotná organizace zdravotně postižených, místní organizace Trutnov, sdružovala 
v roce 2002 na 250 členů – 165 tělesně postižených, 75 vnitřně postižených a 10 sluchově 
postižených. (Sluchově postižení a slabozrací mají ale svou organizaci). 
 První členská schůze v květnu měla na programu přednášku o kladném vztahu 
k životu (Dr. Špalda), druhá se uskutečnila v říjnu. K 31.12.2002 prošla i trutnovská 
organizace transformací – od 13. ledna 2003 je Jednotnou organizací zdravotně postižených. 
 Poradenský den se konal každou první středu v měsíci. V pondělí a ve středu mají 
důchodci vyhrazenou hodinu v zimních lázních. Své místo v činnosti mají rekondice a výlety. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 17. května byl ustaven Klub vozíčkářů. Zatím nemají klubovnu s bezbariérovým 
přístupem – docházejí do školy na Horním Předměstí. Naposledy probíhala rekondice v Reha 
medice Žacléř – pro staré občany se dalo v lázeňském zařízení málo udělat. Rekondice Běleč, 
Janské Lázně a Seč proběhly bez připomínek. (SZP v Trutnově vede G. Lazarová.) 
 
OS ČČK Trutnov 
 Rok 2002 byl prvním rokem Oblastního spolku ČČK Trutnov, který vznikl rozdělením 
Oblastního spolku (OS) ČČK Trutnov a Semily. Vrátili jsme, uvádí ředitel Úřadu OS ČČK 
Trutnov ing. Ivo Trpkovič ve své zprávě, opět do situace, kdy jsme naši působnost směřovali 
pouze do okresu Trutnov. OS ČČK Trutnov měl v roce 2002 celkem 18 místních skupin. 
 Jaké akce OS ČČK Trutnov probíhaly v roce 2002 v chronologickém sledu? 
 V únoru se uskutečnilo školení učitelek zdravotnic. Celkem bylo proškoleno 111 
učitelek základních škol v první pomoci a v přípravě na soutěž Hlídek mladých zdravotníků. 
 V měsíci dubnu proběhlo Okresní studijní středisko v Bernarticích v penzionu Ramon. 
 Květen je tradičně ve znamení dětských soutěží Hlídek mladých zdravotníků. V roce 
2002 se soutěže zúčastnilo 19 hlídek. Vítězná družstva obsadila v krajské soutěži v obou 
kategoriích 7. místo. První stupeň ZŠ reprezentovaly děti ze ZŠ Pavlovice a druhý stupeň děti 
ze ZŠ Úpice – bří Čapků. 

22.5.se zúčastnila naše Humanitární jednotka mezinárodní soutěže Rescue 2002, v níž 
získala za svou práci čestné uznání. 
 Tradičně v květnu dochází k ocenění bezpříspěvkových dárců krve: Zlatou medailí  
47 dárců (40 odběrů), stříbrnou medailí 63 dárců (20 odběrů), bronzovou medailí 110 dárců 
(10 odběrů). 
 V červnu se uskutečnila tradiční akce – soutěž Hlídek mladých zdravotníků zvláštních 
škol pod patronací Místní skupiny ČČK Úpice. Ta uspořádala i soutěž pro děti základních 
škol – zdravotnický víceboj. 
 V červnu byl uspořádán Letní rekondiční tábor pro zdravotně oslabené děti do Itálie  
a následně dva týdenní pobyty i pro rodiny s dětmi. 



 Červenec byl i letos měsícem Letního rekondičního tábora v Meziříčí u Jihlavy. 
Celkem se tábora zúčastnilo na 200 dětí, z toho 38 alergiků a 38 dětí s ortopedickými 
potížemi. 
 V povodňových pohromách srpna pomáhala každá Místní skupina ČČK v rámci svých 
možností. OS ČČK Trutnov zřídil sběrné místo u Hypernovy od 19.8. do 30.10.  
a zabezpečoval pomoc postiženým oblastem zejména v okolí Mělníku. Celkem bylo 
vypraveno 26 nákladních aut. Děti z povodňových oblastí ubytoval ČČK v Krkonoších.  
Od 26.8. do 6.9. ubytoval ČČK na penzionu Ramon děti z Hořína u Mělníku. S organizací 
pobytu pomáhaly členky MS ČČK Dvůr Králové. 
 V září se konalo na Babí setkání členů MS ČČK (vinobraní). 7. září byl Evropský den 
první pomoci. OS ČČK Trutnov zajistil akce na Krakonošově náměstí (měření tlaku, prodej 
losů, guláš). S programem ČČK a výukou první pomoci seznamovaly zájemce brožurky. 
 V listopadu proběhlo druhé ocenění Bezpříspěvkových dárců krve v roce 2002. 
Oceněno bylo 47 zlatých, 94 stříbrných a 125 bronzových dárců krve. 
 

                                         
 
 Pro čestné dárce krve bylo připraveno ve spolupráci s klubem BDK (bezpříspěvk. 
dárců krve) při OS ČČK Trutnov jarní a podzimní setkání na chatě U maminky Babí 
s turnajem v šipkách a zabíjačkou. 
 Poslední akcí OS ČČK Trutnov v roce 2002 byl vánoční strom na Krakonošově 
náměstí ve spolupráci s MěÚ Trutnov. 
 
Transfúzní a hematolog. odd. 
 
 Na úseku dárcovství krve spolupracoval ČČK s Transfúzním a hematologickým 
oddělením SON Trutnov, vedeném MUDr. Alenou Kvardovou. Na oddělení pracovali  
4 lékaři, 1 VŠ nelékař, 11 zdrav. laborantek a 9 sester. Odběry krve na dárcovském úseku  
se prováděly denně – celkem bylo provedeno 4 937 běžných odběrů, 2 736 plazmaferez,  
117 odběrů pro autotransfuze, 28 léčebných odběrů. Všechny odběry byly bezpříspěvkové. 
 K 31.12.2002 bylo v registru oddělení 2 868 aktivních dárců. 
 Plazmy z uvedených odběrů bylo k přímému klinickému použití vydáno 195 l,  
ke farmaceutickému zpracování předáno na 3000 l. Vyrobené erytrocyty a trombocyty jsou 
vždy pouze ke klinickému použití. 
 
 Základní informace o činnosti stavu OS ČČK za rok 2002: Předseda Oblastní výkonné 
rady MUDr. Petr Audy, předseda Oblastní dozorčí rady Jaroslav Baudyš, člen Shromáždění 
delegátů ČČK Věra Hájková. Počet členů 988, z toho členů v produktivním věku 161, 
důchodců 827, 65 dobrovolníků. Počet registrovaných místních skupin 16, z toho aktivních 



12. Řešeným, ale nevyřešeným problémem bylo sídlo Úřadu OS ČČK – je v pronájmu 
v budově býv. OÚNZ, poliklinika. Počet motorových vozidel 11. 
 
 Při OS ČČK je činná Oblastní skupina Mládeže ČČK s 55 členy; 43 jich je ve věku 
15-18 let a 12 ve věku 18-26 let. 
 Besed o AIDS bylo uskutečněno v regionu 10. Na těchto setkáních bylo osloveno 
necelých 200 účastníků. 
 Do projektu „Pomoc v pohybu“ (Help Trans) bylo zapojeno 10 dobrovolníků, kteří 
realizovali 6 jednorázových služeb pro vozíčkáře, nevidomé a neslyšící. 
 Pro výuku první pomoci dětí a mládeže bylo vyškoleno 11 učitele zdravotnic (nově 2). 
Do okresního kola soutěže mladých zdravotníků se zapojilo 9 hlídek I. stupně a 10 hlídek  
II. stupně. Okresního studijního střediska se zúčastnilo 26 dětí, které úspěšně absolvovaly 
zkoušky. 
 V základní normě zdrav. znalostí bylo vyškoleno 89 osob. Dobrovolných sester ČČK 
jich bylo v evidenci OS 130. Měření tlaku zaznamenalo měsíčně 17 klientů. Výchovných akcí 
bylo uspořádáno 18. Služby první pomoci byly zajišťovány při 8 většinou sportovních akcích. 
Odslouženo při nich bylo 280 hodin 28 zdravotníky – počet ošetřených osob 34. 
 
Klub dárců krve 
 
 Klub dárců krve měl v roce 2002 37 členů. Předsedkyní Hana Jůzlová. Do činnosti OS 
ČČK patří i dobrovolná pečovatelská služba Zajišťuje ji 38 dobrovolných pečovatelek (z nich 
2 mladší 18 let). Dobrovolné pečovatelky se staraly o 43 osob, převážně sousedskou 
výpomocí. 
 Na akcích pro staré a invalidní občany přišlo 120 osob. Akademie III. věku připravila 
17 přednášek. 
 Ošacovací středisko ČČK obsloužilo na 7000 zájemců. 
 Krizový štáb ČČK má 3 proškolené členy, humanitární jednotka 35 členů. 
Proškolených je 28, cvičení byla provedena 4. Zdravotnických instruktorů má ČČK 8 – 
všichni aktivní. Humanitární jednotka je zařazena do Integrovaného záchranného systému. 
 
„Alice“ 
 
 Z činnosti „Alice“ – domácí a ošetřovatelská péče OS ČČK: V roce 2002 bylo 
ošetřeno 510 pacientů, převážně žen. Jejich průměrný věk byl 65 let. 
 V „Alici“ bylo zaměstnáno 17 pracovníků (10 úvazků). V péči bylo mimořádně  
i jedno dítě. 
 Služba se prováděla nepřetržitě i o sobotách, nedělích a svátcích. Týkala se i ležících 
pacientů a vozíčkářů. Pokud jde o vozíčkáře, je dobrá spolupráce s vojáky civilní služby. 
Stranou záslužné činnosti „Alice“ nestojí studentky trutnovské zdravotnické školy (v rámci 
praxe). „Alice“ úzce spolupracuje i s lékaři mimotrutnovských měst a obcí. Pracovnice 
„Alice“ nevykonávají jen zdravotnické úkony, ale pomáhají svým svěřencům obstaráváním 
nákupů, donáškou léků apod. Velmi dobrá spolupráce je i s trutnovskou Státní oblastní 
nemocnicí.  
 
 
 
 



11. Tělovýchova a sport. 
 
Curling 
 
 Curling v Trutnově zakotvil – hraje se tu od roku 1996 a je to jediný oddíl  
ve východních Čechách. Týmy mužů a žen I. Krkonošského curlingového klubu jsou 
účastníky I.ligy Českého svazu curlingu. 
 
Fotbal 
 
 První trénink divizních fotbalistů začal 3.1. v hale v Mladých Bukách.  
 
Hokej 
 

O udržení v I. východočeské lize bojují trutnovští hokejisté. 9. ledna porazili  
na domácím ledě Vrchlabí 6:2. 
 
Basketbal 
 
 BK Loko Texlen Trutnov SSŽ je na 2. místě basketbalové ligy žen. 12.1. porazil 
Hradec Králové 80:63. 
 
Fotbal 

 
V prvním přípravném zápase divizní fotbalisté prohráli v Rychnově 0:2. 

 
Basketbal 
 
 Basketbalistům Trutnova ve třetí lize se nedaří. Jsou na posledním místě tabulky. 
V Nymburce prohráli 13.1. 67:79. 
 
Lyžování 
 
 Bronzové medaile mužské štafety trutnovského klubu Olfin Car-Vella v závodě  
na 30 km klasicky v Jablonci nad Nisou na mistrovství ČR (Schreiber, Vrabec, Šretr). 
 
Basketbal 
 
 Přes prohru (očekávanou) s Gambrinusem Brno 67:97 trutnovské ligové 
basketbalistky uspokojily plně zaplněnou halu v gymnáziu. Dokázaly, že ve finále mohou 
hrát. (Prohrou přišly o 2. místo v tabulce). Natáčela ČT 19.1. 
 V posledním utkání základní části nejvyšší soutěže zvítězily trutnovské ženy  
na palubovce Sparty 103:87. 
 
Hokej 
 
 Ve skupině o udržení v I. východočeské lize jsou hokejisté Trutnova koncem ledna  
na 2. místě za Vrchlabím. 



Basketbal 
 
 Do semifinále Českého poháru basketbalistek postoupily ženy BK Loko Texlen 
Trutnov SSŽ. V Křenovicích porazily Spartu Praha 88:62, obhájily druhé místo a zajistily si 
právo účasti v Evropském poháru do příští sezóny. V české lize soutěží už sedm let. 
 Začátek nadstavby jim ale nevyšel. Na palubovce USK Praha v boji o druhé místo 
prohrály ostudným rozdílem třiceti bodů (začátkem února). 
 
Florbal 
 

         
 
 Oddíl florbalu žen FBK 001 Trutnov uspořádal 2. února ve sportovní hale gymnázia 
turnaj. Na něm se trutnovské hráčky vítězně představily před vlastním publikem. (Florbal 
připomíná v mnohém hokej). Florbalový tým hraje druhou ligu. 
 
Zápas 
 
 Na krajských přeborech v zápase řeckořímském a volném stylu v Hradci Králové 
vybojovali trutnovští kadeti 5 prvních a 2 třetí místa (začátkem února). 
 
Fotbal 
 
 Trutnovský fotbalový klub jedná o angažování šesti případných posil – hrozba sestupu 
to vyžaduje. 
 
Basketbal 
 
 Ve 2. kole nadstavbové skupiny A1 nejvyšší soutěže basketbalistek na sebe 8. února 
narazily v Hradci Králové celky Trutnova a Hradce. Trutnovské hráčky dokázaly již potřetí 
v této sezóně pokořit krajského rivala 83:73. 
 
Cyklistika 
 
 Českou cyklistiku rozšířil od letošního roku nově vzniklý cyklistický oddíl CCC-Vella 
Trutnov. Specializuje se především na horská kola a cyklokros. 
 
 
 



Basketbal 
 
 Po výborném výkonu podlehly 16.2. trutnovské basketbalistky vedoucímu Brnu jen  
o 21 bodů (65:86). Hrálo se v Trutnově. (Do mistrovského Gambrinusu Brno přestupuje 
talentovaná trutnovská rozehrávačka M. Uhrová.) 
 V zápase s USK Praha 23.2. Trutnov na domácí palubovce překvapivě „vyhořel“ 
(63:87).V průběhu utkání prohrával až o 38 bodů. 
 
Hokej 
 
 24. února se hrálo poslední kolo nadstavbové části 1. východočeské hokejové ligy. 
Trutnov, který si zajistil už udržení, hraje s Litomyšlí. 
 
Curling 
 
 Třetí místo obsadili junioři 1. KCK Trutnov v Poháru Českého svazu curlingu v Praze. 
 
Box 
 
 Na mistrovství ČR kadetů v boxu v Liberci dosáhl velkého úspěchu. Luboš Velecký 
z oddílu TJ Loko Trutnov v polotěžké váze obhájil titul mistra ČR a byl nominován  
na mistrovství světa kadetů. 
 
Basketbal 
 
 Po vítězství nad Hradcem Králové chce Trutnov postup do finále. Zbývá odehrát 
důstojně ještě zápas v Brně a nezranit se pro další boje. Třetí místo a 32 bodů jsou 
předpokladem na cestě k play off. 
 
Karate 
 

         
 
 Začátkem března se konal ve sportovní hale Na Nivách Národní pohár karatistů  
za účasti 80 závodníků z celé ČR. Z trutnovských se prosadili Jan Resler (3. místo)  
a K. Horáčková (2. místo). 
 
 



„Krkonošská 70“ Špindlerův Mlýn - Svatý Petr - Lyžařský stadion 
 
 „Krkonošská 70“ (již 47. ročník) se uskutečnil 2. března jako závod hlídek v běhu  
na lyžích pětičlenných družstev. Letos poprvé pod hlavičkou Českého olympijského výboru. 
Další novinkou je změna trati – vynechán úsek na Strážném (tady bývaly starosti se sněhem). 
Pořadatelem tohoto nejstaršího běhu u nás – pětičlenných družstev mužů, žen a mužů – 
veteránů byla TJ Lokomotiva Trutnov ve spolupráci s TSUT Trutnov, KČT Vrchlabí, SLŠ 
Trutnov, ŠK Kolárovo a TJ Sokol Černý Důl. Tíhu starostí, hlavní, nesla tajemnice TJ Loko 
Trutnov Margaret Gärtnerová. 
 Organizátoři usilují prosadit Krkonošskou sedmdesátku do českého i mezinárodního 
kalendáře běžkařských závodů. 
 Trať závodu byla letos náročnější – zvýšilo se její převýšení i délka o 5 km. Pětičlenné 
hlídky mužů absolvovaly 61,5 km, ženy a veteráni 18,5 km. Startovní pole bylo více než 
tisícičlenné. 
 
Silový víceboj 
 
 Postup do finálového přeboru ČR si vybojovali v silovém víceboji v Hradci Králové 
siláci z trutnovské lesnické školy. 
 
Lyžování 
 
 Družstvo Ski team Olfin Car-Vella Trutnov (Vrabec, V. Šretr, R. Šretr, Skalický, 
Schrebier) se umístilo v závodě „Krkonošská 70“ na 2. místě. 
 
Halová kopaná dívek 
 
 Družstvo SOU a OU Volanovská zvítězilo v okresním finále v halové kopané dívek. 
Hrálo se v hale sokolovny. 
 
Hokej 
 
 V březnu skončily mládežnické hokejové soutěže. Úspěšnou sezónu mají za sebou 
elévové a přípravky HC Trutnov. 
 
Judo 
 
 Pěkné výsledky mají letos judisté TJ Loko. Do reprezentačního výběru dorostenců byl 
vybrán Radek Pich (březen). V Litoměřicích byl první. 
 
Fotbal 
 
 Koncem března jsou trutnovští divizní fotbalisté stále jen na 12. místě tabulky. Jen 
čtyři body je dělí od předposledního sestupujícího. 
 
 Vítězně do jarní sezóny vstoupily trutnovské druholigové fotbalistky vítězstvím 3:2 
v Luštěnicích. 
 
 



Šachy 
 
 I v příštím ročníku bude oddíl DDM-Loko Trutnov B hrát v divizi. 
 
Fotbal 
 
 Po vítězství 7.4. nad USK Praha jsou fotbalistky ŽFK Trutnov na 3. místě druholigové 
soutěže. 
 
Lyžování 
 
 Několika vítězství dosáhl v dubnovém seriálu lyžařských běžeckých závodů  
v americkém státě Vermont Radek Šretr z Olfin Car Vella Trutnov – třetí místo mezi juniory. 
 
Fotbal 
 
 V polovině dubna jsou divizní fotbalisté na 11. místě soutěžní tabulky. 
 
Basketbal 
 
 V boji o třetí místo v první lize basketbalistek vyhrál Trutnov 20. a 21.4. nad Hradcem 
Králové (71:67 a 85:79). K bronzu má Trutnov už blízko. 
 Třetí místo v první lize, druhé místo v Českém poháru a vítězství v Poháru 
Ronchettové nad pozdějším semifinalistou této evropské soutěže Šoproni je úspěšnou bilancí 
týmu BK Loko Texlen SSŽ v ročníku 2001/02. Je to i velká zásluha trenérů Burkerta  
a Jahelky. 
 
Box 
 
 Patnáctiletý boxer Luboš Velecký získal koncem dubna v Karviné titul mistra ČR 
v juniorské kategorii ve váze do 81 kilogramů. V Budapešti bude reprezentovat ČR  
na mistrovství světa kadetů. 
 
Fotbal 
 
 Po nedůstojném výkonu prohráli divizní fotbalisté v Pardubicích 0:7. Jejich setrvání 
v soutěži je silně ohroženo. Boj o záchranu nebude lehký. 
 
Velká cena Krkonoš (běh do vrchu) 
 
 Na 15. ročníku Velké ceny Krkonoš v Horním Maršově se umístil 21.4. mezi muži  
do 39 let Jaroslav Lohynský z Loko Trutnov jako třetí. 
 
Cyklistika 
 
 Sedmý ročník závodů mládeže ZŠ a SŠ trutnovského okresu v cyklistické časovce 
„Závod míru nadějí“ proběhl na trati Staré Buky-Nový Rokytník za účasti 15 škol  
a 85 závodníků. Nejlepší byla opět 3. ZŠ Komenského. 



Lyžování 
 
 V Trutnově se úspěšně rozběhlo Sportovní centrum mládeže (lyžování).. 
 
Basketbal 
 
 Nováček nejvyšší soutěže starších dorostenců Drak Trutnov se nedokázal 
v konkurenci špičkových basketbalových družstev udržet. Jednou z příčin byl i úzký kádr 
hráčů. 
 
Bowling 
 
 Jednoznačným vítězstvím v baráži – konala se v bowlingovém centru 5.5. v Praze  
si vybojovalo družstvo mužů pro příští sezónu účast v extralize. 
 
Cyklistika 
 
 Jezdci trutnovské cyklistické stáje CCC Vella Trutnov prokazují začátkem května  
při závodech doma i v zahraničí (Polsko) dobrou formu. 
 
Judo 
 
 S devíti medailemi se vrátili z Mezinárodního turnaje v německém Fűrstenwalde  
11. a 12.5. judisté TJ Loko Trutnov. 
 
Karate 
 
 Na pohárových závodech Východočeského svazu karate v Trutnově za účasti 200 
závodníků ze 17 týmů si vedli borci pořádajícího oddílu SK Karate Trutnov velmi dobře  
(11. a 12.5.). 
 
Vodní sporty 
 
 V uvedené dny se konal v Trutnově již. 36. ročník Trutnovské slalomy. V závodech  
na Úpě za pěkného počasí se umístili domácí závodníci na předních místech. 
 
Fotbal 
 
 Šťastným vítězstvím nad Náchodem-Deštné 3:2 vypadá po 12.5. situace pro divizní 
fotbalisty příznivěji. 
 
Tenis 
 
 Tenisovou školu pro děti od 6 do 8 let připravil od 13.5. tenisový oddíl TJ Loko 
Trutnov. 
 
 
 



Softbal 
 
 Výborně si vedou v druhé lize softbalistky Horní Staré Město. Začátkem května jsou 
na vedoucím místě – vyhrály ve všech osmi zápasech. 
 
Karate 
 
 Na mistrovství Moravy a Slezska 19.5. dorostu a žáků v karate reprezentovali český 
výběr karatisté z SK Trutnov. 
 
Horská kola 
 
 Závod Světového poháru v Glucholazech absolvovali koncem května závodníci 
trutnovské cyklistické stáje CCC-Vella. 
 
Turistika 
 
 Již 20. ročník turistického pochodu a 13. ročník cyklojízdy „Za trutnovským drakem“ 
se uskutečnil 25. května. 
 
Atletika 
 
 Trutnovským atletům začala sezóna 26. května – ženy i muži jsou účastníky 
druholigových soutěží. 
 
Fotbal 
 
 Rozhodující výsledek pro záchranu divizní kopané přineslo s největší 
pravděpodobností vítězství nad druhým celkem tabulky Českým Brodem 2:1. Navzdory 
vytrvalému dešti a těžkému terénu předvedli Trutnovští vynikající fotbal. 
 
 Příležitost bojovat o postup do první ligy mají trutnovské fotbalistky, které se dostaly 
na druhé místo. To zaručuje baráž – zbývá ale ještě dvakrát vyhrát. 
 
Karate 
 
 Na mezinárodních závodech Czech open karate cup v Mladé Boleslavi si vedli 
trutnovští karatisté v konkurenci 700 závodníků a 13 zemí velmi úspěšně – několikrát se 
probojovali na stupně vítězů. 
 
Bowling 
 
 Na mistrovství ČR v Olomouci v bowlingu se stala 2.6. trutnovská Kateřina Šrámková 
mistryní ČR. 
 
Kajak 
 
 Už druhou zlatou medaili získal na mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě 
začátkem června v Itálii kajakář Loko Trutnov Aleš Marek. 



Horská kola 
 
 Vítězně si vedli v závodě Polského poháru horských kol v Czarnkowě závodníci 
trutnovského týmu CCC Vella Riedl a Kulhavý. 
 
Plavání 
 
 Na červnových krajských přeborech získali mladí plavci Loko Trutnov 60 zlatých 
medailí. 
 
Softbal 
 
 Softbalistky Horního Starého Města drží koncem června stále vedoucí příčku  
za 13 výher a 1 porážku. Vedou o osm bodů (41) před druhým Kladnem. 
 
Fotbal 
 
 První liga fotbalistek se v Trutnově v příští sezóně hrát nebude. V baráži fotbalistky 
ŽFK Trutnov neuspěly. 
 
Horská kola 
 
 Čtvrtý závod Polského poháru horských kol koncem června v lázních Swieradow 
Zdroj vyhrál trutnovský junior z CCC Vella Jaroslav Kulhavý. 
 
Fotbal 
 
 I když trutnovští fotbalisté zvítězili v posledním utkání s Čáslaví 3:1, skončili 
s nejhorším umístěním v divizi od roku 1988. Malou útěchou je, mají ve svém celku 
nejlepšího divizního kanonýra vých. Čech Martina Kruliše. 
 
Plavání 
 
 Na červnovém mezistátním utkání juniorů ČR-Polsko-Slovensko-v trutnovském 
bazénu skončili čeští plavci na druhém místě – vítězství jim uniklo o pověstný vlásek. 
K pěknému umístění napomohl i trutnovský Jiří Kroužek (100 m prsa). 
 
Baseball 
 
 Na novém baseballovém hřišti na Kryblici proběhlo koncem června první utkání – SB 
Rýchory s Tegolou Praha (7:14). (SB Rýchory velké problémy s hřištěm ve Svobodě – proto 
by hrál extraligu v Trutnově.) 
 
Plavecká škola 
 
 Bilance Plavecké školy TJ Loko je na konci šk. roku 2001/02 potěšující: Výuku 
absolvovalo na 5000 dětí školního a předškolního věku. 
 



Horská kola 
 
 Na Velké ceně města Trutnova v jízdě na horských kolech – cross country 30.6. 
v lyžařském areálu Paradráha se závodilo ve všech věkových kategoriích. Trutnovští vyhráli 
soutěž kadetů, juniorek a žen. 
 
Plavání 
 
 Na mistrovství ČR žactva, kterého se zúčastnilo 17 trutnovských plavců, získal Jakub 
Jarkovský stříbro v závodě na 1500 m kraul. (Koncem června.) 
 
Šipky 
 
 Červnovým Mistrovstvím republiky skončila letošní sezóna moderních šipkařů. 
Stříbro si ze soutěže mixů odvezli Schwertner (W-Sport Trutnov) a Weidlová (Kousal 
Trutnov). 
 
Kuželky 
 
 Kuželna TJ Poříčí je otevřena denně od 16.30 hodin (minigolf, ruské kuželky). 
 
Tip liga čtenářů KN 
 
 Jarní část Tip ligy čtenářů Krkonošských novin (soutěž v gratis tipování na výsledky 
zápasů regionálních fotbalových družstev) byla zakončena začátkem července slavnostním 
galavečerem v Bowling centru předáním cen. Soutěžících 1589. 
 
Fotbal 
 
 Neúspěšná fotbalová sezóna 2001/02 neodradila trenéra Jebavého od další práce. 
„Chci maximálně pomoct Trutnovu k tomu, aby hrál dobrý fotbal a pohyboval se v tabulce  
na solidních místech.“ 
 17. července zahájili fotbalisté divizního celku FK Trutnov letošní přípravu. První 
zápasová prověrka je čeká ve střetnutí Českého poháru 20.7. s Českým Dubem. 
 
Cyklistika 
 
 Začátkem července dokončili cyklisté letošní ročník Vrchařské ligy za tropického 
vedra 340 C jízdou na Černou horu. Závodníci Loko Trutnov Radioking získali dvě zlaté 
medaile ze 71 závodníků. 
 
In-line bruslení 
 
 Na I. ročníku závodů na in-lineových bruslích v areálu ZŠ Mládežnická v HSM 
zvítězil Lukáš Zaňka (červenec). 
 
 
 



Fotbal 
 
 V úvodním kole Poháru Českomoravského fotbalového svazu trutnovští hráči 
v Českém Dubu prohráli po nerozhodném výsledku 2:2 na penalty 3:4. 
 
Basketbal 
 
 Los 30. července rozhodl, že trutnovské basketbalistky poletí v Evropském poháru  
až k Uralu. Jejich soupeři v základní skupině jsou ruské SGAU Samara, polský Aquapark 
Polkowice a maďarský Postas Šoproň. (První pohárové utkání se hraje 30. října). V Trutnově 
z toho žádné nadšení – je to strašně daleko, 2 720 km. 
 
Horská kola 
 
 Tři závodníci trutnovského týmu CCC Vella budou reprezentovat ČR na mistrovství 
Evropy horských kol ve švýcarském Curychu. Mezi favority na medaile patří Jaroslav 
Kulhavý. (Mistrovství zahajuje 1. srpna.) 
 
Stará fotbalová tribuna mizí 
 
 Začátkem srpna se začalo s bouráním staré tribuny ve sportovním areálu při Úpě. 
Nový sportovní objekt staví trutnovská firma BAK. 
 
Fotbal 
 
 Pěkným výkonem s exotickým soupeřem z Arábie (celek Benias Abu Dabi)  
si trutnovští fotbalisté vylepšili 7.8. renomé před startem divizní soutěže. V nové sezóně půjde 
především po udržení v této soutěži, která zahájí 11. srpna. V prvním zápase s Bobrovicemi 
remizovali doma 1:1. 
 
Basketbal 
 
 Období náročné přípravy na nelehkou sezónu začalo 12.8. přesunem na kolech  
na Černou horu. 
 
Fotbal 
 
 Děsivé záplavy vedly ke zrušení republikových fotbalových soutěží – postižení 
fotbalových hřišť. Krajské a okresní soutěže zrušeny nebyly. Druhé kolo divizní soutěže 
zrušeno být nemuselo – kvalita hřišť se bude s nastupujícím podzimem zhoršovat. 
 
Horská kola 
 
 V Českém poháru Gross country horských kol Budvar cupu v Bedřichově 17.8. 
vynikli trutnovští junioři Riedl a Kulhavý (1. a 2. místo). 
 
 
 



Akrobatický rokenrol 
 
 Na velké show Dominika Haška v Pardubicích 18.8. tančili členové trutnovského 
ReBels teamu před pěti tisíci přihlížejících. Dobře tu reprezentovali své město i ZŠ 
Mládežnickou. 
 
Basketbalistky s novým názvem 
 
 Na přípravném zápase v Nové Pace se poprvé prezentovaly trutnovské basketbalistky 
s novým názvem klubu – zní BK Loko Trutnov SSŽ. 
 
Sport na školách 
 
 Sportu se daří i na trutnovských školách. Školní sportovní klub na trutnovském 
gymnáziu (byl založen před osmi lety) zorganizoval už řadu zdařilých sportovních akcí.  
Na samém gymnáziu si žáci během studia užijí lyžařský, vodácký a cyklistický kurz. 
Seznamují se i s mnoha dalšími sportovními aktivitami. (Hybnou silou akcí je předseda ŠSK 
Karel Urban.) 
 
Střelba 
 
 Na mistrovství ČR ve střelbě na asfaltové terče na střelnici v Hradci Králové koncem 
srpna nemohli chybět brokoví střelci z trutnovské SLŠ. Družstvo trutnovských dorostenců  
na trapu získalo titul mistra ČR. 
 
Fotbal 
 
 V prvním utkání skupiny C České ligy dosáhli mladší žáci FK Trutnov 25.8. cenné 
remizy v Jablonci nad Nisou. V dalších zápasech to bylo většinou už nad jejich síly. 
 
Ricochet 
 
 RC Loko Trutnov patří k nejznámějším ricochetovým centrům v ČR. V loňské sezóně 
byla nejúspěšnější hráčkou klubu mistryně Evropy Eva Ferklová. Velká pozornost je 
věnována mládeži. 
 
Lyžování 
 
 Sportovní klub Olfin Car-Vella pokračuje po prázdninách v úzké spolupráci  
se sportovními třídami ZŠ Komenského. Předsedou sportovního klubu je Zdeněk Plecháč. 
 
Plavání 
 
 Na poháru ČR vybojovali desetiletí plavci Loko v Kladně 5 medailí. Také na 
mistrovství ČR dorostu v Praze prokázali koncem srpna výbornou formu plavci Loko. Lukáš 
Faller vybojoval na trati 100 m znak stříbrnou medaili. Na Jiřího Kroužka zbyla, žel, jen 
medaile „bramborová.“ 
 
 



„Léto s Lokomotivou“ 
 
 Na příměstském táboře Loko, jehož smyslem je získat děti pro sportování, se letos 
vystřídalo pod odborným vedením na devadesát dětí. 
 
Koupání 
 
 Krytý bazén, který provozuje Lokomotiva Trutnov, byl otevřen 2. září. 
 
Fotbal 
 
 Začátkem září jsou trutnovští divizní fotbalisté ještě na 5. místě soutěže. 
 
Basketbal 
 
 S jakými novinkami přichází trutnovský prvoligový basketbal do nové sezóny? 
Novým partnerem (sponzorem) bude a.s. VČE, další trenér Zdeněk Sýkora rozšíří trenérskou 
dvojici Burkert-Jahelka, přemístění z haly gymnázia do nové sportovní haly ZŠ Komenského. 
 Velké sportovní zážitky přineslo 6.9. exhibiční střetnutí basketbalistek při křtu nové 
haly na Horním Předměstí – Výběr ligy proti mistrovi ČR brněnskému Gambrinusu. Ten 
potvrdil své kvality vítězstvím 93:63. 
 Na turnaji žen O pohár města Trutnova po odřeknutí maďarského Postasu Šoproň  
a Slovanu Bratislava startovaly 7.9. tři celky: USK Praha, Hradec Králové a Strakonice. 
Trutnov skončil na druhém místě po vítězství nad Strakonicemi 85:56 a Hradcem 80:78  
a po porážce od USK Praha 63:80. 
 
Fotbal 
 
 Ostudou skončilo utkání divizních fotbalistů v Náchodě 7.9. Prohráli 2:7 a dostali  
dvě červené karty. Vlastní nedisciplinovanost je vinou. 
 Druholigová sezóna začíná fotbalistkám ŽFK Trutnov 7. září utkáním v Krásné 
Studánce. Po těsné prohře porazily Předměřice 2:0. 
 
Softbal 
 
 Na mistrovství ČR v softbale v kategorii kadetek do 15 let získaly softbalistky  
H. St. Města 27.9. stříbro. Hrálo se v Kladně. 
 
Curling 
 
 Účastí na mezinárodním turnaji Kolibris Cup 2002 v Praze zahájili členové I. KCK 
přípravu na letošní sezónu. Muži usilují o postup mezi elitní osmičku extraligových týmů. 
 
Cyklistika 
 
 Úspěšně si vedli 14.9. cyklisté Loko na 8. ročníku Cannondale Rallye Sudety 
v Teplicích v silné konkurenci 892 závodníků. Team Radioking vítězem družstev. 
 



Jóga 
 
 Od 16. září probíhají v tělocvičnách ZŠ R. Frimla, Mládežnická a Školní pravidelná 
cvičení jógy pro začátečníky a pokročilé. Vede je Klub Jóga Trutnov. 
 
Fotbal 
 
 Utkání mladších fotbalových žáků ve 4. kole České ligy zahájil 15.9. slavnostním 
výkopem starosta Trutnova Adamec. Přes velké úsilí Trutnovští neuspěli (0:3). 
 
Softbal 
 
 Ženský tým HSM rozhodl v trojutkání druhé softbalové ligy s Podolím Praha o svém 
postupu do první ligy – dvě vítězství. 
 
Horská kola 
 
 Na 28. září připravila TJ Loko vrcholný závod horských kol – Krkonošskou 
sedmdesátku – pro muže 70, pro ženy a veterány 37 km v náročném krkonošském terénu. 
Start a cíl v Janských Lázních. Závodí se v trojčlenných týmech. 
 
Šipky 
 
 Na šipkařském mistrovství ČR se probojovali Trutnovští (Kousak Twist Trutnov)  
ve dnech 3. až 6. října v Králíkách mezi čtyři nejlepší týmy. Skončili žel, až  
na „bramborovém“ místě. Družstvo žen skončilo jako druhé (Fčely Trutnov). 
 
Lyžování 
 
 Na 5. října připravil sportovní klub Olfin Car-Vella v městském parku na „Paradráze“ 
již 17. ročník „Memoriálu Květy Lelkové“ v lyžařském přespolním běhu. 
 
Basketbal 
 
 Prvními dvěma vítěznými zápasy odstartovaly starší dorostenky BK Loko 
basketbalovou sezónu. Porazily Karlovy Vary 90:59 a Slovanku Praha 89:61. 
 
Aikido 
 
 Oddíl Judo – Aikido (bojové umění) má v Trutnově už svou tradici – je činný při TJ 
Loko od jara 1994. 6. října uspořádal společně s oddílem karate zdařilou exhibici. 
 
Bruslení 
 
 První z deseti lekcí školy bruslení HC Trutnov na zimním stadionu se uskutečnila  
5. října. 
 
 



Judo 
 
 V říjnu se trutnovským judistům dařilo – 5.10. starším žákům a dorostencům v Mladé 
Boleslavi, žákům v hale Na Nivách, 12.10. mladším a starším žákům v Hradci Králové. 
 
Tenis 
 
 Trutnovští tenisté vyhráli východočeskou divizi a zajistili si příští sezónu v druhé lize. 
Uznání zasluhuje Petra Hynková, čtrnáctiletá, která se prosadila mezi ženami. (Druhá liga 
bude rozehrána na přelomu dubna května). 
 
Basketbal 
 
 Prvoligové basketbalistky čeká náročný ročník s třemi soutěžemi: domácí nejvyšší 
soutěž, Evropský pohár a Český pohár. 
 
Plavání 
 
 Na 350 plavců z ČR i zahraničí přijede 12. října na 18. ročník Velké ceny Trutnova 
v plavání. V předprogramu Velké ceny poplavou postižené děti a mládež z dětských domovů, 
stacionářů a ústavů. 
 
Ricochet 
 
 Trutnovští ricochetisté se prosadili i na mistrovství Evropy – mezi ženami čtvrtou 
příčku. 
 
Basketbal 
 
 V tabulce basketbalové první ligy patří Trutnovu čtvrté místo (5. kolo). 
 
Hokej 
 
 Prvními zápasy odstartuje 27.10. I. východočeská hokejová liga. Hokejisté Trutnova 
hostí Novou Paku. Junioři zahájili již před týdnem. 
 
Curling 
 
 Do boje o postup do extraligy zahájili v polovině října hráči I. Krkonošského 
curlingového klubu prvoligovou soutěž. 
 Curling je vhodný také pro tělesně postižené. Ti dojíždějí každý čtvrtek z Janských 
Lázní na led trutnovského ZS. Jejich zručnost prověří prosincové mistrovství republiky 
v curlingu v Praze (jednotlivci). 
 
Basketbal 
 
 V redakci Krkonošských novin a TIC na Krakonošově náměstí lze zakoupit 
permanentky na všechny basketbalové zápasy sezóny 2002/02 za 500 Kč. 



 Starší dorostenky BK Trutnov po vítězství nad Gambrinusem Brno vévodí extralize 
(20.10.). 
 
Fotbal 
 
 Senzační nečekanou výhru Trutnova 20.10. (je na osmém místě tabulky) 4:3 v Čáslavi 
oslavil trutnovský trenér Jebavý saltem. 
 Trutnovští fotbalisté prodloužili nedělní remízou 3:3 s Českým Brodem čekání  
na výhru doma na pět zápasů. Zbytečná ztráta (ještě v 60. minutě 3:1). 
 
Basketbal 
 
 Úspěšně rozehrály basketbalistky BK Loko VČE Trutnov SSŽ základní skupinu 
Severní konference Evropského poháru FIBA. Dokázaly 30.10. vyhrát v Maďarsku  
nad Šoproní 63:59. 
 
Curling 
 

Curlingoví junioři I. Krkonošského curlingového klubu v ligových bojích ještě 
neprohráli. Patří k favoritům na celkové vítězství v ligové soutěži. Curlingové týmy mužů  
a žen se vrátili začátkem listopadu s ligovým vítězstvím. 
 
Basketbal 
 

         
 
 Obdivuhodný výkon, byť prohrály, předvedly trutnovské basketbalistky 6.11. v zápase 
Evropského poháru s vedoucím celkem ruské ligy Samarou. Prohrály 65:73. Čeká je ještě 
poslední utkání s polskými Polkowicemi. 
 Trenér ruské Samary Alexandr Vlasov mj. uvedl: „Jsem velmi rád, že se nám podařilo 
zvítězit, byl to velmi těžký zápas, o výhru jsme museli pořádně bojovat. Domácímu týmu  
i jeho skvělým divákům skládám poklonu a přeji mu hodně úspěchů v dalších utkáních.“ 
 
 
 
 
 
 



Hokej 
 

       
 
 Na dva tisíce návštěvníků přišlo 9.11. na ZS, aby zhlédli v rámci Turnaje čtyř zemí 
hokejové výběry České republiky a Ruska. Domácí celek vedený Jaroslavem Holíkem 
podlehl 3:5. Hokej to však byl na vysoké úrovni, doslova lahůdkový. Přes porážku se velmi 
líbil. 
 
Basketbal 
 
 Žádné vstupné se nevybíralo 9.11. na zápas trutnovských basketbalistek s Přerovem 
v hale 3. ZŠ. Byla to odměna divákům za fandění, za fantastickou podporu hráčkám. 
(Trutnovu to závidí všechna družstva.) 102:63 ! 
 
Fotbal 
 
 Divizní fotbalisté potřebují v předposledním kole doma zvítězit, aby se udrželi 
v soutěži. Čelákovice jsou však silný soupeř. Porazily trutnov 1:0 (10.11.) 
 
Basketbal 
 
 Nečekaně utrpěly porážku prvoligové basketbalistky v utkání Evropského poháru 
s CCC Aquapark Polkowice 61:51 (13.11.) 
 
Hokej 
 
 Debakl utrpěli trutnovští hokejisté v Jičíně 2:10 (24.11.) 
 
Lyžování 
 
 V nastávající zimní závodní sezóně budou v kategorii dospělých lyžaři Olfin Car-
Vella opět startovat v I. lize smíšených družstev. 
 
Basketbal 
 
 Mládežnické týmy BK Trutnov patří ve svých soutěžích k nejlepším. Starší dorostenky 
jsou na špici extraligy, mladší vládnou oblastn. přeboru. 



 
Box 
 
 Ve zcela zaplněné sokolovně nastoupili v polovině listopadu boxeři BC Loko Trutnov 
ke svému prvnímu utkání v domácím ringu v extraligové soutěži. Po výhře 11:7 v Chomutově 
zvítězili ve druhém kole stejným výsledkem nad Viktorií Havířov. „Všichni kluci mě potěšili 
především tím, že dali do zápasu srdce, a bojovali,“ zhodnotil mj. utkání trenér BC Loko 
Luboš Velecký. 
 
Curling 
 
 Vítězná série trutnovských curlerů v listopadu pokračovala. Po devíti odehraných 
zápasech mají muži I. KCK Trutnov na kontě osm vítězství. 
 
Kick-box 
 
 Na mezinárodním turnaji Německa vybojovala výprava trutnovských karatistů sedm 
pohárů. 
 
Stolní tenis 
 
 Od počátku prosince se naplno rozjely soutěže stolních tenistů – mají za sebou už šest 
kol. V divizi žen – skupina A je Trutnov s 25 body první. 
 
Basketbal 
 
 V trutnovské odvetě 4.12. se nepodařilo basketbalistkám BK VČE Loko Trutnov SSŽ 
znovu pokořit maďarský Šoproň – prohrály 73:79. 
 
Fotbal 
 
 Hodnocení podzimní sezóny trutnovských fotbalistů v divizi: 12. místo, 17 bodů, 
skóre 21:24, 4 vítězství, 5 remíz, 6 porážek. Podle trenéra Jana Jebavého by mělo být mužstvo 
podle svých kvalit třetí. Jeho současné umístění je pro vedení klubu, pro hráče i obecenstvo 
zklamáním. Po podzimu je Trutnov v kritické situaci. Trenér však věří, že na jaře se mužstvo 
zvedne k radosti všech jeho příznivců. 
 
Curling 
 
 Seznamovací dopoledne s curlingem uspořádali 6.12. členové I. Krkonošského 
curlingového klubu pro žáky tří trutnovských škol ZŠ na zimním stadionu. 
 
Florbal 
 
 Po první polovině soutěže vedou florbalistky Trutnova pevně druhou ligu. 
 
 
 



Basketbal 
 
 Čtrnáctého vítězství v patnáctém vzájemném zápase dosáhly basketbalistky BK VČE 
Loko Trutnov SSŽ 7.12. v Hradci Králové. Druhý den odlétají do ruské Samary, kde to už 
bude daleko náročnější. 
 
Plavání 
 
 Ve skvělé formě závodili trutnovští plavci na mistrovství ČR dorostu a při Českém 
poháru desetiletého žactva. Vybojovali 108 umístění na stupních vítězů – 52 zlatých,  
28 stříbrných a 28 bronzových medailí. 
 
Basketbal 
 
 Utkání Evropského poháru v Samaře 11.12. skončilo pro Trutnov špatně. 
Basketbalistky BK VČE Loko Trutnov prohrály vysoko 96:45 – hrály bez šesti hráček 
ligového kádru. 
 
Curling 
 
 Člen I. Krkonošského curlingového klubu Radek Pokorný obhájil prvenství v kategorii 
vozíčkářů v Praze. Druhé místo obsadili studenti Obchodní akademie v Janských Lázních. 
 
 Dvě zlaté medaile získal tým CCC Vella na mistrovství ČR v cyklokrosu 15.12. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky BK VČE Loko Trutnov SŽ v letošním ročníku Evropského poháru 
neuspěly. V prodloužení prohrály v domácím prostředí s CCC Aquapark Polkowice  
ve sportovní hale 3. ZŠ v Komenského ulici těsně 74:76. Dramatická basketbalová bitva 
ukončila působení trutnovských basketbalistek na mezinárodní scéně. 
 
Tenis 
 
 Přebornický titul získala v České Třebové tenistka Loko P. Hynková. Petra je nejlepší 
tenistkou Trutnovska. Celostátně je mezi dorostenkami na 40. místě, mezi ženami na 98. 
 V areálu Na Nivách byla v prosinci otevřena nová tenisová hala. Zkušební provoz tu 
byl zahájen v listopadu. Stavba stála 1,7 mil. korun. 
 
Hokej 
 
 V konečné tabulce I. části východočeské ligové soutěže jsou hokejisté HC Trutnov  
na předposledním 7. místě. Boj o udržení nebude lehký. 
 
Rozdělení fin. prostředků pro sport 
 
 Rozdělení finančních příspěvků pro rok 2002 na sport projednala rada města  



14. března podle doporučení tělovýchovné komise. Schválila finanční příspěvky (včetně 
jednorázových příspěvků) do 20.000 Kč. Finanční příspěvky nad 20.000 Kč doporučilo 
zastupitelstvu města schválit podle předložených návrhů. 

 
 
 
 
 
 
 
Návrh rozdělení fin. prostředků na jednorázové akce nad 20 000 Kč – sport: 
350.000 Kč TJ Loko Trutnov – na závody, turnaje, jednotlivým oddílům, 
40.000 Kč TJ Poříčí – kuželky – na domácí zápasy ve Vrchlabí, 
24.000 Kč Hokejový klub Trutnov – na 6 akcí (turnaje), 
60.000 Kč Olfin Car Vella-ZŠ Komenského – na akce (lyžování, cyklist., zahr. závody), 
66.000 Kč ŠSK při Obchodní akademii Trutnov – na nákup sport. lodí. 
 
Sázkové kanceláře 
 
 Sázková činnost ve sportovní oblasti i v Trutnově „kvete.“ Počet těch, kteří touží 
rychle zbohatnout, narůstá. Připomeňme si činnost dvou trutnovských sázkových kanceláří. 
 Ve sběrnách Sazky TJ Lokomotiva v Bulharské a Horské ulici bylo v roce 2002 
sazeno celkem 6,681.209 Kč. Kurzovní sázky vykázaly obě kanceláře ve výši 530.260 Kč. 
Losů bylo prodáno za 286.980 Kč (začaly se prodávat od 10. týdne 2002 přes terminál).  
Od 15. týdne se začaly přes terminál dobíjet mobilní telefony. Tržby sázkové kanceláře 
dosáhly částky 9,120.880 Kč, výhry částky 3,079.441 Kč. Nejvyšší výhra byla vyplacena  
v 6. týdnu na kurzovou sázku – 34.800 Kč. 

V sázkové kanceláři a.s. Fortuna došlo v roce 2002 k zavedení řady novinek. Soutěží 
se mezi sázkaři o titul mistra ČR v kurzovém sázení. Na každé pobočce (i trutnovské, kterou 
vede Josef Pich) se soutěží o šampiona pobočky. Ceny jsou lákající – osobní auto, zájezd  

TJ, SK, oddíl 
Počet 
členů 

celkem 

do 
18 let 

25% 
na čl. 

celkem 

75% na 
čl. 

do 18 let 
součet paušál zákl. mimoř. 

přísp. celkem 

TJ 
Lokomotiva 2 268 1 068 106 

500 322 500 429 
000 50 000 479 000 350 000 829 000 

TJ Poříčí 64 8 3 000 2 500 5 500  5 000 10 500 40 000 50 500 
SK H. 
St.Město 428 219 20 000 66 000 86 000 20 000 106 000 8 000 114 000 

Dělnická TJ 300 180 14 000 54 000 68 000 5 000 73 000 20 000 93 000 

SK Trutnov 231 112 11 000 34 000 45 000 30 000 75 000 16 000 91 000 

SK Poříčí 149 57 7 000 17 000 24 000 5 000 29 000 - 29 000 
SK Vrapo 
Volanov 196 82 9 300 24 700 34 000 5 000 39 000 4 000 43 000 

Hokej klub 
TR 268 107 13 000 33 000 46 000 30 000 76 000 20 000 100 000 

BK Drak 62 52 3 000 15 000 18 000 10 000 28 000 8 000 36 000 
Olfin Car 
Vella 136 77 6 400 23 300 29 700 10 000 39 700 60 000 99 700 

Yetti club 79 56 4 000 17 000 21 000 - 21 000 8 000 29 000 
SK Karate 
TR 111 78 5 200 23 000 28 200 10 000 38 200 4 000 42 200 

SA Survival - - - 50 000 50 000 - 50 000 16 000 66 000 



pro dvě osoby na Mallorku, volný tiket v hodnotě 50.000 Kč. Dále bylo připraveno několik 
etap mistrovství v kurzovním sázení dotovaných cenami. 
 Pro členy Fortuna klubu při dosažení určitého počtu bodů jsou připraveny volné tikety 
– 500 bodů 50 Kč, 1000 bodů 100 Kč, 5000 bodů 500 Kč, 10 000 bodů 1000 Kč, při zisku 
100 000 bodů získá sázející tiket v hodnotě 10.000 Kč. 
 Rok 2002 byl pro pobočku Fortuny v Trutnově mírně vzestupný jak počtem přijatých 
tiketů, tak i výší výher. Objem přijatých sázek činil cca 12 mil. Kč. Na výhrách byly 
vyplaceny tři čtvrtiny této částky. Bylo uhodnuto několik zajímavých výher na jeden tiket 
v rozmezí 10 – 90 tis. Kč. 
 Rovněž ve větší oblibě jsou číselné hry tzv. Akumulátor (čísla od 1 do 80), přičemž 
denně jsou losovány v počtu 20 čísel. Dále potom Variátor (čísla 1 – 49, taženo 9 čísel)  
a Kombinátor (čísla 1 – 21) tažena 3 čísla. 
 Aby sázející získal širší a odborný přehled o sázení, je týdně vydáván časopis 
Profesionál. Ten přináší odborné přehledy kurzů jednotlivých sázkových příležitostí 
v různých sportovních odvětvích. 
 Přes stoupající konkurenci jiných sázkových kanceláří v Trutnově nedošlo u pobočky 
Fortuny ke snížení finančního obratu. Pracovníkům Fortuny se daří udržovat početnou stálou 
klientelu. 
 
Krytý bazén 
 
 Provozovatelem sportovních zařízení města je TJ Lokomotiva Trutnov. Krytý bazén 
vykázal v roce 2002 na 200.000 návštěvníků. Druhy vstupenek: jedna hodina dospělí 25,- Kč, 
děti 15 Kč, dvě hodiny dospělí 40 Kč, děti 25 Kč. Deset hodin dospělí 200 Kč, děti 120 Kč. 
 Saunu navštívilo 13 556 osob. Druhy vstupenek: dospělí zaplatili za jednu hodinu  
40 Kč, děti 30 Kč, dospělí za dvě hodiny 55, děti 40 Kč, dospělí za deset hodin 320 Kč, děti 
220 Kč. (V sauně byla provedena kompletní rekonstrukce dámské sauny – potírny.) 
 Fitness vykázalo 7.630 návštěvníků. Druhy vstupenek: jednorázové cvičení 35 Kč, 
permanentka deset vstupů 240 Kč, permanentka dvacet vstupů 450 Kč, permanentka měsíční 
360 Kč, permanentka půlroční 1900 Kč, permanentka roční 3.500 Kč. Cvičební a relax. blok 
90 Kč za den (fitness, sauna, bazén, solárium). 
 
Letní koupaliště 
 
Městské letní koupaliště. 
 Návštěvnost 53.200 osob. Druhy vstupenek: celý týden – dospělí 40, děti 25 Kč,  
od 15.00 hodin dospělí 30, děti 15 Kč, od 18.00 hodin dospělí 15, děti 10 Kč, tobogán jedna 
jízda 5 Kč, elek. peněženka na dvě sezóny 15 Kč, školy 10 Kč/osoba ve všední dny (skupiny). 
Otvírací doba: květen, červen, září 9.00 – 19.00 vedlejší sezóna, červenec, srpen 9.00 –  
20.00 hlavní sezóna. 
 Akce: 2.8. a 23.8. noční koupání s diskotékou, 30.8. zakončení s country kapelou. 
(Počet jízd na tobogánu 60.427.) 
 K vybavení letního koupaliště patří restaurace, rychlé občerstvení, vyhřívané bazény, 
tobogán, skluzavka, kurt na plážový volejbal, dětský koutek, stoly na stolní tenis, aerobic, 
aquadrom. 
 Areál koupaliště převzalo město opravené firmou VCES Vodohospodářské stavby  
28. května. Od 1.6. může být uvedeno do provozu. Opraveno bylo především dno sportovního 
bazénu, část zámkové dlažby. Pracovníci TJ se zaměřovali na úklid celého areálu –  



do travnaté plochy ukládali odvodňovací drenáže, aby se na místech pro odpočinek 
nehromadila voda. (Opravy se prováděly v rámci reklamací – není jim však konec. Bude 
nutná rozsáhlá oprava dna a stěn rekreačního bazénu.) 
 Do konce listopadu byl VCES Vodohospodářské stavby, a.s. Hradec Králové zavázán 
provést zazimování vybraných stavebních objektů. 
 
Plavecká škola 
 
Plavecká škola v roce 2002: 
 Prošlo jí na 5000 dětí základních a mateřských škol. 1170 dětí z mateřských škol 
svědčí o nemalém zájmu nejen ze strany dětí, ale i rodičů. 
 Na škole plavání TJ Loko působí v současné době devět učitelek plavání. Se ŠP již 
několik let úzce spolupracuje se ZŠ R. Frimla v oblasti plavání dětí ze sportovních tříd. Děti 
z 1.-8. tříd celý školní rok pravidelně chodí jednou týdně do krytého bazénu – jedná se  
o 14 dětí. 
 Plavecká škola rozvíjí své aktivity i na poli mimoškolním ve formě dopoledních  
a odpoledních kurzů: Plavání těhotných žen, kde se v roce 2002 vystřídalo 50 účastnic. 
Plavání kojenců a batolat se zúčastnilo 920 dětí. Plavání rodičů s dětmi 70 dětí. Minipřípravka 
(5 až 6 leté děti) 75 zúčastněných. Přípravka pro 1. třídu 40 dětí. Výuka dospělých neplavců 
měla 15 zájemců. 
 Tradici má již LST v Poličce, kterého se v roce 2002 zúčastnilo 80 dětí. Ředitelem 
plavecké školy TJ Loko je T. Břeň. 
 
Sokolovna 
 
 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnova se stará i o sokolovnu, která prochází 
v poslední době rozsáhlou rekonstrukcí (budova včetně tělocvičny a spojovacího krčku 
s Obchodní akademií je majetkem TJ Loko). 
 Celkovou úpravou prošla všechna sociální zařízení jak v tělocvičně, tak v ubytovně  
i v restauraci. V tělocvičně a ubytovně jsou zrekonstruované i sprchové kouty. Všechno 
provedení má moderní ráz. Úpravami prochází ubytovna, ve které již nebudou palandy. 
Poslouží pro ubytování 52 osob. (Dříve byly některé pokoje využívány jako kanceláře.) 
V celém objektu se kompletně vyměňuje topení, rekonstrukcí prošla voda i elektřina. 
Celkovými úpravami prochází obě restaurační místnosti včetně kuchyně. 
 Sokolovna po pěkné úpravě bude jistě plně využívána po trénincích a při různých 
společ. a kulturních akcích. (K otevření zmodernizované sokolovny by mělo dojít v květnu 
2003.) 
 
Přestavba sport. stadionu 
 
 Rozsáhlou přestavbu městského sportovního zahájilo město Trutnov na podzim 2002. 
Akce je rozložena do období několika let a zahrnuje kompletní přestavbu tribuny, vybudování 
nových inženýrských sítí, nových přístupových a obslužných komunikací, rekonstrukci 
atletického stadionu, fotbalového stadionu, vybudování tří nových tenisových kurtů a nové 
oplocení celého sportovního areálu. 
 Stavbu provádí firma BAK, a.s. Trutnov. V srpnu byly zahájeny práce na přestavbě 
objektu tribuny a výstavbě nových inž. sítí, potřebných pro provoz objektu nové tribuny.  
Do konce roku 2002 má být postavena hrubá stavba – s dokončením se počítá v létě 2003  
po dokončení přístupové komunikace. Výstavba tribuny je financována jednak státní dotací, 
jednak z vlastních zdrojů Trutnova. 



 Tribuna bude oboustranná – samostatné hlediště poslouží i pro atletické akce kromě 
fotbalu. Každé hlediště natočené k fotbalovým hřištím pojme na 800 sedících diváků. Objekt 
tribuny zahrnuje samostatná zázemí pro fotbalisty, atlety a diváky. 
 Přestavba sport. stadionu (včetně vybudování kuželny) si vyžádá na 150 milionů 
nákladů. Celá tato velmi náročná akce je svědectvím péče vedení města o sportovní dění 
Trutnova. (Nelze zapomenout ani na basketbalovou halu otevřenou letos na Horním 
Předměstí.) 
 
Věkové kategorie 
 
TJ a SK v působnosti města Trutnov 
Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska (k 31.12.2002) 
 

TJ/SK Celkem Muži Ženy Dospělí 
celkem Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 

celkem 
Počet 
oddílů 

Jiskra Libeč 86 54 4 58 15 5 8 0 28 1 
Jiskra 
Petříkovice   35 21 7 28 2 1 2 2 7 2 

Sokol 
St.Rokytník 60 59 0 59 1 0 0 0 1 1 

Lokomotiva TR 2 404 755 522 1 277 107 128 422 470 1 127 27 
Krakonoš TR        52 16 21 37 1 9 0 5 15 1 
SKP TR               167 146 20 166 0 0 1 0 1 8 
SK TR HSM       423 169 49 218 35 3 145 22 205 4 
TJ Poříčí               64 53 3 56 3 2 3 0 8 2 
SK Sokol Vol 206 123 0 123 35 0 47 1 83 1 
Jiskra Bohusl.      65 54 0 54 5 0 6 0 11 1 
SK Karate Tr 136 30 7 37 9 2 71 17 99 1 
ŽFK Trutnov       19 3 14 17 0 2 0 0 2 1 
FK Trutnov        273 134 2 136 35 0 102 0 137 1 
TK Úpa Trut.       50 19 29 48 0 0 1 1 2 1 
FK Poříčí           160 87 1 88 16 0 54 2 72 1 
HC Petř.-bez čin 57 55 2 57 0 0 0 0 0 0 
Olfin Car Vella 165 32 25 57 18 10 42 38 108 1 
1.KCK Tr.           31 14 10 24 2 1 3 1 7 1 
HC Trutnov       258 133 24 157 40 0 61 0 101 1 
Klub Jóga Tr.    445 41 400 441 0 3 1 0 4 1 
SK Elmont Tr.    19 11 8 19 0 0 0 0 0 1 
SK ZK Sport Tr 16 12 4 16 0 0 0 0 0 1 
SB Rýchory MB 97 83 0 83 13 0 1 0 14 1 
FBK 001 Tr. 31 2 23 25 0 6 0 0 6 1 
Tenis.klub 
Dolce 23 23 0 23 0 0 0 0 0 1 

 
 
Celkem 5 342. Muži celkem 2 129. Ženy celkem 1 175. Dospělí celkem 3 304. Dorostenci 
337. Dorostenky 172. Žáci 970. Žačky 559. Mládež celkem 2 038. Počet oddílů 63. 
 
Členové v oddílech 
 

TJ/SK Celkem Muži Ženy Dospělí 
celkem Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 

celkem 
Jiskra Libeč          
 Fotbal 86 54 4 58 15 5 8 0 28 
Jiskra Petříkovice            
 Lyžování 31 20 4 24 2 1 2 2 7 
 Volejbal 12 6 6 12 0 0 0 0 0 
 CELKEM 43 26 10 36 2 1 2 2 7 
Sokol St.Rokytník 60 59 0 59 1 0 0 0 1 
Krakonoš TR                  



 Jezdectví 52 16 21 37 1 9 0 5 15 
SKP TR                        
 Cyklistika 16 15 1 16 0 0 0 0 0 
 Fotbal 23 23 0 23 0 0 0 0 0 
 Kulturistika 6 5 1 6 0 0 0 0 0 
 Kuželky a bowling 55 45 9 54 0 0 0 0 1 
 Lední hokej 21 19 2 21 0 0 0 0 0 
Český svaz karate 8 5 3 8 0 0 0 0 0 
SK Policie Tr.          
Člen TJ/SK           
 nezařaz. v odd. 11 11 0 11 0 0 0 0 0 
 Střelectví 28 28 4 28 0 0 0 0 0 
 CELKEM 168 147 20 167 0 0 1 0 1 
Lokomotiva Tr.          
 Atletika 125 52 11 63 9 13 25 15 62 
 Basketbal 177 28 26 54 3 20 44 56 123 
 Box 71 49 0 49 19 2 1 0 22 
 Cyklistika 62 45 6 51 5 1 5 0 11 
 Horolezectví 90 77 13 90 0 0 0 0 0 
 Judo 124 65 10 75 17 5 23 4 49 
 Kanoistika 36 19 2 21 3 5 2 5 15 
 Kulturistika 8 5 3 8 0 0 0 0 0 
 Kuželky a bowling 61 44 8 52 0 1 7 1 9 
 Lyžování 79 22 11 33 5 11 19 11 46 
 Orient. běh 30 13 6 19 1 2 2 6 11 
 Plavecké sporty 512 31 22 53 15 13 229 202 459 
 Sport gymn. 48 3 9 12 0 4 0 32 36 
 Stol. tenis 17 0 3 3 0 0 4 10 14 
 Šachy 18 15 0 15 0 2 0 1 3 
 Tenis 264 131 27 158 13 17 36 40 106 
 Turistika 88 27 54 81 0 0 4 3 7 
 Volejbal 122 39 49 83 0 23 0 16 39 
 Zápas 21 10 0 10 9 0 1 1 11 
 Sport pro všechny 395 32 198 230 1 19 23 122 65 
 Triatlon 12 8 1 9 2 1 0 0 3 
 Rekr. sport 46 18 13 31 7 0 5 3 15 
 Biliard 24 22 0 22 0 0 2 0 2 
ČUBU          
 Trad. karate 37 3 1 4 1 0 27 5 33 
 Aerobic 74 1 67 68 0 3 0 3 6 
 Cyklotrial 13 5 0 5 6 0 2 0 8 
Člen TJ/ nezař. v odd 27 13 14 27 0 0 0 0 0 
 CELKEM 2 581 777 549 1 326 116 142 461 536 1 225 

 
 
 
 

TJ/SK Celkem Muži Ženy Dospělí 
celkem Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 

celkem 
SK TR HSM                
 Fotbal 319 137 1 138 35 0 145 1 181 
 Turistika 8 5 3 8 0 0 0 0 0 
 Sport pro všechny 46 19 27 46 0 0 0 0 0 
 Softbal 50 8 18 26 0 3 0 21 24 
 CELKEM 423 169 49 218 35 3 145 22 205 
TJ Poříčí                        
 Kuželky a bowling 45 37 3 40 1 2 2 0 5 
 Stol. tenis 19 16 0 16 2 0 1 0 3 
 CELKEM 64 53 3 56 3 2 3 0 8 
SK Sokol Volanov          
 Fotbal 206 123 0 123 35 0 47 1 83 
Jiskra Bohuslavice            
 Fotbal 65 54 0 54 5 0 6 0 11 
ČUBU SK          
 Karate TR          
ČUBU Čes. svaz k. 136 30 7 37 9 2 71 17 99 



ŽFK Trutnov                
 Fotbal 19 3 14 17 0 2 0 0 2 
FK Trutnov                 
 Fotbal 273 134 2 136 35 0 102 0 137 
TK Úpa Trut.                
 Turistika 50 19 29 48 0 0 1 1 2 
FK Poříčí                    
 Fotbal 160 87 1 88 16 0 54 2 72 
HC Petř.-bez čin          
 Lední hokej 57 55 2 57 0 0 0 0 0 
Olfin Car Vella TR          
 Lyžování 165 32 25 57 18 10 42 38 108 
1.KCK Tr.                    
 Curling 31 14 10 24 2 1 3 1 7 
HC Trutnov                
 Lední hokej 258 133 24 157 40 0 61 0 901 
Klub Jóga Tr.             
 Jóga 445 41 400 441 0 3 1 0 4 
SK ZK Sport Tr          
 Cyklistika 16 12 4 16 0 0 0 0 0 
SB Rýchory MB          
 Baseball 97 83 0 83 13 0 1 0 14 
FBK 001 Tr.          
 Florbal 31 2 23 25 0 6 0 0 6 
Tenis.klub Dolce          
 Tenis 23 23 0 23 0 0 0 0 0 
CELKEM 5 528 2 157 1 205 3 362 346 186 1 009 625 2 166 
 
 
ČSTV okres Trutnov – věkové kategorie celkem: 
Celkem 15 663. Muži 7 135. Ženy 3 081. Dospělí celkem 10 216. Dorostenci 1 058. 
Dorostenky 468. Žáci 2 581. Žačky 1 340. Mládež celkem 5 447. TJ 269. 
 
Tělocvičny ZŠ (pronájem) 
 
 Pronájem nebytových prostor – tělocvičen schválila RM 25.7.2002. Jsou to:  
Zákl. škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 
(tělocvična T1 o výměře 558 m2, T2 264 m2, T3 264 m2, gymnastická učebna o výměře 77 m2 
– v ceně za pronájem bude zahrnuto využití šaten, sprch a sociálního zařízení). 
Zákl. škola, V Domcích 488, Trutnov 
(tělocvična T1 o výměře 336 m2, T2 336 m2 – pronájem zahrnuje využití šaten, sprch  
a soc. zařízení – to platí při pronájmu i u ostatních tělocvičen). 
Zákl. škola, Náchodská 18, Trutnov 3 
(tělocvična T1 o výměře 830 m2, T2 o výměře 236 m2). 
Zákl. škola, kpt. Jaroše, Gorkého 70, Trutnov 
(tělocvična T1 o výměře 216 m2, T2 o výměře 120 m2). 
Zákl. škola, R. Frimla 816, Trutnov 
(tělocvična T1 o výměře 906 m2, T2 o výměře 121 m2, herna stolního tenisu o výměře  
214 m2). 
Speciální základní škola pro děti s vývojovými poruchami učení a chování, Voletiny 1 
(tělocvična T1 o výměře 60 m2). 
Zákl. škola, Komenského 399, Trutnov 
(tělocvična T1 o výměře 249 m2, T2 (gymnastická) o výměře 213 m2, velká hala o výměře 
882 m2). 
 
 



Zvláštní škola a Pomocná škola Horská 160 (podnájemní smlouvy) 
 
 9. prosince vyslovila RM souhlas s uzavíráním podnájemních smluv v budově Zvláštní 
školy a Pomocné školy, Trutnov 2 – není zřizována městem, je v nájmu. Prostor tělocvičny  
ve šk. roce 2002/02 je zapůjčen pro 1. Cvičení Sport pro všechny. 2.Kurz snižování nadváhy. 
3.Oddíl odbíjené. 4.Oddíl odbíjené. 5.Skupinu historického šermu Durabo. 
 Nájemné 90 Kč/hod. je vypočteno kalkulací nákladů na provoz – za šk. rok z toho zisk 
asi 22 000 Kč – budou použity na zakoupení učebních pomůcek pro mentálně postiženou 
mládež. 
 
Junák, středisko Hraničář Trutnov 
 
 Junák, středisko Hraničář v Trutnově, měl v roce 2002 105 platících členů, z toho  
15 činovníků. Celkem měl trutnovský Junák šest oddílů – 1 oddíl smíšený, 2 oddíly 
chlapecké, 2 oddíly dívčí a 1 oddíl oldskautů. 
 Činnost byla realizována na pravidelných schůzkách, které se konaly v klubovně 
junáka na Horské ulici čp. 73 jednou týdně. Kromě klubovních schůzek uskutečnily oddíly  
12 víkendových akcí - zúčastnili se jich i nečlenové Junáka. Jednalo se především  
o jednodenní akce – výpravy za poznáváním přírody a historických památek. 

 V roce 2002 uspořádal Junák i osm dvoudenních pobytů na hájence v novém 
Rokytníku, kterou středisko získalo v roce 1990. 

Tři hlídky nejmladších členů – světlušek a vlčat se zúčastnily celostátního přeboru  
o totem náčelníka. V okresním kole se umístily jednou na 1. a jednou na 4. místě. 

V prázdninovém období proběhly čtyři letní tábory – zúčastnilo se jich 110 dětí, z toho 
12 nečlenů Junáka. 

Roční činnost byla již tradičně uzavřena vánočními besídkami v klubovně  
a na hájence. 

Na závěr celoroční činnosti jeden radostný, ale zároveň smutný poznatek: zájem  
o Junáka má řadu dalších dětí, do oddílů je však nelze přijmout pro nedostatek vedoucích. 
 
Dolce Vita 
 
 Rok 2002 rekreačního areálu Dolce Vita lze charakterizovat jako rok pokračování 
investičních a opravných prací. Důraz byl také kladen na udržování pořádku a čistoty. 
 V roce 2002 bylo proinvestováno na 750.000 Kč. Jako první akci lze uvést dokončení 
1. etapy výstavby centrálního vytápění bungalovů s cílem odstranit již nevyhovující vytápění 
plynovými přímotopnými tělesy, snížit energetickou náročnost, zvýšit komfort ubytovaných 
hostí. Další akcí byla přestavba původní vinárny v objektu restaurace na víceúčelový prostor. 
Areál Dolce tím získal možnost pro pořádání firemních akcí a prezentací a různých školení. 
Malé návštěvníky areálu Dolce jistě potěšilo doplnění dětského hřiště o houpačky. 
Významnou akcí byla i výměna prosklené stěny v restauraci – staré provedení nevyhovovalo 
ani esteticky, ani energeticky (netěsnost oken). 
 I v roce 2002 proběhly v areálu zajímavé akce, např. propagační akce Rádio Černá 
Hora. Příznivé počasí (na rozdíl od loňska) umožnilo v Dolcích realizovat závody „Malý  
a velký železný pes.“ Naproti tomu nevyšel záměr společnosti Dolce Vita zlepšit provoz 
restaurace. 
 Maximálně byly Dolce vytíženy v době prázdnin. Pláž u rekreační nádrže byla plně 
využívána – zahraniční turisté mohli využít všech služeb areálu. 



 Zajímavá je statistika ubytovaných hostů. Více než polovina to byli čeští návštěvníci 
(56%), dále holandští (20%), němečtí (20%), polští (8%). Pokud jde o nocování, nejdelší dobu 
tu strávili holandští hosté (43%), dále čeští (35%), němečtí (16%), polští (4%). Celková 
průměrná délka pobytu návštěvníků byla 5 dnů (Holanďané 10 dnů). 
 I v roce 2002 muselo vedení areálu řešit projevy vandalismu, nekázeň a nepořádek 
některých návštěvníků, odhazování odpadků mimo vyhrazené nádoby, volné pobíhání psů, 
koupání na zakázaných místech. 
 
 Plán investic v areálu rekreačního střediska Dolce pro rok 2002 schválila RM  
17. ledna. Prostředky na ně je možno čerpat pouze do výše splaceného nájmu (jeden milion 
korun). Nájemcem areálu je Dolce-Aust CZ, s.r.o. Havarijní fond byl v roce 2002 použit  
na rekonstrukci plynové bojlerovny v sociálním zařízení „Kemp I.“ 
 Všichni návštěvníci Dolců mají zdarma k dispozici rozsáhlou travnatou pláž. Rekreaci 
obohacují provozovatelé autokempu možnostmi sportování - hřiště na volejbal, tenis, 
minigolf, ruské kuželky. Půjčují se horská kola. K dispozici je návštěvníkům i sociální 
zázemí. Občerstvení lze zakoupit ve dvou stáncích na pláži, ve třetím se dostanou i základní 
potraviny. Teplé jídlo nabízí zdejší restaurace. 
 Návštěvníci do Dolců přijíždějí buď vlastními auty, která mohou zaparkovat  
na prostranství před kempem, nebo sem lze dojet i autobusem MHD č. 7, o víkendech 
čtyřikrát denně. 
 
Klub českých turistů 
 
 Odbor klubu českých turistů měl na konci roku 2002 88 členů – oproti roku 2001 jich 
ubylo 16. Největší podíl na tom měl odchod mládeže do Domu dětí a mládeže. V odboru KČT 
i nadále převažovali senioři – 50 členů bylo starších 60 let. Nejstaršími členkami jsou  
H. Rejmontová a L. Vaňková (80 let). Odbor citelně postrádá aktivní členy v produktivním 
věku mezi 30-50 lety. Předsedou oddílu je Manfréd John. 
 Výbor se scházel měsíčně – zajišťoval především dvě velké akce pro veřejnost, a to 
První jarní kilometry a Za trutnovským drakem. Někteří členové výboru jsou zapojeni  
i do další práce – Mgr. L.Šlosar jako sekretář oblasti. 
 Hlavní náplní činnosti odboru byly turistické akce. Prvních jarních kilometrů  
23. března se zúčastnilo 115, druhé největší akce Za trutnovským drakem 25. května  
228 pochodujících. Odbor byl spolupořadatelem DEP za oblastními odznaky Krkonoše  
a Podkrkonoší spolu s odbory KČT Bohuslavice, Úpice a Malé Svatoňovice. Dále uspořádal 
lyžařský přejezd Žacléř – Rýchory – Trutnov 19. ledna (14 účastníků). V roce 2002 
zorganizoval celkem 11 pěších výletů za účasti 148 turistů, 4 autobusové zájezdy za účasti 
144 turistů, 1 týdenní putování se 14 účastníky a 1 besedu s promítáním s 23 účastníky.  
97 turistů, členů trutnovského KČT, se zúčastnilo 11 akcí jiných odborů. V důsledku povodní 
odpadlo připravované putování v okolí Českých Budějovic. Největší účast byla na 
autobusových zájezdech jednak na sraz oblasti do Rokytnice nad Jizerou, jednak na tajném 
výletě, dále na pěším výletě ze Rtyně do Hronova a při otevření chaty na Dobrošově. 
 Nejaktivnějšími členy (podle počtu absolvovaných akcí) bylo Dana Stejskalová –  
73 let, 25 akcí, 416 km. Josef Baudyš – 71 let, 24 akcí, 384 km. Jarmila Chudobová – 72 let, 
21 akcí, 374 km. Nejvíce akcí se ale zúčastnil jejich iniciátor František Vacek (77 let) – ten 
ale ze skromnosti se odmítl do uvedených výčtů započítávat. 
 Propagace odboru – historie a současnost – je zastoupena neoficiálně též na internetu 
ve speciální sekci internetových stránek Luďkových Obrázků z turistiky v Podkrkonoší  
na adrese http/www.zpa.cz/turistika/9.html, vedených členem odboru Mgr. Luďkem 
Šlosarem. 



Rekonstrukce zimního stadionu 
 
 Koncem září byla dokončena rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu 
v Trutnově firmou Chlazení Choceň, s.r.o., vítězem výběrového řízení na zhotovitele této 
stavby, schváleného radou města 11. dubna 2002 – nabídnutá cena 9,455.000 Kč, termín 
realizace 2.5.-30.9. 
 Došlo k nutné výměně celého chladicího systému. Místo zastaralých kompresorů  
a dalších zařízení byly do strojovny instalovány současné špičkové chladicí stroje řízené 
počítačem, které byly dovezeny z Holandska. 
 Investorem této akce bylo město Trutnov – to každoročně investuje do modernizace 
ZS nemalé částky. V roce 1998 to byla dostavba západní tribuny – tím vznikla uzavřená hala, 
v dalším roce došlo k výměně chladicího potrubí v nové betonové ploše a k instalaci nových 
plastových mantinelů s nástavbou tvrzeného skla za 3 mil. korun. V roce 2001 bylo 
investováno šest milionů do nové střešní krytiny. Spolu s uvedenou letošní investicí to 
představuje 42 milionů korun. Dokumentuje to zájem vedení Trutnova o sportovní zařízení  
ve městě. 
 V budoucnu čeká ZS další rekonstrukce – ve starém objektu, který bude stavebně 
spojen se stávající halou, vzniknou dvě velké moderní hráčské šatny, šatna pro rozhodčí, 
místnost pro obsluhu strojovny, prádelna se sušírnou a další prostory. 
 Předpokládá se – podle finančních možností – přístavba haly směrem k parkovišti. 
V přízemí by vznikla kuželna s ligovými parametry, v prvním poschodí nad stávajícím 
vchodem do haly restaurace pro 50 osob, směrem k jižní stráni fitnes centrum. Ve druhém 
poschodí by vznikl penzion hotelového typu. 
 Provozovatelem ZS je hokejový klub HC Trutnov. Ten usiluje o to, aby areál ZS 
sloužil hokejistům a veřejnosti, především mládeži. Dopoledne patří ledová plocha zpravidla 
školám, v podvečer tu trénuje sedm hokejových družstev, večerní hodiny patří i veřejnosti, 
rekreačnímu hokeji firem. 
 
Škola bruslení 
 

     
 
 Od 5. října zahájil na ZS jubilejní 25. ročník školy bruslení od pěti let. „První ročník 
jsme pořádali v roce 1979, za celou existenci školy ji absolvovalo asi 3 800 dětí,“ uvádí 
ředitel ZS Jiří Hradecký. „Pamatuji,“ uvádí dále, „že v osmdesátých letech jsme měli dvakrát 
po sobě ve škole bruslení po tři sta dětech.“ 
 Na 25. ročník se přihlásilo na 150 dětí. Výuka je určena jako začátečníkům, tak  
i mírně či více pokročilým bruslařům. Chlapci pak mají možnost pokračovat dále 
v hokejovém oddíle a více se zdokonalovat. (Při výuce se na ZS vystřídalo už asi  
40 instruktorů z řad rodičů či hokejistů.) 
 



Projekt nové tribuny 
 
 Již od podzimu probíhá v rámci rekonstrukce a dostavby městského stadionu výstavba 
nové tribuny. Investorem je město Trutnov, projektantem ATIP, a.s. Některé údaje 
z technické zprávy: 
 Předmětem projektu je novostavba tribuny pro atletický a fotbalový stadion. Tribuna 
bude stát na místě stávající tribuny, která bude zcela odstraněna. Objekt tribuny bude sloužit 
divákům sportovních zápasů, prostory  pod konstrukcí tribuny budou využity jako zázemí 
atletického a fotbalového oddílu. Celková kapacita tribuny je 1 600 míst pro sezení, z toho 
východní (atletická) tribuna má kapacitu 800 míst – stejně tolik míst i západní (fotbalová). 
 Zastavěná plocha tribuny 1 681 m2, obestavěný prostor 680 m3, vrchní stavba  
10 400 m3, zastřešení 1 550 m3. Obestavěný prostor 12 630 m3. Materiály na stavbu jsou 
tradiční – pohledový beton, dřevo a ocel. 
 Tribuna je řešena jako oboustranná s nástupem na tribuny z vnitřní průjezdové 
komunikace, zajišťující obsluhu technického zázemí za tribunou. Přístup na tribuny je  
po ocelových schodištích a betonových lávkách. 
 Vlevo od průjezdu je pod tribunou pro lehkou atletiku navržena krytá běžecká dráha 
pro zimní tréninky – sprint. 
 Vpravo od průjezdu je pod tribunou dvoupodlažní vestavba sloužící jako zázemí  
pro fotbalový a atletický klub. Z potřeby využívání tribuny dvěma oddíly vychází dispoziční 
řešení. Oddíly mají jednak vlastní uzamykatelné prostory, jednak společná zařízení 
(rehabilitace, ošetřovna). 

1.NP je rozděleno na dvě poloviny vstupním koridorem na oba stadiony. Severní část 
slouží atletickému oddílu, jižní část fotbalovému. Jsou zde šatny sportovců včetně 
hygienického vybavení a sklady. Ve fotbalové části je ošetřovna. Poblíž koridoru jsou WC 
pro veřejnost, WC pro imobilní a úklidová komora. 

K hlavnímu vstupu na tribunu je situováno občerstvení včetně zázemí. Na jižní straně 
je umístěna kotelna a místnost pro dieselagregát. 
 2.NP je rovněž rozděleno na atlet. a fotbalovou část. Přístup do obou je po vnitřních 
schodištích. V obou částech jsou šatny trenérů a rozhodčích, hygienické zařízení, rezervní 
šatny a klubovny. Uprostřed dispozice je společná rehabilitace včetně sauny a whirpoolu.  
Na severní straně je WC pro veřejnost a úklidová komora. 
 Na horní ploše tribuny (3.NP) jsou komentátorská stanoviště, občerstvení a WC 
personálu. 
 
Stavebně technické řešení: 
Základy (nosné rámy i obvodové stěny jsou založeny na základových pasech – ty jsou  
do úrovně – 0,600 betonovány přímo do výkopu z prostého betonu). Nosné konstrukce 
tribuny (jsou železobetonové). Nosná konstrukce zastřešení (je tvořena dřevěnými lepenými 
nosníky kotvenými do horního železobetonového plata tribuny). Schodiště (vnitřní jsou 
železobetonová, vnější schodiště na tribuny ocelová). Střešní krytina (je z hydroizolační fólie 
1,2 mm šedé, kotvené v místě dřevěných vaznic). Hydroinstalace (proti zemní vlhkosti  
a zároveň ochrana proti radonu je tvořena dvěma asfaltovými pásy s penetračním nátěrem). 
Tepelné a zvukové izolace (obvodové stěny jsou zatepleny zevnitř deskami s pěnového 
polystyrenu samozhášivého a sádrokartonu). Výplně otvorů (okna jsou dřevěná eurookna 
s izolačním dvojsklem čirým hladkým. Budou otevíravá a sklápěcí. Vnitřní dveře jsou 
dřevěné fóliované hladké, plné nebo prosklené. Požární dveře jsou vybaveny samozavírači 
hydraulickými. Průjezd a vstupní koridor jsou uzavíratelné ocelovými mřížovými vraty). 
Podlahy (všechny jako plovoucí, jako podlahová krytina převážně keramická dlažba). Nátěry 



a malby (dřevěné prvky opatřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům a plísním). 
Bezbariérové řešení dveří. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Život obyvatelstva. 
 
Trutnovské požáry 
 
Trutnovské požáry v roce 2002: 
21.1. ve 14,30 – rodinný dům v ul. Svornosti v HSM. Přímá škoda 4 000 Kč, uchráněná 
hodnota 70.000 Kč. 
30.1. v 10,12 hod. Požár v panelovém domě v Žižkově ulici na Horním Předměstí. Přímá 
škoda 35.000 Kč, uchráněná hodnota 250.000 Kč. 
16.2. v 9.35 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v kontejneru ve Volanově. Žádná škoda 
nevznikla. 
3.3. v 5.50 hod. Hašení vraku osobního automobilu na parkovišti Na Záduší – Dolní 
Předměstí. Přímá škoda 4.500 Kč. 
11.3. ve 23.10 hod. Hašení požáru pytle s odpadky a závěsu. Revoluční ulice – restaurace  
a ubytovna. Přímá škoda 500 Kč. 
13.3. v 11.20 hod. Hašení požáru komunálního odpadu ve vozidle na komunální odpad  
a na skládku. Náchodská ulice, Poříčí. Uchráněná hodnota 800.000. 
31.3. v 17.55 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v kontejneru. Starý Rokytník. Škoda 
žádná. 
5.4. v 6.05 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v kontejneru v Bohuslavicích. Škoda 
žádná. 
5.4. v 15.28 hod. Hašení požáru sazí v komínovém tělese v rodinném domě v Královédvorské 
ulici na Bojišti. Škoda žádná. 
15.4. v 0.45 hod. Hašení požáru objektu pily v Babí. Přímá škoda 700.000 Kč, uchráněná 
hodnota 100.000 Kč. 
23.4. v 16.00 hod. Hašení požáru obytného automobilu na parkovišti v Polní ulici. Přímá 
škoda 4.500 Kč, uchráněná hodnota 1000 Kč. 
20.5. v 18.20 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v kontejneru v Horské ulici  
na Středním Předměstí. Žádná škoda. 
14.6. v 11.30 hod. Hašení požáru sazí v kmenovém tělese základní školy ve Školní ulici. 
Žádná škoda. 
16.6. v 11.05 hod. Hašení požáru v bytě panelového domu v Žižkově ulici. Přímá škoda  
2 000 Kč, uchráněná hodnota 300.000 Kč. 
18.6. v 20.29 hod. Hašení požáru osobního automobilu na Úpském nábřeží. Přímá škoda 
10.000 Kč, uchráněná hodnota 3 000 Kč. 
19.6. ve 14.50 hod. Hašení požáru listí a suchých větví. Škoda žádná. Zahrada ZŠ kpt. Jaroše, 
Gorkého ulice. 
26.6. ve 13.35 hod. Hašení požáru tlakové lahve PB v prodejním stánku na Horské ulici – 
Vnitřní Město. Přímá škoda 4 000 Kč, uchráněná hodnota 100.000 Kč. 
11.7. v 7.40 hod. Hašení požáru zahradní chatky pod cihelnou, Kryblice. Uchráněná hodnota 
5 000 Kč. 
29.7. v 21.50 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v kontejneru v Hradební ulici. Škoda 
žádná. 
16.8. v 16.35 hod. Hašení hořícího papíru v kontejneru v ulici Slovenská, škoda žádná. 
17.8. v 8.56 hod. Hašení požáru řídící jednotky dělícího stroje v Infineonu v ulici Volanovská. 
Přímá škoda 1 000 Kč, uchráněná hodnota 700.000 Kč. 
27.8. v 9.15 hod. Vypnutí plynového sporáku a odvětrání místnosti v panelovém domě  
ve Zvonkové ulici v HSM. 
27.8. v 17.50 hod. Hašení požáru lesní hrabanky. Polesí SLŠ – Voletiny. Škoda žádná. 



30.8. v 9.35 hod. Hašení požáru papíru v kontejneru v ulici V. Nováka na Dolním Předměstí. 
Škoda žádná. 
31.8. v 11.10 hod. Hašení požáru osobního automobilu. Ulice Kopretinová HSM. Přímá škoda 
2000 Kč, uchráněná hodnota 3000 Kč. 
8.9. v 17.45 hod. Hašení požáru balíku slámy na poli ve Volanově. Škoda žádná. 
10.9. v 19.50 hod. Hašení požáru osobního auta v Akátové ulici. Přímá škoda 1000 Kč, 
uchráněná hodnota 25000 Kč. 
14.9. ve 20.20 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v kontejneru ve Vodní ulici. Škoda 
žádná. 
20.9. v 10.05 hod. Hašení požáru komun. Odpadu v kontejneru v Žižkově ulici. Škoda žádná. 
21.9. v 19.05 hod. Hašení požáru nepovolené skládky, Horská ulice Dolní Staré Město. Škoda 
žádná. 
10.10 v 17.30 hod. Hašení požáru vyřazeného vzduchotechnického potrubí v býv. provozovně 
Texlenu v Libči. Nechráněná hodnota 1,000.000 Kč. 
2.11. v 17.15 hod. Hašení požáru hromady klestí Na Lukách, Dolní Předměstí. Škoda žádná. 
11.11.ve 20.05 hod. Hašení požáru plastového kontejneru na Lipovém náměstí v Poříčí. Přímá 
škoda 4.000 Kč, uchráněná hodnota 7.000 Kč. 
17.11. v 16.45 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v kontejneru v ulici Tkalcovská. 
Škoda žádná. 
20.11. v 13.25 hod. Hašení požáru komunálního odpadu v nákladním vozidle. Bojiště. Škoda 
žádná. 
9.12. ve 14.00 hod. Provedení průzkumu. Procházkova ulice, odpadkový koš. Přímá škoda 
500 Kč. 
13.12. v 7.45 hod. Požár brzdového obložení předního kola linkového autobusu. Silnice 
Krkonošská, HSM. Přímá škoda 10.000 Kč. Uchráněná hodnota 1 mil. 
13.12. ve 12.25 hod. Hašení požáru spečků v pekařské peci v Zahradní ulici, Dolní Staré 
Město. 
 
 S účastí jednotky PO bylo likvidováno 36 požárů – uchráněno 28,829.000 Kč,  
3 požáry bez účasti PO jednotky – uchráněná hodnota 1,350.000 Kč. Při dopravní nehodě 
asistence v 39 případech, při živelné pohromě v 15 případech, při únikové nebezpečné látky 
ve 4 případech, při technických haváriích 135x, při planém poplachu 16x. 
 Nejčastěji hořelo na Dolním Předměstí (7x) a v HSM (6x). Největší přímá škoda 
v Babí (700.000 Kč). Největší uchráněná hodnota na Horním Předměstí (25,300.000). 
Největší počet požárů v červnu (5x), v srpnu (6x), v září (6x). 
 Na okrese Trutnov bylo v roce 2002 zaznamenáno 187 požárů s přímou škodou 
6 424,50 Kč (v tisících). Pokud jde o příčiny: Neobjasněno, v šetření 2. Dále nešetřeno 63. 
Úmysl – pachatel zjištěn 1. Pachatel nezjištěn 12. Děti do 15 let 11. Z nedbalosti způsobeno 
47 požárů. Závady v topidlech (komíny) 8. Technické a jiné závady 36. Samovznícení 2. 
Manipulace s hořl. látkami 5 požárů. 
 
Požární řád města Trutnova 
 
 Požární řád města Trutnova vydalo jako obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 
zastupitelstvo města 30. září. Stanoví se jím podmínky k zabezpečení požární ochrany  
při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a některé podmínky požární bezpečnosti 
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 
 Požární ochranu v Trutnově zajišťuje nepřetržitě stanice Hasičského záchranného 
sboru kraje se sídlem v Poříčí ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů v HSM – 
tvoří ji dvě družstva ve složení 1+5 se dvěma vozidly. 



 Zdrojem vody pro hašení požárů jsou hydranty, řeka Úpa, potoky, vodní nádrže  
(je jich 6), městské koupaliště. Ohlašovna požárů je v operačním středisku HZS v Trutnově, 
Náchodská 475, dále v Babí, Lhotě, Oblanově, Novém Rokytníku a Studenci. (Účinnosti 
nabývá vyhláška od 1.1.2003.) 
 
Klub důchodců 
 
 Posláním Klubu důchodců jako občanského sdružení důchodců města Trutnova je 
vyplňovat jejich volný čas různými společensko-kulturními aktivitami. Jejich základní formou 
je jejich pravidelné setkávání každé úterý a čtvrtek při kávě a hudební produkci několika 
členů klubu. Při besedách se účastníci seskupují do zájmových kroužků (hraní karet, kulečník, 
výměna zkušeností ze života apod.). Ani letos se nezapomínalo připomenout si Mezinárodní 
den žen, Den matek, Svatého Valentýna, na životní jubilea členů KD. Taneční zábavy už 
nejsou v takové oblibě minulých let. Klesá i zájem o společenský život, o kulturní dění. 
 Zájezd za kulturně-historickými památkami uskutečnil v roce 2002 KD jen jeden –  
na zámek v Náchodě a v Ratibořicích. Příčina malý zájem. 
 Činnost KD, který měl k 31.12.2002 celkem 84 členů, zajišťoval pětičlenný výbor. 
Nově zvolený 19.12. na výroční členské schůzi nedoznal žádných změn. 
 Hospodaření KD v roce 2002 skončilo menší ztrátou – pokryta z prostředků minulých 
let. Plynulý chod KD pomáhá kromě členských příspěvků zajišťovat MěÚ v Trutnově 
příspěvkem 5 000 Kč. Důchodci jsou za to městu vděčni. (I za možnost stravování v jídelně 
KD.) 
 
Bytové oddělení MěÚ 
 
 Podle vyhlášky č. 2/1999 o postupu při pronájmu obecních bytů bylo v roce 2002 
přiděleno 105 bytů – z toho 9 náhradních, 23 v domech pečovatelské služby, 47 na základě 
výběrového řízení, 11 sociálních, 2 služební. Devět bytů se prodalo v rámci privatizace celého 
objektu z důvodu časové tísně, kdy nebylo možné stihnout obsazení bytu, jeden byt byl 
vrácen v restituci v rámci celého objektu, dva byty byly přiděleny mimořádně a jeden byt byl 
zapůjčen. 
 V roce 2002 bylo ve výběrovém řízení zveřejněno 55 bytů (při dražbách). U většiny 
z nich byly už uzavřeny nájemní smlouvy s měsíčním nájemným – u deseti z nich byl zatím 
byt neobsazen. 
 Na rok 2003 byl sestaven pořadník na sociální byty a na náhradní byty. 
 Ve 23 případech byla v roce 2002 podána žaloba k soudu na výkon rozhodnutí  
pro dluhy na nájmu. Na základě pravomocných rozsudků soudu došlo v tomto roce 
k přestěhování 23 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 Vlčická 34. Výměna bytu byla povolena v 10 případech, podnájmů 20. 
 
Odvodní a přezkumné řízení 
 
 Odvodní a přezkumné řízení proběhlo v roce 2002 ve dvou termínech: na jaře  
od dubna do 28. května se ho zúčastnilo 957 povolaných, k přezkoušení 117. V podzimním 
termínu od 16. září do 30. října přišlo k odvodnímu řízení 564 povolanců, k přezkoušení 49. 
 Od ledna 2003 dojde k reorganizaci současného uspořádání Armády ČR, které 
respektuje nové územní státoprávní uspořádání. 
 Tyto změny přinesou mimo jiné také reorganizaci okresních vojenských správ – budou 
převážně rušeny. V Královéhradeckém kraji zůstane Územní vojenská správa jen v Hradci 



Králové a v Jičíně – ta bude i nástupnickou organizací pro Trutnov, kde se správa bude zcela 
rušit. Do Jičína přejde jen minimum zaměstnanců. 
 V Trutnově dostane výpověď na 20 pracovníků. „Většina z nich přejde do civilu  
a bude si muset sama najít zaměstnání,“ uvedl plk. Miroslav Pejšek z Okresní vojenské správy 
v Trutnově. 
 
Středisko česko-něm. porozumění 
 
 Středisko česko-německého porozumění v Trutnově mělo v roce 2002 643 členů.  
Svou činnost od 12.10.2001 do 18.10.2002 bilancovalo na výroční schůzi za účasti 231 členů 
a 5 hostů v Národním domě. Z pozvaných hostů přišel jen starosta Trutnova Mgr. Adamec – 
ostatní se omluvili. 
 Jaký byl program VČS? Zahájení p. Wiesner v obou jazycích. Řízení jednání  
p. Patzelt. Aby Společnost česko-německého porozumění Trutnov-Krkonoše měla 
perspektivu, musí být atraktivní pro mladé lidi. Jak uvedl představitel společnosti Gűnter 
Fiedler, mezi novými členy se objevuje už více mladých lidí, především studenti. „Pořádáme 
pro členy tři kurzy výuky německého jazyka, odstupňované podle znalostí. Studenti vítají 
možnost vylepšit si jazykové znalosti včetně konverzace. Vědí, že dobrá znalost jazyka jim 
v budoucnu usnadní nejen cestování, ale i případné hledání práce v západních zemích  
po vstupu ČR do Unie.“ 
 Nabídka cestování je značná. Pracovnice střediska organizovala mj. osmidenní 
poznávací zájezd do rakouských Alp, dále do některých míst jižních Čech a jižního Bavorska. 
Jiný zájezd směřoval na Krétu. (Na tyto akce přispívá společnost z výtěžků každoročně 
pořádané humanitární akce, která probíhá ve výstavní síni MěÚ). Příspěvek na zájezd činil 
1000 Kč. 
 Společnost se angažuje např. i při opravách památek, rozvíjí publikační činnost, podílí 
se na překladech textů různých vydávaných publikací, spolupracuje s městskou galerií  
a muzeem. Tomu přispěje na připravovaný katalog o německých výtvarných umělcích 
v oblasti Krkonoš. 
 Starosta Mgr. Adamec hovořil ve svém příspěvku o soužití Čechů a Němců,  
o partnerských vztazích s Lohfeldenem. 
 Kancelář střediska je otevřena v úterý až pátek. Návštěvníkům je k dispozici knihovna 
většinou s vlastivědnou literaturou. 
VČS byla uzavřena posezením při večeři, hudbě a tanci do 23.00 hodin. 
 
Civilní služba 
 
 Civilní službu je povinen vykonat občan, který z důvodu svědomí nebo náboženského 
vyznání odmítne vykonat základní (náhradní) vojenskou službu. Ta je o polovinu delší než 
ZVS, tzn. 18 měsíců. CS se vykonává formou pomocných prací v organizacích státu a  
u nevýdělečných nestátních právnických osob, zejména ve zdravotnictví, sociálních službách, 
školství a při ochraně životního prostředí, následcích živelných pohrom a jiných obecně 
prospěšných činnostech. 
 Reforma veřejné správy ukončila k 31.12.2002 činnost okresních úřadů. Agenda CS 
okresu Trutnov byla rozdělena na obce s rozšířenou působností. Od 1.1.2003 jsou to města 
Trutnov, Dvůr Králové a Vrchlabí. Občané povinni civ. službou jsou rozděleni podle místa 
trvalého bydliště na pověřené obce. 
 Občanů povinných vykonat CS bylo v evidenci OkÚ k 31.12.2002 evidováno 597. 
V průběhu roku 2002 odepřelo výkon ZVS 147 odvedenců, kteří byli převedeni z evidence 
Územní vojenské správy do evidence OkÚ Trutnov. 



 K vykazovanému datu vykonávalo CS 184 občanů v těchto oblastech: 130  
ve zdravotnictví, 9 v sociálních službách, 9 v ochraně životního prostředí, 36 při obecně 
prospěšných pracích. Výkon CS ukončilo 115 občanů, 121 jich výkon CS nastoupilo. 
 V roce 2002 se u občanů vykonávajících CS zvýšilo k 1.3.2002 služné ze 450  
na 500 Kč, stravné k 1.6. ze 77.80 Kč na 83.60 Kč, k 1.11. se zvýšil příplatek k finanční 
náhradě za nedodanou stravu z 58 Kč na 60 Kč. Finanční náležitosti hradí občanovi 
organizace, v níž vykonává CS. Tato organizace je povinna proplácet i jízdné mimo hromadné 
dopravy do místa trvalého bydliště v případě, že není schopna zajistit těmto občanům 
ubytování. 
 Nárok na dovolenou při výkonu CS je 21 dnů za 9 měsíců služby. Dovolenou lze 
čerpat při splnění nejméně tří měsíců CS, při čemž za každé tři měsíce lze čerpat její 
poměrnou část. Řádní dovolená se přerušuje, je-li občan v době dovolené uznán práce 
neschopným. Do délky dovolené se počítají soboty, neděle a státní svátky. Při výkonu CS  
za vojenská cvičení se řádná dovolená neposkytuje. Občanům lze při výkonu CS udělit  
při závažných důvodech zvláštní dovolenou. 
 Odpovědnost občana v CS za škodu způsobenou organizaci a odpovědnost organizace 
za škodu způsobenou občanovi v CS upravují obecně závazné předpisy ve stejném rozsahu, 
jako je upravena odpovědnost mezi vojáky ZVS a vojenskou správou. 
 CS je v okrese Trutnov vykonávána především v těchto organizacích: nemocnice, 
domovy důchodců, domovy dětí a mládeže, obecní a městské úřady, občanská sdružení, školy 
(střední, základní, speciální, zvláštní a pomocné), sportovní a kulturní zařízení. 
 Pracovníkem v oblasti CS je na MěÚ Trutnov (od 1.1.2003) Bohumil Sokol. 
 
Kriminalita, veřejný pořádek 
 
 Vývoj kriminality, stav veřejného pořádku a dopravy v teritoriu okresu Trutnov v roce 
2002. 
 Na okrese je trvale a dlouhodobě žijících 120.431 obyvatel. V roce 2002 bylo zjištěno 
3 296 trestných činů (+ 293 nárůst ve srovnání s rokem 2001, tj. +9,8%). Na 10.000 obyvatel 
274 (+24) trestných činů. Objasněno celkem 1 565 trestných činů (- 182 pokles, tj. 10,4%), 
objasněnost 47,5% (tj. – 10,7%). 
 Mezi hlavní faktory kriminogenní patří zejména kriminalita mládeže, legální  
a nelegální migrace, drogy. K dalším faktorům lze zařadit turistický charakter regionu, 
nezaměstnanost a pracovní migraci. 
 Specifikem okresu Trutnov jsou letní hudební festivaly, na které policie reaguje 
bezpečnostními opatřeními, které mají preventivní dopad v celé oblasti (napadení) nasazení  
a jsou občany pozitivně přijímána. Bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu pohybu  
po komunikacích jsou vyhlašovány na základě analýzy bezpečnostní situace a jsou 
zaměřovány na konkrétní problematiky. 
 V roce 2002 byl zaznamenán nárůst zjištěných přestupků. Nejvýrazněji u majetkových 
přestupků v souvislosti s novelizací trestně právních norem. 
 Zaznamenáno bylo několik případů sprejerství. Divácké násilí se v regionu 
 neprojevuje. 
 
 Nejvýznamnější skupinou pachatelů trestné činnosti zůstávají recidivisté – u této 
kategorie však nebyl zaznamenán významný posun. 
 Cizinci se podílejí na nápadu trestné činnosti významněji zejména u závažné trestné 
činnosti. Nejvyšší podíl mají občané Polska. Následuje Ukrajina a Spolková republika 
Německo. 



 Z ostatních statisticky významných skupin třeba upozornit na kriminalitu osob, 
pocházejících z romského etnika. Je patrný posun do nižších věkových kategorií. 
 Trestná činnost mládeže činí asi jednu třetinu z celkového počtu zjištěných pachatelů. 
Pachatelé z řad mladistvých a nezletilých jsou zejména v oblasti drogové kriminality, krádeží 
věcí z motorových vozidel, násilné a uliční kriminality. Do této oblasti je třeba zapojit více 
preventivních aktivit v součinnosti se školstvím, zdravotnictvím a státní správou. Legislativní 
mezery jsou spatřovány v odpovědnosti rodičů. Velmi negativní je vliv masmedií. 
 Vzhledem k zavedení vízové povinnosti s některými státy je nelegální migrace 
minimální – tato záležitost je řešena v součinnosti s útvary cizinecké a pohraniční policie. 
 
 Na teritoriu okres Trutnov se problematika oblasti drog projevuje především  
v distribuci drog a jiných omamných látek. Došlo k rozšíření této oblasti více ke školám. 
Změnou organizační struktury zajištění této problematiky byl zaznamenán pozitivní posun  
ve vzájemné spolupráci mezi teritoriálními policejními orgány a liniově řízenými složkami. 
Byl zaznamenán nárůst v oblasti trestných činů na 16 (+6) a v oblasti přestupků 31 (+5). 
 
 V oblasti kriminality s extremistickým podtextem nebyl zaznamenán výraznější posun, 
pouze poklesla závažnost jednotlivých trestných činů Struktura této delikvence se nezměnila. 
Patří sem i jednání směřující k potlačení práv a svobod občanů, které bylo posouzeno  
pro nepatrný stupeň společenské nebezpečnosti jako přestupek. K tomu je zaměřena i činnost 
policistů – nenechat bez povšimnutí žádný náznak takového jednání a řešit i delikty, které  
po materiální a formální stránce nedosahují stupně trestného činu. 
 
 Majetková kriminalita zůstala i v roce 2002 nejrozšířenějším druhem trestné činnosti. 
U trestných činů krádeží vloupáním zaznamenal okres Trutnov jeden z nejvyšších počtů 
v rámci Východočeského kraje (755, +82), s poklesem počtu objasněných (199, -68). 
Struktura této kriminality se nemění oproti předcházejícímu období. Převažují krádeže 
vloupáním do rekreačních objektů, krádeže věcí z motorových vozidel, vloupání do restaurací 
a drobných provozoven (prodejny, dílny), převážně v teritoriu jižní části okresu (OOP Dvůr 
Králové) a na území okresního města. 
 Počet odcizených motorových vozidel je vyšší než v předchozím roce (119, +16). Tato 
forma trestné činnosti je pro okres Trutnov specifická vzhledem k tomu, že zde dochází  
k velké koncentraci turistů, převážně zahraničních. V této oblasti bylo přijato opatření 
prevence, které je založeno na intenzivním výkonu služby, a to zejména na příjezdových 
komunikacích do rekreačních středisek. 
 Hospodářská kriminalita zaznamenala v rámci OR PČR Trutnov zvýšený počet 
trestných činů na 541 (+208, + 62%), při čemž jsou v tomto počtu zahrnuty i případy 
prověřovaných trestních věcí. Hospodářská trestná činnost se přesunula do oblasti finančních 
machinací, daňových úniků a zejména zneužívání bezhotovostních platebních instrumentů. 
Činnost policejních orgánů v této oblasti je podstatně ovlivněna prošetřováním trestních 
oznámení různých subjektů. 
 Násilná kriminalita vykazuje nárůst o 20 případů (+8,2%). V průběhu roku 2002 
nebyly zaznamenány dokonané trestné činy vraždy. U trestných činů loupeží a vydírání byla 
většina z nich spáchána se zbraní, při čemž stoupá brutalita pachatelů. 
 Byl zaznamenán nárůst loupeží (+ 10, + 76,9%). V roce 2002 proběhla rozsáhlá 
realizace pachatelů loupežných přepadení benzínových čerpacích stanic v rámci Vč kraje. 
Bylo řešeno několik případů vydírání podnikatelů, z nichž nejzávažnější si vyžádaly rozsáhlá 
opatření v součinnosti s dalšími policejními složkami. 
 Pokud jde o mravnostní kriminalitu, jedná se hlavně o případy pohlavního zneužívání 
nezletilých, týrání svěřených osob a ohrožování mravní výchovy. Byl zaznamenán nárůst  



o 11 případů (+61,1%). Prostituce není ve větší míře organizována. 
 Závažným problémem ostatní kriminality se jeví činnost podnikatelů, kteří se zabývají 
výkupem věcí v bazarech a zatajují osoby, od kterých věci koupili a nevedou evidenci těchto 
věcí. 
 V oblasti kriminality životního prostředí apod. nebyl zaznamenán žádný případ. 
 
 Bezpečnost silničního provozu: V roce 2002 bylo zaznamenáno celkem 1995 
dopravních nehod (- 21, - 1,04%). Zvýšil se ale podstatně počet osob usmrcených  
na 25 (+5, + 25%), ostatní následky jsou nižší. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod 
zůstávají rychlost jízdy, nedání přednosti, nedodržování bezpečné vzdálenosti a alkohol  
198 (+54, + 21,2%). Počet zjištěných přestupků zůstal na stejné úrovni. Zvýšil se počet 
účastníků DN na přechodech pro chodce. Jako problém se jeví slabší úroveň správních 
orgánů. Velmi negativně je hodnocena možnost zadržet řidičský průkaz orgánem policie. 
 
 Jedním z hlavních úkolů v roce 2002 bylo vytvoření společné služby kriminální 
policie a vyšetřování. Na okrese Trutnov to proběhlo bez problémů. 
 Pokles objasněnosti v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 je zapříčiněn především 
změnou trestního zákona a trestního řádu k 1.1.2002 a změnou metodiky vykazování trestních 
věcí před zahájením trestního stíhání. Změnou škodního limitu pro rozlišení trestného činu  
(ze 2000 na 5000 Kč) došlo ke zvýšení počtu případů, které jsou posuzovány jako přestupek. 
 Z hlediska dlouhodobého vývoje kriminality nedošlo k výraznějšímu postupu. 
Bezpečnostní situace měla v průběhu roku 2002 plynulý vývoj a nebylo třeba nasadit zvýšené 
množství policistů k zajištění veřejného pořádku vyjma plánovaných akcí v letní a zimní 
sezóně. V otázce kriminality byl zaznamenán kvalitativní posun kupředu v profesionalitě 
páchaných trestných činů a rovněž nárůst počtu pachatelů z řad mladistvých. S tím se policie 
vyrovnávala zkvalitňováním vlastní práce, zejména dokumentací na místě činu a okamžitým 
soustředěním sil k šetření zejména závažných skutků. Vytýčená bezpečnostní rizika našeho 
regionu se nemění 
 
Kriminalita podle druhů 
 
 Kriminalita podle druhů za období 1.1.2002 – 31.12.2002, jak ji vykázalo Okresní 
ředitelství Trutnov. 
Celková – zjištěno 3 296 (na okrese), 1 107 (obvod Trutnov), objasněno 1 565,  
TU 573 (51,76%). 
Obecná – zjištěno 2 415, TU 723, objasněno 58 (70,73%). 
Mravnostní – zjištěno 29, TU 13, objasněno 26, TU 11 (84,62%). 
Majetková – zjištěno 1 936, TU 555, objasněno 582, TU 179 (32,25%). 
Krádeže vloupáním – zjištěno 755, TU 180, objasněno 199, TU 49 (27,22%). 
Krádeže prosté – zjištěno 1 010, TU 311, objasněno 297, TU 99 (31,83%). 
Ostatní – zjištěno 184, TU 73, objasněno 144, TU 56 (76,71%). 
Hospodářská – zjištěno 541, TU 264, objasněno 350, TU 174 (65,91%). 
Zbývající – zjištěno 340, TU 120, objasněno 277, TU 95 (79,17%). 
 
Dopravní nehodovost 
 
 Vyhodnocení dopravní nehodovosti za rok 2002 (porovnání s rokem 2001): 
Celkový počet nehod 1995 (-21). Následky: úmrtí 25 (5), těžká zranění 113 (2), lehká zranění 
309 (-75), škoda na vozidlech 77 780 000 Kč (- 30 734 000 Kč), jiná škoda 778 000 Kč  
(- 2 992 000 Kč), celková škoda 78 558 000 Kč (- 33 726 000 Kč), pokuty 1 327 900 Kč  



(- 162 400 Kč), alkohol 198 (54), pachatelé DN 1824 (-65), účastníci do 15 let 35 (-20), malé 
dopravní nehody 251 (-423), velké dopravní nehody 1744 (402). 
 Nehody podle lokality: nehody v obci 1520 (20), nehody mimo obec 475 (-41), 
nehody mimo okres 3 (-6). 
 Rozbor příčin dopravních nehod: nezaviněné řidičem 99 (-16), rychlost 505 (3), 
předjíždění 70 (2), přednost 240 (-29), způsob jízdy 1077 (26), technická závada 4 (-6). 
 Podle druhu komunikace: dálnice 0, silnice 1. třídy 468 (-59), silnice 2. třídy  
418 (-31), silnice 3. třídy 320 (1), místní komunikace 551 (-13), ÚK polní a lesní cesty  
40 (15), ÚK parkoviště aj. 198 (72). 
 Podle zavinění nehody: řidičem motorového vozidla 1851 (13), řidičem nemotorového 
vozidla 43 (-6), chodcem 15 (-14), domácím zvířetem, lesní zvěří 54 (-13), jiným účastníkem 
3 (-1), závadou komunikace 17 (2), technickou závadou vozidla 3 (-5), vlivem jiného zavinění 
9 (5). 

Alkohol: u viníka nehody 172 (35), u řidiče 179 (50), u chodce 4 (1), u cyklisty  
10 (185). 

 
Program prevence kriminality 
 

Preventivní činnost PČR je zaměřována především včetně prevence v oblasti drogové 
scény. Je ale zaměřena i na starší občany. Velmi dobrá je spolupráce s orgány preventivních 
aktivit MěÚ Trutnov. 

Preventivní činnost probíhá zejména prostřednictvím preventivně-informační skupiny. 
Jedná se zejména o oslovení cílových skupin, těžiště práce je při přednáškách na základních  
a středních školách. Ze strany občanů je odezva dobrá, hlavně z Klubu seniorů. Od občanů je 
odezva individuální v návaznosti na to, zda byl občan sankciován nebo zda se jedná  
o poškozeného. Prevence by měla být zaměřena i na zvýšení důvěry občanů v policii. 

 
Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2002 schválilo ZM 25. června 

2002. 
Pro letošní rok byla na MV ČR v řádném termínu podána žádost o poskytnutí státní 

dotace. Součástí žádosti bylo 7 dílčích projektů, kde tvorba koncepce projektů vycházela  
ze dvou základních společenských požadavků: a) z požadavků MV ČR, b) z požadavků  
a potřeb města. 

Z předložených projektů byly podpořeny formou státní dotace čtyři projekty – 
„Městská policie slouží občanům,“ „Každá škola má svého strážníka,“ instalace variabilní 
horolezecké stěny v ZŠ Komenského, marketingová komunikace. Na základě rozhodnutí 
komise byla schválena dotace v celkové výši 323.500 Kč. 
 Dále byl podán projekt „Učíme se spolu žít“ a žádost o poskytnutí grantu na Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje. Výše požadované dotace činila 98.000 Kč. Krajský úřad tuto 
žádost o dotaci v plné výši předběžně schválil. Celkem bylo získáno 421.500 Kč. 
  
Program prevence kriminality na místní úrovni 
 
 Na základě celkového hodnocení byly stanoveny priority pro rok 2002. Pokračovat  
na úseku primární prevence kriminality v trendu, který byl v loňském roce zahájen se 
zaměřením na prevenci všech sociálně patologických jevů i integraci romské komunity, 
využitím následujících metod a prostředků: komunikace se školami, dětmi a rodiči, 
medializace, rozšíření vzdělávací, sportovní i kulturní nabídky, zaměření se na vztahy mezi 
dětmi, atmosféru a image jednotlivých škol, právní povědomí učitelů i žáků, nácvik 
pozitivních dovedností, kritického hodnocení a sebehodnocení. 



 Program prevence kriminality vyjadřuje celkový přístup města k problematice 
životního stylu mladé generace, je dokladem vážného zájmu města Trutnova se touto 
společenskou problematikou zabývat i v následujících letech. (Návrh na usnesení ZM 
zpracovala PaedDr. A. Kmeťová z komunálního odboru MěÚ.) 
 
 Hodnocení programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2002 zahrnovalo: 
I.Obecné podmínky (město, realizované projekty – 15, celkové náklady ve výši 1,217.956 Kč, 
bezpečnostní rizika (kriminalita mládeže 1098, dopravní přestupky 1995 aj., další sociální 
ukazatele (nezaměstnanost 9,28%, počet osob, kterým byly obcí vypláceny sociální dávky 
2738, velikost populace ve věku 15-19 let 1595). 
II.Organizace práce na místní úrovni v oblasti prevence kriminality (komise pro prevenci 
kriminality-odbor OSVŠZ, Městská policie, Policie ČR, OHS, PPP, KOM, TJ Loko, Kluby 
dětí), součinnost zainteresovaných subjektů v oblasti prevence kriminality – formy spolupráce 
při realizaci preventivních aktivit ve městě (kromě uvedených rozpočtové a příspěvkové 
organizace města, charitní a církevní organizace, zdravotnická a sportovní zařízení), 
strategické plánování preventivních aktivit – střednědobá strategie prevence kriminality  
(3-5 let), přijatá zastupitelstvem. Preventivní program zaměřit: 1) na krádeže ve školách  
a v supermarketech, 2) na záškoláctví a vandalismus, 3) na násilí ve školách, na šikanování,  
4) na migraci drogy, integraci mezi středoškoláky, 5) na integrační programy pro národnostní 
menšiny. Stanovené priority (cíle) 1) vrátit školám autoritu, 2) otevřeně komunikovat  
o závažných výchovných problémech škol, 3) pracovat s problémovými formou víkendových 
programů, 4) zapojit žáky, kteří jsou ve třídách oblíbeni a mají přirozenou autoritu, 5) doplnit 
vzdělání pedagogů o oblast sociálně patologických jevů. 
Stanovené cíle (priority) – zhodnocení plnění: 
1)šikana na školách – tento úkol byl vážně začleněn do výchovného programu jednotlivých 
škol – plnění rozvrženo na celý školní rok a prolínal se všemi aktivitami ve škole 
2)krádeže na školách – jejich počet klesl 
3)krádeže v supermarketech – nepodařilo se omezit, jejich počet roste 
4)dopravní situace ve městě – počet dopravních nehod klesl, ale zvýšil se počet usmrcených, 
zvýšil se počet dopravních nehod na přechodech vinou chodců i řidičů 
5)vandalismus – ojedinělé případy bývají většinou spojeny s hudebními festivaly. 
 Formy komunikace mezi zainteresovanými subjekty a veřejností v oblasti prevence 
kriminality: Prostřednictvím manažera (schůzky s výchovnými poradci škol), prostřednictvím 
médií, sport. soutěží, kulturních programů aj.) 
 Na sociální a obligatorní projekty (horolezecká stěna, cyklist. soutěž o Pohár MěÚ 
s ukázkou integrovaného záchranného systému, letní tábor s příslušníky PČR, inf. brožura, 
marketingová komunikace, Den dětí, víkendové turnaje, sport. soutěže) vynaloženo  
580.281 Kč. 
 Na situační projekty (kamerový bod Chodská, zabezpečení „Bota,“ digitální 
fotoaparát, neprůstřelné vesty aj.) vynaloženo 637.675 Kč. 
 
 Analytický rozbor trestné činnosti v okrese Trutnov zpracovala PaedDr. Kmeťová, 
manažerka prevence kriminality, se kryje s uvedenou zprávou Policie ČR. 
 Pokud jde o kriminalitu mládeže, činí trestná činnost mládeže jednu třetinu 
z celkového počtu zjištěných pachatelů. Platí to zejména v oblasti drogové kriminality, 
krádeží věcí z motorových vozidel, násilné a uliční kriminality. Právě v těchto oblastech třeba 
maximálně využít všechny dané možnosti prevence a preventivních aktivit v součinnosti  
se školstvím, zdravotnictvím a státní správou. Legislativní mezery jsou spatřovány 
v odpovědnosti rodičů – tento fakt byl diskutován i s pracovníky sociálních referátů a řediteli 



jednotlivých škol. Stávající zákon o rodině a SPO nedává v podstatě žádnou možnost určité 
represe při zanedbání výchovné složky v péči o děti. 
 
Domov důchodců 
 
 Domov důchodců v roce 2002: 
Kapacita zařízení 36 osob, počet zaměstnanců (fyzicky) 19, věkový průměr pečovaných  
83,2 let, počet zemřelých 19, počet přijatých 17, jedna obyvatelka přešla na vlastní žádost  
do DPS, počet nevyřízených žádostí 57. Nejmladší obyvatel DD je  muž ve věku 63 let, 
nejstarší obyvatel DD je žena ve věku 101 let. 
 V roce 2002 byla provedena už nutná větší oprava výtahu. Odstranila se jeho 
nespolehlivost (komplikovalo to hodně činnost). Došlo také na doplnění některých pokojů 
drobným nábytkem a různými bytovými doplňky. Ubytovací prostory dále nabyly  
na útulnosti, mají charakter domácího prostředí. Pro ležící obyvatele DD byly zakoupeny čtyři 
(zatím) elektricky zvedané postele. (Toto zařízení značně usnadní práci zdravotnickému 
personálu při vykonávání ošetřovatelských úkonů.) 
 
 Pokud jde o činnost obyvatel DD? Rehabilitační pracovnice provádí pravidelně s nimi 
kondiční cvičení a muzikoterapii. Nákupem klávesového hudebního nástroje dostali obyvatelé 
DD možnost pod vedením rehabilitační pracovnice si zahrát oblíbené jednotlivé melodie  
(i zazpívat). 
 Pravidelným čtením denního tisku a oblíbených časopisů udržuje sociální pracovnice 
celkový přehled obyvatel o událostech doma i ve světě. 
 Také v roce 2002 přicházeli mezi obyvatele DD mladí lidé a děti s pěkným 
programem (studentky SZŠ, žáci ZŠ R. Frimla, děti mateřské školy Novodvorská). 
 Oblíbené byly akce s hudbou a tancem. Pěkně pobavil hrou na harmoniku a zpěvem 
pan Mimra. Brněnská skupina Kondor se představila lidovými písněmi z Moravy. Hašlerovy 
písničky, které zpíval pan Skalník v dobovém kostýmu, měly u obyvatel domova velký 
úspěch stejně jako vystoupení imitátora krále komiků Vlasty Buriana, který proložil hudební 
vystoupení trutnovské zábavné agentury Vosa. Všechny takové akce bývaly spojené s malým 
občerstvením – na jeho přípravě se ochotně podílejí obyvatelé DD. 
 Pohybové zlepšení, sport v rozumné míře, umožnilo i nakoupení rotopedu (využíván 
pod dohledem rehabilitační sestry). V létě se pořádaly už tradičně turnaje v ruských kuželkách 
a šipkách, v zimě převládají společenské hry.. Podle možnosti jsou navštěvovány i výstavy  
a koncerty. 
 Obyvatelé DD nijak nežijí stranou veřejného dění – v září přispěli finanční sbírkou 
postiženým povodní – jejich zástupci ji osobně donesli do pokladničky na MěÚ. 
 

                                       
 



 V listopadu proběhla v DD malá, ale pěkná rodinná slavnost. Požehnaného věku  
se dožila paní Anna Ludwigová – 101 let. Obyvatelé DD za součinnosti pracovníků DD pro ni 
připravili pásmo písniček. Blahopřát jubilantce přišli i představitelé města v čele se starostou 
Adamcem. 

Všichni pracovníci DD (vede ho obětavě ředitelka Irena Vondráčková) se snaží, aby  
se tady důchodců cítili jako doma. „Velkým kladem pro spoustu rodin je, že domov je 
umístěn v centru města a jeho obyvatelé jsou Trutnováci. Proto je bez problémů mohou 
příbuzní navštěvovat. Řada z nich tak využívá možnosti každodenních kontaktů,“ uvádí 
ředitelka. V DD není člověk, aby za ním nikdo během roku nepřišel. Mnozí příbuzní si berou 
dědečky a babičky domů na svátky nebo na odpoledne. 

Domov důchodců nemá vlastní stravovací provoz. Celodenní, celoroční a dietní 
stravování obyvatel je zajištěno odběrem stravy ze Státní oblastní nemocnice v Trutnově  
na základě smlouvy. 31. ledna 2002 odsouhlasila RM výši stravovací jednotky, která se  
od 1.2. zvyšuje u stravy normální na 55 Kč (o 5 Kč) a u diety diabetické na 58 Kč (o 3 Kč). 

Zároveň dochází k úpravě osobních a věcných nákladů na osobu a den na  53 Kč  
( 4 Kč), měsíčních nákladů na dopravu na 3 330 Kč (o 305 Kč), které se včetně stravovacích 
jednotek od 1.4.2000 neměnily. 
 
KOM 
 
 KOM-Trutnov (Klub osamělých maminek) je občanské sdružení hájící práva a zájmy 
dětí z neúplných rodin. V našem městě ho vede Jana Hetflejšová. KOM je zaměřen na činnost 
pro pomoc neúplným rodinám – jsou jim zajišťovány finančně dostupné hlídací služby 
v bytech, poskytovány bezplatné právní, psychologické a logopedické porady, zřídil půjčovnu 
hraček a audiovizuálních pomůcek pro výuku cizích jazyků (angličtiny a němčiny), 
odborných časopisů pro ruční práce, organizuje víkendy s programem, letní pobyty dětí  
na táborech, výměnnou činnost mezi členkami KOM – jejich počet se pohybuje kolem sta. 
Členský poplatek na kalendářní rok činí v roce 2002 150 Kč, pro důchodce a ženy na MD  
50 Kč. KOM má své středisko v budově čp. 133 na Krakonošově náměstí 
 KOM vykonává svou záslužnou činnost již přes deset let. V poslední době nedostával 
žádnou dotaci ze strany státu a je zcela odkázán na sponzory a na městské úřady v Trutnově  
a v Úpici. Během deseti let se v KOM vystřídalo na 700 členů. V posledních letech, kdy krize 
v rodinách narůstají, přicházejí se svými problémy i muži-tátové pečující o děti. 
 Pro dvě desítky dětí pořádá KOM koncem srpna tábor na břehu rybníku Špinka  
u Červeného Kostelce (chatu Bořivoj zapůjčuje Tonava Úpice). Vzhledem k tíživé finanční 
situaci KOM byla cena letního tábora zvýšena na 1000 Kč. 
 
Rotary klub 
 
 Rotary je organizací vedoucích osobností z odborných a podnikatelských kruhů, kteří 
jsou připraveni poskytovat pomoc ostatním – humanitární služby, prosazují ve všech svých 
činnostech vysoké etické principy a přispívají k porozumění, důvěře a míru na celém světě. 
 Základním posláním Rotary je 1) pěstování přátelství jako hlavní příležitosti ke službě 
a vzájemné pomoci 2) dodržování vysokých etických zásad ve všech povoláních, uznávání 
prospěšnosti každého užitečného zaměstnání tak, aby ho každý rotarián využil jako 
příležitosti ke službě společnosti 3) rozvíjení ideálu služby a pomoci v osobním životě 
každého rotariána, v jeho zaměstnání i ve společenských vztazích 4) rozvíjení důvěry, 
směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím světového společenství všech, 
které sjednocuje ideál ochoty ke vzájemné službě a pomoci. 
 Rotary kluby připravují projekty, zaměřené na oblast zdraví, boje proti hladu,  



na ochranu životního prostředí, na pomoc při volbě povolání, na boj proti drogám, na pomoc 
starším spoluobčanům a mladým lidem. 
 Trutnovský Rotary klub se rozhodl přispět k boji proti dětské obrně. „I když právě 
v ČR bychom mohli konstatovat, že jako nemoc se dětská obrna už nevyskytuje, žije mezi 
námi asi patnáct tisíc lidí s různými následky onemocnění, které je postihlo již v dřívějších 
letech,“ zdůraznil jeden z členů klubu Petr Just. 
 V letním období se rotariáni setkávali s mladými lidmi, kteří navštívili ČR. 
Zprostředkovávají mj. i výměnné akce na delší dobu (Britanny z Utahu strávila v Podkrkonoší 
celý školní rok spolu s Japonkou Ryoko). 
 Již třetí benefiční koncert v listopadu se nesl ve znamení jazzu. Úspěšně vystoupil 
v Koncertní síni B. Martinů soubor Pražských jazzových sólistů se zpěvačkou Emingerovou. 
Výtěžek 35.000 Kč byl rozdělen mezi Speciální MŠ Na Struze a ve Voletinách a Stacionář  
na Kryblici. 
 
Roční výkaz o sociální péči a dávkách soc. zabezpečení 
 
 Sociální péče zahrnuje systém dávek a služeb určených občanům, kteří nejsou schopni 
zabezpečit své životní potřeby a péči o sebe v nezbytném rozsahu. Jsou fakultativní-
nenárokové a obligatorní-nárokové (dávka, na kterou vzniká nárok dnem, kdy je splněna 
poslední z podmínek pro nárok). Výkaz za rok 2002: 
 
A.Dávky pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené. Opakující se peněžitý příspěvek 
podmíněný soc. potřebností – 19 důchodců, neinvestiční výdaj 270 (v tisících). Z toho 
zvýšené náklady na dietní stravování 10 dospělých, 77 (tisíc) Kč. Zvýšené náklady) 
na domácnost z titulu mimořádných výhod 4 d, 25 tisíc. Zvýšené odůvodněné náklady 16 d, 
168 tisíc. 
 Příspěvek při péči o osobu blízkou – dospělou 124 d, 4 129 tisíc. Jednorázový peněžitý 
příspěvek podmíněný potřebností pro 21 d, 75 tisíc. Věcná pomoc podmíněná soc. potřebností 
2 d, 5 tisíc. Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdrav. stavem 11 d, 66 tisíc. 
Příspěvek na individ. dopravu 11 d, 66 tisíc. 
 Opakující se peněž. dávky podmíněné zdrav. stavem poskytnuty 552 dospělým  
a 6 nezaopatřeným dětem ve výši 1 052 tisíc. Z toho příspěvek na zvýšené náklady 539 
dospělým a 6 dětem 985 tisíc, příspěvek na úhradu za užívání garáže 2 dospělým 5 tisíc, 
příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa ve 2 případech 19 tisíc. 
 Příspěvek na provoz účastnické telefonní stanice 331 dospělým ve výši 570 tisíc. 
 Opakující se peněžitý příspěvek pro jednotlivce podmíněný sociální potřebností 
(nezaměstnaní) 957 poskytnutých dávek – neinv. výdaj 14 773 tisíc. 
 Jednorázový peněž. příspěvek pro jednotlivce podmíněný soc. potřebností  
56 dospělým ve výši 275 tisíc. 
 Věcná pomoc pro jednotlivce podmíněná soc. potřebností 72 dospělým ve výši  
119 tisíc. 
B.Evidence sociálně potřebných občanů: 1 099, z toho 52 žen. 
C.Služby pro staré občany. 
Klub důchodců (obecní), samostatná jídelna s kapacitou 500, využívaná 590 občany – 
neinvestiční výdaje 1 257 tisíc. 
 
D.Pečovatelská služba 
V obecním zařízení byla poskytována 482 občanům. Z toho 167 v domech s pečovatelskou 
službou. Dovážka obědů pro 209 občanů. Počet neuspokojených žadatelů o přidělení bytu 



v DPS 355. Pečovatelek z povolání bylo 18 (evid. počet přepočtený na plné úvazky). Počet 
řidičů automobilů pečovatelské služby 2. 
 
E.Domy s pečovatelskou službou 
Obecního typu je jich 5 s 211 byty a s 211 místy. Trvale v nich k 31.12.2002 žilo 229 osob. 
Ve dvou střediscích osobní hygieny využívalo tuto službu 15 osob, služeb čtyř prádelen  
63 osob. 
 Výše příjmů na úhradách za pečovat. službu činila k 31.12. 632 tisíc, výdaje  
za pečovatel. službu 5,525 tisíc. Počet návštěv soc. pracovníků 128. 
 
 V rámci pečovat. služby bylo v roce 2002 rozvezeno 44 903 obědů – z jídelny  
PS 40 731, z nemocnice 4 046 a z jídelny ČD 126. 
 V jídelně pro důchodce bylo uvařeno 68 529 obědů. Výběr jídla byl rozšířen  
ze 2 na 3 teplá jídla (denně). Cena oběda 29,- Kč, pro nedůchodce 35,- Kč. 
 V roce 2002 bylo přiděleno v DPS 25 bytů (Dělnická 10, Kryblická 7, Tichá 8). 
Příjmy celkem 9 128 411 Kč, z toho služby 707 295, stravné 1 988 810, dotace z MěÚ 
6 267 000, ostatní 165 306 Kč. Výdaje celkem 8 922 799 Kč. Počet všech pracovníků 27. 
(Ředitelkou pečovatelské služby je Jana Chlápková.) 
 
Rozvoj sociálních služeb 
 
 „Koncepci přípravy komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na úrovni města 
Trutnova, obce II. typu“ schválilo ZM 30. září. 
 Součástí přípravy ke zpracování komunitního plánu je i zjištění názoru veřejnosti  
na současný stav a úroveň zajištění sociálních služeb na území města Trutnova a zahrnutí 
potřeb všech potencionálních příjmů sociálních služeb. Vyplněním dotazníku (otištěn 
v Radničních listech v říjnu 2002) se mohou občané zapojit do tvorby tohoto společensky 
významného projektu. 
 Systém sociálních služeb zahrnuje základní služby, komplexy služeb, typologii služeb, 
délku trvání. 
 
SBD Trutnov 
 
 Stavební bytové družstvo vlastnilo k 31.12.2002 3 655 bytů, z toho v panelových 
domech 2 856. Počet domů ve vlastnictví družstva činí 125, z toho 62 panelových domů 
v lokalitě Trutnov, Úpice, Svoboda a Janské Lázně. Stejně jako v předcházejícím roce byly  
i letos předávány byty do vlastnictví – bylo jich předáno 92. Celkový počet vydaných bytů  
od roku 1995, kdy vstoupil v platnost zákon o vydávání bytů, je 136. V Trutnově byly 
předány do vlastnictví řadové domy v počtu osm v lokalitě Zahradní Město, čtyři řadové 
domy v Hajnici a šest řadových domů v lokalitě Horní Žďár. 
 V rámci údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů bylo vynaloženo 
19 086 167 Kč – v průměru na jeden byt 5 221 Kč. Mezi stěžejní akce roku 2002 lze počítat 
např. kompletní zateplení bytového objektu Pomněnková 434-438, do kterého bylo 
investováno téměř 3,5 mil. Kč, v Tiché ulici čp. 525-526 byla provedena oprava včetně nátěru 
oken za 8 051 161 Kč, byly odstraněny statické poruchy na objektu v ulici M. Pujmanové 
286-288 nákladem 313 000 Kč, v Trnkové 398 započata první etapa zateplení – náklad 
100.000 Kč, oprava říms a balkonů Slunečná 336-338 za 900 000 Kč. V průběhu roku byly 
dále opravovány vnitřní rozvody studené, teplé užitkové vody a kanalizace ve více objektech. 
Zanedbávána nebyla ani údržba výtahů a otopných soustav. Začaly se realizovat rozvody 
internetové sítě. 



Shromáždění delegátů se konalo 14. listopadu. Hodnotilo pětileté období činnosti SBD 
a mělo zvolit nové orgány družstva – představenstvo a kontrolní komisi. V přednesené zprávě 
bylo zvýrazněno uplatňování principu družstevnictví (svépomocí dostavěno 2x6 byt. jednotek 
v Poříčí), poskytování půjček samosprávám na odstranění havarijních vad panelové výstavby 
(např. Tovární 595-598 narušena statika atikových panelů, Křižíkova 551 „vyjíždějící“ panel 
v 8. podlaží aj.), na naplnění „Programu venkov“ (oprava střešních plášťů na venkovských 
samosprávách). Bylo konstatováno, že se nepodařilo vyřešit demolici komínového tělesa 
v Národní ulici čp. 534 – nepodařilo se zjistit vlastníka. Dále bylo zhodnoceno vydávání bytů 
do vlastnictví – řada družstevníků od převodu postupně odstupuje, a to jak z finančních 
důvodů, tak z důvodů dalších povinností jako spoluvlastníka byt. domu, odrazuje je, že musí 
vzniknout nová právnická osoba společenství vlastníků. 
 V průběhu jednání došlo k volbě nových orgánů, nebylo však přijato usnesení  
pro neusnášeníschopnost nejvyššího orgánu. Bylo proto svoláno náhradní Shromáždění 
delegátů na den 28.11.2002, kde bylo usnesení přijato. 
 Na prvním zasedání představenstva byla za předsedu představenstva zvolena Ing. Jana 
Hanousková, místopředsedou Jiří Dvořáček, předsedou kontrolní komise Mgr. Robert Hager. 
(Přes řadu potíží funkčnost družstevnictví se potvrzuje.) 
 Dohoda města Trutnova se SBD Trutnov o odvádění poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
schválila RM 31.1.2002. 
 
Akademie J.A.Komenského 
 
 Z činnosti Akademie J.A.Komenského, oblast Trutnov, kterou vede ředitelka  
Dr. Novotná: 
 V každém měsíci (kromě prázdnin) průměrně šest seminářů event. kurzů. Největší 
zájem přetrvává o oblast mzdového účetnictví, sociálního a zdravotního pojištění, důchodové 
pojištění a pracovní právo. 
 K seminářům obdrží posluchači vždy rozsáhlé pracovní materiály (na 100 stran). 
Průměrná účast bývá kolem 50 zájemců. Celkově nižší počet účastníků na akcích akademie 
v letošním roce má důvody ve financování (finanční krize některých podniků). Přitom vložné 
je ve srovnání s jinými agenturami téměř poloviční. 
 Jako organizace s právní subjektivitou, kterou nikdo nedotuje, má nyní potíže udržet- 
bez podpory sponzorů – její další chod. 
 
Přestupky 
 
 V roce 2002 řešila komise k projednávání přestupků v Trutnově celkem 548 případů. 
Oproti předcházejícímu roku bylo spácháno o 125 přestupků více (v roce 2001 423). 
 Z uvedeného počtu přestupků jich bylo postoupeno na jiné úřady nebo odloženo 85. 
Zastaveno z důvodů neprůkaznosti nebo nedostavení se navrhovatele 62 případů. V příkazním 
řízení bylo v roce 2002 z uvedeného celkového počtu 548 přestupků uloženo 21 napomenutí. 
Pokutou bylo řešeno 340 přestupků. Uložené pokuty činily celkem 170 600 Kč – v porovnání 
s rokem minulým o 39 600 Kč více. 
 V roce 2002 nebylo zaplaceno 67 pokut a celková výše dluhu občanů na uložených 
pokutách činí 328 758 Kč. V porovnání s rokem 2001, kdy nezaplacená částka činila  
299 171 Kč, se zvýšil dluh o 29 587 Kč. 
 



 Stejně tak jako v předešlých letech neumožňuje legislativa plně postihnout všechny 
dlužníky – jsou většinou bez práce, bez majetku nebo i bez domova. Vymáhání dlužných 
částek je od těchto lidí takřka nemožné. 
 Oproti loňskému roku zůstává přiměřeně stejný počet mladistvých delikventů. Nejvíce 
oznámení se týká přestupků proti majetku a proti občanskému soužití. Velkým lákadlem  
při krádežích mládeže jsou supermarkety. 
 V oblasti veřejného pořádku bylo v roce 2002 řešeno 18 přestupků, z toho 10  
u mladistvých (o 6 více než v roce 2001) a v oblasti přestupků proti občanskému soužití,  
kde bylo 192 přestupků, z toho 26 u mladistvých (o 54 více než v roce 2001). 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
 Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v HSM: V roce 2002 vybavilo město Trutnov 
svou jednotku SDH novými technickými prostředky – elektrocentrálou o výkonu 5,5 kW, 
ponorným kalovým čerpadlem, vlekem za osobní automobil. (Nové dopravní vozidlo bude 
zakoupeno v příštím roce.) Jednotka byla dále dovybavena přilbami Halley a zásahovými 
kabáty (15). 
 V roce 2002 se jednotka SDH zúčastnila 21 výjezdů převážně k požárům  
(1.9. i na čerpání vody při záplavě). Soutěžní družstvo SDH se zúčastňovalo soutěží 
v požárním sportu. V okresním kole soutěže o Pohár starosty SDH obsadilo 4. místo, 
v celoroční soutěži 3. místo. Družstvo se zúčastnilo celkem 10 soutěží. 
 
Požární řád 
 
 Požární řád města Trutnova jako obecně závaznou vyhlášku vydalo Zastupitelstvo 
města Trutnova 30. září 2002. Ve 14 článcích vymezuje mj. činnost osob pověřených požární 
ochranou, povinnosti fyzických, právnických a podnikajících osob, zřízení jednotky SDH, 
přehled o zdrojích vody pro hašení, seznam ohlašoven požárů, způsob vyhlášení. Vyhláška 
nabyla účinnosti od 1.1.2003. 
 
OSSZ (za rok 2002) 
 
 Vybrané statistické údaje Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov: Počet 
malých organizací k 31.12.2002 2 332. Počet zaměstnanců MO 10 680. Počet velkých 
organizací 333. Počet pojištěnců organizací 38 712. Počet osob samostatně výdělečně činných 
11 451. 
 
 Počet důchodců 31 845, z toho muži 12 421, ženy 19 424. Průměrný věk důchodců  
63 let. Průměrná výše důchodu 6 672 Kč – průměrná výše důchodu u mužů 6 087 Kč, 
průměrná výše důchodu u žen 6 407 Kč. 
 
 Počet pracovních neschopností 50 168, z toho úrazů 2 042. Oproti roku 2001 se snížil 
počet pracovních neschopností o 5 556. Počet porušení léčebného režimu 123. Počet 
prodloužení jednoroční podpůrčí doby 88. Pracovní neschopnosti způsobené alkoholem, 
účastí ve rvačce 18. 
 Dluh velkých organizací 85 313 960,20 Kč. Dluh malých organizací  
287 755 542,60 Kč. Dluh osob samost. výdělečně činných 43 423 206,10 Kč. 



 Dlužné pojistné a penále bylo vymáháno výkony rozhodnutí. Celkem bylo zahájeno 
1 670 správních výkonů rozhodnutí a 1 159 soudních výkonů rozhodnutí. Vymáhaná částka 
činila 65 730 494 Kč. 
 V roce 2002 bylo podáno oznámení o podezření z trestné činnosti u malých organizací 
a organizací celkem v nula případech, ale připojení k oznámení z trestné činnosti bylo celkem 
ve 13 případech. 
 
ČSBS 
 
 Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) měl k 31.12.2002 v okresní organizaci  
234 členů (před rokem 246), v základní organizaci ČSBS Trutnov 75 členů (před rokem 76). 
Mužů bylo organizováno 112 členů – 38 členů, žen 122 – 37 členů. 
 V ZO ČSBS Trutnov bylo 33 členů odbojářů s osvědčením podle § 255, 5 odbojářů 
bez tohoto osvědčení, 24 pozůstalých bez tohoto osvědčení. 
 Z uvedeného počtu členů 20 bylo 10 členů příslušníky čs. jednotek východ,  
3 příslušníci čs. jednotek západ a 17 politických vězňů. 
 Celkem 38 členů v různých druzích odboje a 37 pozůstalých a sympatizantů. 83 členů 
bylo české a 8 slovenské národnosti. 
 Pokud jde o věk, 23 členů mělo nad 80 let, 37 do 80 let, 13 do 70 let a 2 do 60 let. 
 Okresní výbor ČSBS má 7 zákl. organizací: Bernartice (17 členů), Dvůr Králové (61), 
Hostinné (16), Chvaleč (14), Trutnov (75), Úpice (18), Vrchlabí (33). 
 V průběhu roku se OV i ZO ČSBS podílel a zapojil do všech významných kulturně-
politických akcí (Tajemníkem OV ČSBS je Zdeněk Novák). 
 
OO PČR Trutnov 
 
 Stav veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti na území služebního obvodu – 
Obvodního oddělení Policie ČR za rok 2002. 
 Od 1.1. došlo ke sloučení dvou samostatných služeb v jednu, kdy bývalé útvary 
vyšetřování se sloučily se službou kriminální policie. Bylo zavedeno zkrácené trestní řízení  
a zvýšila se hranice škody, podle které se za trestný čin považuje jednání, kterým byla 
způsobena škoda v částce nejméně 5000 Kč. 
 Od 1.1. také došlo k rozšíření územní působnosti základního útvaru. Ke stávajícímu 
území byl začleněn územní celek Obecního úřadu v Jívce se všemi přilehlými osadami. Celé 
teritorium ale zůstává být rozděleno do 16 služebních obvodů. V působnosti Městského úřadu 
v Trutnově je 13 obvodů (se všemi spádovými obcemi). 
 Do služebních obvodů jsou zařazováni policejní inspektoři, a to dle závažnosti 
jednotlivých obvodů. Nejvíce jich pracuje v lokalitě největšího sídliště Trutnova. Tato lokalita 
končí za obcí Babí a začátkem obce Mladé Buky. 
 Více policejních inspektorů je zařazeno k výkonu služby v centru města. 
 Prioritou OO PČR v Trutnově je především práce ve služebních obvodech, přijímání  
a evidování oznámení od fyzických a právnických osob, zpracovávání a dokumentování 
nápadu trestné činnosti. V úzké spolupráci s pracovníky služby kriminální policie  
a vyšetřování se obvodní oddělení spolupodílí i na objasňování hospod. trestné činnosti. 
 Systém služeb je plánován tak, že polic. inspektoři jsou k dispozici na zpracovávání 
nápadu trestné činnosti, prověřování oznámení od občanů a k případným zásahům proti 
narušitelům veřejného pořádku nepřetržitě 24 hodin. 
 
 V působnosti MěÚ v Trutnově vykonává služební činnost ještě jeden útvar PČR. 
Jedná se o oddělení hlídkové služby, která má zatím sídlo na Horské naproti Autostylu. Tento 



útvar slouží k výkonu hlídkové služby, zejména v samotném městě. Oddělení hlídk. služby 
staví k výkonu hlídkové služby jednu trojčlennou hlídku, která se stará o ochranu veř. 
pořádku a pult centralizované ochrany. Jednoho policistu staví k výkonu služby do společné 
hlídky k útvaru – je určena pro hlídku tísňového volání. Ostatní polic. inspektoři tohoto útvaru 
jsou veleni k pěší hlídkové službě. 
 Obvodní oddělení, ale i oddělení hlídkové služby, při plnění svých úkolů úzce 
spolupracuje i se strážníky Městské policie v Trutnově. Stav na tomto úseku je stabilizovaný  
a spolupráce je hodnocena kladně. Bezpečnostní situace a spolupráce v oblasti veř. pořádku je 
probírána na schůzkách u starosty města. 
 V roce 2001 nedošlo v teritoriu OO PČR k závažnějšímu narušení veř. pořádku. Stav 
na tomto úseku lze hodnotit jako stabilizovaný. Byl zajišťován velký počet společenských  
a sportovních akcí – nevybočily z běžného standardu. Šlo hlavně o zajišťování hudebních 
festivalů v Trutnově. Policisté útvaru se podíleli na zajištění Summitu NATO v Praze. 
 
 Vývoj kriminality ve služebním obvodu ve srovnání s rokem 2001 se jeví jako 
stabilizovaný, ale s mírným nárůstem trestné činnosti. V roce 2002 napadlo v celém teritoriu 
OO 1099 trestných činů (nárůst o 145 tr. činů). Z nich se podařilo objasnit ale jen 565 tr. činů 
(51,41%), tj. pokles objasněnosti o 11,48%. (Jako hlavní příčinu lze uvést změnu statistického 
vykazování nápadu trestné činnosti.) 
 V roce 2002 bylo spácháno 81 násilných tr. činů (+ 1 oproti 2001). Objasněno  
57 z nich (70,37%), - 17. Patří sem loupeže, ublížení na zdraví, útok na veř. činitele, 
omezování osobní nebo domovní svobody aj. 
 
 Majetkových tr. činů napadlo 552, objasněno 178 (32,25%). 193 tr. činů bylo 
spácháno různým vloupáním- objasněnost jen 27,3%. Krádeží prostých spácháno  
308 (objasněnost 33%) – krádeže vozidel, v bytech aj. 
 Ostatních kriminálních činů, např. výtržnictví, výroba a distribuce psychotropních 
látek a jedů, nedovolené ozbrojování napadlo 73 (-23). Objasněno jich bylo 56 (77%). 
 V oblasti silničních a železničních nehod, opilství – ohrožování pod jeho vlivem, 
šíření poplašných zpráv, podněcování k rasové a národnostní nesnášenlivosti dokumentováno 
117 tr. činů (+ 17), objasněnost 79%. 
 Na úseku hospod. tr. činnosti došlo k největšímu nárůstu – 263 tr. činů (+ 110 oproti 
2001). Objasněnost klesla o 28% na 65%. 
 
 V roce 2002 bylo polic. inspektory OO a oddělení hlídkové služby zpracováno  
5 116 přestupků. 420 z nich oznámeno správnímu orgánu OkÚ, Komisi pro projednávání 
přestupků při MěÚ v Trutnově nebo jiným institucím. 172 přestupků odloženo (pachatel 
nezjištěn), ostatní vyřízeny v blokovém řízení, pokutami – 2,247.850 Kč. 
 Na OO PČR bylo předvedeno 131 osob, policisty kontrolováno na 13 000 osob  
a vozidel, zjištěno 128 podnapilých řidičů. 
 V roce 2002 bylo zpracováno 4 996 obyčejných čísel jednacích (zjišťování pobytu, 
předvedení k soudu, exekuce aj.) Samotné obvodní oddělení zpracovalo 1043 čísel jednacích, 
která byla přidělena na dokumentování tr. činů a 611 čísel jednacích na dokumentování 
přestupků. Zpracováno bylo i 71 čísel jednacích ke zkrácenému řízení. 
 
 Při mírném nárůstu nápadu tr. činnosti došlo v roce 2002 k poklesu objasněnosti – je 
třeba ji zvýšit alespoň na úroveň roku 2001. Zvýšenou pozornost třeba věnovat alkoholové  
a nealkoholové toxikomanii a zvyšujícímu se podílu nezletilců na nápadu trestné činnosti. 
Vedoucím OO PČR Trutnov je mjr. Jiří Valášek. 
 



Městský bytový podnik 
 
Městský bytový podnik k 31. prosinci 2002: 
Počet zaměstnanců 16. Počet domů města ve správě MBP 356. Počet bytů ve správě MBP 
2 486. Počet nebytových prostor ve správě MBP 337. Průměrné nájemné v městských bytech 
1.165 Kč. 
 Příjmy z nájemného za byty 42,743.000 Kč. Příjmy z nájemného za nebytové prostory 
20,562.000 Kč. Penále zaplacené nájemníky za pozdní platby 1,355.000 Kč. 
 Celkové náklady na drobnou údržbu 7,575.000 Kč. Celkové náklady na výměny 
zařizovacích předmětů 4,946.000 Kč. Generální opravy střech 678.000 Kč (3 domy). 
Rozsáhlá rekonstrukce tří bytových domů (Malé náměstí 38, Na Vrchu 152, Barvířská 27) 
8,400.000 Kč. Počet realizovaných oprav a akcí malého rozsahu 3.190. 
 
 Podané žaloby – nájemné a úhrady za služby – BYTY 105 (pro dlužnou částku 
2,133.000 Kč). 
 Podané žaloby – nájemné a úhrady za služby – NEBYTOVÉ PROSTORY  
pro dlužnou částku celkem 313.000 Kč. 
 Podané žaloby – ostatní pohledávky z obch. smluv, faktur apod. pro dlužnou částku 
celkem 45.000 Kč. 
 Podané žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytů 32. Podané žaloby o vyklizení 
bytu 6. Žaloby o vyklizení nebytového prostoru nebyly podány žádné. 
 Návrh na výkon rozhodnutí byl podán jen jeden pro dlužnou částku 11.000 Kč – 
srážkami z důchodu. 
 
 Podané návrhy na nařízení soudní exekuce celkem 180. Z toho exekuce pro peněžitá 
plnění – BYTY 112 (pro částku celkem 1,616.000 Kč). 
 Exekuce pro peněžitá plnění – NEBYTOVÉ PROSTORX (pro částku 572.000 Kč). 
 Exekuce pro peněžitá plnění – OSTATNÍ POHLEDÁVKY (pro částku celkem  
52.000 Kč). 
 Exekuce vyklizením bytu 39. Exekuce vyklizením nebytového prostoru 1. 
 
 V březnovém čísle Radničních listů informoval MBP nájemce městských bytů  
o domovnických službách. Domovníci nejsou zaměstnanci města nebo MBP – pracují pro nás 
na základě smlouvy o provádění domovnických prací. 
 
 V září nabídl MBP prostřednictvím Radničních listů kompletní správu nemovitostí  
za výhodných cenových podmínek. 
 Koncem roku už prováděl MBP pro desítky klientů (bytová družstva, společenství 
vlastníků byt. jednotek, firmy i fyzické osoby) správu domů a bytů – odborně a spolehlivě. 
 9.12.2002 schválila RM rozpočet na správu a údržbu domů obhospodařovaných MBP 
na rok 2003 – příjmy i náklady vyrovnané ve výši 43,000.000 Kč. 
 
Riaps 
 
 Riaps – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb pokračoval v roce 
2002 ve své činnosti pod hlavičkou Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. 
Organizačně se zařízení rozdělilo na dvě části – část, která se věnuje drogové problematice  
a soustavu poraden a ambulancí. Kromě základního pracoviště v Náchodské ulici (poradny 
psychologická, spec. pedagogická, manželská, psychiatrická a pedopsychiatrická ordinace, 
kontaktní místo, arteterapie, terénní program, práce s ohroženými dětmi v rámci skupin), mělo 



detašovaná pracoviště ve Dvoře Králové (psychologická a spec. pedagog. poradna) od roku 
2002 celý týden, dětská a dospělá psychiatrická ordinace (od 2001), od roku 2003 kontaktní 
místo – nově k terénnímu programu, Vrchlabí (farní úřad – kontaktní místo a terénní program) 
a Hostinné – poradna, kontaktní místo, terénní program, ve spolupráci s OS Klíč volnočasové 
aktivity pro děti s poruchami chování. 
 Na práci se podílelo 19 osob v celkovém úvazku 12 míst. Služeb Riapsu nejvíce 
vyhledávají klienti z okresu Trutnov, ale i (méně) z okresů sousedních. 
 V roce 2002 prošlo soustavou poraden a ordinací Riapsu na 7000 klientů. Služeb 
kontaktního místa využilo 232 klientů (počítáno osobou), tj. na 1800 kontaktů v terénu,  
900 v zařízení, přes 2500 vyměněných stříkaček. 
 Pravidelně se scházely tři skupiny dětí s poruchami chování (dvě i s víkendovými 
pobyty) a skupinka dospělých v arteterapeutické dílně. O prázdninách proběhl tradiční tábor 
pro děti s poruchami chování a spec. potřebami, tentokrát v Janovicích. Pracovnice KM  
se zúčastnila běžného dětského tábora a uspořádala zde besedy s dětmi o drogách. 
 Víkendově pracovali i pracovníci kontaktního místa se svými klienty. Pracovnice KM 
také zajistila nabídku řešení drogové problematiky v rámci některých akcí (Porcinkule, 
rockový festival aj.). Pokračovala spolupráce se školami jednak formou individuálních 
konzultací, jednak realizací besed se zařazováním psychosociálních her. 
 Pro řešení drogové problematiky v našem regionu od primární prevence po výměnný 
program vypracovalo zařízení několik projektů, např. „Zdraví má zelenou,“ „Práce se zvýšeně 
ohroženými jedinci jako prim. prevence vzniku alkoholových, drogových závislostí a jiných 
sociálně patologických jevů,“ „Terénní a kontaktní práce s uživateli drog“ … podávané  
na MZd a úřady. Velmi dobrá spolupráce v této oblasti je s MěÚ v Trutnově. K získávání 
prostředků a dalšímu rozvoji činnosti bylo založeno OS „P.I.P.“ 
 Od 1.1.2003 se Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov a s ním i Riaps stal 
zařízením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jehož současné plány směřují 
k proměně na akciovou společnost. Věřme, že se podaří zachovat dosavadní služby – v roce 
2004 to bude už 10 let od založení Riapsu. 
 
Romská problematika 
 
 Pan Štefan Absolón, romský asistent Zvláštní školy a Pomocné školy v Horním 
Starém Městě, zahájil svou práci terénního sociálního pracovníka v říjnu 2001 na základě 
usnesení RM z 13.9. Ta s ním uzavřela dohodu o pracovní činnosti. 
 Obsahem práce sociálního terénního pracovníka je popsat a navrhovat řešení problémů 
romské komunity v lokalitách města – ul. Moravská, Horská a Novodvorská, spojené 
s mapováním rodinných vazeb, úrovní vzdělanostní struktury dětí a dospělých, plnění povinné 
školní docházky, dále s monitorováním jejich ekonomické situace, materiálního a finančního 
zajištění rodin, dodržování principů občanského soužití, zdravotních a bytových podmínek, 
možností jejich začlenění a uplatnění na trhu práce, projevů sociálně-patologických jevů. 
 Tato činnost je podmíněna úzkou spoluprací s příslušnými institucemi veřejné správy, 
Městskou policií a Policií ČR. Povinností terénního soc. pracovníka je tvořit důsledně 
spojovací článek při integraci Romů do systému majoritní společnosti, dokumentovat tuto 
činnost včetně úspěchů i neúspěchů, pravidelně ji předkládat a konzultovat s pracovníky 
MěÚ. 
 
 Trutnovské sdružení Nový život chce vybudovat komunitní centrum – v červenci však 
ještě se hledalo místo, kde by mohlo být zřízeno. „O zájmu sdružení víme a budeme hledat 
vhodné prostory,“ zdůraznil starosta Trutnova Adamec. (Rekvalifikacím Romů se věnuje  
i trutnovský Most k životu.) 



 Z pracovních poznatků trutnovského sociálního terénního pracovníka Štefana 
Absolona: V určené lokalitě má osmdesát dospělých a mladých – dochází mezi ně 3-4 krát 
týdně. Romské rodiny jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, trpí nízkou vzdělaností, 
většina z nich nepracuje, jejich děti mají časté absence ve škole, při přípravě do školy jim 
rodiče nemohou pomoci z důvodů svého nedokončeného vzdělání. Sami také nemotivují své 
děti ke vzdělávání, nepřipravují je i jinak k uplatnění na trhu práce. Bylo by třeba naučit je 
správně využívat volný čas, zaměstnat je – jinak nadále budou v ČR vyrůstat generace, které 
nemají zájem o práci. Starat se o ně bude nucena většinová společnost, docházet bude  
ke konfliktům a k nevraživosti. 
 Práce romského asistenta je nelehká. Když na školu Štefan Absolón nastoupil „cítil 
jsem se špatně. Chování některých žáků bylo tak strašné, že jsem už pochyboval, jestli to 
vydržím. Když jsem však viděl, jak vulgárně se chovají k učitelům, říkal jsem si, že to musím 
zvrátit. Nemohl jsem se na to dívat, ani to poslouchat.“ (Ve škole má na 130 dětí, více než 
80% romského etnika. Snahy přesvědčit ty schopné o studiu na střední škole zdravotnické 
nebo sociální vyzněly naprázdno. Přesto se nevzdává.) 
 
Městská policie 
 
Z činnosti Městské policie Trutnov na rok 2002: 
 K 31.12.2002 zaměstnávala 25 strážníků (25 mužů a 1 žena) a 1 administrativní 
pracovnici. Průměrný věk strážníka MP je 38 let – to je dobré z hlediska životních zkušeností 
a obecného rozhledu. V průběhu roku byla provedena změna v početním stavu – z 30 byl 
snížen na 26. Tato 4 místa byla převedena na oddělení vnitřních věcí, kde bylo zřízeno 
oddělení ochrany majetku a osob. (V současné době obsluhu PCO a MKDS (městský 
kamerový dohledový systém) zajišťují zaměstnanci se sníženou prac. schopností  
a od 1.1.2003 spadají pod majetkový odbor MěÚ Trutnov, oddělení ochrany majetku a osob.) 
 
 V současné době se daří obsazení denní směny průměrně 6 strážníky, noční směna je 
zajišťována 2 strážníky a noční směna o víkendu 3 strážníky. Vzhledem k tomu, že je nutno 
pravidelné střídání prac. směn a pravidelného odpočinku, jsou mnohdy pracovní směny 
zajišťovány prací přesčas. (2 147 hodin, o víkendech 8 599 hodin, v nočních hodinách  
8 757 a o svátcích 981 hodin). 
 
 Přehled činností MPT: a) úzká spolupráce s revizory v MHD Trutnov, b) celoroční 
řešení dopravní situace v rámci městské památkové zóny, c) kontrola parkovacích automatů, 
parkovišť na povolení, d) řešení neoprávněného nočního a víkendového stání nákladních 
vozidel v rámci města, e) ranní dohled nad nejdůležitějšími silničními přechody, f) dohled  
nad veřejným pořádkem před budovami a v budovách MěÚ v úředních dnech,  
g) zabezpečování veř. pořádku na nádraží ČSAD a ČD v nočních hodinách (opilci, 
bezdomovci), h) zajišťování likvidace divokých skládek a vraků, i) odchyty toulavých psů a 
zvířat, j) zabezpečování veř. pořádku při sportovních, kulturních a společenských událostech, 
k) zajišťování výjezdů na oznámení z PCO, l) doručování nedoručitelných písemností  
pro MěÚ a další organizace (soud, vojenská správa), m) asistence při otvírání městských 
bytových a nebytových prostor, n) kontroly městských parků, sportovišť, okolí ZŠ 
v odpoledních hodinách a preventivní kontroly dětských hřišť, o) přispívání k ochraně 
majetku (zahrádkářské kolonie), p) provozování městského kamerového dohledového 
systému, q) zajišťování místa dopravních nehod v rámci katastru města, r) různé asistence  
pro PČR jako nezúčastněné osoby, domovní prohlídky. 
 



 Při řešení jednotlivých přestupků mohou strážníci MP udělit různé sankce – domluva, 
bloková pokuta, bloková pokuta na místě nezaplacená, oznámení přestupku správnímu orgánu 
odboru dopravně správních agend, oznámení správnímu orgánu. 
 Hodnocení činnosti – blokové pokuty: 
Dopravní přestupek – pokuta 242.700 v 1., 220.800 Kč v 2., 240.600 Kč ve 3. a 207.600 Kč 
ve 4. čtvrtletí. Jejich počet v jednotlivých čtvrtletích: 1196, 1088, 1078 a 981. 
 V blokovém řízení na místě uložili strážníci MP pokuty ve výši 1,231.900 č. Z této 
částky bylo v blokovém řízení uloženo 286.200 Kč za blokové pokuty na místě nezaplacené. 
V roce 2002 počet dopravních přestupků a uložených blokových pokut za ně jen nepatrně 
klesl. 
 V současné době je v Trutnově 19 parkovacích automatů. Příjem z nich činil 
2 609 884 Kč, příjem z vydaných čipových karet 8.175 Kč, příjem z vydaných parkovacích 
karet na vyhrazená parkoviště činil 68.900 Kč. (Celková částka z této činnosti je  
o 248 800 Kč vyšší proti 2001.) 
 Vozový park tvořily tři vozidla – Škoda Forman, Felicie  combi a Octavia combi 4x4. 
Jízdních kol je 5 – v roce 2002 najeto cca 1000 km. 
 Botiček má MP 22 ks. Obstarány další 2 neprůstřelné vesty – tělové. 
 
 Městský kamerový dohledový systém byl rozšířen o další bod na ul. Chodská. 
Monitoruje prostor kolem ZŠ Komenského. MKDS se v Trutnově osvědčuje (vloupání  
do jídelny ZŠ Komenského, do prodejny FOTO v Jihoslovanské ul., při veřejných akcích). 
Kamera na budově MěÚ bude monitorovat prostor Kostelní stezky, kostela a parkoviště  
za MěÚ. 
 Městská policie úzce spolupracuje s OOP ČR. Od 1.1.2003 vstoupil v platnost 
novelizovaný zákon č.553/1991 o obecní policii. Podstatně ji přiblíží k pravomocem PČR – 
strážníci MP mohou intenzivněji dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek v rámci svého 
katastrálního území. Největší posílení je v oblasti dopravy. (Ředitelem MPT je Karel Povr.) 
 
Matriční události 
 
Matriční události a občanské slavnosti v roce 2002. 
 V Trutnově se v roce 2002 narodilo celkem 697 dětí, z toho bylo 369 chlapců  
a 328 děvčat. Místních dětí se narodilo 205, z toho 115 chlapců a 90 děvčat. 
 Mimo Trutnov se narodilo 56 dětí, z toho bylo 27 chlapců a 29 děvčat. Při slavnostním 
vítání dětí do života bylo zapsáno do pamětní knihy města 203 dětí. Vítání nových 
trutnovských dětí do života obohacovaly svým kulturním vystoupením děti mateřských škol. 
Při uvítání trutnovských občánků už tradičně pomáhají studentky místní střední zdravotnické 
školy. Z trutnovských mateřských škol se zapojují na slavnosti MŠ v ulici Gorkého, Žižkova, 
V Domcích, Tkalcovská, Novodvorská a Náchodská. Fotoreportáží zachycuje slavnost paní 
Alena Tommová, majitelka fotoateliéru na Krakonošově náměstí. 
 
 V roce 2002 bylo v Trutnově uzavřeno 213 sňatků, z toho bylo 39 delegovaných 
z jiných matričních obvodů. Církevních sňatků bylo uzavřeno 11, z toho 7 před Církví 
římskokatolickou, 3 sňatky před Církví adventistů sedmého dne a 1 sňatek před Církví 
československou husitskou. 
 Členky komise pro občanské záležitosti připravily 2 zlaté svatby a Stříbrné podvečery 
pro manžele, kteří oslavili 25 let společného života. Této malé slavnosti se zúčastnilo  
11 manželských dvojic. Obojí slavnostní akty se uskutečnily v prostorách Staré radnice  
na Krakonošově náměstí. 
 V roce 2002 zemřelo v Trutnově 435 lidí, z toho bylo 206 našich spoluobčanů  



(103 mužů a 103 žen). 
 Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích (80, 85, 90  
a více let) 257 našich spoluobčanů. Členky komise se zaměřují kromě slavnostního uvítání 
dětí do života, jubilejních sňatků a životních jubileí i na předávání maturitních vysvědčení  
a výučních listů. 
 
Základní údaje o městě 
 
 Základní údaje o městě Trutnov: 31 997 (k 4.6.2003) obyvatel, z toho 29 807 české, 
26 moravské, 2 slezské, 659 slovenské, 39 romské, 198 polské, 429 německé, 30 ukrajinské  
a 39 vietnamské národnosti. 
 Ekonomicky aktivních je 15 559 (zaměstnaní) – celkem 16 705. Pracujících důchodců 
je 698, žen na mateřské dovolené 167, nezaměstnaných 1146. Ekonomicky neaktivních 
15 025, z toho 6 579 nepracující důchodci, 5 638 žáků, studentů a učňů, 267 s nezjištěnou 
ekon. aktivitou. 
 Z celkového počtu obyvatel 31 997 je 16 549 žen.. Svobodných mužů je 6 525, 
ženatých 7 009, rozvedených 1 510, ovdovělých 328, nezjištěno 76. Svobodných žen je 5 544, 
vdaných 7 051, rozvedených 2 070, ovdovělých 1 836, nezjištěno 48. 
 Bytový fond Trutnova čítá 13 014 bytů. Obydlených je 12 277, z toho v rodinných 
domech 2 857, v bytových domech 9 280. Bytů neobydlených v obyt. domech 477, v neobydl. 
domech 260, přechodně obydlených 47, slouží k rekreaci 95. Bytových domácností 12 277. 
 
 
 
Jubilejní 45. svazek kroniky města Trutnova, kterou píši od roku 1958, byl uzavřen začátkem 
června 2003. Čítá 509 stran. Celkem 16 452 stran ve 45 svazcích. 
 

Antonín Just, kronikář města 
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