
2. Městský úřad – RM, ZM, odbory, komise 
 
1. schůze RM 13. ledna 
 
 Na své 1. schůzi schválila rada města kromě majetkových záležitostí použití částky 
15.000 Kč na vybudování osvětlení v galerii gymnázia Dračí ulička, dále dohodu mezi 
městem a SBD Trutnov a odvádění poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2003 a 2004, vydala 
nařízení určující úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí, schválila podmínky MHD pro rok 2003.  
 
2. schůze RM 20.1. 
 

2. schůze RM 20.1. odsouhlasila mj. finanční příspěvek 5 000 Kč prvnímu občanu 
města, narozenému v roce 2003, Soně Nedomové, schválila zástavní smlouvu na půjčky  
ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), složení povodňové komise a činnost jejích 
jednotlivých skupin, úpravu organizačního schematu MěÚ. 
 
3. schůze RM 10.2. 
 
 3. schůze RM 10.2. chválila mimo majetkové záležitosti příspěvek 5 000 Kč HC 
Trutnov (pořádání memoriálu G. Hillebranda), firmu EKO Delta Č. Skalice vítězem VŘ  
na pronájem kabin WC, půjčky ze SFRB, doporučila ZM schválení hospodaření SFRB za rok 
2002 a schválení podmínek výběrového řízení na poskytnutí grantu pro podporu hudebních 
aktivit ve městě pro rok 2004 a 2005, schválila firmu Stratos Auto vítězem VŘ na dodavatele 
auta pro SDH Trutnov a firmu Skip Hardware vítězem VŘ na dodavatele výpočetní techniky 
pro MěÚ, vzala na vědomí zásady při poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb., 
souhlasila odprodej vozu Škoda Favorit v příspěvkové organizaci Domov důchodců Trutnov. 
 
4. schůze RM 17.2. 
 
 4. schůze RM 17.2. mj. doporučila ZM schválit rozpočet města pro rok 2003, 
leasingové smlouvy se společností ŠkoFin na nákup auta pro DDM, přehled čerpání půjček  
ze SFRB za rok 2002, návrh smlouvy o provozování MHD pro rok 2003, doporučila ZM 
schválit Program primární prevence kriminality pro rok 2003. 
 
1. zasedání ZM 24.2. 
 
 1. zasedání ZM 24.2. schválilo mj. rozpočet města pro rok 2003, finanční příspěvky  
na sport a kulturu, hospodaření SFRB za rok 2002, čerpání půjček, Program primární 
prevence kriminality za rok 2002 i další doporučení RM ze 17.2. ZM zřídilo Grantový výbor 
s předsedou MUDr. Jiřím Vamberou. 
 
5. schůze RM 3.3. 
 
 5. schůze RM 3.3. schválila finanční příspěvky na sport včetně paušálů a 
jednorázových příspěvků, finanční příspěvky na kulturu (rozepsány jsou v kapitole 11 a 8), 
dále i ostatní (v závorce uveden účel) po schválení příslušnou komisí. 



 Jsou to: Musica antiqua (činnost a provozní náklady), 10.000 Kč, H-Kvintet (činnost) 
5.000 Kč (jde o vokální formaci Melancholik bandu), Divadlo Vratislava Barvy (tři akce  
pro děti) 15.000 Kč, Ďyvadlo Neklid (činnost a provozní náklady) 10.000 Kč, Chorea 
corcontica (činnost) 10.000 Kč, Chládek Radim a Lábus Vojtěch (činnosti hudební skupiny) 
5.000 Kč, Ing. Vetešník Oldřich Blue Cafe (činnost a a pořízení demo CD skupiny)  
10.000 Kč, Horyna Lukáš Reggaé zkouška (činnost hudební skupiny) 5.000 Kč, Trávníček 
Martin Strange People (na nové album hudební skupiny) 10.000 Kč, Jakž-Takž, hudební 
skupina (činnost) 5.000 Kč, Spolek podkrkonošských výtvarníků (činnost) 10.000 Kč, Jůzl 
Jiří-Country club Bonanza (činnost, hudební festival Velký folkový rachot) 5.000 a  
20.000 Kč, Klub bratří Čapků (činnost) 5.000 Kč, Občanské sdružení Studio (Komorní večery 
v ZUŠ a inspirativní večery v Divadélku Trdýlko) 40.000 Kč, Bene Dance Art Team 
(Trutnovská taneční akademie) 5.000 Kč, Marel Oldřich-Brilien (kulturní akce, tisk bukletů 
na CD) 10.000 Kč,ing. Kejchal Pavel, Dračí ulička (činnost rockové hudební skupiny)  
5.000 Kč, Pepa Lábus a spol. (výroba nových plakátů) 5.000 Kč, Svaz diabetiků ČR, úz. 
organizace Trutnov (činnost, rekondiční pobyty) 5.000 Kč, Sdružení zdravotně postižených 
(činnost) 5.000 Kč, místní organizace (činnost) 5.000 Kč, Svaz postižených civil. chorobami, 
OV Trutnov (činnost) 5.000 Kč, Občanské sdružení KARO (rekonstrukce kuchyňky)  
10.000 Kč, Klub osamělých maminek (činnost) 10.000 Kč + 5.000 Kč (vánoční akce), 
Středisko rané péče Liberec pro tři trutnovské rodiny s dětmi se zrakovým postižením  
5.000 Kč, Mládež ČČK Trutnov (akce) 5.000 Kč, Sdružení léčeben a ozdravoven Trutnov, 
Riaps (problematika drogových a alkoholových závislostí) 5.000 Kč, Český rybářský svaz 
(činnost) 5.000 Kč, Český Junák, středisko Hraničář (činnost) 10.000 Kč, Kulturní sdružení 
občanů ČR něm. národnosti (činnost) 3.000 Kč, Český svaz PTP, Okresní klub TR (provoz) 
5.000 Kč, ČSBS, ZO Trutnov (činnost) 5.000 Kč, Klub důchodců Trutnov (činnost) 5.000 Kč, 
Klub vojenské historie (činnost, akce) 20.000 Kč, Základní kynologická organizace Trutnov 
(činnost, akce) 5.000 Kč, Pionýrská organizace Táborníci Trutnov (činnost) 5.000 Kč, 
Handžár Jiří (Sraz Lhot a Lehot na Slovensku) 10.000 Kč, Klub Kopecký Trutnov (Pivtest 
2003) 5.000 Kč, Ing. Viktor Pecen (Malý-velký železný pes 2003) 5.000 Kč, Obchodní 
akademie Trutnov (společný jazykový projekt se školou v Rakousku) 5.000 Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů Trutnov (činnost) 5.000 Kč, Klub železničních modelářů Trutnov 
(doprava na mezinár. výstavu v SRN, na stavbu kolejiště) 5.000 Kč, Václav Jirásek, montánní 
archivace a dokumentace (publikace o hornické historii našeho regionu) 15.000 Kč, 
Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně (vydání díla o přestavbě lesa  
na Trutnovsku postižené emisemi) 20.000 Kč, Vojenské sdružení rehabilitovaných Trutnov 
(provoz, Den veteránů) 5.000 Kč, Sdružení občanů Voleti (realizace kluziště, činnost)  
7.000 Kč. 
 
 RM schválila 3.3. mj. smlouvu o zajišťování auditorské činnosti se společností 
K Kredit, Jablonec n. Nisou (105.000 Kč), odsouhlasila vícepráce při výstavbě tribuny, 
vyhověla odvolání firmy Lidl ve věci výstavby prodejny. 
 
6. RM 17.3. 
 
 6. RM 17.3. schválila rozdělení zlepšeného hospod. výsledku příspěvkových 
organizací, odsouhlasila instalaci parkovacího automatu na provizorním parkovišti u autobus. 
nádraží, rozhodla o udělení Kulturní ceny za rok 2002, vzala na vědomí zřízení stálého 
prostoru pro fotovýstavy v GMT, odsouhlasila uzavření smlouvy s Turistickým informačním 
centrem Trutnov, změnu využití budovy bývalé školní družiny Dlouhá 344. 
 
 



 
7. RM 31.3. 
 
 7. RM 31.3. schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2003, firmu 
Berger, Praha vítězem výběrového řízení na dodávku zametacího vozu, udělení zvláštního 
ocenění Nadačnímu fondu Gymnázia Trutnov za projekt Galerie Dračí ulička 10 000 Kč, 
organizační řád MěÚ Trutnov, zmocnění TS a LaP k zabezpečení výkonu trestů obecně 
prospěšných prací, udělení Kulturní ceny Karlu Hybnerovi. 
 
8. RM 14.4. 
 
 8. RM 14.4. odsouhlasila úročnou půjčku mezi společností TS Trutnov a příspěvkovou 
organizací TS, statut komise pro výstavbu a rozvoj města, doporučila rozšíření hranic městské 
památkové zóny, změnu zřizovací listiny Jednotky SDH v H. St. Městě, schválila finanční 
příspěvek na provoz TIC, záměr výstavby rozhledny, informaci o záměru využití areálu 
Texlenu v D. St. Městě, zrušila odsouhlasení nákupu auta pro Domov důchodců Trutnov, 
pověřila vedoucího oddělení správy budov Kanceláře MěÚ uzavíráním nájemních smluv  
a smluv o výpůjčce za účelem zajištění místností pro hlasování o referendu o přistoupení ČR 
k EU. 
 
9. RM 28.4. 
 
 9. RM 28.4. doporučila ZM schválit výsledek hospodaření města za rok 2002, vzala  
na vědomí výrok auditora: hospodaření města bez výhrad, doporučila ZM schválit úpravy 
rozpočtu pro rok 2003, schválit poskytnutí půjčky ze SFRB, záměr výstavby obchodního 
domu spol. Lidl včetně vyřešení dopravní situace, schválila výtvarníka Bohumila Sokola  
pro účast a reprezentaci Trutnova na výtvarném Salonu královských věnných měst ve Dvoře 
Králové, doporučila ZM schválit Zásady pro poskytování bezúročných sociálních půjček. 
 
2. ZM 5.5. 
 
 2. zasedání ZM 5.5. schválilo výsledek hospodaření města za rok 2002, vzalo  
na vědomí výrok auditora, schválilo úpravy rozpočtu města, vzalo na vědomí zprávu  
o činnosti Policie ČR a Městské policie na rok 2002, udělilo Kulturní cenu města Trutnova  
za rok 2002 fotokronikáři Karlu Hybnerovi, udělilo sportovní cenu a sportovní ocenění Radku 
Pokornému, družstvu žen BK VČE Loko Trutnov SSŽ, družstvu mužů SKI TEAM OLFIN 
CAR-Vella Trutnov, nejlepšímu sportovci Aleši Markovi, nejlepšímu cvičiteli Ludmile 
Jakoubkové, nejlepšímu trenérovi Pavlu Vachovi. ZM dále udělilo zvláštní ocenění 
Nadačnímu fondu Gymnázia Trutnov za projekt galerie Dračí ulička s odměnou 10 000 Kč, 
schválilo rozšíření hranic městské památkové zóny, finanční příspěvek města TIC, vydalo 
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 3/2003, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky, 
schválilo poskytování bezúročných soc. půjček. 
 
10. RM 12.5. 
 
 10. schůze RM 12.5. projednala mj. rekonstrukci VS kina Vesmír, Dračí fontány 
v městském parku, pronájem plakátovacích ploch firmě Rengl na neurčitou – nájemné  



1 500 Kč/ks plakátovací plochy/rok k provozování plakátovacích služeb – plakát. Ploch je 25. 
RM schválila dále plán údržby PKS Bojiště v roce 2003 a plán investic do PKS na léta 2003-
2005. 
 
11. RM 26.5. 
 
 11.schůze RM 26.5. doporučila ZM schválit dotace nad 50 000 Kč, změny  
č.2 územního plánu města Trutnova, vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby – výměna 
střechy na ZŠ kpt. Jaroše, schválila výsledek VŘ firmu STEP Trutnov vítězem VŘ  
na zhotovitele stavby „Rekonstrukce teplovodů ÚT a TUV z VS 13,“ firmu R.O.K. 93 jako 
zhotovitele stavby „Rekonstrukce technolog. Zařízení VS 23 a rekonstrukce teplovodních 
rozvodů ÚT a TUV. RM doporučila ZM schválit ukončení smlouvy o poskytnutí grantu mezi 
městem a Ivo Novotným. Dále vydala tržní řád a pověřila živnostenský odbor dohledem  
na jeho dodržování. 
 
12. RM 9.6. 
 
 12. schůze RM 9.6. doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu, finanční podporu  
na sportovní akce v červenci až v říjnu (cyklistika), schválila dotaci Libereckému klubu 
ultralehkého létání Volanov 106 200 Kč na vybudování vodovodní přípojky, zkrácení doby 
splatnosti půjčky ze SFRB včetně nového splátkového kalendáře Bytovému družstvu D 12, 
záměr výstavby prodejny Lidl v prostorách areálu firmy Osnado (ke schválení ZM), dále 
doporučila ZM schválit uzavření Dodatku k Dohodě o vzájemné spolupráci a výměně 
zkušeností, uzavřené mezi městy Trutnov a Swidnice dne 12.6.1998. 
 
3. ZM 16.6. 
 

3. zasedání ZM 16.6. schválilo mj. členství města v honebním společenství Trutnov  
a v honebním společenství Poříčí-Lhota, úpravy rozpočtu města, dotaci 100 000 Kč církvi 
československé husitské v Trutnově na vybudování bezbariérového přístupu do budovy fary 
v Úpické, záměr výstavby prodejny Lidl, ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí grantu  
na podporu hudebních aktivit s Ivo Novotným. 
 
13. RM 23.6. 
 
 13. schůze RM 23.6. schválila omezení provozu kina v PKS Bojiště od 4.7. do 29.8. 
s výjimkou konání hudebních festivalů, podporu 12 000 Kč ZO ČOP při SLŠ (obnovení 
naučné stezky), vypsala VŘ na stavební úpravu MěÚ, vodovod ve Starém Rokytníku, 
zhotovení územního plánu Staré Buky, ceník TJ Lokomotiva pro zimní stadion a bruslení 
veřejnosti. 
 
3. mimoř. RM 26.6. 
 
 3. mimořádná chůze RM 26.6. schválila Mgr. Ivana Adamce zástupcem města 
v dozorčí radě akciové společnosti Oblastní nemocnice Trutnov. 4. mimořádná RM vypsala 
VŘ na zhotovitele stavby „Stavební úpravy kuchyně s jídelnou ZŠ Náchodská. 5. mimořádná 
schůze RM 27.8. schválila na tuto akci po výběrovém řízení firmu BAK. 
 
 



 
 
 
14. RM 21.7. 
 
 14. schůze RM 21.7. odsouhlasila mj. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu 
nemovitosti – objektu Na Struze čp. 8 včetně přilehlého pozemku se LSŠ a VOŠL, finanční 
příspěvek 50.000 Kč na pořádání 24. ročníku setkání Lhot a Lehot Sdružení občanů Lhoty  
a Bezděkova. 
 
15. RM 25.8. 
 
 15. schůze RM 25.8. chválila mj. zapůjčení exponátů do muzea v Janské kapli  
od Vojenského historického ústavu Praha, firmu BAK vítězem VŘ na akci „Rekonstrukce  
a dostavba ZŠ Komenského – rozšíření rozsahu prací ZŠ Komenského – venkovní úpravy,“ 
firmu Tectum jako zpracovatele projektové dokumentace pro stavební úpravy budovy měÚ, 
firmu Interpap Náchod jako dodavatele kancelářských potřeb pro MěÚ Trutnov, odsouhlasila 
záměr města pronajmout nebytové prostory – tělocvičny, umístěné v budovách ZŠ 
zřizovaných městem na období od 1.9.2003 do 31.8.2004, úpravu organizačního schematu 
MěÚ s platností od 1.9.2003. 
 
16. RM 8.9. 
 
 16. schůze RM 8.9. doporučila ZM vydat obecně závazné vyhlášky o poplatku  
za provozovaný výherní hrací přístroj, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku ze psů, o poplatku  
za lázeňský nebo rekreační pobyt, o poplatku ze vstupného, o poplatku z ubytovací kapacity, 
dále vyhlášku, kterou se ruší vyhláška o odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací – RM vydává nařízení o odstraňování závad ve schůdnosti místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací, na kterých se 
nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu. Dále pověřila starostu města sepsáním 
referenčního dopisu místním podnikatelům a společnostem, týkajícího se realizace 
hospodářské výstavy Krkonoše 2003. 
 
4. ZM 15.9. 
 
 4. zasedání ZM 15.9. schválilo úpravy rozpočtu města pro rok 2003, změny č.2 
územního plánu města Trutnova a vydalo obecně závazné vyhlášky RM 8.9. 
 
17. RM 23.9. 
 
 17. schůze RM 23.9. schválila prodloužení Smlouvy o správě městských parků s Lesy 
a parky Trutnov a soutěžní podmínky vyzývacího řízení města k zajištění správy parku  
Na Struze a Lesoparku, přehled čerpání půjček ze SFRB pro rok 2002 a 2003, firmu E.Pavlík, 
S.P.R. Trutnov jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce klubovny tenisu – soc. zařízení, 
horkovod, zapůjčení archiválií na Dny evropského dědictví z podnikového archivu firmy 
Texlen Trutnov. 
 
 



18. RM 6.10. 
 
 18. schůze RM 6.10. schválila vícepráce na akci „Městský stadion – tribuna – 
vybavení pro bufet,“ vypsání jednokolové architektonické soutěže na zpracování návrhu 
řešení stavby „Městské divadlo Trutnov,“ ing.arch. Žateckého a ing.arch. Tomka vítězem VŘ 
na zhotovitele projektu „Regenerace panelového sídliště Horní Staré Město,“ realizaci návrhu 
pro odstranění havarijního stavu hrobky Uffo Horna. 
 
19. RM 20.10. 
 
 19. schůze RM 20.10. doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu města, přijetí úvěru  
25 milionů korun od SFRB na úrokovou sazbu 3% se splatností 10 let, schválila plán zimní 
údržby na rok 2003-2004 Technických služeb, doporučila ZM schválení ovládací smlouvy  
o jednotném řízení spol. TS, zvýšení základního kapitálu TS o 8 700 000 Kč vkladem 
jediného společníka města Trutnov, vydat vyhlášky o užívání veřejného prostranství a  
o komunálním odpadu, vzala na vědomí uzavření smlouvy s pecí pod Sněžkou a Horní 
Maršov o působení Městské policie Trutnov na jejich území. 
 
5. ZM 27.10. 
 
 5. zasedání ZM 27.10. schválilo úpravy rozpočtu města, zvýšení základního kapitálu 
TS, přehled čerpání půjček ze SFRB, podání žádosti o úvěr SFRB na úrok 3% se splatností  
10 let, vzalo na vědomí uzavření smlouvy s Pecí p. Sn. a Maršovem (městská policie – 
výpomoc), záměr výstavby rozhledny, vydalo vyhlášku o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a vyhlášku o odpadech, schválilo aktualizaci dokumentu „Strategický 
plán rozvoje města Trutnov.“ 
 
20. RM 3.11. 
 
 20. schůze RM 3.11. schválila mj. zařazení vybraných památek do žádosti o dotaci 
z Regenerace MPZ na rok 2004, smlouvu o dílo na provedení úprav technologie a zimní 
opatření, úpravu organizačního řádu MěÚ. 
 
21. RM 20.11. 
 
 21. schůze RM 20.11. schválila pořadník na náhradní a sociální byty, vzala na vědomí 
výsledky příspěvkových organizací, doporučila ZM neposkytovat grant na podporu hudebních 
aktivit ve městě, schválila tarifní podmínky MHD pro rok 2004, doporučila ZM vystoupení 
města Trutnova z Královéhradecké agentury regionálního rozvoje, schválila Statut sportovní 
ceny. 
 
22. RM 1.12. 
 
 22. schůze RM 1.12. schválila výsledek vyzývacího řízení města Trutnova k zajištění 
správy parků, doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu města pro rok 2003, vydat obecně 
závaznou vyhlášku města o stanovení spádových obvodů zákl. škol zřizovaných městem 
Trutnov, schválit rozsah změn č. 3 /zemního plánu města Trutnova, schválila smlouvu o dílo 
na poskytování služeb souvisejících s údržbou veřejné zeleně Technickými službami a 
zajištění zmírňování následků zimy, dále doporučila ZM vyčlenit 16 250 000 Kč  



na dokončení rekonstrukce a dostavbu městského stadionu Trutnov, odsouhlasila rozšíření 
zakázky na akci Stavební úpravy MěÚ, uzavření smluv s Pecí pod Sněžkou a Horním 
Maršovem, kde bude trutnovská městská policie plnit úkoly obecní policie. 
 
6. ZM 8.12. 
 
 6. zasedání ZM 8.12. schválilo úpravy rozpočtu města Trutnova, pravidla o použití 
prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu SFRB, schválilo přijeté 
úvěru 25 000 000 Kč od SFRB, neposkytnutí grantu na podporu hudebních aktivit, uložilo 
zajistit dokončení rekonstrukce atletického stadionu v roce 2004, schválilo změnu poskytnutí 
příspěvku na bytovou výstavbu, Statut sportovní ceny, vydalo vyhlášku o spádových 
obvodech zákl. škol, smlouvu s Pecí pod Sněžkou a Horním Maršovem a vystoupení 
z Královéhradecké agentury regionálního rozvoje. 
 
23. RM 15.12. 
 
 23. schůze RM 15.12. doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu města, schválila změnu 
úhrad ve Stacionáři pro zdravotně postižené a tělesně oslabené od 1.1.2004, vzala na vědomí 
zprávu likvidátora Gumárenského podniku, schválila „Regulační plán Červeného kopce“ 
(vítězný návrh Ing.arch. Žateckého a Ing.arch. Tomka), schválila pořadí na 2.-5. místě 
anonymní  architektonické soutěže na městské divadlo, firmu BAK vítězem výběrového 
řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy budovy MěÚ Trutnov,“ doporučila ZM zrušit 
Dobrovolný hasičský sbor Šestidobí a Libeč, odsouhlasila vydání 4. dílu edice „Odkazy“  
na téma trutnovských měšťanských domů 16. století, výstavbu prodejny společnosti Lidl 
podle jejích návrhů, změny organizačního schematu MěÚ k 1.1.2004 a vyslovila nesouhlas  
se závěry školské komise k optimalizaci trutnovského školství. 
 
7. ZM 22.12. 
 
 7. zasedání ZM 22.12. schválilo úpravy rozpočtu města pro rok 2003, sále 
vyhodnocení architektonické soutěže na městské divadlo. První cena neudělena, 2. místo 
autor č. 8 akad. arch. Tomáš Turek, Ing. arch. Pavel Tomek. MgA Jakub Turek a Lukáš Bureš 
– odměna 225 000 Kč  a autor č. 15 Ing. arch. Radek Vopalecký a Luděk Štefek – odměna 
225 000 Kč, 3. místo autor č. 5 akad. arch. Vladimír Pýcha – odměna 150 000 Kč, 4. místo 
autor č. 3 Petr Kosner, Ing. arch. Marie Palkovská a Ondřej Peckem – odměna 100 000 Kč,  
5. místo autor č. 11 ATIP a.s. – odměna 50 000 Kč. Stavbu divadla měly všechny strany jako 
prioritu ve volebním programu. 
 
Docházka RM 
 
 Jaká byla docházka RM v roce 2003 na 28 zasedáních? Mgr. Adamec Ivan 27 (96%), 
MUDr. Blecha Jiří 21 (75%), Fiebinger Radek 28 (100%), Mgr. Hendrych Tomáš 26 (93%), 
Ing. Horynová Hana 26 (93%), MUDr. Kochan Jozef 23 (82%), Ing. Labík Lumír 26 (93%), 
Mgr. Paták Jiří 25 (89%), Ing. Přívratský Petr 24 (86%), Šubrt Michal 25 (89%),  
Ing. arch. Vokatý Martin 22 (79%). 
 
 
 
 



Docházka ZM 
 
 Na sedmi zasedáních zastupitelstva města byla tato docházka: 
Mgr. Adamec Ivan 7, MUDr. Blecha Jiří 6, Bubnová Blanka 7, Cita Jiří 7, MUDr. Červíček 
Karel 6, MUDr. David Jiří 5, Fiebinger Radek 7, Greňová Jindřiška 7, Mgr. Hásek Roman 6, 
Mgr. Hendrych Tomáš 7, Ing. Horský Zdeněk 7, Ing. Horynová Hana 7, PhDr. Hűbl Josef 5, 
MUDr. Kochan Jozef 7, Ing. Kužel Jaroslav 5, Ing. Labík Lumír 7, Lhoták Milan 7,  
MUDr. Lukáš Eduard 3 (nemoc, ochrnutí na půl těla), Mgr. Maršíková Jaroslava 7,  
Mgr. Paták Jiří 6, Ing. Prouza Vlastimil 7, Ing. Přívratský Petr 7, Ing. Rada Karel 4 (služební 
cesty v zahraničí), Mgr. Skokan Petr 7, Šiková Věra 6, Šubrt Michal 7, Tancibudek Ivan 7, 
Trösterová Zuzana 7, MUDr. Vambera Jiří 6, Veselý Martin 6, Ing. arch. Vokatý Martin 5, 
Vostrovská Jitka 4 (rezignovala 16.9. – nahrazena Ing. Kolmanem Miroslavem ),  
Ing. arch. Žatecký Roman 6. 
 
Rozpočet – rozpočtové provizorium 
 
 Rozpočet města byl v roce 2003 upraven celkem šestkrát. Nedostatek informací  
o příjmové stránce vedl zastupitele na prosincovém zasedání k odsouhlasení provizorního 
rozpočtu na doporučení městské rady pro příští rok. Důvody pro schválení rozpočtového 
provizoria uvedl starosta Adamec. „Nemáme funkční finanční výbor města, nevíme co nás 
čeká v souvislosti s reformou veřejné správy a navíc není ani schválen státní rozpočet.“ 
V rozvaze město počítá s reálnými mandatorními výdaji a s použitím peněz na investiční akce 
a opravy nevyčerpaných v letošním roce. „Vše je nastaveno tak, aby město fungovalo. Ostrý 
rozpočet schválíme zřejmě v polovině února.“ 
 Předběžně město počítá s výdaji ve výši kolem 550 milionů korun. V provozních 
nákladech vychází z odhadů letošního roku. „Ještě nevíme, kolik přesně nás stáli noví 
úředníci a změny, které jsme museli udělat kvůli převzetí některých pracovníků od okresního 
úřadu,“ uvedl mj. starosta. 
 S provizoriem vyslovili souhlas i opoziční poslanci z řad ČSSD a KSČM. Rozpočtové 
provizorium města Trutnova pro rok 2004 bylo přijato 22. prosince zastupiteli města. Návrh 
rozpočtového provizoria počítá s příjmy 611 212,46 a s výdaji 550 770,35 Kč. 
 
Výbory ZM, komise RM 
 
 Výbory zastupitelstva města, komise rady města (od roku 2002). 
Finanční výbor (předseda Ing. V. Šiková, tajemník E. Hesová, členové Ing. J. Kužel,  
Ing. J. Mačál, Ing. P. Přívratský, Ing. Zb. Šanc, Ing. L. Labík, M. Šubrt, J. Cita,  
Ing. Zd. Horský, Ing. J. Erben). 
 
Kontrolní výbor (př. Ing. Vl. Prouza, taj. S. Plšková, členové J. Vostrovská, Ing. Vl. Šubrt,  
A.Kořínková, I. Bartuněk, JUDr. P. Jiránek, J. Cita, Ing. J. Moravec). 
 
Grantový výbor (př. MUDr. J. Vambera, taj. A. Vojtěchová, členové Ing. J. Kužel,  
Ing. Vl. Prouza, Mgr. P. Skokan, Mgr. I. Adamec, V. Šiková, Mgr. R. Hásek). 
 
Komise rady města 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání (př. J. Paták, taj. J. Palachová, členové R. Jarošová,  
Mgr. P. Skokan, Mgr. Zd. Géc, Mgr. R. Hásek, Mgr. J. Sávová, E. Paseková, M. Suková, 
RNDr. Zd. Rudolf). 



 
Komise pro výstavbu a rozvoj (př. Ing. arch. M. Vokatý, taj. Ing. M. Benešová, členové  
Ing. arch. R. Žatecký, J. Cita, Ing. H. Horynová, Ing. arch. P. Tomek, Ing. M. Možíš,  
Ing. Zd. Jaďuď, L. Vysoudil, Ing. J. Chaloupský). 
 
Kulturní komise (př. Ing. H. Horynová, taj. Ing. V. Vášová, členové Mgr. J. Maršíková,  
Z. Trösterová, M. Veselý, L. Vysoudil, Ing. K. Rada, Mgr. Z. Rýgrová, J. Jahoda,  
T. Katschner, Mgr. T. Hendrych, Ing. Ct. Košťál). 
 
Komise pro integrované obce (př. MUDr. J. Kochan, taj. M. Hlíza, členové A. Kadlec,  
Ing. M. Rada, I. Bartuněk, Ing. H. Horynová, J. Frýdlová, J. Zlesáková, E. Raabová,  
M. Nývltová). 
 
Bytová komise (př. J. Greňová, taj. A. Illnerová, členové M. Šubrt, Ing. J. Karpíšek,  
I.Gábrlová, gesce M. Šubrt) 
 
Sociální komise (př. J. Greňová, taj. M. Kociánová, členové MUDr. E. Lukáš,  
MUDr. J. Vambera, B. Bubnová, G. Lazarová, I. Martincová, MUDr. I. Andr, J. Chlápková,  
I.Vondráčková, J. Špetlová, gesce M. Šubrt). 
 
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek (př. MUDr. J. Kochan,  taj. J. Serbousková, členové 
J. Jezbera, Zd. Trobl, Ing. L. Labík, J. Fujera, K. Povr, M. Šubrt, P. Cajthaml, H. Jůzlová,  
Ing. J. Karpíšek). 
 
Tělovýchovná komise (př. Mgr. T. Hendrych, taj. M. Drgáčová, členové I. Tancibudek,  
Mgr. J. Paták, J. Braun, Bc. J. Andrová, M. Tinková, T. Břeň, M. Gärtnerová, J. Hradecký,  
M. Šubrt). 
 
Povodňová komise správního obvodu Trutnov (př. Mgr. I. Adamec, ved. 1. skupiny  
Ing. J. Aberle, K. Povr MP, Ing. J. Šeps-HZS, Mjr. Bc. J. Pelc-PČR, ved. 2. skupiny  
Ing. H. Horynová, ved. 3. skupiny Mgr. T. Hendrych, ved. 4. skupiny Ing. M. Franc) 
 
Likvidační komise (př. Mgr. T. Hendrych, taj. I. Burešová, členové P. Holý, P. Síč, J. Hák,  
Bl. Košťálová). 
 
Inventarizační komise (př. Mgr. T. Hendrych, taj. H. Hniková, členové J. Hejna, J. Palachová, 
J. Prokopová). 
 
Komise pro občanské záležitosti (př. H. Jůzlová, mpř. V. Ouhrabková, taj. J. Hofmanová, 
členové M. Tylšová, J. Serbousková, K. Šafářová, J. Geislerová, J. Špetlová, H. Potočková, 
St. Volfová, D. Lehká, M. Jezdinská, J. Vaňková, aktivisté J. Vlasáková, H. Beneš,  
M. Vosáhlo, J. Štrunc). 
 
Grantový výbor 
 
 Zatím jen malý zájem z organizací a občanů eviduje grantový výbor ZM. Ten nabízí 
pomoc při získávání peněžních příspěvků nejen pro kulturu a vědu, ale také pro sociální 
oblast, cestovní či veřejně prospěšnou činnost. V jeho čele je MUDr. Vambera, který má 
zkušenosti s granty ze svého působení v krajském zastupitelstvu. „Chceme dát lidem 
informaci, kde mohou peníze získat, jak o ně mohou požádat a sehnat případně pro jejich 



projekt i vlivné zastánce,“ uvádí J. Vambera. Není třeba se předem lekat nějaké složité 
administrativy. 
 
Městská památková zóna 
 
 V listopadu schválila RM zařazení vybraných památek do žádostí o dotaci 
z Regenerace městské památkové zóny na rok 2004. Jsou to tři soukromé objekty  
na Krakonošově náměstí, v Bulharské a Palackého ulici a městské objekty ZUŠ, Národní 
dům, schodiště v městském parku, Krakonošova kašna, ZŠ kpt. Jaroše, hrobky továrníků  
na městském hřbitově, kaple P. M. Pomocné v Poříčí a hrobka U. Horna na městském 
hřbitově. 
 Rozšíření hranic Městské památkové zóny o blok vymezený ulicemi Revoluční  
a Vodní schválilo ZM v květnu. 
 
Privatizace bytového fondu 
 
 Koncepci prodeje bytových domů uložila 13.3. RM majetkovému odboru. Návrh bude 
vycházet z předpokladu, že v majetku města zůstane 1 200 bytů – 229 b.j. DPS, 127 b.j. 
služební, holobyty, bezbariérové a dotační, 194 b.j. památková zóna, 650 b.j. pro přidělování 
sociálních bytů. 
 Privatizace bytového fondu začala v roce 1996 – probíhá dosud. V roce 1995 bylo 
v majetku města 5 457 byt. jednotek. 
 V letech 1996-2002 bylo prodáno celkem 3 458 bytů – v roce 1996 14, v roce 1997 
32, v roce 1998 43, v roce 1999 259, v roce 2000 716, v roce 2001 912, v roce 2002 1 462 
bytů. K 31.12.2002 zůstalo v majetku města 2 030 bytů. Z toho v soupisu domů s byty a 
nebytovými prostory, které nebudou zařazovány do prodejních vln, je 194 bytů v památkové 
zóně, 288 v ostatních domech s byty a nebyt. prostory mimo památkovou zónu, 229 v domech 
pečovatelské služby, 127 bytů služebních, holobytů, bezbariérových a dotačních – celkem 828 
bytů. 
 Složení stávajících bytů: 229 b.j. DPS, 127 služ. aj., 194 b.j. památková zóna, 738 b.j. 
je zařazeno ZM do prodejních vln (k 24.2.2003), 792 ostatní b.j., byty, ze kterých lze dnes 
přidělovat pro sociální potřebu – celkem 2 030 bytů. 
 
Prodej domů a bytů 
 
 Statistika prodeje domů a bytů za rok 2003: počet domů 75, počet bytových jednotek 
489, cena 49 886 152 Kč (domy 42 971 457 Kč, bytové jednotky 3 942 002 Kč, nebytové 
prostory 2 972 693 Kč). 
 
Půjčky z fondu rozvoje bydlení 
 
 Státní fond rozvoje bydlení přislíbil opět městu poskytnutí úvěru pro rok 2004 a 2005 
určeného na opravy a modernizaci bytů. Pravidla o použití prostředků z úvěru byla v souladu 
s nařízením vlády č.396/2001 Sb. schválena ZM Trutnova 8.12.2002. 
 Půjčky budou poskytovány na výměnu střešních krytin, zateplení fasád, výměny oken 
a dveří, rekonstrukce ústř. topení a dalších vnitřních instalací a jiné práce na opravách a 
rekonstrukcích domů. 
 Maximální lhůta splácení půjček bude osm let s výhodným úrokem 3% a žadatelé 
mohou žádat až dva miliony korun. 



 Vedení města má zájem podpořit vlastníky bytového fondu v Trutnově (fyzické osoby, 
společenství vlastníků, bytová družstva) a umožnit jim provedení jeho oprav a rekonstrukcí. 
 Především novým vlastníkům privatizovaných bytů se tím nabízí výhodná možnost 
začít s opravami dříve, než naspoří na svých účtech dostatečné prostředky. 
 Žádosti o poskytnutí úvěru mohou být podávány od 5.1. do 30.9. 2005 na investičním 
oddělení odboru rozvoje města. 
 
 Za poslední dva roky už radnice poskytla podobným způsobem občanům na půjčkách 
asi dvacet milionů korun. 
 
Z činnosti kontrolního výboru ZM 
 
 Kontrolní výbor zastupitelstva města se sešel v roce 2003 devětkrát. Kontrolní akce: 
1.Kontrola plnění nájemní smlouvy v oblasti reinvestic na areál Bojiště. 2. Kontrola plnění 
pláni investic 2003 v areálu Dolce. KV se dále zabýval následujícími záležitostmi: prověření 
postupu prodeje nemovitosti Vítězná čp. 138, Trutnov, prověření situace v areálu letního 
koupaliště Trutnov, zejména řešení reklamací na provedené práce, které dosud byly 
v záručních lhůtách, prověření nájemních smluv na areál Dolce, Bojiště, letní koupaliště, 
krytý bazén a restaurace Dvoračka, a to z hlediska možných podnětů ke kontrole, prověření 
dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se spol. BAK na rekonstrukci tribuny městského stadionu 
(navýšení nákladů), prověřením dvou stížností na postup majetkového odboru MěÚ ve věci 
prodeje nemovitostí Na Záduší čp. 166 a Dlouhá čp. 577-579 Trutnov, prověřené stížnosti  
na postup majetkového odboru MěÚ a realitní kanceláře v souvislosti s prodejem domu U 
Hřiště čp. 372. 
 
Investiční výstavba 
 
 Rozpočet města v oblasti investic byl v roce 2003 štědrý především v oblasti školství  
a sportu. Připomenutí zaslouží i architektonická soutěž na ideový návrh nového divadla 
v Trutnově. 
 V oblasti dopravy byly vynaloženy prostředky v celkové výši 26 ,lionů korun. Největší 
akcí bylo dokončení rekonstrukce a zastřešení autobusového nádraží za 32 milionů korun, 
z toho v roce 2003 15 milionů korun. 
 Dotace na nákup autobusu pro firmu Osnado činila 2,4 milionů korun. V centru města 
byla v souvislosti s rekonstrukcí objektu pošty provedena výměna žulové dlažby u vchodu  
do pošty a nové zábradlí. 
 Prováděna byla i řada drobnějších akcí – opravy komunikací, chodníků, budování 
nových autobusových zastávej aj. 
 
 V oblasti vodního hospodářství byly největší prostředky vynaloženy na zahájení 
výstavby vodovodu ve Starém Rokytníku, kde bylo prostavěno na 5,5 mil. Kč. Pokračovala 
údržba v Dolcích, byl proveden hydrologický průzkum v lokalitě Bezděkov pro připravovaný 
vodovod v této lokalitě. 
 
 V oblasti školství byla dokončena nejrozsáhlejší investice  v posledních letech, a to 
dostavba a rekonstrukce 3. ZŠ Komenského, která byla kompletně dokončena a předána  
do užívání. Celkové náklady na tuto akci v roce 2003 činily více než 26,5 mil. Kč, celkově 
včetně státní dotace 225 mil. Kč. 
 Byla provedena kompletní rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Poříčí v hodnotě  
19,5 mil. Kč, z toho byla státní dotace 15 mil. 



 Na objektu 1. ZŠ Gorkého byla provedena rekonstrukce celé střechy s novou krytinou 
a příprava podkroví pro vestavbu učeben. Hodnota této investice je 15 mil. Kč. 
 
 V oblasti kultury s celkovými náklady 3,7 mil. Kč je to především dokončení parku  
a kompletní rekonstrukce dračí fontány u vchodu. Pokračovala oprava hrobek na městském 
hřbitově. (Podrobně v kapitole 8). 
 
 V oblasti tělovýchovy bylo nejvíce prostředků určeno na dokončení výstavby nové 
tribuny pro fotbalový a atletický stadion s kapacitou dvakrát 800 diváků. Celkové rozpočtové 
náklady přesáhly v tomto roce 20 mil. Kč. Pokračovala rekonstrukce objektu zázemí  
u tenisových kurtů, kde se provedla rekonstrukce šaten a sociálního zařízení za milion korun. 
 
 V oblasti bydlení a územního rozvoje byla provedena rekonstrukce dvou 
výměníkových stanic na Jiráskově náměstí a v areálu Městského bytového podniku. Celková 
částka přesáhla 5 mil. Kč. 
 Na veřejné osvětlení (provoz, údržba, rekonstrukce) bylo vynaloženo sedm milionů 
korun. Město získalo státní půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 25 mil. Kč  
na opravy domů – obyvateli Trutnova a integrovaných obcí je dost využívána. Půjčka bude 
čerpána až do roku 2005. 
 Na úseku územního plánování proběhlo schválení změn číslo 2 územního plánu, 
rozhodnuto bylo o zadání změn číslo 3 územního plánu, pokračovala digitalizace územního 
plánu a jeho zpřístupnění na internetových stránkách města. 
 Rozpočet města na rok 2003 umožnil udělat další významný krok k rozvoji města, 
k jeho zkrášlení, ke zdůraznění jeho historie i současnosti. 
 
Organizační řád MěÚ 
 
 Organizační řád Městského úřadu Trutnov byl schválen radou města 17. března. 
V první části je projednán předmět právní úpravy – upravuje zásady činnosti a řízení MěÚ, 
určuje jeho vnitřní uspořádání, dělbu práce a příslušnosti mezi jeho pracovišti (věcnou, 
funkční a místní příslušnost), jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím, které zakládá 
nebo zřizuje město, postavení a působnost MěÚ, rady města, zásady vnitřního styku odborů  
a oddělení MěÚ. (Část první.) 
 Druhá část OŘ je o vedoucích zaměstnancích MěÚ, o jejich postavení, odpovědnosti  
a pravomoci, o zastupování zaměstnanců a uvolněných členů ZM, o působnosti MěÚ, 
orgánech MěÚ, o vztazích spolupráce s orgány města a o vymezení funkční příslušnosti 
komisí k projednávání přestupků města Trutnova, o řízení MěÚ, o pracovních poradách,  
o funkci zakladatele nebo zřizovatele příspěvkových organizací a společností s.r.o. 
 Třetí část OŠ pojednává o finanční kontrole, o provádění vnitřního auditu,  
o působnosti finančního odboru, o kanceláři MěÚ, o působnosti odboru rozvoje města  
a územního plánování, o jeho vnitřním členění a počtech zaměstnanců a hlavní činnosti 
jednotlivých oddělení, totéž u majetkového odboru, u odboru sociálních věcí, školství  
a zdravotnictví, u správního odboru, u odboru státní sociální podpory, u odboru výstavby,  
u živnostenského odboru, u odboru životního prostředí. 
 
 V příloze Organizačního řádu jsou uvedeny činnosti vykonávané v rámci obce 
s rozšířenou působností. 
 
 Hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2003 projednala RM 16.2. 
s doporučením ZM schválit ho. Došlo k tomu 23.2.2004. 



 Hospodaření SFRB za rok 2003 – 9,600.000 Kč. 
Stav účtu k 1.1.2003 5,074.872,64 Kč. Příjmy 7,979.989,53 Kč. Výdaje 139 Kč.  
Stav účtu k 31.12.2003 7,979.850,53 Kč. 
 Hospodaření SFRB za rok 2003 – 15,000.000 Kč. 
Stav účtu k 1.1.2003 4.090,64 Kč. Příjmy 9,594.825,74 Kč. Výdaje 9,212.629 Kč. 
Stav účtu k 31.12.2003 382.196,04 Kč. 
 
Příspěvkové organizace 
 
 Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2003 schválila RM 31.3.2003 – 
plánovaný hospodářský výsledek roku 2003, minimální výši údržby roku 2003, výši odpisů 
dle odpisových plánů, objem prostředků na platy, dále stanovila způsob usměrňování mezd 
objemem prostředků na platy v absolutní výši. 
 V souvislosti s ukončením činnosti příspěvkových organizací Lesy a parky města 
Trutnova a Technické služby Trutnov na základě usnesení ZM č.2002-197 z 25.6.2002 dnem 
1.1.2004, není stanoven finanční plán těchto organizací pro rok 2003. 
1)Výkony celkem.  2)Příspěvek od MěÚ.  3)Náklady celkem v tis. Kč. 
 
1)Knihovna 5.140 Dům kultury 13.500 Galerie 2.011 MBP 5.837 
2)         4.440   7.750   1.923          3.437 
3)         5.140            13.500   1.991          5.837 
 
Domov důchodců Dům s peč. službou Městské jesle Stacionář Mat. školka 
1) 8.129  9.217   4.187  4.570  15.855 
2) 4.440  7.750   3.860  4.243  12.655 
3) 8.129  2.217   4.187  4.570  15.855 
 
ZŠ Gorkého Komenského Frimla V Domcích Náchodská Mládežnická 
1)5.584 7.100  4.983 6.230  3.010  11.603 
2)3.502 3.930  3.583 3.874  1.557  5.039 
3)5.584 7.100  4.983 6.230  3.000  11.603 
 
ZŠ Voletiny ZUŠ DDM 
1)1.240 2.045 520 
2)1.217 895 270 
3)1.240 2.045 520 
 
Integrované obce 
 
 Akce v integrovaných obcích za rok 2003: 
1.Vybudování dřevěného srubu pro konání sportovních akcí na hřišti ve Lhotě u Trutnova 
(90.000 Kč). 
2.Vybudování nových srubových autobusových zastávek v obci Babí, Libeč, Lhota, Debrné 
(300.000 Kč). 
3.Zahájení výstavby tenisového kurtu v Libči (260.000 Kč). 
4.Zahájení stavebních prací na vodovodu ve Starém Rokytníku (cca 30 milionů Kč – z toho 
40% státní dotace Mze). 
5.Příprava akce vodovod Bezděkov (studie 11.000 Kč). 
6.Ostatní drobné investice a opravy (300.000 Kč). 
 



 Při jednáních komise pro integrované obce byli zástupci těchto obcí seznamováni 
s akcemi zařazenými v rámci programu obnovy venkova hrazenými z rozpočtu města. 
Součástí jednání předkládali pak návrhy na realizaci nových drobných investičních akcí.  
Při 1.komisi 11.2. např. Střítež požadavek na opravu propadlé komunikace, na přeložku el. 
přípojky. Lhota na rekonstrukci kaple na Bezděkově. Nový Rokytník požadavek na umístění 
dopravního značení. Voletiny na dokončení rekonstrukce komunikace, stížnost na splach 
odpadních vod v areálu zeměď. farmy. Oblanov požadavek na prořezání porostu kolem 
komunikace z Volanova na Oblanov. Babí na vyčištění příkopů, na výmalbu zděné 
autobusové zastávky, na statické zajištění hřbitovní zdi. 

K těmto i dalším požadavkům přijímala komise řadu opatření. V roce 2003 
proinvestoval Trutnov v integrovaných obcích na 4 mil. korun. Peníze šly na opravu 
sportovišť, rekonstrukci památek, budování vodovodu, drobné stavby aj. Největší investicí je 
budování vodovodu ve Starém Rokytníku. Ve Voletinách město přispělo na nové mantinely  
u přírodního kluziště, na odvodnění volejbalového hřiště, ve Lhotě na altán u asfaltového 
hřiště. V Bezděkově se počítá (2004) se 2 mil. na vodovod. 

 
Hospodaření města za rok 2003 

 
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2003 projednala rada města 29.3.2004  
a doporučila zastupitelstvu města schválit 1) Výsledek hospodaření města za rok 2003. 

Na vědomí vzala rada města: „Výrok auditora za rok 2003.“ 
5. dubna 2004 schválilo zastupitelstvo města: 1)Výsledek hospodaření města Trutnova 

za rok 2003. 2)Rozdělení hospod. výsledku hospod. činnosti města za rok 2003. ZM vzalo  
na vědomí: „Výrok auditora za rok 2003.“ 

Přílohou materiálu byly: Celkový rozbor hospodaření města za rok 2003. Výsledek 
hospodaření města Trutnova za rok 2003 – tabulková část. Podrobný komentář VH města 
Trutnova za rok 2003 k některým dílčím položkám jednotlivých organizačních jednotek. 
Komentář rozboru PIO za rok 2003 včetně „Přehledu základních ukazatelů plánu na rok 
2003.“ Druhové členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu 1999-2003. Tok peněžní 
hotovosti za rok 2003. Vývoj ukazatele dluhové služby za rok 199-2003. Výrok auditora  
za rok 2003. 

Celkový rozbor hospodaření města za rok 2003.Poslední verze uprav. rozpočtu 
počítala: (v tisících) Příjmy 683 996,48 Kč. Výdaje 735 615,46 Kč. Rozdíl (deficit) – 
51 618,98 Kč. Dluhové financování celkem – 18 334,08 Kč. Financování deficitu z vlastních 
zdrojů 51 618,98 Kč. Výchozí stav finančních prostředků k 1.1.2003 75 946,00 Kč. 
Plánovaný stav finančních rezerv k 31.12.2003 5 992,94 Kč. 
 Skutečný výsledek roku 2003 byl: Příjmy 686 175,06 Kč. Výdaje 683 343,67 Kč. 
Rozdíl (přebytek) 2 831,39 Kč. 
 Dluhové financování celkem – 17 597,63 Kč (dlouhodobé přijaté půjčky SFRB) 
7 290,57 Kč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 24 888,20 Kč. Financování 
z vlastních zdrojů: - 2 831,39 Kč. Výchozí stav fin. prostředků k 1.1.2003 81 435,60 Kč. 
Skutečný stav fin. rezerv k 31.12. 66 669,36 Kč. Disponibilní zdroje 57 576,23 Kč. 
 Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti města za rok 2003. 
Hospodářský výsledek po zdanění 20 697.446,19 Kč. 
 
Příspěvkové organizace (údaje v tis. Kč) 
 
 Město Trutnov plnilo v roce 2003 funkci zřizovatele 20 příspěvkových organizacím. 
Na provoz jim je poskytován příspěvek z rozpočtu města a z prostředků státního rozpočtu – 
kultura, sociální služby, školství, ostatní 74 360,60 Kč z rozpočtu města, 131 563,30 Kč  



ze st. rozpočtu. Celkem 205 923,90 Kč na provoz. 
 Investiční příspěvky z rozpočtu města byly poskytnuty ve výši 1.282 tis. Kč, z toho 
600 tis. Kč do oblasti kultury a 682 tis. Kč do oblasti školství. 
 
Zpráva auditora 
 
 Zpráva auditora (auditorská společnost K Kredit, s.r.o. Na Roli 25, Jablonec  
nad Nisou) o přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2003 uložené zákonem  
o obcích a vyhláškou MF o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. 
 „Podle našeho názoru s ohledem na provedená šetření závěrečný účet za rok 2003  
a účetní uzávěrka k 31.12. ve všech významných souvislostech byly sestaveny v souladu 
s právními předpisy. 
 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 záruky byly inventarizovány v souladu s platnými předpisy o 
účetnictví. Použité účetní metody respektovaly vyhlášku MF č. 505/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a kterou se stanoví účetní 
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 organizací bylo prováděno v souladu 
s vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Výkazy byly sestaveny v souladu 
s opatřením MF č.j. 111/138 224/2002. 
 Předmětem ověřování byly rovněž výnosy a náklady hospodářské činnosti.“ 
 
       V Jablonci n.N., 12.3.2004 
       Ing. Renata Janečková, auditor č.1641 
 
Příspěvkové organizace 
 
 Z komentáře k jednotlivým příspěvkovým organizacím: 
Galerie města – dostala provozní dotaci 2.025 tis. Kč a investiční dotaci 600 tis. Kč. 
 
Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov – provozní dotaci 4.440 tis. Kč,  
ze st. rozpočtu účelovou dotaci na regionální činnost 1.280 tis. Kč. 
 
Dům kultury Trutnov – provozní dotaci z rozpočtu města 7.750 tis. Kč, účelový provozní 
příspěvek 350.000 Kč, ze st. rozpočtu grant 60 tis. Kč. 
 
Domov důchodců Trutnov – provozní dotaci z města 3.382 tis. Kč, ze st. rozpočtu  
2.177 tis. Kč, ze st. rozpočtu účelovou dotaci 700 tis. Kč. 
 
Pečovatelská služba Trutnov – provozní dotaci z rozpočtu města ve výši 6.417 tis. Kč. 
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené – provozní dotaci z rozpočtu zřizovatele 
4.597 tis. Kč, účelovou dotaci ze st. rozpočtu 396 tis. Kč. 
 
Městské jesle Trutnov – provozní dotaci od zřizovatele 3.860 tis. Kč. 
 
Základní škola Náchodská, Trutnov – provozní dotaci z města 1.677 tis. Kč, ze st. rozpočtu 
7.985,50 tis. Kč. 



 
Speciální základní škola se specifickými poruchami učení, Voletiny – provozní dotaci z města 
1.267 tis. Kč, ze st. rozpočtu 4.496,1 tis. Kč. 
 
Základní škola Komenského – provozní dotaci z rozpočtu města 3.966 tis. Kč, dotaci  
ze st. rozpočtu 18.435,10 tis. Kč. 
 
Základní škola Rudolfa Frimla – provozní příspěvek z rozpočtu města 3.583 tis. Kč,  
ze státního rozpočtu 9.904,10 tis. Kč a dotaci na vzdělávací software a informační zdroje 
61.40 tis. Kč. 
 
Základní škola V Domcích – provozní dotaci z rozpočtu města 3.899 tis. Kč, ze st. rozpočtu 
dotaci 16.355,70 tis. Kč. 
 
Základní škola Mládežnická – provozní dotaci z rozpočtu města 5.110 tis. Kč, ze st. rozpočtu 
provozní prostředky 23.130,50 tis. Kč. Incest. Dotaci 82 tis. Kč z města. 
 
Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého ul., Trutnov – provozní dotaci z rozpočtu zřizovatele 
3.652 tis. Kč, investiční dotaci 200 tis. Kč, ze st. rozpočtu 12.419 tis. Kč. 
 
Základní umělecká škola, Trutnov – provozní dotaci z rozpočtu města 895 tis. Kč, ze státního 
rozpočtu 6.290,70 Kč, dalším příjmem je 1.412,17 tis. Kč – příspěvek na náklady spojené 
s poskytováním  vzdělání (školné). 
 
Dům dětí a mládeže – provozní dotaci 300 tis. Kč, z rozpočtu města, dotaci ze státního 
rozpočtu 1.836,90 tis. Kč, na vzdělávací software a informační zdroje 6 tis. Kč. 
 
Mateřská škola Trutnov – vznikla 1.1.2003 usnesením ZM 17.12.2002. Sídlem MŠ je 
Komenského ulice 485, odloučeným pracovištěm dalších deset MŠ. V roce 2003 v MŠ 
zapsáno 857 dětí. Z rozpočtu města poskytnuta provozní dotace 13.133,60 tis. Kč, ze státního 
rozpočtu na přímé výdaje 25.877,80 tis. Kč. 
 
 V roce 2003 provedla organizace opravy v budovách všech odloučených pracovišť 
v celkovém objemu 2.326,74 tis. Kč – izolace, oprava dlažby, výměna osvětlení ve 4 hernách, 
malování tříd a chodeb, oprava sociálního zařízení, montáž patního měřiče, úprava a oprava 
kuchyně podle hygienických požadavků. 
 
 Městský bytový podnik – komplexně zabezpečuje a obstarává správu nemovitostí  
ve vlastnictví zřizovatele. V roce 2003 dokončil MBP pasportizaci Středního Předměstí  
a dokončil třetí etapu prováděných elektrorevizí. 
 Hospodaření MBP skončilo v hlavní činnosti ztrátou 305.65 tis. Kč, která je však plně 
kompenzována z činnosti doplňkové. V roce 2003 dosáhl zlepšeného výsledku hospodaření 
964,48 tis. Kč. Na nájemném vybral 47.086 tis. Kč. K 31.12.2003 bylo v majetku města  
1 710 bytů. 
 
 
 
 
 



3. Životní prostředí 
 
Černé skládky 
 
Odbor životního prostředí MěÚ, Horská 5. 
 Na úseku odpadového hospodářství dbal na likvidaci černých skládek. Z rozpočtu 
města bylo v roce 2003 vynaloženo 350 000 Kč na jejich likvidaci na území města. Protože 
původci těchto skládek nebyli zjištěni, likvidace musela být provedena touto formou. 
 Odstraněno bylo celkem 15 černých skládek. Většina z nich byla na pozemcích ve 
vlastnictví města. Z těch větších to byla např. skládka u garáží v ulici Za Vápenkou a „žel“  
už tradičně na Kryblici u vjezdu na starou skládku. Na odstranění skládek se podílely 
Transport Trutnov, s.r.o. a Technické služby Trutnov s.r.o. 
 
Veřejná zeleň 
 

     
 
 V průběhu roku nedošlo k žádným podstatným zásahům do městské zeleně. 
Odstraňovány byly pouze suché a nemocné a dožívající stromy, např. topoly na náměstí 
Hraničářů, topoly u hřiště nad ulicí Kubelíkovou a podél komunikace ve Lhotě. Začalo se 
s rekonstrukcí zeleně pod hradbami v ulici Hradební a Vodní. 
 Náhradou za pokácené stromy byla provedena poměrně rozsáhlá nová výsadba.  
Např. v ulici Palackého 11 javorů, u parkoviště Na Struze 7 lip, 7 javorů, 6 sakur, v ulici 
Benešova 10 sakur, na sídlišti Šestidobí 9 jasanů a 5 sakur, na sídlišti Zelená Louka 3 břízy,  
7 javorů, 6 akátů, 4 javory, 3 jeřáby a další. 
 Na území města byl vyhlášen další památný strom, a to jedlovec kanadský rostoucí 
nad parkovištěm za pivovarem. Dále bylo vyhlášeno chráněné území, a to významný krajinný 
prvek s názvem „Údolí smrti“ v lesním porostu nad Lhotou o velikosti 4,0493 ha. Území je 
chráněno zejména pro značný výskyt bledulí. 
 V průběhu zimních měsíců v době vegetačního klidu bude prováděna údržba zeleně 
pod muzeem a kostelem (zdravotní řezy, nebezpečné stromy hrozící vyvrácením a ohrožením 
chodců po Kostelní stezce). Provádět to bude firma Kvíčala Sportklub (zabývá se údržbou 
stromů v těžko přístupných podmínkách). Náhradní výsadba (10 stromů) bude provedena. 
 
Vandalství 
 
 Vandalství ani v této oblasti zřejmě nekončí. Smutně to dokládá tisícovka 
poškozených stromů odsekáním kůry v trutnovských lesích za Dvoračkou v oblasti  



nad Voletinami. Poškození mačetou nebo sekerou je značné – do obnažené rány se dostanou 
houbové choroby a stromy postupně odumřou. Znehodnoceno je i dřevo těchto stromů – 
prostupuje ho hniloba. Mezi poničenými stromy jsou břízy, duby, modříny a smrky. Pás 
poškozených stromů se táhne až k Bobrovce. Vandalstvím je znehodnocováno polesí SLŠ. 
 Na jaře byla poškozena i zeleň na stezce pro pěší a cyklisty na sídlišti Zelená Louka  
do centra Trutnova v úseku u SOU a SPŠ. Škody na zeleni se vyskytly i v dalších lokalitách 
města, např. na sídlišti Družba. 
 Darovací smlouvu 24 000 Kč přispěl na obnovování veřejné zeleně za sdružení 
Geronimo agency Radek Langhamer (prosinec 2003). 
 
 Vandalsky bylo poškozeno i osvětlení památníku gen. Gablenze – reflektory, které 
monument osvětlovaly, a přívodních kabelů. 
 
Opravy v korytě Úpy 
 
 Na podzim zahájil s.p. Povodí Labe HK zabezpečovací práce na nábřežních zdech 
Úpy. Rozsah prací je rozdělen do dvou etap. První končí u „staré polikliniky,“ na jaře příštího 
roku má být ukončena, druhá etapa až u budovy okresního státního zastupitelství. Zpevňování 
a zvyšování břehů řeky od železničního nádraží k městskému sportovnímu stadionu skončí  
do dvou let. 
 Proč Povodí Labe k těmto úpravám přistoupilo? Od roku 1997 zasáhlo region pět 
větších povodní, které poškodily technický stav nábřežních zdí. (Provádí se to v rámci 
protipovodňových opatření z peněz půjčených ČR Evropskou investiční bankou.) 
 
Útulek pro psy 
 
 Provoz útulku města pro opuštěné a zatoulané psy prokazuje své oprávnění. V roce 
2003 sem bylo přijato 134 takových psů. Z nich bylo 39 předáno původním majitelům a 86 
náhradním (novým) majitelům. 9 psů zůstalo v útulku do roku 2004. Prodloužila se doba,  
po kterou psi zůstávají v útulku a tím došlo k nárůstu počtu krmných dnů. V roce 2003 
přesáhl počet krmných dnů 7 000, když v minulých letech bylo maximum v roce 2001  
5 650 krmných dnů. 
 V roce 2003 bylo po dobu 7 měsíců kapacita útulku (25) zcela naplněna. Každý měsíc 
přinášejí Radniční listy informaci a nabídku z útulku i s fotografiemi jeho osazenstva. 
 
Transport 
 
 Z činnosti Transportu (společníci 60% Marius Pedersen, 40% město Trutnov) v roce 
2003. Jednatelé statutárního orgánu: Ing. Pavel Borůvka, Marius Pedersen, Jiří Hejna – město 
Trutnov. 
 Svozová oblast – Trutnov, Pec. P.Sn., Svoboda n.Ú., Malá Úpa, Horní Maršov, Janské 
Lázně, Mladé Buky, Staré Buky, Pilníkov, Vlčice, Jívka, Chotěvice, Čermná, Kunčice, Dolní 
Kalná, Hostinné (částečně), Vrchlabí (částečně), Horní Olešnice (částečně), Dolní Olešnice 
(částečně), Dolní Dvůr (částečně), Žacléř, Lampertice, Bernartice, Královec, Zlatá Olešnice, 
Radvanice, Jívka, Chvaleč, Libňatov, Havlovice, Hajnice, Kohoutov, Kocbeře (částečně). 
 Vozový park – 4 bobr press, 3 kont. nosič avia,, 3 kont. nosič liaz. Zaměstnanci – 3 
THP pracovníci, 10 řidičů, 10 závozníků. 
 Množství zlikvidovaného odpadu z Trutnova (pouze z domácností): Komunální odpad 
5 500 t. Objemný odpad 390 t. Plast 72 t. Papír 135 t. Sklo 122 t. Lednice 29 t (725 ks). 



Televize 13 t (430 ks). Zářivky 0,5 t. Obaly od barev 8 t. Tržba 31 688 000 Kč. Zisk 
3 259 000 Kč. 
 
Sběrný dvůr 
 
 Sběrný dvůr už nebude v areálu MBP. Nové shromaždiště vzniká k Kometu na Horské 
v blízkosti pekáren před Zelenou Loukou. „V provozu bude na novém místě od 1. ledna,“ 
uvedla začátkem listopadu místostarostka ing. Horynová. 
 Občané mohou i nadále zdarma odevzdávat vybraný odpad do sběrného dvora. 
Přebudování areálu Kometu na sběrný dvůr přijde asi na 3,5 mil. korun. Provozovat ho bude 
trutnovská společnost Transport. Město dává každoročně na likvidaci separovaného odpadu 
asi 2,5 mil. korun. Občané z integrovaných obcí mohou objemný odpad odkládat  
do přistavených velkoobj. kontejnerů. 
 
Komunální odpad 
 
 Dodatek o odvádění poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mezi městem Trutnov a SBD Trutnov 
na rok 2003 a 2004 schválila RM 13.1. Původní dohoda ze 4.3.2002 (za členy družstva bude 
poplatek hromadně odvádět na účet města samotné SBD) se osvědčila a bude pokračovat. 
 RM od června 2003 schvaluje postupně prodej přístřešků - stání na popelnice a 
kontejnery v jednotlivých lokalitách. 17.3.2003 schválila RM úpravu ceny za svoz TKO  
a odpadových nádob v domácnostech ze 264 Kč/osoba/rok na 279 Kč. 
 
 Obecně závaznou vyhlášku č.19/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění a odstraňování komun. Odpadu vznikajících na území města Trutnova 
včetně systému nakládání se stavebním odpadem vydalo ZM 27.10.2003. 

Po předchozích meziročních nárůstech došlo loni k poklesu množství směsného 
komunálního odpadu z 6 785 t v roce 2002 na 5 507 t v roce 2003. 
 
Deratizace 
 
 Z důvodu legislativních a kompetenčních problémů nebyla provedena plánovaná 
celoplošná deratizace. S vydáním příslušné městské vyhlášky se počítá v roce 2005. Minulá 
deratizace proběhla na jaře 2001. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
 
 Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu byly vydávány jen dílčí souhlasy 
s odnětím ze zemědělské půdy, zejména pro výstavbu domů a různých drobných staveb 
v souladu s územním plánem města. Celkem tak bylo vyjmuto 0,6756 ha zeměď. půdy  
a dalších 0,3850 ha pro výstavbu rybníka ve Starém Rokytníku. 
 
Elektrárna Poříčí 
 
 K 1.4.2003 došlo v ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí se sídlem v Trutnově 3, ke změně 
organizační struktury. Z dřívějších tří provozoven: Elektrárna Poříčí 2, Teplárna Dvůr 
Králové a Teplárna Náchod, se dle příkazu generálního ředitele prodala Teplárna Náchod. 



 Teplárna Náchod má dlouhou historii. Byla postavena v letech 1907-1909 pro potřeby 
textilní firmy Mautner a syn. Součástí Elektráren Poříčí se stala v roce 1958, kdy byla zrušena 
jako nár. podnik. V té době měla teplárna také pobočné závody Teplárnu ve Dvoře Králové  
a elektrárnu ve Rtyni. Po 45 letech spojení Teplárny Náchod s Elektrárnou Poříčí došlo 
k 1.4.2003 k podepsání smlouvy mezi ČEZ a firmou Harpen ČR, s.r.o., o převodu majetku 
Teplárny Náchod. Tato firma se stala zaměstnavatelem všech zaměstnanců výroby a správy 
(63), kteří měli výkon práce v Teplárně Náchod. Po předávací inventarizaci koncem března 
mohlo 1.4.2003 dojít k podpisu seznamů majetku ze strany ČEZ a Harpen. 
 Dalším významným cílem byla teplofikace obce Horní Maršov – historie toho sahá až 
k roku 1995. Tehdy vzniklo z aktivity ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí sdružení obcí (Trutnov, 
Svoboda, Radvanice, Jívka, Chvaleč, Úpice, Suchovršice, Mladé Buky, Janské Lázně a Horní 
Maršov), které si vzalo za cíl společně realizovat program ozdravění ovzduší těchto obcí 
jejich teplofikací ze zdroje EPO. Projekt dostal označení „Čisté teplo Krkonoše.“ 
 V roce 2003 bylo připojeno 65 objektů v H. Maršově a 37 ve Svobodě. Při uvádění  
do provozu řešeny různé problémy (zkraty na objektových předávacích stanicích u odběratelů, 
zamrzování neprovozovaných přípojek, hydraulické problémy tak, aby i nejvzdálenější 
odběratelé dostávali řádně teplo. 
 Dnes je provoz celé soustavy stabilizován a zajišťuje dodávku tepla do 151 objektů  
o celkovém přípojném výkonu přes 6,5 MW a dálka potrubních tras přesáhla 9 km. 
Předpokládá se celková dodávka tepla na úrovni 22 000 GJ – počítá se i s dalšími odběrateli 
po likvidaci lokálních provozů na tuhá paliva. 
 Ve dnech 7.-11.7.2003 proběhlo na základě povolení Odboru životního prostředí  
KÚ HK z 25.6. na FK 8 v EPO II spoluspalování dřeva s hnědým uhlím. 
 Letos proběhla oprava části horkovodního napáječe Trutnov v úseku od sekční jímky 
na sídlišti Stadion II po připojovací jímku pro VS 20 v délce 250 m. Náklad na opravu činil 
1,5 mil. Kč. – Horkovod Trutnov zásobuje teplem 220 odběrných míst, cca 4 200 byt. 
Jednotek s dodávkou odběratelům ročně přes 400 000 GJ tepla. V současné době dosahuje 
horkovod hranice technické životnosti. 
 Na 1. hospodářskou výstavu Krkonoše 2003 měla i Elektrárna Poříčí mezi více než  
80 vystavovateli svůj výstavní stánek. 
 Prostřednictvím Nadace Duhová energie věnovala EPO 50 000 Kč ZŠ Komenského, 
85 000 Kč ZOO Dvůr Králové, 15 000 Kč oddílu stolního tenisu v Janských Lázních. Městu 
Trutnov přispěla 1 000 000 Kč na výstavbu Duhového hřiště ve Voletinách. 
 
Vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 Rok 2003 byl pro Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., rokem jubilejním – dovršila 
deset let od svého založení. A byl to rok úspěšný. 
 Jedním z nejsledovanějších technických ukazatelů je výroba vody v návaznosti  
na fakturaci vodného. V roce 2003 bylo oproti roku 1994 vyrobeno o více než 1 milion m3 
vody méně a fakturace se za toto období snížila téměř o 500 tis. m3. Z toho je zřejmá nejen 
tendence ke snižování odběrů, která je dána rostoucími cenami, ale rovněž k postupnému 
snižování ztrát v trubní síti. Počet opravených poruch mezi lety poměrně značně kolísal, ale 
celkově lze říci, že za sledovaných 10 let počet poruch nesnížil. Třeba však uvážit, že pomocí 
dnešní techniky a způsobu sekčního měření lze odhalit i poruchy, u kterých by to dříve bylo 
obtížné. 
 Za uvedené období bylo proinvestováno více než 230 mil. Kč. Mimo úvěru 12 mil. Kč 
a 200 tisícové dotace byly investice financovány výlučně z vlastních zdrojů. Investice nejvíce 
směřovaly do vodovodů. V této oblasti (včetně úpravny vody) bylo proinvestováno více než 



93 mil. Kč. Téměř 29,5 mil. Kč bylo věnováno na zlepšení kanalizační sítě a téměř 50 mil. Kč 
na rekonstrukce a modernizace ČOV Trutnov (modernizace technologie bude pokračovat  
i v dalších letech). 
 Komplexním ekonomickým ukazatelem, od kterého se odvíjejí všechny možnosti 
dalšího rozvoje společnosti, je výsledek hospodaření – zisk. Tento ukazatel se v průběhu 
existence společnosti měnil nejméně. Zatím co náklady se zvýšily o asi 24 mil. Kč (47%)  
a výnosy o více než 25 mil. Kč (45%), zisk za rok 1994 byl vykázán ve výši 5 111 tis a za rok 
2003 je to 6 627 tis. Kč. Od počátku existence vytvořila společnost zisk přes 46 mil. Kč. 
 Při svém vzniku měla společnost 110 zaměstnanců, v roce 2003 jich bylo 80. 
Průměrný plat byl v roce 1994 ve výši 7 646 Kč a jeho nárůst oproti roku 1993 byl 
neuvěřitelných 31%. V roce 2003 měli zaměstnanci průměrně 16 576 Kč. 
 Provoz vodovodů byl v roce 2003 poznamenán dlouhotrvajícím suchem, které bylo 
příčinou snížené vydatnosti pramenišť, a tudíž zvýšení produkce úpravny vody v Temném 
Dole. Proti minulému období došlo k mírnému snížení výroby pitné vody a mírnému zvýšení 
vody fakturované. 
 Výroba vody – Trutnov 3 203 m3, ve Svobodě 717 m3 – celkem 3 920 m3. Voda 
převzatá 21 m3. Voda fakturovaná 2 251 m3. Voda nefakturovaná 1 690 m3. Ztráty 1 397 m3. 
 Počet opravených poruch na vodovodní síti: Provoz Trutnov 130, provoz Svoboda 
107. Celkem 237. Z celkového počtu odstraněných poruch bylo v Trutnově na přípojkách 40, 
na řadech do DN 200 mm 77, na řadech nad DN 200 mm 13. Ve Svobodě na přípojkách 54  
a na řadech do DN 200 mm 53. 
 Největší problémy způsobily poruchy na řadech nad DN 200 mm (na přivaděči), 
jejichž počet se oproti roku 2002 zvýšil více než 2,5 krát. V říjnu a v listopadu se opakovaly 
poruchy na přivaděči v ulici Náchodská. Vždy se jednalo o netěsnost spojovacího hrdla, 
kterou způsobuje to, že podkladní vrstvy pod potrubím jsou v navážkách. Stejná příčina byla  
i při poruše na Úpském nábřeží – zde je potrubí umístěno v nábřežní zdi. V ulici Švábenicova 
šlo o prasklinu na potrubí, ke které došlo pravděpodobně z únavy materiálu. V zimním období 
se dále opakují i poruchy v ulici Vítězná – asi z důvodu rozdílné namrzavosti podloží. 
K poruše na přivaděči došlo i v Horním Maršově – pod jezem v úseku, kde potrubí přechází 
z nadzemní do podzemní části. Šlo o netěsnost spojovacího hrdla. Vyšší počet těchto poruch 
zapříčinil nárůst nákladů na materiál v kalkulaci vodného. 
 Výměna vodoměrů: Provoz Trutnov 1 469, provoz Svoboda 173. Celkem 1 642. 
 Jakost dodávané a vypouštěné vody: 
Pitná voda – její kvalitu (vyrobené a dodávané vody v systému skupinového vodovodu 
spadají do její kontrolní činnosti další malé vodovody – Babí, Libeč, Studenec a nově Starý 
Rokytník. V průběhu roku bylo odebráno na zdrojích a různých částech veřejné sítě včetně 
vodojemů 269 vzorků pro chemický rozbor, 342 vzorků pro mikrobiologický rozbor a 71  
pro biologický rozbor. 
 Provoz Trutnov ze 125 vzorků chem. rozboru vyhovovalo 123, ve Svobodě ze 70 55, 
ÚV Temný Důl ze 74 74. Celkem z 269 vzorků vyhovovalo 252. U mikrobiologických  
a biologických rozborů v Trutnově ze 138 + 12 vyhovovalo 132 + 12, ve Svobodě  
ze 138 + 12 vyhovovalo 123 + 12, na ÚV Temný Důl 64 + 47 všechny. 
 V oboru chemie  šlo např. o překročení zákalu, ukazatele pH. V oboru mikrobiologie 
se jednalo o nevyhovění požadovaným limitům. V oboru biologie nebylo zjištěno překročení. 
 V oboru odpadních vod laboratoř kontroluje zdroje napojené na kanalizaci, na funkci  
Čistíren. V roce 2003 bylo zpracováno 681 vzorků odpadních vod (340 odebráno na ČOV 
Bohuslavice, 60 na ČOV v H. Maršově. Pro cizí zákazníky provedeno 235 rozborů vzorků. 
 Na čistírně odpadních vod Bohuslavice, která čistí odpadní vody z kanalizačního 
sběrače Janské Lázně – Trutnov – Bohuslavice, bylo vyčištěno celkem 6 882 062 m3 
odpadních vod. 



 Odpadní vody vypouštěné do recipientu ve většině případů splňují limity stanovené 
platným povolením k nakládání s vodami. Vzhledem k nepřekročení koncentračních limitů je 
podle nového vodního zákona zpoplatněn pouze objem vypouštěných odpadních vod, který  
za rok 2003 činí 688 206,- Kč (o 84 479 Kč méně než v roce 2002). 
 
 V průběhu roku 2003 bylo na ČOV Trutnov – Bohuslavice zachyceno114 t shrabků, 
25 t písku a štěrku. Z celkového množství 1 228 t lisovaného kalu v průměrné sušině 25% 
bylo 1 056 t předáno společnosti Gemec a 173 t na skládku ve Rtyni. V průběhu roku bylo 
vyprodukováno 225 041 m3 plynu z mezofilního vyhnívání, který byl využit k výrobě  
el. energie a následné teplo k vyhřívání vyhnívacích nádrží. 
 
 Na kanalizaci Horní Maršov se nacházejí dvě ČOV typu VHS. Čistírna „za vodou“ 
v průměru splňuje limity stanovené platným povolením. ČOV „očistné centrum“ ve většině 
případů tyto limity neplnila. Proto bylo na konci období realizováno na hrubém předčištění 
odlehčení, které by mělo eliminovat soustavné vyplavování této čistírny. 
 
Investiční výstavba: 
Leasované akce – v roce 2003 pokračovalo splácení leasingu na technologická zařízení ČOV 
Bohuslavice. Leasingové splátky ve výši 1 504 386,96 Kč. 
 Na stavby z vlastních zdrojů (na financování investiční výstavby) bylo použito  
na 29 jednotlivých akcí, na 160 drobných akcí, na drobný hmotný majetek, na stroje a 
pozemky celkem 18 435 tis. Kč. 
 
 V rámci položky samostatné stroje byly pořízeny zejména automobily – skříňový 
nákladní automobil Peugeot pro vodovody Trutnov, nákladní automobil Škoda Fabia  
pro ČOV Trutnov. Dále byl pořízen hydraulický agregát Partner pro vodovody Trutnov, ruční 
vrtný elektrický motor pro kanalizaci, dvě čerpadla na kanalizaci v H. Maršově, sterilizátor 
pro laboratoř, zařízení pro přenos dat a indukční průtokoměry na manipulační uzel  
v Ml. Bukách a počítačový server. 
 
ČSOP na SLŠ 
 
 Český svaz ochránců přírody při SLŠ se zabýval v roce 2003 následující činností: 
1.Rekonstrukce Naučné stezky Dvoračky-Rýchory (8,2 km, 13 tabulí). 2.Osazení 36 budek 
v oblasti Bystřice a okolí Trutnova pro různé druhy ptáků. 3.Zalesňování erodovaných ploch  
a lesních holin v Orlických horách (320 hodin, 36.700 smrkových sazenic). 4.Podíl na úpravě 
městského parku, hřbitova a akci Clean up směřující k zlepšení čistoty v intervilánu města. 
5.Práce některých členů na realizaci grantu pro francouzskou organizaci Office National  
de Foret při realizaci výchovně vzdělávacích (sálů) lesů v oblasti Korsiky. 6.Účast na řadě 
připomínkových řízení při realizaci ekologických záměrů. 
 Členové ČSOP přednesli 12 odb. přednášek, dvě zahraniční přednesl předseda  
na Montan Forum v Glandu ve Švýcarsku a na Forstliche Fachhochschule v Rottemgurgu 
v SRN. V rámci krajinotvorných programů zapojení do ochrany ohrožených druhů živočichů 
a rostlin (mravenci, káně, vstavače, bledule). Úprava studánky při Červené cestě ve Školním 
polesí SLŠ. Výchova školáků při organizování průvodcovské činnosti v parku. Řada členů  
i po absolvování školy přispívá k zlepšování životního prostředí – aktivní působení  
na veřejnost. (Předsedou organizace ČSOP na SLŠ je Dr. Ing. Eugen Král, CSc.) 
 
 
 



4.Stavebnictví. Komunikace. 
 
Odbor výstavby 
 
 Oddělení územního řízení a stavebního řádu odboru výstavby MěÚ vydalo v roce 
2003 celkem 1 399 rozhodnutí – z toho 28 územních rozhodnutí, 239 stavebních povolení,  
3 demolice, 32 změn způsobu užívání. 
 Ohlášení stavebních úprav, drobných staveb a udržovacích prací 405. 
 
Bytová výstavba (počet bytových jednotek):  
      zahájení dokončení rozestavění 
Rodinné domy (RD)    31  15  131 
Bytové domy (BD)    -  -  51 
Nástavby, přístavby a stav. úpravy RD 3  6  37 
 - „ -            BD 1  2  34 
V domovech s pečov. službou a domovech- 
penzionech     51  -  93 
výstavba bytů v nebytových stavbách 1  16  11 
byty získané stav. úpravou nebyt. prostor 8  7  22 
modernizace bytového fondu   49  32  142 
 
Významné stavby 
 
Výběr nejvýznamnějších staveb: 
 
Vydaná stavební povolení:       
Investor: 
20.3. Stavební úpravy – restaurace a ubytování v čp. 41 Barvířská 
Krakonoš, s.r.o. 
 
15.5. Dostavba nemocnice – provozně technický objekt 
Královéhradecký kraj (KK) 
 
23.5. Stav. úpravy jeslí čp. 504 Žižkova na turist. ubytovnu 
Olfin Car Vella 
 
28.5. Dostavba nemocnice-interna (výtahový blok) 
KK 
 
18.6. Monitorovací stanice ovzduší – HSM 
město Trutnov (MT) 
 
18.6. Dostavba nemocnice – OKB komunikační a výtahový blok 
KK 
 
4.7. Prodejna stříbrnictví – byt, jednotka v Jihoslovanské 
I. Bartuněk, Lhota 
 
 



 
7.8. Dostavba nemocnice – hl. budova chirurgie, JIP, pooper. pokoje, vrátnice 
KK 
 
13.8. Dokončení nemocnice – nadzemní spojovací chodba „G“ a „H“ 
KK 
 
13.10. Televizní vysílač pro ČT 1 v Babí 
Trade Technology, s.r.o. 
 
18.10. Humlův dvůr – Domov důchodců 
MT 
 
29.10. Stav. Úpravy objektu techn. vybavenosti v Poříčí 
VČE HK 
 
6.11. Dostavba nemocnice – rekonstrukce márnice 
KK 
 
12.12. Stavební úpravy budovy MěÚ, Slovanské náměstí 165 
MT 
 
30.12. Prodejna potravin Lidl, Polská 
Lidl, ČR, Praha 
 
 
 
Vydaná kolaudační rozhodnutí:      Investor: 
 
30.1. Prodejna-drogerie v ul. Horská      Rossmann, s.r.o. 
17.2. Rekonstrukce družiny, kuchyně a jídelny 3. ZŠ Komenského MT 
6.3. Fontána v okružní křižovatce Horská, Čsl. armády   MT 
1.4. Veřejné osvětlení ve Voletinách      MT 
29.5. Zastřešení a úpravy autobus. nádraží, Horská    MT 
9.6. Volejbalové hřiště (tenisový kurt) ve Volanově    MT 
7.8. Dostavba nemocnice – oddělení hemodialýzy    KK 
28.8. Rekonstrukce-dostavba sport. plochy 3.ZŠ Komenského  MT 
14.10. Stavební úpravy byt. domu čp. 142, Spojka    MT 
6.11. Rozšíření elektronické výroby firmy Samka, kolmá 467  Tyco Electronics, 
          Komenského 
28.11. Prodejna stříbrnictví-byt. jednotka, Jihoslovanská   I. Bartuněk 
2.12. Dostavba nemocnice – SO-9, komunikace    KK 
3.12. Dostavba nemocnice – venkovní osvětlení, terénní,sadové úpravy KK 
3.12. Dostavba nemocnice – úprava stupu a ortoped. Ambulance na RTG KK 
3.12. Dostavba nemocnice – nadzemní spojovací chodba „G“  KK 
3.12. Dostavba nemocnice – interna – komunikační a výtahový blok KK 
3.12. Dostavba nemocnice – rekonstrukce márnice    KK 
3.12. Dostavba nemocnice – OKB komunik. a výtahový blok  KK 
4.12. Dostavba nemocnice – hl. budova chirurgie-JIP, pooper.pokoje, 
    vrátnice     KK 



4.12.Dostavba nemocnice – provozně technický objekt   KK 
4.12. Dostavba nemocnice – JIP na interně     KK 
4.12. Dostavba nemocnice – nadzemní spojovací chodba „H“  KK 
4.12. Dostavba nemocnice – pavilon centrál. oper. sálů, desinf. stanice KK 
9.12. Stavební úpravy – rekonstrukce a přestavba městského stadionu, 
        tribuna  KK 
10.12. Stavební úpravy čp. 169, Pražská     ATIP a.s. 
15.12. Částečná kolaudace – Stav. úpravy a dostavba prod. centra 
    Autostyl, Horská    Autostyl 
16.12. Stavební úpravy kuchyně s jídelnou ZŠ, Náchodská   MT 
22.12. Stavební úpravy střechy objektu ZŠ kpt. Jaroše   MT 
30.12. Rekonstrukce objektu čp. 277-Domov a stacionář pro mentálně 
     postižené    Ústav soc. péče 
          Hajnice 
30.12. Rekonstrukce rozvodů ÚT a TUV na Jiráskově nám.  MT 
 
 
Vydaná povolení k předčasnému užívání: 
15.8. Dostavba nemocnice – koridory pro SO 01 spojovací most  COS 
    a RTG mezi pavilonem   KK 
30.9. Stav. úpravy jeslí čp. 504, Žižkova na Turist. ubytovnu  Olfin Car Vella 
24.11. Čerpací stanice LPG v Horské     TWO HOLDING,  
      s.r.o. 
 
 
Vydaná územní rozhodnutí: 
12.5. Základna Klubu ultralehkého létání – vzletová a přistávací dráha, 
         Obslužné objekty, přípojka NN,VN a TS, vody a jímka Volanov Ultralight 
21.5. Výstavba Národní digitální sítě Pegas a přístupové komunikace 
         v Babí      MV ČR 
 
 
 21.7. schválila RM Zásady o pravidlech pro pronájmy půdních prostor za účelem 
vybudování půdních vestaveb. 
 
Oddělení silničního hospodářství a dopravy 
 
 Oddělení silničního hospodářství a dopravy v roce 2003. 
Stavební povolení: 
15.8. na rekonstrukci místních komunikací ulice Svažitá, Kryblická a U Pramene – Kryblice.  
Součástí stavby jsou přilehlé chodníky, parkovací plochy, dopravní značení, terénní a sadové 
úpravy. Stavba navazuje na již realizovanou část. Investorem je město Trutnov, termín  
dokončení stavby 31.12.2005. 
29.12. na objekty SO 03 Objízdná komunikace. I. část včetně chodníků a SO 24 Veřejné  
osvětlení – okružní křižovatka. Objekty jsou součástí výstavby prodejny Lidl v Trutnově.  
Komunikace v délce 60 m je úsek od prodejny po okružní křižovatku. Investor: Lidl ČR, 
Praha. V souvislosti a výstavbou prodejny Lidl vznikne v Polské za ČS PHM Aral nová  
okružní křižovatka. Stavební povolení vydal Krajský úřad KK, odbor dopravy a silničního  
hospodářství v HK 8.1.2004. 
 



Kolaudační rozhodnutí 
27.8. na stavební objekt „parkoviště, chodníky a pojízdné chodníky,“ který byl součástí akce  
„Dostavba 3. ZŠ Komenského. Investor MT. 
30.12. na stavbu „Trutnov – VS 13 Jiráskovo náměstí – rekonstrukce ÚT a TUV. Investor  
MT. 
4.8. „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Vlčická, HSM. Investor MT. 
 
 V roce 2003 vydal odbor výstavby jako příslušný silniční správní úřad a speciální  
stavební úřad na území města Trutnova celkem 93 povolení k užívání veřejného prostranství,  
24 rozhodnutí o povolení připojení sjezdů sousedních nemovitostí na místní komunikace,  
467 rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně uzavírek, 
kterých bylo 14, 4 stavební povolení a 4 kolaudační rozhodnutí. 
 
Repare, s.r.o. 
 
 Repare Trutnov, s.r.o. Mladobucká, Trutnov 4 provádělo v uplynulém roce pouze 
drobné opravy v areálu společnosti a na budovách, dále pak běžnou údržbu vozidel, strojů  
a ostatních mechanismů. 
 Ze strojů, které firma používá, byl zakoupen pouze nový vibrační váleček, používaný 
pro výspravu obalovanou směsí. 
 Převážná část prací byla prováděna v okrese Trutnov, některé v královéhradeckém 
kraji, např. v Hradci Králové, hostinném. 
 V roce 2003 zaměstnávala firma průměrně 23 pracovníků. Čistý obrat firmy činil 
v tomto roce 44 milionů korun – vyšší o pět milionů oproti roku 2002. 
 Hlavní druhy výsprav komunikací: výsprava obalovanou směsí, výsprava penetračním 
způsobem, výsprava strojem Schäfer RZS 14 000, vodorovné dopravní značení. 
 Akce zabývající se opravou mostů, propustů a opěrných zdí: 1. zpevnění svahu a 
oprava sesuvu v obci Debrné – kolaudace této velké stavby proběhla v 8/2003. 2. Drobné 
stavební opravy pro město Hostinné. 
 
Plán zimní údržby místních komunikací 2002/03 (MK) 
 
 Plán zimní údržby komunikací v Trutnově v zimním období 2002-2003 zpracoval 
31.10.2002 vedoucí zimní údržby Technických služeb Trutnov Ing. Zdeněk Jaďuď. Zahrnoval 
rozdělení místních komunikací podle pořadí důležitosti, lhůty pro zmírňování závad  
ve sjízdnosti místních, rozsah zimní údržby, povinnosti a oprávnění správu místních 
komunikací, spolupráce s ostatními orgány, způsob a technologie provádění zimní údržby, 
kalamitní situace, dokumentaci o zimní údržbě, výspravy vozovek, řešení a náhrady škod. 
Kontroly. Stanovení pořadí údržby místních komunikací, seznam pracovníků zařazených  
do zimní údržby. 
 
Plán zimní údržby MK 2003/04 
 
 Plán zimní údržby na rok 2003-2004 schválila RN 20. října 2003. Zahrnuje body výše 
uvedené. 
 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní 
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a 
ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 



 Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti 
vlastníka MK, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb 
uživatelů MK a možnostmi danými finančními prostředky dle rozpočtu města. 
 Obsahem plánu je specifikace činnosti vlastníka MK s přihlédnutím k platným 
právním předpisům v této oblasti. 
 Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, 
nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území 
obce, stanoví Plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto 
priority vyplývají z nestejné důležitosti MK a z technických možností prováděné zimní 
údržby. 
 
Vyhodnocení zimní údržby 
 
 Vyhodnocení zimní údržby 2002/03, zpracované ing. Jaďuďem z TS, chválila RM 
21.7.2003. 
 V první dekádě listopadu se pohybovaly teploty kolem nuly. První výjezd z důvodu 
sněžení a vytváření námrazy na vozovkách. Další dekády listopadu bez výrazných nižších 
teplot a sněhových srážek. Zimní období začalo v průběhu druhé dekády prosince. Prosinec 
byl charakterizován v první dekádě s teplotami nad nulou bez výrazných sněhových přeháněk. 
Ve druhé a třetí dekádě vydatněji sněžilo, teploty kolem -50. V tomto období došlo ke spadu 
sněhu s vrstvou až 20 cm. Na mnoha místech komunikací a chodníků sněhové jazyky a 
závěje. 
 Na začátku ledna se teploty pohybovaly pod bodem mrazu a střídaly se dešťové 
přeháňky se sněžením – na vozovkách a chodnících náledí. To až do února. Počasí v březnu 
bylo ustálené s teplotami nad nulou. Odstraňovaly se jen závady ve schůdnosti způsobené 
v únoru. Pohotovost dispečerů na zimní údržbu ukončena 31.3.2003. 
 Zimní období 2002-03 lze charakterizovat jako mimořádně dlouhé a nepříznivé. Spad 
sněhových srážek v listopadu nezpůsobil problémy ve spotřebě posypových materiálů. Spad 
mrznoucích srážek a sněžení v lednu způsobilo abnormální nároky na posypové materiály, 
především na sůl a drť a zároveň na mechanismy zimní údržby. V prosinci a v první polovině 
ledna bylo nutné nasadit nakladače a auta na odvoz sněhu z jiných organizací. 
 Únor se vyznačoval nejistým počasím, kdy se zvýšily nároky na posypové materiály. 
V březnu byly nutné výjezdy k ošetření MK a chodníků o několik dnů více než v minulých 
zimních obdobích, nutný výjezd byl i ve dvou dnech v dubnu. Z mimořádně dlouhého trvání 
zimy a nepříznivého počasí vyplynuly zvýšené nároky na pohonné hmoty, mzdové náklady  
a na posypový materiál. Důsledkem průběhu počasí jsou značně poškozené komunikace  
a chodníky. 
 V době vyhlášené zimní údržby byla na skladě zásoba posypové soli K3S a posypové 
drti 2-5 mm. 
 V listopadu 2002 se spotřebovalo 5,5 t soli; 80.45 a 172 drti a 10 305 l solanky 
v prosinci kromě 106,1 t soli. Do dubna pak celkem 456,78 t soli, 412,14 drti 2-5 mm a  
685 drti 4-8 mm, dále 41 235 l solanky. 
 Údržba komunikací se prováděla pluhováním čtyřmi traktory s radlicí a třemi 
nákladními auty (Unimog s radlicí a nástavbou sypače s přesným dávkováním. Š 706 sypač 
s radlicí a nástavbou na posyp a vozem Š 706 MTSP, který byl opatřen pouze sněhovou 
radlicí). Traktory byly nasazeny na vyhrnování sněhu v ulicích, kam nezajedou velké nákladní 
vozy a na komunikacích III. třídy. Na výpomoc bylo stabilně nasazeno osm smluvních 
traktorů a čtyři nakladače. Údržba chodníků se prováděla čtyřmi multikárami, které byly 
opatřeny nástavbou na provádění posypu inertními materiály. Jeden stroj na údržbu chodníků 



Gazoline je vybaven sněhovým rotačním koštětem. Na nízké chodníky využito TORA se 
sněhovou radlicí. 
 Výjezdy mechanismů v zimním období 2002/03 byly nutné v 93 dnech (nejvíce 
v lednu 30 a únoru 28). V lednu a únoru denně. 
 Dlouhé zimní období způsobilo zvýšené náklady na provádění zimní údržby – celkem 
3 500 743 Kč. Překročení plánovaných výdajů o 1 039  507 Kč. 
 
 Nařízení města Trutnova určující úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost  
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí vydala RM 13.1.2003. jedná se o úseky silnic 
v celkové délce 20,568 km – nejvíce v prostoru Chvalče, Chotěvic, Hajnice a Horního Žďáru. 
 
Projekt stavby mostu přes Úpu u Kary 
 
 Výsledek výběrového řízení na akci „Most přes řeku Úpu u Kary“ v Poříčí, ulice 
Vrbová schválila RM 9. června 2003. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektu  
se stala firma Valbek, spol. s r.o., Liberec. 
 
Parkoviště 
 
 RM odsouhlasila 17.3.2003 zřízení provizorního parkoviště na volné ploše  
(v budoucnu se tu počítá s odbavovací halou autobusového nádraží) mezi autobus. nádražím  
a parkovištěm u soudu pro osobní automobily. Jedná se o cca 40 parkovacích míst. Na tomto 
parkovišti má být osazen i parkovací automat – oslovena byla stávající dodavatelská firma 
Ibcol Praha. Dodán, instalován a zprovozněn má být do 20.5.2003. 
 26.5. RM schválila dodatek na doplnění terénních úprav na parkovišti u Akropoli 
v Trutnově, HSM – ul. Tovární – se 2 místy pro tělesně postižené. Finanční náklady za práce 
v roce 2002 a 2003 činí 158.415 Kč. 
 
 Parkoviště pro kamiony a nákladní dopravu město zřizovat nebude ani v případě, že by 
přes Trutnov vedla dálnice. „Dopravní společnosti mají uvedeno v koncesi, kde budou 
parkoviště, kam mohou vozidla dát zejména přes noc. Může to být třeba v podniku, kde 
budou skládat zboží,“ uvedl 16.7. starosta Adamec. V některých částech města se, žel, 
rozmohlo parkování velkých vozidel na sídlištích. 
 
Garáže v Centrolenu 
 
 Nový krytý parkovací areál pro 40 až 60 aut využitím haly a.s. Texlen v HSM 
znamená podstatné zlepšení možností parkování majitelům aut na sídlišti Zelená Louka. 
Informaci o tom zveřejnil v Texlenském zpravodaji člen představenstva společnosti Texlen 
Libor Kotek. 
 Nápad o zřízení hromadných garáží v areálu bývalého Centrolenu vyprovokovala 
neutěšená dopravní situace v lokalitě ulic Tovární a Za Komínem. Texlen, a.s., přišel 
v minulém roce s nápadem zřídit nejprve otevřené a později kryté parkoviště. 
 Za tímto účelem bylo v areálu na podzim minulého roku (02) po dohodě s městem 
zkušebně zprovozněno otevřené parkoviště. Parkování bylo omezeno do 30.4.2002 z důvodu 
nutnosti řešit dopravní situaci lokality ze strany města po sesutí části vozovky v ulici  
Za Komínem. Parkovné bylo tehdy stanoveno ve výši 428 Kč za měsíc v případě, že bude 
zaplaceno dopředu na sedm měsíců do 31.10.2001. V parkovném byl zahrnut i úklid sněhu, 
což zrovna v minulém roce byl docela problém. 



 Parkoviště je přístupné pouze z mostu přes vrátnici s nepřetržitou obsluhou a vstupním 
systémem na čipové karty. Z celkové kapacity 56 parkovacích míst bylo obsazeno maximálně 
13. Na této skutečnosti se projevilo i to, že současně s tímto parkovištěm bylo v lokalitě 
otevřeno další veřejné parkoviště s kapacitou 35 míst. 
 Z reakcí lidí na problematiku parkování se dá předpokládat, že kryté garáže by mohly 
být využity více než otevřené parkoviště. Proto bylo představenstvem rozhodnuto o realizaci 
I. etapy hromadných garáží v přízemí pravého křídla v místě bývalé vochlovny. Projektovou 
dokumentaci zpracovala na základě předchozí studie firma Projektil, s.r.o., Dvůr Králové  
nad Labem. 
 Rekonstrukce obsahovala stavební úpravy spočívající v zabudování samočinných vrat, 
úpravy oken, vybourání ventilačních otvorů, úpravy sloupů proti mechanickému poškození, 
protipožární úpravy ocelových konstrukcí a výtahu, instalace hasicích přístrojů, instalace 
dopravního značení, úpravy podlahy, opravy omítek, malování a kompletní rekonstrukce 
elektroinstalace. Náklady na tyto úpravy dosáhly výše 1,7 milionu korun. 
 V rekonstruovaných prostorách má být na 40 parkovacích stání pro osobní auta 
skupiny I. podskupiny 01 – malé a střední automobily šířky 1,65 m a délky 4,25 m. 
 
 
 25.8.2003 schválila RM doplnění projektové dokumentace o řešení odvodnění části 
komunikace v ul. Za Komínem včetně řešení spadiště a průchodu stávajícími konstrukcemi. 
Akce si vyžádá na 175.000 Kč. 
 
SÚS 
 
 Správa a údržba silnic, které byly pověřeny opravami a údržbou komunikací, silnic  
II. a III. třídy v okrese (vládním usnesením byly na jaře převedeny do vlastnictví krajů) 
provedla v roce 2003 asi za 100 milionů prací – dodavatelsky z toho za 30 milionů Kč. Zimní 
údržba si vyžádala asi 40% z celkové částky. SÚS zaměstnávala 99 pracovníků. Důchodci 
pracovali jako vrátní, uklizečky, pomocní pracovníci. Průměrný základní plat se pohyboval 
kolem 12.000 Kč, s přesčasy 17-18.000 Kč. 
 Zima vozovky hodně poškodila – peníze na jejich opravy nevystačí. Možné posílení 
pro nápravu zimních škod z prostředků určených pro povodně. Pravidelný cyklus oprav však 
realizovat stále nejde. Letní údržba je charakterizována především drobnými výspravami cest, 
úpravou příkopů, obnovou či vytvořením nového dopravního značení. Úpravy se ale provádějí 
na nejvíce poškozených úsecích. Náklady zvyšuje stále častější poškozování nebo krádeže 
dopravních značek – končí zpravidla ve sběrnách surovin, kde za ukradenou hliníkovou 
značku se dostane asi 2 500 Kč. 
 O komunikace 2. a 3. třídy pečují krajské organizace správy a údržby silnic – ty se 
však navíc musí starat také o údržbu silnic 1. třídy, které nadále zůstaly majetkem státu. (Tyto 
práce jsou ale hrazeny z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury.) 
 SÚS Královéhradeckého kraje dostala na rok 2003 na opravy asi 240 mil. korun –  
40 milionů z toho je vyčleněno na odstranění povodňových škod z minulosti na silnici mezi 
Horním Maršovem a Horní Malou Úpou. 
 Trutnovská správa a údržba silnic má na údržbu komunikací necelých 14 milionů, 
uvádí vedoucí divize Vítězslav Janků. V halách (další se má stavět v Trutnově v roce 2004) 
má třikrát osm set tun posypové soli. Od listopadu začali silničáři s najímáním pomocníků 
z jiných firem. Ještě začátkem prosince však bylo počasí příznivé – nemusel se odklízet sníh 
z vozovek, ani sypat sůl a inertní materiály. Podle Dušana Petříka z trutnovské SÚS se mohly 
dokončovat práce, na které nedošlo v létě. „Zatím jsme měli měsíční náklady nižší až o dva 
miliony korun.“ 



 
Kruhový objezd na Polské 
 
 Vylepšení dopravní situace v Trutnově bude určitě znamenat zřízení dalšího 
kruhového objezdu v lokalitě u Osnada na Polské ulici v roce 2004. 
 Hlavní městské silniční tahy jsou dnes většinou nově opravené nebo zrekonstruované. 
„Co do kvality na naše podmínky jsou možná nadstandardní. Doprava však pro město zůstává 
i nadále jednou z hlavních dlouhodobých priorit,“ uvedl v červenci starosta Adamec. Kruhový 
objezd vyřeší náročný výjezd od Kryblice na Polskou. Tato akce má navazovat na výstavbu 
obchodního domu společnosti Lidl v místech garáží společnosti Osnado s parkovištěm. 
 Ještě před zahájením stavby kruhového objezdu u benzinové čerpací stanice Aral  
se povedlo vedení města ušetřit na půl milionu korun vyřešením pozemkové záležitosti 
s Odhadem, který areál vedle Aralu využívá. „Po směně pozemků jsme asi 450 tisíc korun 
v plusu. Snižujeme tak vlastně už nyní naše náklady na vybudování kruhového objezdu,“ 
uvádí k tomu Mgr. Adamec. 
 Trutnov dá na stavbu kruhové křižovatky 4 miliony korun, zbytek zaplatí společnost 
Lidl, která na místě autobusových garáží postaví obchod s parkovištěm. Město vybuduje  
od obchodního domu novou komunikaci podél Úpy, která se napojí na nový most u zimního 
stadionu. 
 Kruhový objezd bude budován za provozu. Celý areál by měl být vybudován do konce 
roku 2004. Celkový předpokládaný podíl města na této akci odhaduje starosta na 10 milionů 
korun. (Bude to už 6. kruhový objezd ve městě.) 
 
Dálnice D 11 
 
 O dotažení dálnice přes Trutnov k polským hranicím trvale usiluje trutnovský starosta 
Adamec, který stojí v čele Sdružení pro výstavbu dálnice D11-A3. Její realizace dává 
možnost ekonomického rozvoje města. 
 Od června nabízí město motoristům samolepky s ústředním nápisem D 11 ANO  
a podtitulem Podporujeme výstavbu dálnice. 
 Argumentem pro její výstavbu je kromě ekonomického rozvoje kraje i snížení počtu 
dopravních nehod a zkrácení doby cestování mezi východními Čechami a Prahou. „Dálnice je 
pro region důležitá A jedině vedená z Poděbrad přes Trutnov do Polska je možným řešením 
integrace do evropského dálničního systému,“ zdůrazňuje starosta. 
 Hlavním cílem uvedeného Sdružení je dosáhnout změny vládního usnesení z roku 
1999, podle něhož by úsek z Jaroměře do Trutnova a na hranice s Polskem byl pouze 
rychlostní komunikací. Snahou Sdružení je i časové urychlení stavby dálnice D 11. Ta by se 
mohla nesporně stát páteří dopravního systému východních Čech. 
 
BAK, a.s. 
 
 Z činnosti firmy BAK, a.s., v roce 2003 generální ředitel Jaroslav Rufer úvodem 
výroční zprávy uvádí mj., že firma vstupovala do tohoto roku s velmi dobrými podmínkami 
vytvořenými již v předešlém roce. Díky dobré zásobě práce a dobré finanční situaci bylo 
možné dosáhnout velmi dobrých výsledků – patří mezi nejlepší za dobu existence firmy. 
Podařilo se splnit všechny stanovené cíle a dobře se připravit na vstup ČR do EU. Firma má 
dobrou finanční stabilitu, získala veškeré potřebné certifikace, je připravena na účast 
v soutěžích na veřejných zakázkách v podmínkách EU. 
 Výroční zpráva dokládá pozitivní posun v jednotlivých ukazatelích a jistotu, které 
výsledky hospodaření přinášejí jak zaměstnancům firmy, tak i investorům a obchodním 



partnerům. Za těmito výsledky se ukrývá i výrazné posílení obchodní pozice na tuzemském 
trhu, posílení marketingových aktivit v mnoha lokalitách a u mnoha tuzemských i 
zahraničních investorů. Pro obchodní partnery je výroční zpráva informací o přetrvávající 
platební kázni a o trvalém zájmu na rozvoji našich subdodavatelů. 
 Výroční zpráva přesvědčuje o pokračujícím dynamickém rozvoji společnosti, o tom, 
že se dbá na naplňování kvalitativních ukazatelů – produktivity a rentability. Firma chce  
i nadále působit na stavebním trhu jako silný, spolehlivý a stabilní subjekt. 
 Ekonomické a finanční výsledky v roce 2003: Tržby za prodej vlastních výrobků  
a služeb vzrostly oproti roku 2002 o 20,7%, v absolutní výši o 302.472 tis. Kč. Celkový 
výsledek hospodaření zajistil nárůst vlastního kapitálu o 4%, zadluženost poklesla o 3%, doba 
splatnosti pohledávek byla zkrácena o 10 dnů a závazků o 34 dnů. 
 Při celkových tržbách 1 702 mil. Kč a průměrném stavu pracovníků 675 stoupla 
produktivita práce na jednoho pracovníka z 2,158 mil. Kč na 2,521 mil. Kč. Spokojenost však 
není s poklesem rentability tržeb. 
 V marketingové oblasti se podařilo v roce 2003 zajistit základní kostru výr. programu 
roku 2004 a výhledově i roku 2005. Na rok 20054 jsou smluvně zajištěny zakázky  
za cca 1 mld. Kč. Pro posílení pozice na trhu staveb z fondů EU byla uzavřena smlouva 
s irskou společností Lagan. Chystá se razantnější vstup na slovenský trh. 
 Již tradičně se BAK podílel i v roce 2003 sponzorováním či reklamou na mnoha 
akcích sociálního, kulturního a sportovního charakteru. 
 V roce 2003 bylo z průměrného počtu 675 pracovníků 464 dělníků. Do 55 let je 203, 
do 45 let 161, do 35 let 146, do 25 let 56 pracovníků. Vysokoškolské vzdělání mělo 55, ÚSO 
s maturitou 177, SOU 357, základní 33. 
 Z nejvýznamnějších zakázek roku 2003 odštěpného závodu 02 Trutnov: Stacionář  
pro osoby s mentálním postižením Trutnov. Rekonstrukce a přestavba městského sport. 
stadionu Trutnov. Rekonstrukce jídelny ZŠ Náchodská Trutnov 3. 
 
 Výnosy na akcích v okrese Trutnov v roce 2003“ 
Domy jednobytové a dvoubytové 3 721 866. Domy vícebitové 65 123 627. Budovy pro 
průmysl a skladování 42 358 885. Budovy pro obchod a služby 170 530. Budovy pro kulturní 
účely 795 576. Budovy pro výchovu a vzdělávání 50 629 081. Budovy pro zdravotnictví a 
sociální péči 313 904 396 (nemocnice Trutnov). Budovy ostatní 16 358 256 (Léčebna 
dlouhodobě nemocných v Hostinném). Vedení místní trubní vody a kanalizace 12 331 294. 
Vedení místní komunikační nadzemní 427 434. Budovy pro sport a rekreaci 250 707. Díla 
inženýrská (ČOV, jímky, nádrže). Plochy stadionů a hřišť (včetně trutnovského) 32 666 389. 
Plochy pro sport a rekreaci 254 800. Úprava toků, hrází a kanálů 193 736. Nezařazené (z toho 
29 mil. Pomezní boudy – sport) 35 542 273. 
 (Obchodně ekonomickým ředitelem BAK je ing. Jiří Mačát, výrobně technickým 
ředitelem ing. Stanislav Palas.) 
 
 



5. Průmyslová výroba. 
 
Pivovar Krakonoš 
 
 V roce 2003 vystavil pivovar Krakonoš 114 708 hl piva, což je o 2 235 hl méně než 
v roce 2002. Největší propad prodeje byl v 1. čtvrtletí, kdy poklesl prodej o 2 285 hl a tuto 
ztrátu se již nepodařilo i přes příznivé teplé jaro a léto nahradit. 
 Sudového piva bylo vystaveno 41 895 hl, o 855 hl méně jak v roce 2002, lahvového 
piva 41 895, o 2 130 hl méně jak v roce 2002. Podíl světlého ležáku „Krakonoš 12“  
na celkovém výstavu se nezměnil, činil 81,49%. Největší výstav byl v červenci, nejnižší 
v listopadu. Obnoven byl export do SRN – v roce 2003 27 hl Krakonoš 12 světlý ležák  
a 28,50 hl Krakonoš 10 tmavé výčepní pivo. 
 Prodej minerálek Poděbradka poklesl o 396 hl – hlavní důvod poklesu prodeje bylo 
ukončení výroby Poděbradky ve skleněných lahvích v srpnu. 
 I přes příznivé počasí pro odbyt nealko nápojů ze sodovkárny Příbram a Rychnov, se 
odbyt snížil o 113 hl (přes 10%). Vliv na nižší odbyt nealko nápojů, minerálek a lahvového 
piva má snižování malých prodejen a stále větší záliba obyvatel nakupovat v supermarketech. 
 Tržby za zboží vzrostly o 250 000 Kč v důsledku zvýšení tržeb podnikové prodejny  
o 410 000 Kč. Mzdové náklady se zvýšily o 328 000 Kč. Počet zaměstnanců se snížil  
o jednoho pracovníka. Průměrná mzda na jednoho pracovníka vzrostla o 772 Kč  
na 18 484 Kč. (Ředitelem pivovaru je Karel Janko.) 
 
 
Výroba piva  celkem 2003/hl 2002/hl Index 2003/2002
10 světlá 114 315 114 155 100,14
 19 210 20 025 87,22
10 tmavá 902 907 99,45
12 světlá 93 870 92 746 101,21
14 světlá 333 477 69,81
 
Odbyt piva celkem 114 708 (2003), 116 943 (2002), Index 2003/2002 98,08. 
 
 2003 (hl) 2002 (hl) Index 2003/2002
Sudy 70 813 71 668 98,81
Lahve 41 895 44 025 95,16
Cisterny 2 000 1 250 160,00
10 světlá sudy 9 323 9 468 98,78
               lahve 7 443 8 554 87,01
              cisterny 2 000 1 250  160,00
10 tmavá sudy 643 678 94,84
               lahve  275 207 132,21
11 světlá lahve 1 200 1 104  109,69
12 světlá sudy 60 768 61 441 98,90
               lahve 32 712 33 849 96,64
14 světlá sudy 79 110 71,82
               lahve 254 312 81,41
 
 
 



 
Prodej zboží 2003 (hl) 2002 (hl) Index 2003/2002
PITO lahve 482 411 117,27
DIA lahve 161 136 118,38
Nealko 968 1 081 89,55
Minerálky 2 857 3 253 87,83
Tržby za zboží (tis. Kč) 8 415 8 165 103,06
Z toho prodejna 4 993 4 592 108,73
Mláto (t) 2 641 2 709 97,49
  
Výroba (tis. Kč) 114 510 116 246 98,51
Mzdové prostředky 13 309 12 969 102,62
Počet zaměstnanců 60 61 98,36
Prům. měsíční mzda 17 712 17 712 108,33
Zisk (tis. Kč) 16 279 
 
 
Ekvita, s.r.o. 
 
 Ekvita, spol. s r.o., Náchodská 6 pokračovala v roce 2003 ve stabilizaci výrobního 
programu. Vzhledem k závislosti na EURu posilovala podíl tuzemského obchodu a rozšířila 
jej až na 18% spoluprací s firmou Sklostroj Turnov. 
 Firma i nadále udržuje stabilní stav kolem 100 zaměstnanců, plus 5-6 najímaných 
cizích pracovníků ze Slovenské republiky. 
 Obrat firmy dosáhl 97 milionů CZK, průměrný výdělek činil cca 14.200,- CZK. Firma 
je nadále významným zadavatelem práce pro řadu firem v regionu – od zpracování plechu 
přes sváření až po povrchové úpravy. 
 Firma Ekvita se specializuje na přesné obrábění na CNC strojích s následnou montáží 
kompletních strojů nebo skupin. 
 Investice do strojních zařízení a měřicího přístroje dosáhly cca 10 milionů CZK  
a postavily firmu na úroveň vybavení evropských firem. 
 Špičkové softwarové vybavení ve spojení s vynikajícím odborníkem v oblasti strojních 
konstrukcí panem Winklerem dovolují vývoj nového typu skartačního stroje Shreder 12.00. 
 Firma získala novou certifikaci jakosti ISO 9001:200. Stává se jednou z nejlepších 
firem strojírenských v regionu. 
 Problémem zůstává získávání kvalifikovaných pracovních sil strojírenských profesí 
pro obrábění na CNC strojích. 
 V tomto směru je učňovské školství firmám velmi dlužno. Tento faktor je nebezpečný 
pro další rozvoj strojírenských firem. 
 Nadále zůstávají hlavní partneři a zákazníci z oblastí EU: 
Georg Sahm, Eschwede, BRD. Schleicher, Markdorf, BRD. Agria Šerme, BRD. Bery, 
Francie. V oblasti tuzemského trhu firma Sklostroj , Turnov. (Ředitelem spol. s r.o. Ekvita je 
Jaromír Jeleček.) 
 
 
 
 
 
 



Siemens, s.r.o. 
 

         
 

        
 
 Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o., Trutnov v roce 203: 
 Rozvoj společnosti v tomto roce je patrný z nárůstu obratu, který je 919 mil. Kč. Tento 
obrat byl dosažen s průměrným počtem zaměstnanců 520. Tolik pracovníků měla společnost  
i loni. Hlavním cílem bylo letos především zvýšení produktivity práce a zlepšení výsledků  
ve všech výrobních i nevýrobních oblastech. 
 Výrobní program a výrobní plochy: 
Dále pokračovala změna struktury výroby na elektronickou, která byla započata již 
v minulých letech. Nárůst výroby vyžadoval i vyšší nároky na výrobní plochy. Došlo 
k uzavření nájemní smlouvy s firmou Pratr. Společnost Siemens NST tak získala v polovině 
roku nové výrobní a kancelářské plochy v budovách bývalé firmy Kara v Poříčí. 
 Strategie firmy: 
Společnost nadále zaměstnává nepřímo přes kooperační podniky asi 200 pracovníků. V této 
strategii hodlá dále pokračovat. Siemens NST založil s podílem 51% John Ventura SiUAF, 
s.r.o. Nákupní marketing pokračuje v postupném nahrazování zahraničních dodavatelů 
tuzemskými. Vývojová střediska, jak pro induktivní spínače polohy, tak pro vývoj a 
konstrukci transformátorů, byla posílena novými, kvalifikovanými a perspektivními 
pracovníky, kteří se postupně školí v mateřských závodech Amber a Brémy v SRN. 
 Péče o pracující: 
Sociální výhody pracovníků jsou zakotveny v kolektivní smlouvě, která se v zásadě oproti 
minulému roku nezměnila. Společnost věnovala na další technické, ekonomické a jazykové 
vzdělávání pracovníků celkem 3,8 mil. Kč. Vedení firmy podporuje iniciativu pracovníků 
vyhlašováním mimořádných soutěží na aktuální témata, jako je např. ekologie, bezpečnost  
a ochrana zdraví při práci, kvalita apod. Kromě toho jsou také motivováni pracovníci, kteří 
podají nejvíce zlepšovacích návrhů nebo podají návrh na zlepšení s největším přínosem  



pro firmu. V roce 2003 bylo podáno celkem 156 zlepšovacích návrhů. 
 Siemens jako součást města Trutnova: 
Společnost se aktivně účastní dění ve městě. Sponzoruje kulturní a sportovní akce a zejména 
přispívá na činnost organizací, které se věnují tělesně a duševně postižené mládeži. 
 
ZPA CZ, s.r.o. 
 
 Letošní rok znamenal pro firmu ZPA CZ, s.r.o. další významný milník v oblasti 
výroby statických elektroměrů. Po čtyřech letech spolupráce se švýcarskou firmou EMV 
Elektronik byl ukončen vývoj a testování elektroměrů vlastních. Novou vlajkovou lodí 
výrobního sortimentu se staly jednofázové statické elektroměry řady ZE 110 a třífázové 
statické elektroměry řady ZE 310. Obě řady mají množství různých variací. 
 Vyšší kvalita, variabilita a přidaná hodnota spolu s příznivou cenou jsou důkazem, že 
společnost vykročila správným směrem a dokáže vyvíjet a vyrábět produkty schopné obstát  
i v mezinárodní konkurenci. S očekávanými výsledky pokračuje i výroba přijímačů 
hromadného dálkového ovládání i zajišťování služeb technické projekce. 
 Celkově dosáhla firma srovnatelných hospodářských výsledků jako v roce 2002 
s tržbami ve výši 349,3 mil. Kč. 
 Vzhledem k neustále rostoucí konkurenci v elektrotechnickém odvětví společnost 
průběžně investuje do svých zaměstnanců i do technologie výroby a přípravy výroby. 
Investice v roce 2003 dosáhly objemu 13,5 mil. Kč, přičemž největší podíl směřoval  
do modernizace výrobního zařízení (testovací a měřicí zařízení), která přispívá ke zvýšení 
kvality. 
 Kvalita je jedním z prioritních cílů firmy. Nejenom že v loňském roce opět obhájila 
certifikaci pro systém řízení jakosti dle ČSN ISO 9001/2000. Současně dosáhla takové 
úrovně, že úspěšně absolvovala certifikaci dle ČSN ISO 14001. 
 Investice do regionu Trutnovska v podobě soustavné podpory a sponzorských darů 
činila v roce 2003 523.000 Kč. Více než polovina této částky byla vynaložena na podporu 
sportu, ostatní hotovost si rozdělilo zdravotnictví, školství, kultura a příroda. Novým počinem 
v oblasti ochrany přírody je podpora ohrožených druhů zvířat, konkrétně sponzorování 
ušlechtilého savce servala umístěného v ZOO Dvůr Králové. 
 Výrobním sortimentem ZPA CZ jsou elektroměry, přijímače HDO, činnosti technické 
projekce a výrobní spolupráce. 
 
Dukla CZ, s.r.o. 
 
 Dukla CZ, s.r.o., Elektrárenská 390, Trutnov 3 v roce 2003 vyráběla expanzní nádoby 
(tlaková expanzní nádoba je součástí zabezpečovacího zařízení vodních soustav ústředního 
vytápění, pracující na termostatickém principu), tlakové nádoby Aquamat (slouží jako 
zásobníky čerpané vody pro domácí vodárny, přečerpávající stanice, průmyslové čerpací 
stanice), vyrovnávací a akumulační systém Ecotherm je progresivní variabilní systém, jehož 
funkcí je ochrana provozovaného kotle na tuhá paliva, ekonomické využití vyrobeného tepla  
a výrazné snížení exhalátů při spalování. Základními prvky systému jsou vyrovnávací  
a akumulační nádrže AK s izolací a regulační armatura Laddomat 21), přístroje  
pro magnetickou úpravu vody (podstatně omezují tvorbu tvrdých usazenin (vodní kámen), tím 
zvyšuje účinnost a životnost ohříváků a chladičů. Rozmělňuje a uvolňuje staré nánosy 
vodního kamene. Při praní prádla ve vodě upravené přístrojem se snižuje spotřeba pracích 
prostředků a nečistoty se snadněji rozpouští. Je vhodný pro ochranu bojleru, karmy, 
destilačních přístrojů, potrubí, pračky, myčky nádobí a veškerých dalších zařízení pracujících 
s neupravenou vodou, injektory pro dopravu sypkých hmot, chemických roztoků, solných  



(v tlakovém provedení), ionexový filtr, změkčovací filtr, odplynovač, zásobníky, nádrže  
na chemické roztoky, pískový filtr, přístroje pro magnetickou úpravu vody). 
 V Dukle pracovalo v roce 203 120 zaměstnanců. Tržby činily v tomto roce  
120 milionů korun. Investice žádné nebyly. Dukla exportuje své výrobky do 9 zemí – vývoz 
tvoří významnou složku tržeb – 43%. 
 
Texlen Linen, a.s. 
 
 Podnikatelský záměr Texlen Linen, a.s., Trutnov na rok 2003: 
 Cílem podnikání společnosti Texlen Linen pro tento rok nelze oddělit od cílů 
podnikání celé skupiny podniků Texlen. V roce 2003 půjde především o zastavení 
přechodného poklesu tržeb z roku 2002, o obnovení ziskovosti všech organizačních jednotek, 
a tím o obnovení ziskovosti skupiny Texlen jako celku. 
 Podnikatelský záměr skupiny podniků Texlen pro rok 2003 přihlíží ke zlepšeným 
vnějším podmínkám pro podnikání, stejně jako ke zlepšeným vnitřním podmínkám, 
vytvořeným ve skupině Texlen mimořádnými opatřeními v reakci na vývoj 2002. 
 Hlavní cíle na rok 2003 jsou shrnuty do těchto úkolů:dosáhnout externí tržby  
za skupinu ve výši 800 až 900 mil. Kč, z toho export 590 až 610 mil. Kč, odstranit 
přechodnou ztrátovost organizačních jednotek skupiny z roku 2002, za skupinu podniků 
dosáhnout zisku před zdaněním min. 17,3 mil. Kč, stav bankovních úvěrů snížit ne celkovou 
výši max. 210,7 mil. Kč. 
 
 K zabezpečení těchto cílů byly pro rok 2003 specifikovány tyto základní úkoly: 
Dokončit v roce 2003 všestrannou přípravu a propracování možnosti optimalizace organizační 
struktury a reorganizace skupiny Texlen. Novou organizační strukturu připravil s cílem 
maximálně omezit či zcela odstranit neproduktivní agendy uvnitř skupiny. Podle podmínek 
uskutečnit již v roce 2003 konkrétní dílčí kroky k realizaci záměru. Ve společnosti Texlen 
Linen, a.s. Trutnov se bude jednat o postupné převzetí obchodních činností v oblasti prodeje 
zboží do tuzemska. Souběžně společnost Texlen Linen ukončí své aktivity v zásobování 
výrobních společností skupiny lněnými materiály z dovozu a bavlnářskými přízemi a předá je 
do působnosti výrobních společností skupiny. Do působnosti výrobní společnosti rovněž 
předá vývoz lněných přízí a lnářských polotovarů. 
 
 S využitím poznatků z prezentace světových výrobců a po vyhodnocení zájmu 
hlavních zákazníků připravit pro sezónu 2003/04 novou kolekci oděvních lnářských tkanin. 
Průběžně inovovat ostatní výrobní sortiment, tj. textil pro domácnost, reklamní výrobky, 
nábytkové tkaniny a technické tkaniny. Prostřednictvím nově založené společnosti Lin Co, 
GmbH realizovat obchody s hotovými oděvy v rozsahu min. 50 mil. Kč. 
 Nepřipustit na hlavních výrobních stupních, tj. v přádelně lnu, v tkalcovnách  
a úpravnách meziroční pokles hmotné výroby v technických jednotkách. Volné kapacity, 
vznikající každoročně mezi dodávkovými sezónami, využít k plánovité tvorbě rezerv 
polotovarů a k nabídce služeb pro externí odběratele. 
 S využitím efektů racionalizace stavu pracovních sil z roku 2002 zajistit na všech 
rozhodujících výrobních stupních růst technické produktivity práce min. o 5%. 
 Snížit úroveň zásob za skupinu podniků o 8% proti výchozímu stavu k 31.12.2002.  
U zásob hotových výrobků a zboží zabezpečit snížení o 10%. 
 Zajistit pro společnost Texlen, a.s., Trutnov a Texlen-Lena, a.s., recertifikaci systému 
řízení jakosti podle norem CSN EN ISO 9001:2001. Ve společnosti Texlen-Přádelna, a.s. 
zajistit certifikaci systému řízení jakosti podle stejné normy. 
 



Plnění hlavních cílů 
 
 Jak byly tyto úkoly v roce 2003 plněny? 
 Dosáhnout externí tržby za skupinu celkem ve výši 880 až 900 mil. Kč, z toho export 
590 – 610 mil. Kč: Dle závěrek jednotlivých společností byla dosažena hodnota celkem  
865 mil. Kč. Po konsolidaci, a to i s firmou Lin Co, dceřinou společností Texlenu Linen, a.s. 
je pravděpodobné, že celkové externí tržby dosáhnou dolní hranice záměru tj. 880 mil. Kč. 
 Odstranit přechodnou ztrátovost organizačních jednotek skupiny z roku 2002,  
za skupinu podniků dosáhnout zisku před zdaněním min. 17,3 mil. Kč Tento záměr se 
podařilo splnit, zisk dosáhl hodnoty přes 20 mil. Kč. Mimořádně příznivé bylo letní období. 
 Stav bankovních úvěrů snížit na celkovou výši max. 210,7 mil. Kč. Úvěry se podařilo 
snížit až o  169 mil. Kč. Koncem roku činil celkový stav úvěrů necelých 74 mil. Kč proti  
243 mil. Kč na počátku roku 2003. 
 
 V členění podle společností došlo k následujícím změnám (tis. Kč): 
     Stav k 1.1.  Stav k 31.12. 
Texlen-Přádelna, a.s.   13.970   18.836 
Texlen-Lena, a.s.   18.000   30.000 
Texlen, a.s.    211.000  0 
Texlen Linen, a.s.   0   25.000 
 
 K dosažení těchto výsledků a realizaci oddlužení vyvolaného mimořádně tvrdým 
postupem GEBC, a.s., která se stala po prodeji pohledávek za Texlen, a.s. hlavním věřitelem 
skupiny, přispělo splnění mimořádného akčního plánu. V průběhu roku nedošlo ke vzniku 
nesplacených závazků vůči státnímu rozpočtu, sociálnímu zabezpečení či zdravotním 
pojišťovnám. 
 Texlen, a.s., ukončil k 31.12.2003 veškerou prodejní činnost, když prodej ze skladu 
v Trutnově na Horské ul., tedy zejména prodej do ČR a SR převzal plně Texlen Linen, a.s. 
 S módními trendy, zejména v sortimentu módních lněných tkanin, se dařilo držet krok 
se světovými výrobci. 
 Přes řadu potíží vyznělo vyhodnocení podnikatelského záměru za rok 2003 kladně. 
Společnost Texlen, a.s., i skupina Texlen jako celek splnily podnikatelský záměr na rok 2003. 
Z celkového pohledu byl tento rok nejúspěšnějším z několika posledních let. 
 
Texlenský zpravodaj 
 
 Zajímavosti z činnosti Texlen Linen, a.s., přináší čtyřikrát v roce Texlenský zpravodaj 
z pera ředitele ing. Petra Vika. Uvádím alespoň některé z nich … 
 V lednu navštívilo výstavní stánek Texlenu ve Frankfurtu nad Mohanem na veletrhu 
domácího textilu na 107 firem. 
 Koncem ledna a začátkem února dochází vlivem vyhrocení mezinárodní situace  
ke znatelnému zmrazení obchodu. Pociťujeme to i na objednávkách. 
 Účast na veletrhu Texworld v Paříži byla užitečná. V prvním čtvrtletí expedujeme  
na třicet tisíc kusů konfekčních výrobků. Na velikonoční trh jsme připravili zdařilé dekorační 
výrobky. 
 Cesta ředitele ing. Jaroslava Budy byla úspěšná – zájem o výrobky Texlenu.  
Po valných hromadách, které uzavřely rok 2002, jsou podnikatelské záměry pro rok 2003 
optimistické. 



 Výrobky Texlenu znají i v Japonsku díky obchodní cestě paní Kosové. Ukončení 
války v Iráku a uklidnění obchodní situace přineslo v květnu zajímavé zakázky. Úspěch 
módní přehlídky Texlenu 20.5. zavazuje k opakování. 
 Na méně hluboký propad objemu prodejů ve 2. čtvrtletí 2003 v porovnání s loňským 
„šíleným“ rokem navázalo mimořádně příznivé léto. 
 Pro velké zakázky byla zrušena celozávodní dovolená – výroba běží celé léto. 
Fakturace přes 200 mil. Kč (dvojnásobek oproti loňsku), V červenci obhajuje Texlen Lena, 
a.s., certifikát ISO. Nově ho získává Texlen –Přádelna. 
 Mimořádně náročné požadavky financujících bank jsou postupně zajišťovány. Firma 
Tessitura Monti má zájem o získání závodu ve Studenci – jde o špičkovou firmu v oblasti 
bavlnářských košilovin. Je nutné přestěhování výroby do Mladých Buků. 
 Podařilo se splnit – splatit závazky GE Capital Bank a získat důvěru ČSOB. Objem 
úvěrů se k 30.9. snížil o 158 mil. Kč. 
 Trvá enormní poptávka po lněném oděvním zboží. Musíme nakupovat lněnou přízi – 
vlastní tkací technika nestačí. 
 Areál Centrolenu se začátkem září změnil na obrovské výstaviště. Hospodářská 
výstava tu zaznamenala velký úspěch mezi návštěvníky i vystavovateli. 
 V Mladých Bukách začal nábor prac. sil  (po přestěhování výroby ze Studence). Zdá 
se, že rok skončí se ziskem, obrat kolem 900 mil. Kč. 
 V roce, který byl možná nejnáročnější za poslední léta, se podařilo situaci (utekli jsme 
bankovním hrobníkům z lopaty) normalizovat. 
 
Z historie ABB 
 
 ABB Energo, s.r.o., vzniklo v roce 1993 privatizací Divize ochran státního podniku 
ZPA Trutnov a ve stejném roce se spojilo s divizí ABB Power Transmission v Praze. 1.1.1999 
se do firmy ABB Energo začlenily aktivity firem ABB PPC a ABB-Divize průmyslové 
systémy a servis. 
 Do široké nabídky společnosti ABB Energo, s.r.o. Automation patří především 
produkty a služby v oblasti automatizace pro společnosti, které se zabývají výrobou, 
přenosem a distribucí elektrické energie. Do nabídky dále patří zařízení a inženýrské  
a servisní služby pro společnosti v oblastech průmyslu: zpracování ropy a plynu, petrochemie, 
metalurgie a hutnictví, papíru a celulózy, těžby a zpracování nerostných surovin, 
potravinářství, výroby průmyslových výrobků a výroby automobilů. ABB Energo je držitelem 
certifikátu ISO 9001 pro návrh projektování, výrobu, dodávky a servis systému pro přenos  
a převod elektrické energie. 
 
 ABB, s.r.o. – události roku 2003: 
Leden – první pracovní den se všichni zaměstnanci provozu Trutnov sešli na neformálním 
zahájení roku 2003, který byl již 11. rokem působení společnosti ABB v Trutnově. Na oslavu 
10 let aktivity ABB v Trutnově společnost uspořádala pro své zaměstnance reprezentační 
ples, který se konal v Národním domě. 
Únor /březen – pracovníci ABB dokončovali zprovoznění dodávek řídícího systému  
ve stanicích pražského metra, které byly v srpnu 2002 postiženy povodněmi. 
Duben – společnost se zúčastnila výstavy Ampér. 
Červen – konaly se již tradiční Dny otevřených dveří společnosti ABB, tentokrát v Brně. 
Říjen /listopad – v posledním čtvrtletí bylo podepsáno několik významných kontraktů  
na dodávky ochran rozvodem 6 kV pro automobilku Škoda Auto. 
 



 Rok 2003 skončil pro trutnovskou provozovnu ABB velmi dobře, protože v centrále 
ABB ve švýcarském Zurichu bylo rozhodnuto, že v Trutnově bude vytvořeno středisko  
pro výrobu rozvaděčů a řídících systémů pro celou Evropu. 
 
Průmstav, s.r.o. 
 
 Primstav Trutnov s.r.o. ve své zprávě za rok 2003 uvádí, že uplynulý rok byl  
pro společnost ve výrobní sféře velmi pestrý a různorodý. „Začali jsme zateplením bytového 
domu na Kryblici, pokračovali v opravě kostela sv. Kateřiny ve Zlaté Olešnici, kde naše práce 
doplňují i restaurátoři spolu s památkáři – kostel dostává novou podobu. 
 Dále jsme provedli úpravy v Domově důchodců v Trutnově. Opravili jsme hrobku 
Porák na hřbitově v Trutnově. Zahájili jsme výstavbu nového rodinného domku na Červeném 
kopci, který bude dokončen v roce 2004 a předán na klíč. Dokončili jsme výstavbu 
montážního kanálu pro České dráhy v Trutnově. Pro společnost Nypro stavíme sklad – 
s ukončením v 2004. 
 Naše společnost se stále rozvíjí a hledá nové a moderní technologie, aby investor  
i drobný zákazník byl spokojen. 
 Jednou z těchto nových technologií je provádění galionových konstrukcí. Je to 
drátokamenný prvek tvaru krychle, kvádru, případně matrace, vyrobená ze svařovaných 
ocelových sítí, vyplněný přírodním nebo lomovým kamenem. Galiony lze použít jak  
pro zpevňování svahů, tak i jako doplněk v interiérech. Získali jsme cenné zkušenosti, neboť 
jsme galiony prováděli pro ČD Měchenice. Uplatnily se i ve Vrchlabí, obkládaly se jimi 
interiérové stěny v marketu v Brně. Nádherné galiony zdobí Strahov v Praze. V provádění 
galionů patří Průmstav k nejlepším firmám v ČR. 
 Novinkou pro náš výrobní program je navázání spolupráce s firmou BAK a.s. 
v Trutnově. Ve spolupráci s ní byl dokončen plavecký bazén v Lázních Bělohrad. Pro školství 
byla společně rekonstruována jídelna ZŠ v Poříčí – dostala (ZŠ) i novou fasádu. 
 Solidní práce, dodržování termínů, respektování přání zákazníka vedou k tomu, že 
firma je žádaná. Rok 2004 je již kapacitně přeplněný – další zakázky se musí odmítat.“ 
 Průmstav zajišťuje modernizace, rekonstrukce, generální dodávky průmyslových, 
občanských a bytových staveb. Dálce provádí opravy fasád, zateplování budov, opravy 
balkonů, provádění galionů, půjčování lešení a bednění BEST. 
 
Tyco Electronics 
 
 Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o., v roce 2003. Z její zprávy vyjímáme: Díky 
novým projektům bylo zaměstnáno o 100 zaměstnanců více než v roce 2002 a stále se 
přijímají další. V tomto roce byla vytvořena databáze (elektronická) uchazečů o práci. 
Nedostatek uchazečů na technické pozice do výroby se řeší inzercí, spoluprací se školami, 
exkurzemi, praxí a brigádami. Nemocnost se podařilo snížit na 4%. Pravidelně vychází 
měsíčník Zpravodaj – informace pro zaměstnance. Pro děti zaměstnanců podniku byl 
uspořádán Den otevřených dveří. 
 Nákupní marketing: Účast na strategických iniciativách Tyco Internacionál. 
Samostatná odpovědnost za dodavatele keramických dílů pro GIC EMEA. Spolupráce  
na projektech převodů výrob – kontaktování nových dodavatelů, nastavení systému  
pro objednávání. Nový SW systém na schvalování cenových odchylek. Nový SW systém  
pro zpracování dat z PRODST přístupný všem logistikům a ekonomům. 
 Logistika zboží: Zavedení NCTS na dovoz i vývoz – elektronický přenos dat mezi 
Tyco, CÚ Trutnov a GŘC Praha – používá i v EU. Zavedení tisku skladových a transportních 
štítků. Na každý karton se tiskne a lepí skladovací štítek pro rychlejší zaevidování výrobků  



ze skladu v Langenu. Stěhování výroby z RY z Waidhofenu – celní odbavení, linka byla 
ihned po složení z auta připravena k montáži na dílně. Probíhají přípravy a zaškolování 
zaměstnanců na vstup ČR do Unie. 
 
 Služby: Probíhá přestavba hlavní budovy, kde se budují nové výrobní plochy pro nové 
projekty. 
 Management jakosti a environmentu: Procesní řízení firmy – vypracování TQM 
dokumentů Nová auditorská (česká)Lloyds Register Duality Assurance – LRQA – převzetí 
certifikace od DQS. Duben – Environmentální audit dle normy ISO 14001:1996. Květen – 
certifikační audit podle normy ISO 9002:1994 a podle automobilní normy ISO TS 
16949:1999. Výsledek auditu byl výborný – žádné I – potřeb zlepšení. Pouze 6 x 0 – 
připomínka. 
 Výrobní linky: V tomto roce linka MSR dosáhla největšího úspěchu – vyrobeno a 
prodáno 15 840 000 ks relé. Linka znamenala 80% využití. Průměrná zmetkovitost – 1,25%. 
Na trhu je o toto relé stálý zájem. 
 SNR: Drobné problémy při převodu výrobní linky SNR z Waidhofenu do Trutnova. 
Linka nahrazuje výrobní linky Mini K a Mikro K, které byly přemístěny do Evory. Již  
po 2 měsících výroby v Trutnově bylo dosaženo nižších výrobních nákladů. Výroba je 
stabilizována – týdenní produkce 120.000 – 130.000 relé. 
 COM: Firma reaguje na stále vyšší požadavky zákazníků – stále se mění modely 
směnového provozu. Probíhají pravidelné zákaznické audity – bez větších problémů. Provoz 
je stabilní. 
 Prvovýroba: Převod cca 8 forem převážně pro výrobu konektorů, výroba cívky MSR, 
výroba nástroje pera. Zahájení přechodu z měřicího softwaru B+W na Palstat. Navýšení 
výroby cca o 30%, zvýšení počtu pracovníků o 17%. 
 
Infineon Technologies, s.r.o. 
 
 Infineon Technologies Trutnov, s.r.o., je dceřinou společností Infineon Technologies 
AG. Začátky současného výrobního programu spadají do roku 1993 v rámci firmy Siemens 
Elektropřístroje Trutnov. 11.1.2000 došlo k oficiálnímu zápisu společnosti v obchodním 
rejstříku pod obch. jménem  Infineon Technologies Trutnov, s.r.o. 
 V průběhu roku 2000 byla realizována výstavba 1. výrobní haly (4 000 m2) 
v průmyslové zóně Trutnov – Volanov.  V 1. pololetí 2001 byla dokončena výstavba  
2.výrobní haly stejné velikosti. V roce 2000 začínala společnost se 456 zaměstnanci, 
k 31.3.2004 dosáhl stav zaměstnanců 901. 

Výrobní program zahrnuje: optické kabely s konektory, optoelektronické převodníky, 
diskrétní optické součástky – laserové a přijímací diody. Výrobky splňují všechny světově 
uznávané normy pro telekomunikace a jsou 100% exportovány. 

Uvedené výrobky se používají k přenosu dat v digitálních optických sítích, internetu, 
videu v reálním čase, telefonních ústřednách a počítačových sítích. 

Prvořadým úkolem společnosti je jakost výrobků. Významným úspěchem je 
certifikace dle systému ISO/TS 16949:1999 pro jednotný systém managementu jakosti. 

V oblasti ekologie se společnost účastní EU-EKO Auditu s certifikací dle ISO 
14001:1996. Tohoto ocenění bylo dosaženo i díky tomu, že pracovníci třídí veškerý druhotný 
odpad a jeho následná likvidace probíhá dle příslušných pravidel. V oblasti bezpečnosti a 
ochrany při práci jsou všichni proškoleni z obecných předpisů BOZP a PO. 

Výrobní segmenty. 



Výrobní segment POX: V něm se vyrábějí optoelektronické převodníky Paroli včetně 
několika potřebných komponentů. Dalším produktem je přijímací dioda s přesně nasazeným 
konektorem ve fázi převodu pilotní linky je výroba optoelektronického převodníku XPAK. 
 
 Výrobní segment Komponenty: vyrábí optické komponenty – vysílací (laserové)  
a přijímací (PIN) diody napojené na optické vlákno či na konektor. Technologickou špičkou 
jsou pak tzv. BIDI moduly, které slouží pro obousměrnou komunikaci po optickém vlákně. 
 
 Výrobní segment Převodníky: Finálním produktem výrobního segmentu jsou 
elektrooptické převodníky. Využití převodníků je v oblasti datových komunikací (počítačové 
sítě) a telekomunikaci. Aktuálně je instalováno 11 výrobních linek, na nichž se vyrábí  
8 základních druhů převodníků. Jednotlivé převodníky je možné rozdělit do skupin dle použití 
vlnové délky a typu optického konektoru 850 a 1 300 mm. 
 
 Infineon Technologies je přínosem pro město i v dalších oblastech. Podporuje  
a sponzoruje v kultuře. Trutnovský podzim. Dům kultury. Akce pro děti. Galerii a kulturní 
památky. 
 Ve sportu: Košíkovou. Plavecký oddíl. Fotbalový oddíl. Hokejový oddíl. Ricochet. 
 V sociální oblasti: Ústav sociální péče Hajnice. Školy. 
 V dalších oblastech: Zdravotnictví. Hasičský sbor. 
 
 Svým zaměstnancům nabízí Infineon řadu výhod v oblasti odměňování, osobního 
rozvoje a v sociální oblasti. 
 
 
 
 
 
 



6. Příroda. Zemědělství. 
 
Leden 
 
 První den nového roku 2003 začal opravdu zimně -230C. Odpoledne už jen 8.  
2. lednový den překvapil deštěm na namrzlý terén. Teplota kolem 00. Na 3.1. po nočním dešti 
i přes den přeháňky, +20. 4.1. ráno jen -20, drobně chumelí. 5.1. přes den -70, večer -90.  
6.1. -80, přes den až -120, 7.1. -170, večer -150. I 8.1. a po celý den. 10.1. stále silně mrzne, 
velký vítr. 11.1. -70, za poledne. 12.1. -200 ráno, přes den -100, občas drobně padá. 14.1. -20, 
občas mrholí. 15.1. ráno kolem 00. Stejně tak i v další dny – po ranním mrazu -40. 23.1.  
kolem 00, nezvykle teplo. 24.1. padá mokrý sníh. Břečka. Dna 25. až 28.1. slabé ranní mrazy. 
Občas prší přes den. 29.1. hustě sněží. Poslední lednové dny celkem teplé, málo „zimní.“ 
 
Únor 
 
 1.2. -140 ráno, polojasno, sníh jen občas. 2.2. -180, za poledne -90. 3.2. přibylo 10 cm 
sněhu, hustě chumelí. 4.2. sněhu přibývá, ráno -80 i večer. 5.2. ráno -100, večer slabě chumelí. 
6.2. přes den kolem 00. 7.2. ráno -100, 8.2. už -200. Další tři dny ranní mrazy kolem 60.  
12.2. -150, přes den -50. 13. a 14.2. znovu -150. Tak i v další dny – přes den -50. 17.2. ještě 
ranní mráz -120, 15.2. -150. 20.2. -90, 21.2. -80 ráno, 22.2. -100. Ve dnech 23.-26.2. silně 
mrzne, -150. Přes den ale teplota slabě nad 00. 27.2. -100, přes den +30. 28.2. ráno -30,  
přes den +40. 
 
Březen 
 
 První březnové dny klidné s ranními mrazíky -30. až 5.3. -60, 6.3. -100, 7.3. -80.  
8.3. k večeru slabý déšť, přes den +20. Dešťové přeháňky i 9.3. 10.3. ve dne +60, sníh mizí. 
14.3. už celý den chumelí, ale prší i do toho 15.3. -40 ráno, za poledne kolem 00. 16.3. i další 
dva  dny už skoro jarní – jasno, +50. 19.3. ráno -100, přes den -50. Mrazy -100 i 21. a 22.3. 
24.3. sice ráno -100, ale přes den už +100. 25.3. ráno -80, v poledne +60. Další březnová rána 
jen slabší mrazy. Přes den hezky. 27.3. +120, stejně tak i 28. a 29.3., 31.3. +110. 
 
Duben 
 
 První dubnový den: ráno 00, oblačno, přes den +40. Tak i 2. a 3. dubna. 4.4. ráno -40, 
přes den kolem 00. 5.4. k večeru prší – déšť se sněhem 6.4. všude zase bílo, 15 cm, teplota -40 

(dubnové Vánoce). Vítr, na komunikacích sněhové jazyky. 7.4. -80, drobně chumelí, přes den 
kolem 00. 9. a 10.4. ranní mrazy -90. 11.4. -50, 12.4. přes den +50. Tak i 13. a 14.4.. 15.4. už 
denní teploty k +120. Ranní teploty kolem 00. 18.4. ráno +20. Silný ledový vítr, večer i v noci 
déšť. 19.4. v poledne +80, 21.4. +120, 22.4. až +140. 25.4. + 150. 26.4. už skoro letní den.  
27.4. ráno +70, v poledne +120, navečer několikrát silně zahřmělo, občas déšť. 29.4. stoupla 
denní teplota na 160. 30.4. až na 220. Silný noční déšť. 
 
Květen 
 
 1.5. ráno +80, přes den 140. 2.5. už 190 – letní den, navečer bouřka – blesky, ale žádný 
déšť. Prší až dopoledne 3.5., přes den 100. Další tři májové dny (4.-6.května) ranní teploty 
k 70, přes den ale už 230. 8.5. 240. Noční bouřka, nevelký déšť. 9.5. ráno 120, v poledne 170. 
11.5. po celonočním dešti prší i dopoledne, přes den 130. 13.5. popolední asi hodinová bouřka, 



prší hodně celý den, teplota 100. 14.5. po nočním dešti ráno 50, přes den 90. 15.5. dopolední 
déšť. 16. a 17.5. ranní ochlazení (kolem 00, 30). 18.5. ráno 90, odpoledne 150, prší. 19.5.  
po nočním dešti, před půlnocí silná bouřka s lijákem. 20.5. přes den 130, silný vítr. 21.5. 
polední déšť, 120. 23.5. ráno 80, přes den 160. 24.5. už kolem 200 – letní den. 25.5. jasno, 210. 
26.5. za poledne 180, i 27.5. I poslední květnové dny převážně letní s ranní teplotou 120. 
 
Červen 
 
 První červnový den se uvedl 220. Teploměr stoupá i další dny – 4.6. už 250 (i večery 
jsou teplé, letní k 200). 6.6. ještě letní den – chybí déšť, obecné sucho. Pěkné letní dny v první 
polovině června (vedro) byly přerušeny v polovině měsíce ochlazováním, denní teplotou  
15-190. Po 20.6. se vrací vedra. 28.6. žádný toužený déšť. 30.6. ráno 100, přes den 200. Pole 
potřebují déšť. Velká červnová vedra působí těžkosti lidem i zvířatům. Tak teplý červen jako 
letošní není normální. Průměrné teplo nad 200. 
 
Červenec 
 
 1. července v noci konečně déšť s bouřkou, ráno 100, přes den 200. 2.7. od rána prší až 
do večera, 180. Stejně i 3. a 4.7. 5.7. jen 140, další dny až do 10.7. teplota kolem 180.  
9.7. večerní déšť s bouřkou. 11.7. 200, 12.7. až do 15.7. teplota kolem 180. 15.7. přes den 200, 
stejně polojasná obloha. 16.7. stoupla teplota na 260, 17.7. dál na 280. Dusno, vedro ještě 
22.7., kdy odpolední déšť. 23.7. mírné ochlazení, 220. 29.7. málo prší. Velké sucho trápí 
zemědělce. Letní plovárna je přeplněná. Poslední červencové noci už chladné. 31.7. půlnoční 
hodinová bouřka se silným deštěm. 
 
Srpen 
 

1. srpen začal tropickým vedrem, 2.8. už 260. 3.8. večerní déšť, bouřka. Vedra kolem 
260 až do 6.8., kdy malé ochlazení. 7.8. ráno jen 60, 8.8. 70. Přes den ale už 230, 9. a 10. srpna 
kolem 260. 11.8. pokles teploty pod 200. Z 12. na 13.8. déšť. 13.8. znovu vedro, 200. 14.8. 
večerní déšť s vichřicí. Na Trutnovsku začínají žně – výnosy jsou nižší. V dalších dnech až  
do 18.8. opět tropická vedra, teploty nad 200. 19.8. přeháňky, 180. Až do 26.8. ráno jen 20, 
přes den 200. 29.8. k večeru déšť, 200. 30.8. ochlazení, 120. Tak i 31.8., dešťové přeháňky. 
 
Září 
 
 První zářijové dny slabší přeháňky, 80. 2.9. se začalo s topením (horkovod), déšť. 3.9. 
ráno jen 20, přes den 100. 4.9. pokles teploty až na 00. 5.9. ráno 50, přes den 150 (že by „babí 
léto“). Pěkně i 6.9. 7.9. přes den 180. Taková denní teplota i 8. a 9. září. Od 10.9. v noci i přes 
den prší, 100. Prší i 11.9., 12.9. i 13.9. Denní teplota kolem 100. 14.9. je hezky, klidno, 140. 
Stejně pěkný i následující den. 16.9. 160, 18.9. stoupla teplota na 180. Ranní teploty kolem 70, 
přes den 180. První podzimní den – dopoledne ještě hezky, odpoledne déšť, 120. 24.9. ráno jen 
40. 25.9. ráno už -30, přes den kolem 100. 27.9. už teploměr na nule. Poslední zářijové dny 
chladnější – ráno slabě pod 00. 
 
 
 
 
 



Říjen 
 
 1. říjen začal mrazivě, -30, jasno, přes den +160. 2.10. poprchává, k večeru slunce.  
3. a 4. října slabé oteplení, občas déšť, slunce. 5.10. ráno +30, od oběda prší, i v noci. Deště 
pokračují i v další dny – ráno málo nad nulou, přes den kolem 50. 11.10. malé zlepšení, 120. 
Ranní mráz 13.10., 14.10. -40. Až do 17.10. chladné dny s mrazivým větrem, přes den 70. 
17.10. ráno -50, 18.10. další pokles teploty na -80. 19.10. však znovu mírné oteplení, 50. Další 
říjnové dny typicky podzimní – pršlavý čas. 22.10. slabě pod nulou, 23.10. -50, 24.10. už -90, 
25.10. už drobně padá sníh (na horách už v předešlých dnech). Do rána 26. října už všude 
bílo, přes den ale sněhový poprašek zmizel. 27.10. ráno -20, 28.10. už -100, přes den málo  
nad 00. 30.10. v noci i ráno drobně prší, kolem 00. 
 
Listopad 
 
 Listopadový první den je náznak oteplení, ráno +40. 5.11. však už -50, přes den 
slunečno, nad 100. 6.11. kolem 00. Přes ranní mrazy další listopadové dny až do 13.11. 
s teplotou 5-100, téměř jarní dny. 15.11. drobně prší, typický podzimní den, zamračeno. 17.11. 
prší celou noc, ráno kolem nuly. 19.11. mírné oteplení. Od 20.11. několik pěkných 
podzimních dnů – ráno málo nad nulou, přes den až +90. 26.11. +50, celý den poprchává,  
od večera prší. Poslední listopadové dny deštivé, teploty 80, 90, ráno slabě nad nulou. 30.11. 
mrazivo, náznak zimy, slabě pod 00. 
 
Prosinec 
 
 První prosincové dny ranní teploty kolem -50. 6.12. po celonočním dešti prší i ráno, 
dopolední mokré chumelení. 7.12. všude bílo, silný vítr, -90. 8.12. -100, 9.12. -120.  
12.12. přibylo zvlhlého sněhu. 13.12. déšť, 00, do rána sníh. 14. a 15.12. prší, ale v noci sníh. 
16.12. -60. Další dny vánoční – teploty kolem nuly, jen ranní mrazíky. 21.12. celý den i noc 
deštivo. 23.12. sníh mizí, ale přes noc nový. 24.12. silně mrzne, -170, 25.12. -120. Sníh  
na zamrzlém podkladě drží. Poslední prosincové dny mírné oteplení. Sněhu dost, ranní teploty 
kolem nuly. Většinou oblačno. 
 
Trutnovské zemědělství 
 
 Rok 2003 byl pro zemědělce v celé ČR velmi složitý. Po velmi deštivém roce 2002 
přišel rok velmi suchý, který zasáhl i hospodáře v podhorských oblastech. Sucho se podepsalo 
nejen na výnosech polních plodin, ale i na výnosech pícnin určených k přímému zkrmování  
a konzervaci na zimu. 
 Sklizeň na Trutnovsku 2003 k 1.9.2003: 
 
Plodina Výnos Sklizňová Sklizňová Rozdíl Sklizeň Sklizeň Rozdíl 
  plocha 02 plocha 03 v % 02 v tis.t 03 v tis.t sklizně v t 
Pšenice oz. 4,1 2 250 1 940 86 9 225 7 954 -1 271 
Pšenice j. 3,1 450 360 80 1 395 1 116 -279 
Ječmen oz. 2,8 790 733 93 2 449 2 052 -397 
Ječmen j. 3,6 1 800 1 150 64 5 400 4 140 -1 260 
Žito 3,6 295 536 182 1 091 1 931 +839 
Oves 3,6 600 750 125 1 620 2 700 +1 080 
Tritikale 3,7 570 830 143 1 912 3 071 +1 159 
 



Celkem  6 765 6 299 466 ha 
Řepka 1,6 1 600 1 470 130 3 200 2 352 -848 
 
 Pícniny vykazovaly výnosy nižší o 30 až 50%, takže přes veškerou snahu někteří 
zemědělci spotřebovali i zásoby krmiv z roku 2002. Naštěstí nejhorší sucho se našemu okresu 
vyhnulo a zemědělci tedy nebyli nuceni vybíjet ve velkém svá stáda skotu, i když leckde 
přistoupili ke zvýšení „brykače“ (vyřazení zvířete z důvodu věku, nízké užitkovosti nebo 
častým závažnějším zdravotním problémům). V tomto roce se opět ozvala obávaná BSE, 
v sousedním semilském okrese a na Jičínsku muselo několik podniků likvidovat na 1 200 ks 
krav a jalovic. Naši zemědělci se podíleli svými plemennými zvířaty na obnově jejich stád. 
 Dalším trápením podnikatelů v zemědělství byly jako obvykle ceny produkce. Citelně 
klesla cena prasat a cena mléka. Několik farmářů vzdalo výkrm prasat, ale hromadné krachy 
firem se nekonaly. Většinou dokázali producenti prasat ustát tuto situaci, mnohdy si pomohli 
prodejem živých vepřů ze dvora. Po žních, kdy se už vědělo, že úroda je nejnižší  
za posledních 30 let žel žádný odběratel nehodlal zaplatit za obilí více, než v loňském roce. 
Důsledkem byl prodej obilí na vývoz nebo výkupním organizacím z Moravy, které byly 
ochotné za obilí slušně zaplatit. 
 
Okresní agrární komora 
 
 Okresní agrární komora Trutnov v tomto roce zintenzivnila svou činnost. Její zástupci  
se setkávali s poslanci Parlamentu i se senátorem Adamcem. Jako každý rok byly pořádány 
pro zájemce semináře k objasnění dotačních pravidel a k novelám důležitých zákonů. Zapojili 
jsme se do tvorby Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje spolu s ostatními 
okresními komorami v kraji. Díky této koncepci se ukázalo, že nelze na zemědělství kraje 
pohlížet jako na jednolitý celek, ale že právě trutnovský okres se ve struktuře a intenzitě 
zemědělství výrazně od ostatních okresů odlišuje. Koncepce také vyjasnila, jak Krajský úřad 
může přispět k rozvoji zemědělského podnikání v kraji. 
 Valné hromady členů OAK 1.3.2003 se zúčastnil i prezident Agrární komory ČR  
ing. Václav Hlaváček. 
 Zástupci OAK Trutnov se zúčastnili 13.5. veřejného slyšení v Senátu ČR a 21.5. setkání 
podnikatelů Trutnova s vyslancem EU v ČR p. Ramiro Cibrianem. 
 V průběhu roku jsme se zúčastnili připomínkového řízení k významnému dokumentu 
„Horizontální plán rozvoje zemědělství a venkova“ – HRDP. Podpory, které mohou 
zemědělci od roku 2004 v tomto programu získat budou velmi výrazným finančním 
(prostředkem) příspěvkem do jejich hospodaření. 
 25. a 26. června se konal 3. ročník zemědělské výstavy „Pod hory 2003.“ Výstava se 
konala v Čisté v Krkonoších a prezentována zde byl zejména technika na sklizeň pícnin. OAK 
Trutnov uspořádala jako součást programu výstavy seminář na téma Nitrátové směrnice. 
 Jak se blížilo datum referenda o vstupu do EU, rostla i nervozita zemědělců, neboť stále 
neměli záruku splnění slibu z přístupových jednání v Kodani o dorovnání přímých plateb, 
které budou od roku 2004 vypláceny našim zemědělcům, na úroveň 55% plateb v EU. I přesto 
uposlechli výzvy AKČR a v den referenda upustili od protestních akcí, které probíhaly po celé 
republice už od začátku června. Ani naši zemědělci nezůstali stranou a zúčastnili se protestů 
4. a 9.6. v Praze a v Pardubicích. 
 Potom už nastal čas žní a přípravy ostatních krmiv na zimu. Jak dopadly již víme.  
Před koncem roku se opět konala setkání zástupců OAK s poslanci a senátorem za okres 
Trutnov. Nejžhavějšími tématy bylo splnění slibu z Kodaně, zákon o pronájmu zemědělské 
půdy a problémy prvovýrobců s dominantním postavením obchodních řetězců na trhu. Konec 
roku byl také ve znamení horečného shánění věrohodných a spolehlivých informací v podobě 



zemědělství po vstupu do EU. To je nyní jedna z hlavních náplní činnosti OAK – vysvětlit 
podnikatelům nejen systém dotací a podpor, ale hlavně sehnat a předat dostatek informací  
o současné i budoucí podobě zemědělství tak, aby na to byli naši hospodáři připraveni. 
 
Farmers, s.r.o. 
 
 Farmers, s.r.o., sklidila žito na 10 ha s průměrným výnosem 2,4 t a oves na 48 ha 
s prům. výnosem 2,2 t. Osev ozimní na 33 ha (žito). 
 
ZD Trutnov 
 
 ZD Trutnov sklízelo na 53 pšenici ozimou s prům. výnosem 2,0 t/ha. Ječmen na 3 ha 
s prům. výnosem 2,0 t/ha. Ječmen jarní na 15 ha s prům. výnosem 3,3 t/ha. Žito na 84 ha 
s prům. výnosem 2,4 t/ha. Oves na 7 ha s prům. výnosem 3,5 t/ha. Tritikale na 35 ha s prům. 
výnosem 2,8 t/ha. Řepka na 50 ha s prům. výnosem 1,0 t/ha. 
 Osev ozimů: pšenice ozimá na 30 ha, ječmen ozimý na 40 ha, žito na 20 ha, tritikale  
na 104 ha a řepka na 50 ha. 
 
ZKO Trutnov 
 
 Z činnosti Základní kynologické organizace Trutnov v roce 2003: 
ZKO má 33 členů, další 2 tu hostují. Sedmičlenný výbor byl zvolen v dubnu 2002. V roce 
2003 složili zkoušky dva noví instruktoři výcviku – ZKO má 6 vyškolených instruktorů 
výcviku, jeden člen složil zkoušky figuranta 1. třídy – k dispozici jsou i 2 figuranti 2. třídy. 
 V historii organizace byl rok 2003 ve sportovní činnosti nejúspěšnější díky závodní 
činnosti Břetislava Klomínského s německým ovčákem Dusty Niox. Svými výkony se dostal 
do mládežnické reprezentace ČR. Zúčastnili se kvalifikačních závodů Českého kynologického 
svazu na mistrovství republiky ČKS mládeže a vlastního mistrovství podle mezinár. 
zkušebního řádu IPO II. Na kvalifikačních závodech obsadil 1. a 2. místo, na mezinárodním 
mistrovství mládeže s účastí závodníků z ČR, Rakouska, Slovenska a Švýcarska 2. místo. 
Tímto výkonem zakončil závodní dráhu v kategorii mládeže do 18 let. Na mistrovství 
mládeže se kvalifikoval potřetí v řadě – v roce 2001 skončil na 11., loni na 4. místě a letos  
se stal vicemistrem ČR. Na mistrovství ČR a světa dospělých podle mezinár. zkušebního řádu 
IPO III byl nejmladším účastníkem. Na mistrovství dospělých nepostoupil, ale získal cenné 
zkušenosti. Na Poháru Rozkoše zvítězil mezi dospělými v kategorii IPO III a získal pohár  
za nejlepší poslušnost celého závodu. 
 V současné době na cvičišti dospívá několik nadějných mladých psů, kteří začínají 
jezdit na závody. Na Poháru Rozkoše zvítězil německý ovčák Era psovoda B. Klomínského 
st. v kategorii IPO I a vyhrál i pohár pro nejlepšího stopaře závodu. Na memoriálu K. Kellera 
v Hořicích získal 2. místo v kategorii ZM a zvítězil i na Poháru města Jaroměře (pohár  
pro nejlepšího stopaře a obranáře). 
 Členové ZKO získávají tituly i na chovatelských akcích. Ve výstavní oblasti má největší 
úspěchy Jan Hlinák se psem Happy (rotvajler) – získal titul Šampion ČR (má už více než sto 
potomků). V chovatelské oblasti vyniká Jiří Kysela a jeho chovná stanice amerických 
stafordšírských teriérů z brány Krkonoš. Psi odchovaní v jeho stanici pravidelně obsazují  
na výstavách stupně vítězů. 
 Druhým mimořádným úspěchem je oblast zajištění zázemí pro činnost organizace. 
Podařilo se vyřešit letitý úkol – získání areálu cvičiště do vlastnictví organizace díky 
pochopení Texlenu Horská, a.s. (prodej) a finanční podpoře města Trutnova a sponzorům. 
Budoucnost kynologie na Trutnovsku je zabezpečena. 



 ZKO organizovala na jaře a na podzim zkoušky z výkonu podle mezinár. zkuš. řádu 
IPO. Ze 13 nastoupených dvojic – psovod, pes splnilo úspěšně limit 10 dvojic. Oblíbený kurz 
začátečního výcviku a výchovy psa pro nečleny ZKO je stále vyhledáván – letos 14 zájemců. 
Veřejnosti se ZKO představila ukázkami výcviku třikrát. ZKO trvale spolupracuje se psovody 
Policie ČR. 
 
Lesy a parky, s.r.o. 
 
 Přehled hospodaření firmy Lesy a parky Trutnov, s.r.o., v roce 2003: 
Firma spravovala majetek města Trutnova – lesní půdní fond o výměře 2 065 ha a budovy 
sloužící lesnímu provozu, městský park a městské hřbitovy. 
 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 29,83. Průměrný 
evidenční počet zaměstnanců přepočtený 29,70, z toho manuálně pracujících 17,39. 
 Práce těžebního charakteru a část pěstebních prací je prováděna dodavatelsky 
soukromými podnikateli. Běžná údržba na hřbitovech Babí, Libeč, Lhota u Trutnova, 
vojenský hřbitov 1866 Poříčí, horní Staré Město a Voletiny je prováděna dodavatelsky 
soukromou firmou. 
 Hospodářský výsledek: celkové výnosy 19 274 tis. Kč., z toho vlastní tržby za dřevo  
a služby 16 994 tis. Kč. (bez příspěvku města.) 
 Celkové náklady 19 010 tis. Kč. Z toho spotřeba materiálu 1 988 tis. Kč, spotřeba 
energií 276 tis. Kč, služby bez oprav 5 683 tis. Kč, z toho nájem města 2 726 tis. Kč, opravy  
a údržba 1 136 tis. Kč, mzdy včetně OON 4 777 tis. Kč, zdravotní a sociální pojištění  
1 611 tis. Kč, odpisy 152 tis. Kč, ostatní náklady 661 tis. Kč. Hospodářský výsledek  
+ 264 tis. Kč. 
 Opravy budov: budova garáží na Úpické ulici 108 tis. Kč, zateplení hájenky Úpická  
čp. 513 (hrazeno městem). 
 
 Lesní hospodářství: LPF se nachází na 19 katastrálních územních. 
Z obhospodařovaných téměř 2 065 ha tvoří 139 ha lesních porostů lesopark, navazující  
na městský park. 
 Pěstování lesa: zalesňování-plocha 20,40 ha, 108 tisíc sazenic, z toho více než 51% 
melioračních a zpevňujících dřevin, prořezávky-plocha 24,34 ha, probírky do věku 40 let – 
5,85 ha, péče o lesní kultury – více než 174 ha, chemická ochrana kultur proti klikorohu více 
než 10 ha. 
 Těžební práce – těžba dřeva celkem 11 285 m3, z toho10 825 m3 jehličnaté, 460 m3 

listnaté – z toho nahodilý 3 957 m3. 
 
 Ochrana lesa: podzimní kontrola výskytu ploskohřbetky na lesním úseku Hajnice 
metodou půdních sond formou praktického vyučování SLŠ Trutnov, kontrola kůrovců pomocí 
feromonových lapačů (45 ks) a lapáků (6,5 m3), vhodně rozmístěných na škůdcových 
atraktivních místech, kontrola stavu pilatky – po loňském zásahu došlo k výraznému poklesu 
stavů, odstranění několika drobných divokých skládek v lesích nebo na jejich okrajích. 
 
 Dodávky dřeva byly realizovány převážně na odvozním místě. Dodáno celkem  
11 179 m3, z toho jehličnatého 10 678 m3 a listnatého 501 m3 v celkové hodnotě téměř  
2,3 mil. Kč bez DPH. Vlastní spotřeba pro potřebu organizace (oplocenky, opravy cest, 
rekreačně estetické prvky apod.) 129 m3. Bylo dosaženo průměrného zhodnocení  
1 098 Kč/m3. 
 



 Opravy a údržba lesních cest: oprava lesní cesty „K brodu,“ lesní cesty „Adamovská,“ 
oprava brodu přes Mlýnský potok, lesní cesty „Rokytnická,“ lesních cest a pěšin v lesoparku, 
oprava a údržba cesty „Geofyzika“ a „U dubu.“ 
 Příspěvky – ze státního rozpočtu Mze 1 007 tis. Kč (pěstební činnost 810 tis. Kč, těžební 
činnost 197 tis. Kč). 
 
 Rekreační funkce v lesoparku: pravidelná údržba zařízení pro návštěvníky – opravy  
a nátěry laviček, altánů, zábradlí apod., pravidelně jsou sekány, případně mulčovány cesty, 
pěšiny a loučky, vyváženy odpadkové koše, po dohodě se sport. oddíly průběžně upravována 
travnatá plocha na „Parafráze“ mulčováním, ve spolupráci s městem údržba naučné stezky 
bitvy 1866, zlepšování zázemí pro návštěvníky, síť chodníků a pěšin, výstavba srubu  
a památníku gen. Gablenze, provedení terénních prací a zabránění ploch. 
 
 Myslivost: V roce 2003 bylo v režijní honitbě „Království“ uloveno 49 ks srnčí zvěře 
(22 srnců, 14 srn, 13 srnčat), 8 ks zvěře černé (2 bachyně, 2 loučáci a 4 selata), 4 zajíci,  
5 kachen, 5 lišek, 1 kuna a 1 straka. Proběhly dva hony na drobnou zvěř. Prováděla se údržba 
mysliveckých zařízení (posedy, kazatelny, krmelce, vnadiště), políčka pro zvěř a lovecké 
chaty. 
 
 Městský park: Oprava stávajících odpadkových košů a rozmístění nových košů, běžná 
údržba travnatých ploch a zařízení pro návštěvníky, hrabání a úklid listí brigádou SLŠ  
a VOŠL, oprava a výroba nového odvodnění na pěšinách v parku, výroba a oprava zábradlí, 
rekonstrukce fontány, vyklizení podzemních prostor pod parkem (hrazeno městem). 
 Městské hřbitovy: Provádění běžné údržby, odpracování 790 hodin odsouzenými 
k obecně prospěšným pracím. Městem hrazena rekonstrukce hrobky Etrich, hrobky Uffo 
Horna (havarijní stav – propadání), hrobek Porak a Haase, umístění náhrobních kamenů  
na bezejmenné hrobky. Provedeno chemické ošetření proti škůdci na jírovci klíněnce, údržba 
neudržovaných hrobových míst. Provedena oprava dveří a oken márnice Bohuslavice.  
Na pohřebišti Trutnov umístěny nové informační tabule. (O poškození 15 náhrobků 
židovských dívek v úvodu kroniky.) 
 Vedoucí správy hřbitovů se zúčastnila odborné exkurse po hřbitovech v Německu – 
kultura pohřbívání (Brémy, Hamburg, Frankfurt a Mnichov). 
 V roce 2003 bylo provedeno v Trutnově 22, ve Voletinách 5 a Horním Starém Městě  
2 pohřbení do země. Vsypů na rozptylové loučce provedeno obřadně 25, rozptylů 100. 
 
I. Základní údaje o honitbách 
 
 Z ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře městského úřadu Trutnov za rok 2003. 
(Podle výkazu ing. Miloslava Diviše.) 
 Základní údaje o honitbách: Zemědělská půda 20 028 ha, lesní půda 16 043 ha, vodní 
plocha 112 ha, ostatní pozemky 1 573 ha. Honební plocha celkem 37 756 ha. (Druh 
honebních ploch.) 
 Obhospodařování honiteb (vlastnický vztah k honitbám): vlastní počet 9, výměra 9 052, 
obory 1, výměra 4 ha, společenství – 22 honiteb, výměra 28 707 ha. 
 Způsob využívání honiteb: ve vlastní režii 8 honiteb, výměra 7 912 ha, 1 obora 
s výměrou 4 ha, pronajaté – 23 honiteb, výměra 29 847 ha. 
 Početní stavy psů s loveckou upotřebitelností: ohaři 62, barváři 8, norníci 79, slídiči 22, 
honiči 7, ostatní 10 – celkem 188. 
 Zkoušky z výkonu pro drobnou zvěř: plán 62, skutečnost 3, pro spárkatou zvěř plán 69, 
skutečnost 4, pro norování plán 53, skutečnost 7. Celkem plán 184, skutečnost 14. 



 Početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře: slaniska 521, zásypy 66 (101 jednotek), 
krmelce 443 (1 183 jednotek), napajedla 6 (1 520 jednotek). 
 Počet osob trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti 520. 
 
II. Klasifikace honiteb-normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních 
ploch podle jakostních tříd 
 
III (jakostní třída) 56 jelenů evropských – normovaný počet, 48 minimální; honební plocha 
5 221 ha. 
III – muflon, 49 ks normovaný počet, minimální 28; 2 472 ha. 
III – srnec obecný, 29 ks norm. počet, minimální počet 12; 895 ha. 
III – srnec obecný 1 629 ks norm. počet, minimální počet 619; 43 552 ha. 
Obory – daněk skvrnitý, 15 ks normovaný, 5 ks minimální počet; 5 ha. 
III – prase divoké, 91 ks normovaný, 40 ks minimální počet; 9 196 ha. 
III – zajíc polní, 1 057 normovaný, 665 minim. počet; 25 293 ha. 
IV – zajíc polní, 1 008 normovaný, 519 minim. počet; 13 274 ha. 
III – bažant obecný v bažantnici, 245 norm., 98 minim. počet; 562 ha. 
III – bažant obecný mimo bažantnici, 179 norm., 93 minim. počet; 2 766 ha. 
 
III. Výsledky mysliveckého hospodaření 
 
 Lov zvěře a zazvěřování za rok 2003 a jarní kmenové stavy zvěře k 31.3.2004. 
 
Druh zvěře plán lovu  odstřel odchyt z toho úhyn jarní 
     v oboře  kmenový stav 
Jelen evropský 26 31    48 
Laň  18 16    36 
Kolouch 15 13    31 
Zvěř jelení 
celkem 59 60    115 
Daněk skvrnitý 8 - 3 3 1 13 
Danělka 8 4 3 7  11 
Daňče 6 3 4 7  2 
Zvěř daňčí 
celkem 22 7 10 17 1 26 
 
Druh zvěře Plán lovu odstřel úhyn jarní kmenový 
  zvěře odchyt  stav zvěře 
Muflon 12 12  42 
Muflonka 12 12  45 
Muflonče 8 12  25 
Zvěř mufloní 
celkem 32 36  112 
Srnec obecný 403 379 24 726 
Srna  377 299 31 726 
Srnče 308 298 30 494 
Zvěř srnčí 
celkem 1 088 976 85 1 946  
Kňour 12 3  37 
Bachyně 19 8  56 



Loučák 61 165  105 
Sele 123 426 3 169 
Zvěř černá 
celkem 215 602 3 367 
Zajíc polní 50 19 7 884 
Bažant obecný- 
kohout 117 156 28 33 zazvěřování 202 
Bažant-slepice 10 6 32 75 zazvěřování 104 
Zvěř bažantí 
celkem 127 162 60 108 zazvěřování 306 
kachna divoká 50 370  162 vypuštěno z chovu 
      pro zazvěřování 96 
 
 Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov – druh zvěře, početní stav v honitbě, lov 
Liška obecná 388, 387. Jezevec lesní 205, 6. Kuna lesní a skalní 445, 63. Ondatra pižmová 
209. Holub Hřivnáč 550, 65. Straka obecná 625, 67. Vrána obecná 168, 6. Tchoř tmavý  
a stepní 102. hrdlička zahradní 293. Špaček obecný 1 029. 
 
 Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov, pokud byla udělena výjimka. Početní stav 
v honitbě. Lov. 
Havran polní 16. Holub doupňák 20. Jestřáb lesní 82. Káně lesní a rousná 368. Koroptev polní 
101. Krahujec obecný 63. Krkavec velký 141. Křepelka polní 69. Moták pochov 6. Poštolka 
obecná 171. Racek chechtavý 55. Sluka lesní 239. Sojka obecná 937. Volavka popelavá 94, 4. 
Výr velký 50. 
 
 Ve správním obvodu města Trutnov bylo v roce 2003 32 honiteb. Z nich využívalo 
honitbu Království město ve vlastní režii, křížovou MS (mysl. sdružení), Peklo Trutnov, 
Poříčí-Lhota MS Čížkovy Kameny – Lhota, Proruby město ve vlastní režii, Staré Buky MS 
Staré Buky, Trutnov MS Trutnov. 
 Na chovatelské přehlídce trofejí v Trutnově bylo vystaveno 134 trofejí jelenů, 7 trofejí 
daňků, 747 srnců, 7 muflonů, 4 kňourů, 4 lebek lišek a 3 lebky jezevce liše. Připravily ji 
Státní správa myslivosti Dvůr Králové, Trutnov, Vrchlabí a KRNAP v tělocvičně SLŠ 
Trutnov. 
 
ZO ČSV 
 
 Podle zprávy ing. Jiřího Novotného (je již 30 let předsedou místní organizace Českého 
svazu včelařů), byl rok 2003 pro včelaře krajně nepříznivý. Na podzim 2002 včely v pozdním 
létě nasbíraly medovicový med, který je označován Výzkumným ústavem v Praze jako 
„cementový med,“ pro včely nestravitelný, na kterém zimu nepřečkají. Ač mají tohoto medu 
plné plástve, nedokáží ho odebírat a hynou hladem. I když byli včelaři včas před touto situací 
varováni, nedokázali tyto rámky s medem vyměnit a znovu nakrmit cukrem. Úhyny byly 
celoplošné v celé ČR. Včelařům ZO uhynulo 36,5% ze zazimovaného stavu. Ústřední výbor 
ČSV sice získal pro včelaře finanční pomoc – 80 mil. Kč od Pozemkového fondu na obnovení 
včelstva (ZO Trutnova dostala 162.500 Kč), ale dopady stejně přišly. Řada včelařů přestala 
včelařit, řada jich snížila stavy včelstev. Přitom je dnes při intenzivním hospodaření včela 
jediným opylovačem – bez toho by nebylo semen, nemluvě o tom, že i plevelné rostliny jsou 
nutnou součástí přírody a tvůrcem života v ní. 
 



 Na výroční schůzi trutnovských včelařů bylo mj. uvedeno, že v září 2002 bylo 
zazimováno 748 včelstev, které velmi dlouho snášela medovicový med a velké množství včel 
na něm zazimovala. „Cementový med“ byl pro ně ohromou. V zimním období padlo 273 
včelstev z celkového stavu zazimovaných. 
 Přes včelařské důvěrníky byl proveden soupis padlých včelstev – v zimním období  
od 24.12.2002 do 21.3.2003. i když řada včelařů tuto akci zanedbala v přesvědčení, že 
k nějaké úhradě pro včelařství nedojde. 
 Z celkového počtu 273 uhynulých včelstev byl podle vyhlášky nárok na úhradu 145 
obnovených včelstev. Vzhledem k tomu, že se včelařům nepodařilo obnovit stany včelstev 
před úhynem, mohla se příslušná částka vyplatit pouze na včelstva obnovená, a to nejvýše  
do stavu úhynu. Posuzování se provádělo u každého včelaře zvlášť – k tomu museli včelaři 
předem podat žádost o dotaci. Tu podali u 125 včelstev – úhrada byla proti očekávání  
a obavám značná. Jestli na dotaci na zazimování – ZO obdržela 88 500 Kč, tak za úhyn  
na včelstva obnovená to bylo 162.500 Kč, tj. 1 300 Kč na jedno včelstvo. Tato částka je 
zdanitelná, za což odpovídá dotyčný včelař. 
 
 Výbor ZO dále zajišťoval výplatu dotace na zazimování včelstev, léčiva pro podzimní 
léčení a léčiva, která si objednali včelaři zvlášť pro letní léčení po medobraní. 
 O výši dotací pro organizace po vstupu do EU není nic přesného zatím známo – je dobře 
spoléhat především na vlastní síly. 
 Organizace stárne – mladí mají čím dál méně času pro práci. Řadu činností pro všechny 
včelaře vykonávají funkcionáři ZO na úkor vlastního času i nákladů. Jezdí vlastními auty  
pro léky, rozváží peníze těm včelařům, kteří si nepřišli pro výplatu dotace. Často se to (i jiné 
služby) bere od ostatních jako samozřejmost, ale pokud jsou sami požádáni o pomoc 
v organizaci, mají řadu odmítavých výmluv. Tak se činnost ZO soustřeďuje na úzkou skupinu 
„tahouni,“ kteří odvádějí velký kus práce i pro ně. 
 Příkladem této nedobré vnitřní situace je letošní včelařská expozice na podzimní výstavě 
„Svět květin.“ Jako každý rok se vystavovalo společně se zahrádkáři. Letos měli smůlu. Živé 
včely, které tentokrát zapůjčil předseda revizní komise Fiala, horkem padla. Podle těchto 
trpkých zkušeností se musí předělat prosklený sál, aby se zlepšilo jeho větrání. Za výstavu 
obdržela ZO ČSV od zahrádkářů 2 500 Kč. (V minulých letech přispěl tisícikorunou i OV 
ČSV jako podporu za propagaci včelařské činnosti – za loňský rok zatím nic.) 
 Po dlouhé době se podařilo výboru získat včelaře na funkci prohlížitele včelstev-
pomocníka Veterinární služby. Je to přítel Jiří Hrůza ze Starých Buků, který absolvoval 
příslušná školení a úspěšně složil zkoušky na Včelařské škole v Nasavrkách. Podle rozhodnutí 
Veterinární správy v Trutnově má právo kdykoliv vstoupit do včelína za účelem kontroly 
zdravotního stavu včelstev. 
 Přítel Novotný, dlouholetý předseda ZO ČSV předložil žádost, aby vzhledem ke svému 
závažnému zdravotnímu stavu byl uvolněn z funkce. Výbor zatím nemá připravenou 
rovnocennou náhradu. Zatím leží tíha práce na jednateli ZO ČSV, ing. Zdeňkovi Horském. 
Ocenění dlouholeté práce se dostalo třem včelařům ZO předáním diplomu „Vzorný včelař.“ 
 
MO ČRS 
 
 Z výroční zprávy o činnosti Českého rybářského svazu MO Trutnov za období roku 
2003 do března 2004. 
 Celkem je organizováno v MO ČRS Trutnov k 28.2.2004 816 členů (629 dospělých,  
41 žen, 64 důchodců nad 66 let, 31 mládeže 15-18 let, 156 dětí 8-16 let.) Pro zajištění práce 
v MO je 286 členů. 



 Zájem o členské schůze MO klesá – důvodů je více, např. Stanovy ČRS neukládají 
povinnou účast členů, někdy nedobrá připravenost členské schůze a špatná informovanost, 
nespokojenci z řad bývalých členů výboru, provozní náklady – zapomíná se, že ceny energií, 
krmiv, pojišťoven, poštovného, telefonu aj. rostou. 
 Od 1.1.2002 do 10.3.2004 bylo vybráno celkem 1,000.400 Kč (v roce 2002 423.500 Kč, 
v roce 2003 306.400 Kč, v roce 2004 271.500 Kč). Dluh u ČSOB činí 231.800 Kč. 
Z finančních prostředků byl proveden nákup rybníka Bojiště ve výši 633.300 Kč, nákup 
rybníka Peklo 280.000 Kč, geodetické práce na Dolcích a v Pekle si vyžádaly 26.660 Kč, 
poplatek za poskytnutí půjčky ČSOB 15.000 Kč. Cena pozemků v daných lokalitách je 
21,000.000 Kč (120 Kč/m2). 
 
 Výbor MO se scházel pravidelně. Hodně se zabýval zajištěním provozu líhně 
(zabezpečení dostatku vody). Dalším problémem bylo odstraňování povodňových škod  
na revíru Úpa 4, rekonstrukce jezů a odtěžení nánosů. V roce 2004 bude prováděno odtěžení 
nánosů pod pěší lávkou v Mladých Bukách, pokračováno v opravě pobřežní zdi přes město 
Trutnov aj. V roce 2003 se funkcionáři MO zúčastnili 71 vodohospodářských jednání  
na povodí MO. 
 
 Hospodářský výbor se scházel měsíčně na líhni MO. Nejčastěji se řešily otázky chovu 
ryb a brigádnické činnosti. Činnost potočního referenta je velmi důležitá a vyplácí se. V roce 
2003 bylo sloveno a vysazeno stejné množství ryb jako v roce 2002 i přes nevhodné počasí – 
nedostatek dešťů, deficit vodní hladiny. Celkový počet odpracovaných brigádnických hodin 
v celé MO je 8 004 (ve srovnání s rokem 2002 více, ale otazník je kvalita a množství 
odvedené práce). 
 
 Zhodnocení práce na svěřených lokalitách místních skupin: 
Místní skupina č.1 Dolce (s obtížemi se podařilo sekání trávy před závody a sekání ledu 
v lokalitě  Peklo a Dolce. V roce 2003 se opět začalo krmit na koupališti i v letních měsících – 
význam toho se ověří při podzimním lovu. 
 
MS č.2 Úpa zajistila velmi dobře pořadatelskou činnost na výstavě Svět květin. Horší byla už 
brigádnická činnost při úklidu řeky Úpy. 
 
MS č.7 Peklo splnila plán úkolů jen částečně. Dobře při vybudování cesty pod hrází rybníka 
č.1 a oprava přepadu. 
 
MS č.9 Komín – sekání ledu tady v pořádku, stejně tak i trávy. Výlov bez větších problémů. 
 
MS č.5 Žacléř se vzorně starala o chovné vody, před při slovech i jinde. 
 
MS č.4 Pilníkov  měla při hospodaření na chovných rybnících výsledky poněkud horší (platí 
to i k práci na líhni). Od června byla skupině svěřena péče o nový pstruhový rybník v nájmu – 
rybník Nebe ve Vlčicích. 
 
MS č.6 – slovovací skupina se slabší členskou základnou, která potřebuje i omlazení. 
Působnost skupiny je v celé MO. Větší pozornost nutné k technice pro výlovy (elektrické 
agregáty). 
 V rámci hospod. odboru  si vedl velmi dobře odbor čistoty vod, např při znečištění 
Lampertického potoka. 
 



 Líheň MO – MS č.3, Poříčí:Byl dokončen přivaděč do samé líhně s mechanickým 
čištěním, položeno další potrubí přes líheň, umožnění využívání příkopových rybníčků – 
v roce 2004 budou poprvé osazeny rybou. Začalo se s výměnou oplocení, v budově líhně 
vyměněna elektroinstalace a provedena rekonstrukce topení. Z produkce líhně bylo prodáno 
200.000 ks plůdků. Líheň je základem celé organizace (výlovy, doprava, zasedací místnost, 
uskladnění krmiva). Pro tuto sezónu bylo na líhni položeno 400.000 jiker Po, 10.000 Si, 
100.000 Pd, 20.000 Pd švédská forma. 
 V roce 2003 byl vypracován projekt rekonstrukce rybníka Bojiště 3. Počítá se v něm 
s vybudováním 2 ostrovů pro hnízdění ptáků a dvou tůní. Pod lesem s provedením opevnění 
břehu nádrže záhozovým kamenem, s odtěžením nánosů (22.129 m3), s opravou vypouštěcího 
zařízení, s opravou hráze. 
 Koncem října – po slibu dotace z 80% - se provádělo slovení rybí obsádky, která byla 
pak v rybníce Dolce 1. Při odpouštění rybníka zůstalo mnoho úhořů zavrtáno v bahně a došlo 
k jejich úhynu. Na jejich záchranu pomáhal rybářům kroužek mládeže. Za provedení slovu je 
nutné poděkovat studentům SLŠ. Část plevelné ryby (převážně karas stříbrný) byla převezena 
na líheň a prodána. Množství slovených ryb však neodpovídalo stavu ryb, které v rybníku 
měly být (ztráty hodně zavinili pytláci a to i z řad rybářů). 
 
 Celkový rozpočet MO ČRS na rok 2003 dodržen nebyl – došlo k jeho překročení  
o 160.000 Kč. Příjmy činily 1,386.965 Kč, výdaje 1,547.465 Kč. Rozpočet na rok 2004 je 
vyrovnaný v příjmech i výdajích = 1,185.000 Kč. 
 
Sumář úlovků za rok 2003 vykazuje ze všech revírů: 
 
Druh ks kg kg/ks 
Kapr 5 161 10 874 2,11 
Lín 64 27,7 0,43 
Cejn 1 493 571,6 0,38 
Tloušť 82 43,4 0,53 
Okoun 624 114,8 0,18 
Parma 3  2,8 0,93 
Ostroretka 1 1 1 
Štika 155 283,6 1,83 
Candát 251 503,9 2,01 
Sumec 11 105,9 9,63 
Úhoř 96 50 0,52 
Pstruh obecný 3 167 823,7 0,26 
Pstruh duhový 405 115,6 0,29 
Lipan 364 104,6 0,29 
Sliven 29 7,3 0,25 
Bolen 6 4,7 0,78 
Amur 8 31,1 3,89 
Tolstolobik 2 31 15 
Karas 259 98,6 0,38 
Ostatní 561 135,9 0,24 
 
Celkem 12.741 13.931,8 1,09  
 
 
 



7. Služby 
 
Živnosti 
 
Obecní živnostenský úřad Trutnov za rok 2003 vykázal: 
 
Podnikatelé Fyz. Právn. Celkem Provozovny Fyz. Právn. Celkem 
 5 337 645 5 982 1 789  730 - 2 519 
 
Živnosti Konc. Váz. Řem. Volné Celkem 
 314 905 2 198 7 494 10 911 
 
   Fyz. Právn. Celkem 
Přerušení podnikání  1 645 79 1 724 
Zrušeno na žádost podnik. 278 74 352 
Zrušeno úřadem  49 39 88 
 
Provedeno kontrol 612. Uloženo pokut 128 
 
 Poradenská činnost pro spotřebitele za rok 2003. 
Poradna při MěÚ – obecním živnostenském úřadu v Trutnově poskytla spotřebitelům – 
podnikatelům v souvislosti s řešením spotřebitelských problémů 174 porad (reklamace 
výrobků 160, reklamace vad služeb 10, ostatní 4). 
 Článek s problematikou ochrany spotřebitelů zveřejnily Jana Všetečková, vedoucí 
živnostenského úřadu, a Ivana Kubíčková (vede centrum spotřebitelsko-podnikatelských 
vztahů a ochrany spotřebitele) v Radničních listech. 
 
Výpis počtu některých živností v obci Trutnov. 
Administrativní práce 15. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění 6. Aranžerské práce 7. 
Automatizované zpracování dat 25. Autopůjčovna 8. Chov domácích a zoologických zvířat  
a poskytování souvisejících služeb 6. Činnost ekon. a organiz. Poradců6, 81. Činnost 
podnikatelských, finančních, organiz. a ekon. poradců 103. Činnost technických poradců 
v oblasti stavebnictví a architektury 6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 188. 
Dokončovací stavební práce 104. Dřevovýroba 8. Fotografické služby 24. Hostinská činnost 
554. Inženýrská činnost ve výstavbě 10. Inženýrská činnost v investiční výstavbě 34. 
Izolatérství 12. Kadeřnictví 43. Klempířství 90. Kopírovací práce 17. Kosmetické služby 56. 
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 232. Koupě zboží za účelem prodeje  
a jeho prodej v rámci živnosti volné 5. Kovoobráběčství 12. Kovoobrábění 11. Krejčovství 8. 
Lesnictví a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 28. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování 
služeb v myslivosti 36. Malířské a natěračské práce 24. Malíř-natěrač 16. Maloobchod 
motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 57. Maloobchod použitým zbožím 87. 
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 139. Maloobchod se smíšeným zbožím 
41. Maloobchod tabákovými výrobky 57. Masérské, rekondiční a regenerační služby 56. 
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 48. Montáž, opravy a revize vyhraz. 
elektr. zařízení 24. Montáž suchých staveb 38. Nakládání s odpady 21. Nákup a prodej zboží-
obchodní činnost 628. Nákup a prodej zboží-obch. činnost včetně zahraniční 172, 118. Nákup, 
prodej a skladování paliv 10. Nákup zboží za účelem prodeje, prodej 33. Montáž a opravy 
vyhrazených elektrických zařízení 48. Montáž a opravy vyhrazených planových zařízení 17. 
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 7. Koupě zboží za účelem 
prodeje a jeho prodej v rámci živnosti volné 5. Kovoobráběčství 12. Kovoobrábění 11. 



Krejčovské práce 8. Lesnictví a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 28. lesnictví, těžba 
dřeva a poskytování služeb v myslivosti 36. kopírovací práce 17. Kosmetické služby 56. 
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 71. Koupě zboží 
za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 232. Fotografické služby 24. Grafické a kresličské 
práce 12. Holičství, kadeřnictví 42. Hostinská činnost 554. Inženýrská činnost ve výstavbě 10. 
Inž. činnost v investiční výstavbě 34. Izolatérství 12. Kadeřnictví 43. Klempířství 90. 
Kominictví 5. Oceňování majetku pro věci nemovité 10. Oční optika 7. Opravy a údržba 
potřeb pro domácnost a sportovních potřeb 9. Návrhářská, designerská a aranžerská činnost 
15. Stánkový prodej 11. Opravy karosérií 35. Opravy silničních vozidel 132. Organizování 
sportovních soutěží 11. Pokrývačství 45. Pomocné práce na stavbách 17. Pořádání kulturních 
produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 38. Pořádání odborných kurzů, 
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 47. Poskytování služeb  
pro zemědělství a zahradnictví 19. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb 
souvisejících s péčí o vzhled osob 16. Poskytování software 13. Poskytování software  
a poradenství v oblasti hardware a software 50. Poskytování techn. služeb  30. Poskytování 
telekomunikačních služeb 15. Poskytování tělovýchovných služeb 35. Poskytování ubytování 
5. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 10. Práce s motorovou 
pilou 6. Prodej losů 6. Projektová činnost ve výstavbě 50. Pronájem a půjčování věcí 
movitých 57. Pronájem motorových vozidel 6. Pronájem nebytových prostor 5. Provádění 
jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 15. Provádění prací ve výškách 
pomocí horolezecké techniky v rámci živnosti volné 46. Provádění staveb, jejich změn  
a odstraňování 41. Provozování autoškoly 15. Provozování cestovní agentury 21. Provozování 
cestovní kanceláře 11. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 15. Provozování lidové 
technické zábavy 8. Provozování parkoviště 19. Provozování solárií 13. Provozování střelnic 
1. Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 17. Průzkum a čištění podzemních prostor 
1. Překladatelská a tlumočnická činnost 46. Překladatelská činnost 5. Přípravné práce  
pro stavby 85. Psychologické poradenství a diagnostika 9. Realitní činnost 79. Realitní 
kancelář 11. Reklamní agentura 12. Reklamní a propagační činnost 11. Reklamní činnost 26. 
Reklamní činnost a marketing 64. Ruční práce 8. Řeznictví a uzenářství 45. Silniční motorová 
doprava 10. Silniční motorová doprava nákladní 28. Skladování zboží a manipulace 
s nákladem 6. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy u fyzických a právnických osob 142. Směnárenská činnost 19. Specializované 
stavební činnosti 55. Specializovaný maloobchod 564. Správa a údržba nemovitostí 78. Šití 
oděvů 9. Taxislužba 32. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 22. 
Tesařství 59. Truhlářství 156. Ubytovací služby 81. Údržba motorových vozidel a jejich 
příslušenství 16. Úklidové práce 13. Umělecko-řemeslné zpracování kovů 11. Velkoobchod 
206. Vodoinstalatérství 71. Vodoinstalatérství, topenářství 64. Vydavatelské a nakladatelské 
činnosti 13. Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových 
záznamů, jejich půjčování 14. Věštkyně 1. Výroba čalounických výrobků 10. Výroba 
dřevěných výrobků 13. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 55. Výroba 
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků 11. Výroba konfekčního textilního zboží 5. 
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 6. Výroba oděvů a oděvních doplňků 
36. Výroba pilařská a impregnace dřeva 12. Výroba plastových a pryžových výrobků 8. 
Výroba porcelánových a keramických výrobků 8. Výroba potravinářských výrobků 8. Výroba 
rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 86. Výroba zatahovacích dveří 6. 
Vyučování cizích jazyků 6. Výuka jazyků 32. Zámečnictví 236. Zastavárenská činnost 29. 
Zednictví 275. Zemní práce 27. Zpracování dat, služby databank, správa sítí 25. 
Zprostředkování obchodu 269. Zprostředkování služeb 250. Zprostředkovatelská činnost 
v rámci živnosti volné 264. Zprostředkovatelská činnost 341. Železobetonářské práce 6. 
 



ČD železniční stanice 
 
 Z hospodaření Českých drah (ČD), a.s. v železničním uzlu Trutnov: 
V celém železn. uzlu  je k 1.1.2004 zaměstnáno 266 pracovníků, z toho 115 žen. Údaje  
o výkonu železničních stanic Trutnov hl.n., Trutnov střed a Trutnov Poříčí:  
 Počet prodaných jízdenek (z prodejních automatů, útržkové ve vlaku, AVOS 
vnitrostátní a mezinárodní, psané jízdenky, přepravní rejstříky traťové jízdenky): 280 622 ks. 
Prodané místenky 517. Prodané lehátkové a lůžkové lístky 93 ks. 
 Tržby a přepravy cestujících vnitrostátní 11 456 470 Kč. Tržby z přepravy cestujících 
mezinárodní 628 257 Kč.  
 Nakládka a vykládka vozových zásilek – naloženo a vyloženo 12 271 vozů,  
596 865 tun. 
 Přepravně obstaratelská činnost: Počet provedených výkonů 3 197. Tržby  
2 394 736 Kč. Reklamační činnost – počet zápisů 43. 
 Úschovna zavazadel – vydané úschovní lístky 2 631 ks. Tržby z úschovny zavazadel 
30 895 Kč. 
 Osobní přeprava – výchozí vlaky: 21 891 vlaků, končící vlaky: 22 240. Nákladní 
doprava – výchozí vlaky 2 059 vlaků, končící vlaky 2 304 vlaků. 
 
 V jízdním řádu, který začal platit od 14.12.2003 došlo opět k výrazným změnám. 
Došlo k omezení dopravy do Žacléře, a to pouze na sobotu, neděli a svátek čtyři páry spojů. 
 Dálková doprava – došlo k vylepšení rychlého spojení krajských, bývalých okresních 
a dalších větších měst a zlepšení spojení s centrem státu. 
 Na základě objednávky organizátora dopravní obslužnosti OREDO (zástupce 
Hradeckého kraje) byla realizována první fáze zrychlení dopravy na tratích Jaroměř – Trutnov 
a Trutnova – Chlumec n. Cidlinou zvýšeným počtem spěšných vlaků, které zčásti nahrazují 
pomalé a pro zákazníky nepříliš atraktivní osobní vlaky, s cílem vytvoření rychlé dopravy 
v rámci kraje. 
 Dále jsou zlepšovány podmínky pro přepravu jízdních kol ve vlacích osobní přepravy 
v letním období – nově byla v České Skalici zavedena služba půjčovny jízdních kol ČD 
 Víkendová doprava: R 1465 „Úpa“ trasa byla přeložena ze sobotního rána na páteční 
odpoledne. R 1465 Pha, hl.n., odj. 13,13-Trutnov příj. 16,19. Sp 1780 je veden pouze 
v sobotu ze stanice Hradec Králové. 
 SKI BUS: Ve spolupráci ČD, a.s. a společnosti MARKID jezdí od 14.12.2003 SKI 
BUS každou sobotu  neděli po trase Trutnov nádraží, sídliště Zelená Louka, SKI PARK 
Mladé Buky, SKI PARK Černý Důl a zpět s návazností od a na železniční dopravu. 
 
Turistické informační centrum 
 
 Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov, Krakonošovo náměstí bylo 
založeno 11.7.2000 pro Turistické informační centrum (TIC). Zakládajícími členy se staly 
vedle hlavního iniciátora – města Trutnova Aust CZ, s.r.o., Cestovní kancelář Mana Travel, 
s.r.o., Regata, a.s., hotel Horizont Pec p.Sn., Tikotu 98, s.r.o. Praha, Hotel Patria, Osnado, 
s.r.o., ZPA CZ, s.r.o., penzion Úsvit. 
 Hlavní náplní je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti (propagace 
města, regionu, památky, kulturní, sportovní, vzdělávací a společ. informace ze života  
ve městě, orientace, dopravní obslužnost, spolupráce s MěÚ – akce, prodej vstupenek  
na kulturní a společenské akce. 
 Vedlejší, doplňkovou a komerční činnost (překladatelská a průvodcovská činnost, 
prodej různých propagačních a upomínkových předmětů, publikací aj.), dále směnárenská 



činnost, účast na veletrzích zaměřených na turistiku a cest. ruch. Ředitelem TIC je Martin 
Veselý. 
 V průběhu let od založení Sdružení přibyli další členové. Velmi dobrou spolupráci má 
TIC s městem Trutnov. 24.3.2003 schválilo ZM finanční příspěvek na provoz TIC ve výši 
1 000 000 Kč. Členský poplatek členů Sdružení je 20 000 Kč. 
 25.8.2003 schválila RM prodej reklamních předmětů pořízených městem Trutnov  
za podmínek stanovených v organizačním opatření „Prodej reklamních předmětů.“ 
 ZM schválilo v rozpočtu města na rok 2003 1 500 000 Kč na propagaci města. 
Zahrnuje především tisk publikace „Trutnov“ (česky a německy), nákup 70 ks knihy Trutnov 
ve fotografii, knihy Královny a jejich věnná města, digitalizaci videozáznamu „Trutnov,“ 
výroba CD s filmem „Trutnov“ (AJ + NJ), drobné propagační předměty (zvony, svícny, 
fotografie aj.). 
 Mapku a popis cykloturistických tras v trutnovském regionu vydalo TIC. Jde o trasy: 
Lhota-Sedloňov 6 km, Stachelberg-sil. III/30019 2,8 km, Starý Rokytník-Staré Buky 7,4 km, 
Bitva roku 1866 3,7 km, Trutnov-Vébrovka 6,3 km. 
 
Osnado – MHD (tarifní podmínky) 
 
 Tarifní podmínky MHD (Městské hromadné dopravy), kterou zajišťuje firma Osnado, 
spol. s r.o.  Stará Paka zůstávají v roce 2003 po schválení RM 13.1.2003 nezměněny.  
Od 1.1.2003 platí, že jízdné za jednotlivou jízdu a dovozné za přepravu zavazadel je 
nepřestupné a je jednotné v denním i nočním provozu. V pracovní dny po 18. hod., v sobotu, 
v neděli a o svátcích nástup povolen předními dveřmi. I. tarifní pásmo – jízda na vzdálenost  
5 zastávek od nástupní, II. tarifní pásmo – jízda na vzdálenost více jak 5 zastávek. 
1. Jednotlivé jízdné (při zakoupení v autobuse MHD) v I. a II. tarif. pásmu: 
a) osoba starší 16 let 8 Kč, 10 Kč, b) děti a mladiství 5 Kč, 6 Kč, c) zavazadlo, kočárek  
bez dítěte, pes 5 Kč, 6 Kč. 
2. Jednotlivé jízdné (v předprodeji) v I. a II. tarif. pásmu: 
a) osoba starší 16 let 6 Kč, 8 Kč, b) děti a mladiství 3 Kč, 4 Kč, c) zavazadlo o rozměrech 
větších než 20x30x50 cm, souprava lyží 3 Kč, 4 Kč, d) pes 3 Kč, 4 Kč, e) dětský kočárek  
3 Kč, 4 Kč. 
3. Časové (síťové) jízdenky (pro I. a II. tarif. p.) 
a) měsíční časová jízdenka občanská 210 Kč, b) čtvrtletní čas. jízd. obč. 550 Kč,, c) měsíční 
zlevněná jízdenka žákovská (od 6 do 16 let), pro studenty SŠ a U, pro důchodce do 70 let  
90 Kč. 
 Bezplatně se přepravují a) děti do zahájení povinné školní docházky, b) příslušníci 
městské policie, c) důchodci starší 70 let, d) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně invalidních 
vozíků, e) osoba nebo pes jako průvodce držitele průkazu ZTP-P, f) kočárek s dítětem,  
g) cestující s platnou průkazkou jízdného PAD, h) poslanci a senátoři P ČR, i) důchodci, 
držitelé leg. ČSPB a SPF, KPV ČR a PTP. 
 V roce 2003 přepravila MHD Trutnov 3 951 536 osob. Město přispělo (včetně investic 
– nový autobus) skoro čtyřmi miliony. 
 Od června byly v souvislosti s novou poliklinikou rozšířeny spoje linky č. 4 – zastávka 
u býv. Kojeneckého ústavu. Autobus zastavuje i u staré polikliniky. Osvědčilo se akustické a 
světelné označení zastávek. Zavedeny 3 dopolední linky z Výsluní. Všechny autobusy MHD 
jsou označeny znakem města. 
 
 V roce 2003 mělo Osnado, spol. s r.o. 294 zaměstnanců, z toho 149 řidičů autobusů, 
36 řidičů nákladních automobilů, 49 opravářů a 60 ostatních zaměstnanců. 



 Celkem bylo v tomto roce ujeto 6 990 000 km a přepraveno bylo 9 406 000. 
V městské hromadné dopravě (Trutnov a Dvůr Králové n.L.) bylo najeto 439 000 km, 
v příměstské dopravě 5 599 000 km, v nepravidelné dopravě 768 000 km a v mezinárodní 
dopravě 184 000 km. 
 V provozu bylo celkem 103 autobusů, z toho 5 kloubových. Osnado, s.r.o., 
provozovalo 72 linek: Mezinárodní: Trutnov-Žiar nad Hronom. Deset dálkových: do Prahy, 
Liberce, Brna, Českého Krumlova a Ostravy. Dvanáct městských a čtyřicetdevět 
příměstských. 
 Spojů celkem: 1 274 (1 mezinárodní, 79 dálkových, 349 městských,  
874 meziměstských). 
 Pořízeno bylo osm nových autobusů: 1 kloubový MHD Trutnov, 4 příměstské,  
3 dálkové. 
 
Finanční úřad 
 
 Z činnosti Finančního úřadu v Trutnově v roce 2003: 
Za zdaňovací období roku 2003 bylo podáno 932 přiznání k dani z příjmů právnických osob, 
6 691 přiznání typu B k dani z příjmů fyzických osob, 1 863 přiznání typu A k dani z příjmů 
fyzických osob. Na FÚ bylo doručeno 598 zmocnění k předložení daňového přiznání 
k 30.6.2004. 
 K 31.12.2003 bylo vybráno 211 796 758 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
75 812 034 Kč na dani z příjmů fyzických osob, 322 870 224 Kč na dani z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti. 
 Průměrná měsíční odměna včetně příplatků činila v roce 2003 16 784 Kč. Počet 
pracovníků 86. 
 V roce 2003 bylo exekuční činností vymoženo celkem 25 606 000 Kč. Finanční úřad 
zorganizoval 5 dražeb, z toho 2 dražby nemovitého majetku s celkovým výnosem  
1 966 000 Kč. (Ředitelem FÚ je Ing. Bohumil Novák.) 
 
Veřejné osvětlení 
 
 Veřejné osvětlení ve městě Trutnově bylo v roce 2003 z převážné části zajišťováno 
firmou Petr Štěpánský, elektromontáže, Spojenecká 68, která se stala správcem veř. osvětlení. 
 Mezi městem a firmou byla uzavřena smlouva o dílo, která zahrnuje následující body: 
A) Veřejné osvětlení – správa, bežná údržba a běžné opravy. Hodnota odvedeného díla v roce 
2003 činila 1,025.750 Kč. 
B) Dopravní signalizace – zajištění provozu. Hodnota odvedeného díla v roce 2003 činila 
17.034 Kč. 
C) Slavnostní osvětlení – zajištění provozu. Hodnota odvedeného díla v roce 2003 činila 
11.451 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D) Vánoční osvětlení – zajištění provozu. Hodnota odvedeného díla v roce 2003 činila  
56.623 Kč. 
 

     
 
E) Náklady na spotřebovanou energii pro veřejné osvětlení. Hodnota energie vyúčtovaná 
v roce 2003 činila 3,100.240 Kč. 
 
 Nad rámec uzavřené smlouvy o dílo byly zajišťovány i další akce týkající se jeho 
rozšíření, doplnění, odstranění následků živelných pohrom, opravy rozvaděčů veřejného 
osvětlení dle požadavků VČE a ostatní akce, které nebyly součástí uzavřené smlouvy. 
 a) Odstranění následků dopravních nehod. Jednalo se o VO v ulicích Volanovská,  
U Plusu, U Hypernovy, Voletinská, Polská (před čp. 28), Barvířská a znovu Přádelnická. Dále 
na křižovatkách Lomní-Polská a Husitská-Žižkova. Hodnota díla činila 209.516 Kč. 
 b) Budování nového veřejného osvětlení: B. Němcové, Horská, Pod kostelem, Struha, 
U Kauflandu 21 009 Kč. 
 Dolce, Olbrachta, Rýchorská, Lesnická, Kubelkova, za krytým bazénem, Horská, 
Struha, podchod, Úpická 43.075 Kč. 
 Bojiště, Voletiny, Němcové, Za Tratí, Pálenka, Národní, Křižíkova 30.583 Kč.  
J. Roháče z Dubé 3 931 Kč. Cyklistická cesta, Žižkova, Olbrachta 14.750 Kč. Šmoulov, 
Voletiny, Alejka, St. Rokytník, Spojenecká (parkoviště) 14.833 Kč. Komenského 3.757 Kč. 
Úvoz, Lesní, Pod svahem 11.222 Kč. Zvonková, Voletinská, Sokolovská, U Hřiště  
15.799 Kč. Podloubí (výměna světel) 1.129 Kč. 
 
 Z ostatních větších akcí pro veřejné osvětlení: Fontána – el. instalace 17.171 Kč. 
Přechod před vlakovým nádražím – nasvícení 36.630 Kč. Horská – rekonstrukce proti OS 
(36.630 Kč) 217.188 Kč. Husitská, Královéhradecká, Dvorská 284.871 Kč. Žižkova – 
rekonstrukce 63.307 Kč. Náchodská – rozšíření u garáže 29.096 Kč. Horská, Krkonošská, 
Bojiště – odstranění zemních poruch 24.178 Kč. Na Lukách – výměna stožárů 52.426 Kč. 
Starý Rokytník, Voletiny – rozšíření 57.697 Kč. V. Nováka – rozšíření 29.386 Kč. Nad Jezem 
– rozšíření 25.763 Kč. Frimla, Holého – výměna stožáru 26.412 Kč. Horská, Strojnická – 
nasvícení přechodu 50.824 Kč. Úpské nábřeží – nasvícení přechodu 45.666 Kč. Úprava 
blikacích značek 60.673 Kč. Lhota – rozšíření 35.086 Kč. Autobusové nádraží – hodiny 
40.000 Kč. Polská – výměna stožárů 70.011 Kč. Polská – výměna kabelu 42.842 Kč. 
 
 
 



8. Kultura. 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov vykazuje k 31.12.2003 134 480 
knihovních jednotek (naučná literatura 43 561, krásná 90 794, ostatní dokumenty 125). Počet 
exemplářů docházejících periodik 182, přírůstky knih. jednotek  7 407, úbytky knih. jednotek 
ve svazcích 384. Registrovaných čtenářů 7 569, z toho do 15 let 1 740, návštěvníků 
v knihovně 109 395. Výpůjčky 399 420 (naučná literatura pro dospělé 148 374, krásná  
pro dospělé 188 125, naučná literatura pro děti 18 723, krásná 44 069, ostatní dokumenty 
129). Knihovna zajišťuje i meziknihovní výpůjční službu v rámci státu, mezinárodní 
meziknihovní výpůjční službu a výměnné fondy. 
 Další údaje z činnosti MK: Vzdělávací a výchovné kolektivní akce 71. Semináře,  
odb. porady 77. Počet studijních míst 76. Počet počítačů pro uživatele 16, z toho 6 napojených 
na internet. Počet poboček 4, počet hodin pro veřejnost týdně 46. Počet zaměstnanců 
(přepočtený stav) 16,9 – VŠ 2, SŠ 12,9. 
 
 Městská knihovna má 4 pobočky – Bohuslavice, Horní Staré Město, Poříčí, Studenec. 
Vlastní příjmy knihovny jsou tvořeny členskými příspěvky, sankčními poplatky, poplatky  
za kopírování a internet (837 000 Kč). Příspěvek od města (zřizovatel) 4 440 tis. Kč,  
na regionální funkce 1 280 000 Kč. 
 Knihovna zakoupila v roce 2003 tři nové počítače z odpisů. 
 Ze služeb: navázána spolupráce s knižním velkoobchodem Pernic (poskytuje rabat 
20%). Přírůstky jsou o 2000 větší než loni. Počet výpůjček stagnuje, knihovna dosáhla 
vrcholu. 
 Ankety: „Chcete vyhrát knihu“ (pro děti). „Co Vám v knihovně chybí“ (pro dospělé). 
MVS nejvíce využívají studující (195 požadavků). Od jiných knihoven v ČR obdržela 
knihovna 1 286 požadavků. 
 Centrum informačních služeb je v oddělení studovny a čítárny. Zájem o internet klesá 
(cena 0,50 Kč/1 min.) – důvodem je jeho rozšíření do domácností a škol. Součástí studovny 
jsou i materiály o EU. 
 Prostory oddělení pro děti jsou nevyhovující – připravuje se jejich rozšíření i rozšíření 
služeb pro dětské čtenáře. 
 Z akcí pro veřejnost: Nebezpečný svět drog (únos). Nebojte s počítače ani internetu 
(pro seniory). Základy práce s internetem (pro všechny zájemce) – březen. Evropská unie – 
otázky a odpovědi (duben). Autorské čtení s Janem Burianem (květen). Zábavné odpoledne 
pro děti (červen). Týden knihoven (VŘSČ, Peru 2002) v říjnu. 
 Regionální knihovnické služby: Metodická pomoc všem základním knihovnám 
regionu (57 osobních a telefonických konsultací a 12 metodických návštěv) aj. Zrevidováno 
bylo 12 knihoven (34 062 svazků). Nakoupeno 2 843 svazků pro výměnné soubory, 
poskytnuto 247 souborů (13 073 svazků). 
 
Státní okresní archiv Trutnov 
 
 Z činnosti Státního okresního archivu v Trutnově v roce 2003: 
 Předarchivní péče a zpracování archiválií zahrnovala průzkum spisoven, kontroly (7), 
skartační řízení (evidováno 27 skartací – mimoskartační řízení bylo posouzeno devět případů 
a archiválie byly převzaty do SOkA – náročné bylo převzetí 33,31 bm bývalého Okresního 
úřadu Trutnov, třídění písemností (materiál Klubu bratří Čapků a Dívčího tria Trutnov), 



vnitřní skartaci (vyřazeno bylo 7,97 bm písemností bez trvalé dokumentární hodnoty),  
pořádání (pořádací práce i v roce 2003 zaměřeny převážně na kmenové fondy, např.  
na pořádání fondu Archiv města Trutnov do roku 1850, spisové období 1959-76 – zpracováno 
290 kartonů a 8 knih, vyřazeno 8,37 bm písemností), spis. Období 1977-1990 (zpracováno 
384 kartonů a 14 knih – vnitřní skartací vyřazeno 11,64 bm písemností). Za rok 2003 bylo 
uspořádáno 132,63 bm písemností. 
 Velkou pozornost věnuje SOkA zpřístupňování archivního materiálu – za rok 2003 
57,55 bm inventarizovaného materiálu. Z archivní knihovny bylo přesunuto v tomto roce  
do sbírky novin a časopisů 1 057 svazků (25,60 bm). Zařazeno a zpracováno 41 titulů 
periodik. Doplňována byla Sbírka map a plánů, která je připravena k inventarizaci. 
 Evidence a ochrana archiválií – k 31.12.2003 se v SOkA Trutnov nachází 2 242 fondů. 
V roce 2003 bylo zaznamenáno 74 přírůstků v rozsahu 81,62 bm. Přibylo celkem 1 045 
evidenčních jednotek. Nejstarším přírůstkem je typář města Trutnova z 15. století. Získáno 
bylo 12 kronik a 1 fotokronika. Je evidováno 8,15 bm úbytků. Kapacita archivu je dnes  
7 328 bm (3 686 bm centrála, 3 642 bm depozitář Poříčí). Volná kapacita SOkA je 3 269 bm  
( 1 238 bm v centrále, 2 031 bm v depozitáři v Poříčí). Archiv je naplněn z 55% své kapacity. 
 
 Na mikrofilmovací lince vyhotovil externí fotograf B. Tošovský 21 926 políček 
mikrofilmů především z novin a časopisů z přelomu 19/20. století, které častým používáním 
velmi trpí. Průměrná teplota v centrále činí 18,40 C, v depozitáři v poříčí 15,70 C. Průměrná 
relativní vlhkost v centrále 44,8%, v depozitáři 46,3%. 
 
 Využívání archiválií: V SOkA studovalo v roce 2003 203 badatelů, kteří vykonali  
651 návštěv (z toho 171 tuzemských 529). Vyřízeno bylo 195 žádostí. SOkA Trutnov 
připravil v roce 2003 již čtvrtou Ročenku. Redakčně se podílel na přípravě Historického 
atlasu města Trutnov. Devětkrát se v archivu sešla o sobotách skupina pro revizi překladu  
a přípravu vydání kroniky města Trutnova od Simona Hűttla. 
 Pro místní školy uskutečnili pracovníci archivu 6 exkurzí (113 osob). 4.12.2003 
proběhla v archivu prezentace knihy Václava Jiráska „Ve znamení mlátku a želízka 1.  
O horách a hornících“ za účasti 50 zájemců. 
 Archivní knihovna měla k 31.12. 10 670 přírůstkových čísel (289 knih). Rok 2003 
přinesl do oblasti výpočetní techniky SOkA zásadní změny, zejména v počtu osobních 
počítačů a ve způsobu jejich začlenění do lokální sítě. Nakoupeno 6 nových. Archiv disponuje 
20 osobními počítači. Koupena byla nová laserová tiskárna a digitální fotoaparát. 
 Ředitelem SOkA Trutnov je Bc. Roman Reil, jeho zástupcem je Bc. Luděk Jirásek. 
Celkem 9 odborných pracovníků. 
 
Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
 
 Z činnosti Muzea Podkrkonoší Trutnov v roce 2003 a jejich šesti odborných 
pracovníků. Mgr. Hana Burdychová – terénní archeologie (35 akcí v terénu s příslušným 
zpracováním, spolupráce s muzeem ve Vrchlabí a Úpici, zpracování fotografického 
materiálu). Bc. Václav Horák – akvizice 94 nových sbírkových předmětů, publikační činnost. 
Mgr. Jitka Lukašková – reorganizace depozitáře, archivu, odb. publikační činnost.  
PhDr. Milada Ryšánková – scénář a texty k výstavám – Umění inspirované biblí. Bude zima, 
bude mráz, podíl na instalaci a organizaci výstavy ke Dni řemesel, na výstavě v Kohoutově 
Lidový oděv v Podkrkonoší. Marcela Orsáková – správa sbírek, získáno 250 evidenčních čísel 
do Sbírkového fondu, 479 čísel ošetřeno, zkonzervováno, podíl na uspořádání a instalaci 
všech muzejních výstav, metodická pomoc muzeu v Hostinném a v Žacléři. Jaroslava 
Čapková – knihovnice (celkový fond 8 964 samostatných publikací a 2 740 sborníků. Počet 



badatelů v roce 2003 95, knižních přírůstků 237, péče o počítačovou síť, průběžná aktualizace 
webových stránek. 
 Muzeum v roce 2003 navštívilo 2 800 osob, neplatících (čestní hosté) 1 055,  
při vernisážích 447. 
 Badatelé: v knihovně 95, ve fotoarchivu 20, starší dějiny 8, novější dějiny 8,  
ve sbírkovém fondu 4. 
 Na přednášky (mimo výklad v expozicích) Mgr. Burešové „Bitva v roce 1866 a její 
evropské souvislosti“ přišlo 880, na přednášky ředitelky Ryšánkové „Jarní zvyky. Zimní čas 
v Podkrkonoší“ 310 zájemců. 
 Výstavní a přednáškové akce mimo MPT a)akce v rámci Keramických trhů 
v Kohoutově 9.8. – výstava lidových oděvů a jejich úprava s ukázkami na 6000 osob. MPT 
bylo spolupořadatelem vánoční výstavy betlémů v Hostinném (800). Celkový počet 
návštěvníků a badatelů za rok 2003 14.427. 
 Úspěšnou výstavu (putovní) „Německé umění na Trutnovsku,“ zapůjčenou  
do Krkonošského muzea ve Vrchlabí a Městského muzea v Broumově navštívilo 5 012 osob. 
 Výsledky hospodaření: Příjmy činily 536.993 Kč (loni 452.106 Kč), z toho vlastní 
příjmy z hlavní činnosti 136.994 Kč (loni 52.106 Kč), za vstupné 33.620 (loni 31.748 Kč). 
Zvýšil se i počet návštěvníků na 14.427 (loni to bylo 12.614 osob). 
 
Dům kultury Trutnov 
 
Dům kultury Trutnov v roce 2003: 
 Hospodaření: DK je příspěvkovou organizací města Trutnova. Hospodářský výsledek 
uplynulého roku = zisk 238.000 Kč. Z celkových příjmů tvoří 59% příspěvek města (z toho 
jsou 3,6% víceúčelové dotace – Dětská scéna, Trutnovský jarmark, Trutnovský podzim, 
Silvestrovský ohňostroj), 41% vlastní příjmy DK (včetně sponzorských darů). 
 Personální oblast: 27 pracovníků (přepočtený stav), z toho 19,4 zaměstnanců 
v hlavním pracovním poměru a 0,6 ve vedlejším pracovním poměru (22 fyzických osob),  
6 přepočtených pracovníků na zkrácený pracovní úvazek – nepravidelně dle potřeb činnosti 
DK (dohody o činnosti, o provedení práce). 
 Provozně technické zajištění: provozně technické zajištění akcí a pořadů, provoz  
a údržba budov včetně pronájmů (Národní dům, Kulturní klub Nivy, kino Vesmír), provozně 
technické služby na objednávku, doprava. 
 Propagační a reklamní činnost: výlepová služba v Trutnově, výroba propagačních 
materiálů apod. na zakázku, předprodej a prodej vstupenek v recepci ND na pořady DK, 
filmová představení v kině Vesmír, na akce jiných pořadatelů, v pokladně kina na filmová 
představení v kině Vesmír. 
 Půjčovny: provozování Půjčovny knih rozvoje ducha a zdraví v KK Nivy, půjčování 
kostýmů (připravuje se fundus pro zřízení Půjčovny kostýmů). 
 Kulturně společenská činnost: práce s filmem, programová činnost. 
 
 Činnost kina: Pro veřejnost 161 film. Titulů, 577 představení, 26.890 návštěvníků,  
47 průměrná návštěvnost na jedno představení. Pro školy 12, 14, 3.443, 246. Celkem 173 
film. titulů, 591 představení, 30.333 návštěvníků, 51 na předst. 
 Z uvedeného počtu filmů bylo v Trutnově uvedeno v rámci Projekt 100 (9 filmů, 568 
návštěvníků. Vzhledem k nízké návštěvnosti se v roce 2004 neuskuteční). Art Film (12 filmů, 
20 předst., návštěvnost 616). Jako premiéra bylo v Trutnově uvedeno 156 filmů. 
Nejnavštěvovanější byly filmy: Jedna ruka netleská (2 296), Želary (1 934), pupenci (1 926). 
 V roce 2003 uvedlo kino o 2 tituly víc než loni, ale v menším počtu představení (o 20). 
V celkové návštěvnosti o 700 diváků méně, průměrná návštěvnost se zvýšila o 1 diváka  



na každém představení. Pro školy uvedeno o dva tituly víc než loni, ale s menším počtem 
představení. Celková návštěvnost se snížila asi o 500 diváků. 
 
Představení a běžné akce 
 Programová činnost: Představení a běžné akce leden – prosinec s počtem představení, 
s celkovou návštěvností a průměrnou návštěvností: leden 14, 2 337, 167; únor 16, 2 635, 165; 
březen 15, 2 430, 162; duben 14, 2 937, 210; květen 10, 3 110, 311; červen 10, 1 723, 172; 
červenec 2, 155, 78; srpen 3, 400, 133; září 4, 434, 109; říjen 24, 4 311, 180; listopad 19, 
2 978, 157; prosinec 18, 4 915, 273. Celkem 149 představení, návštěvnost 28. 365, průměrná 
návštěvnost 190. 
 
Profilové a velké komponované akce 
 Profilové, velké a komponované akce (pořady s několika vystoupeními, představeními 
apod.): duben Čarodějnice, 1 500 návštěvníků, květen Dětský den (soutěže loutkové pohádky, 
taneční vystoupení, různé atrakce), 1 500 návštěvníků, červen: Dětská scéna – celostátní 
divadelní přehlídka 800 návšt., Evropský svátek hudby (8 koncertů) 645 návštěvníků, září: 
Trutnovský jarmark (ukázky řemesel a prodej, koncerty, atrakce, šermířské, taneční a 
divadelní vystoupení) 3 500 návštěvníků, Dny evropského dědictví (zpřístupněné památkové 
objekty, výstavy, koncerty, vystoupení, akce KVH) 5 000 návštěvníků. 
 Návštěvnost celkem 41.310. 
 
Návštěvnost 
 Velkou návštěvnost vykazovaly akce: módní přehlídky (v březnu 560), klasická hudba 
154 návštěvníků na jedno ze 14 představení, popkoncerty 155 (na 1 z 15 představení), 
pohádky pro děti (na 1 z 30 předst.), dětské akce v sále 169 (na 1 z 5 předst.), dětské akce 
venku 993 (na 1 ze 6 předst.), divadelní předplatné (292 na 1 z 8 předst.), soutěže 161  
(na 1 ze 3 předst.), taneční akce 166 (na 1 z 8 předst.), Trutnovská taneční akademie  
(216 na 1 ze 6 předst.), 646 na výstavách (na 1 ze 7 předst.), módní přehlídky vlastní  
(282 na 1 ze 3 předst.). 
 Přenášky a besedy Akademie třetího věku navštěvovalo průměrně 82 až 95 zájemců. 
 Z koncertů – pop, folk, rock, country měl největší návštěvnost 335 Richard Műller-
recitál, ze zábavných pořadů Divadlo J. Cimrmana: Afrika 680 (2 předst.) a M. Šimek,  
Z. Bubílková 340, z tance Country bál 280 (dvakrát). 
 
 Ve srovnání s rokem 2002 se uskutečnil v roce 2003 stejný počet akcí a ani 
v celkovém počtu návštěvníků nebyl zaznamenán pokles či nárůst. Návštěvnost výrazněji 
stoupla u koncertů klasické hudby (v průměru o 50 návštěvníků na každém koncertu),  
u pohádkového cyklu Sedmikráska (v průměru o 50 na každém představení). Klesla u pořadů 
pro školy (v průměru o 30 diváků na představení), u přednášek (o 36 návštěvníků každé akce), 
u výstav. Mírně klesla u divadelního předplatného (nižší počet předplatitelů). Celkovou 
návštěvnost výrazně pozitivně ovlivnila návštěvnost profilových akcí – Trutnovský jarmark, 
Dny evropského dědictví (letos přispělo i pěkné počasí). 
 
 
 
 
 
 
 



Půjčovna a čítárna knih rozvoje ducha a zdraví  
 

           
 
 Dům kultury již několik let provozuje půjčovnu a čítárnu knih a časopisů pro rozvoj 
ducha a zdraví. K dispozici tu jsou publikace z nejrůznějších tématických okruhů a oblastí 
jako je zdravá výživa, léčení, psychologie, mystika, jóga. Zařízení už má okruh svých čtenářů, 
kteří se tu scházejí i k zajímavým diskuzím. Otevřeno tu je ve středu 15-17 hodin, ve čtvrtek 
17-19 hodin. 
 Počátky půjčovny a čítárny rozvoje ducha a zdraví spadají k roku 1995, kdy ji založil 
(čítala tenkrát na 900 knih a měla 150 čtenářů) Jaroslav Hofman jako součást svého 
zásilkového knihkupectví Idyla. To mělo, jak dokládá jeho adresář, na 1 500 zákazníků v celé 
ČR. V roce 1997 postoupil Hofman uvedené zařízení trutnovskému Domu kultury. Z jeho 
pověření se o ní stará od té doby ing. Jan Halíř, který pravidelně v Radničních listech 
informuje veřejnost o novinkách tohoto oboru. Dnes eviduje toto kulturní zařízení 385 stálých 
čtenářů. 
 Od roku 1996 má na tuto zajímavou knihovnu a čítárnu přímou návaznost 
specializovaná prodejna Idea, proslulá rozsáhlou nabídkou knih, zaměřených nejen na rozvoj 
ducha a zdraví, ale např. i na meditační hudbu na CD, na přírodní produkty (různé čaje a jiné). 
Nachází se v horské ulici ve starobylém domě čp. 72 ze 70. let 19. století, v domě, který 
zvláštní shodou okolností nabízí nejen uspokojování materiálních potřeb člověka, ale i 
duchovních – v přízemí je jídelna s restaurací, v prvním patře nad ní sídlí v letošním dubnu 
dále rozšířená prodejna Idea. Ta spolu s uvedenou půjčovnou a čítárnou rozvoje ducha  
a zdraví Na Nivách představují ojedinělé kulturní zařízení nejen v Trutnově, ale i v regionu. 
Ta svým bohatstvím 2 200 svazků domácí a světové literatury z oboru, který má  
i v současném přetechnizovaném světě své oprávnění a je předmětem zájmu mnohých z nás. 
Patří právem do kulturního dění města. 
 
Trutnov- historické památky 
 
 Od května 2003 má Trutnov další publikaci, která přibližuje město jeho obyvatelům  
i návštěvníkům zvenčí. Vydalo ji pod názvem „Trutnov-historické památky“ Sdružení  
pro Turnovské informační centrum (TIC). Autorem textů je kronikář Antonín Just. 
 Více než šedesátistránková publikace má podrobnou charakteristiku města a dalších 
24 kapitol, graficky působivě provedených v souhrnném obsahu. Je opět dalším 
reprezentativním doplňkem publikací o metropoli na Úpě tentokrát nejen v německém  
a polském překladu, ale také s textem v holandském jazyku. 
 Úvodní kapitola nové publikace připomíná polohu města v předhoří nejvyšší české 
hory Sněžky. Vychází od pověsti o založení města, o boji rytíře Truta s bájným drakem. 
Barevná publikace ukazuje na to, že počátky Trutnova jsou bezprostředně spojeny s řekou 



Úpou, jejím údolím a vznikajícími obchodními cestami a velkým vlivem na vznik manufaktur 
a později rozvíjejícího se průmyslu. 
 Autor dále uvádí, že první písemné doklady o městě jsou z roku 1260, že od konce  
14. století je Trutnov městem českých královen. A podává také obraz kulturního života 
současného Trutnova. Už 22 let působí k radosti hudbymilovných Festival komorní hudby 
Trutnovský podzim. A Také Open Air Music Festival s desítkami domácích i zahraničních 
kapel. Rovněž Jazzinec, Varhanní festival a Trutnovský advent. 
 Zaznamenán je i rozvoj sportu v 21 sportovních a tělovýchovných jednotách  
a sdruženích, z nichž největší je TJ Lokomotiva sdružující 26 druhů sportu s více než 2 200 
členy. Hovoří se o tom, proč je Trutnov po krajské metropoli druhým největším městem 
hradeckého kraje. Jeho půvab přibližují barevné fotografie, a to hned první, obálková, 
s Krakonošovým náměstím. O ty se postaralo pět trutnovských fotografů – Ctibor Košťál,  
Jiří Jahoda, Milan Lhoták, Miroslav Podhrázský a Petr Toman. 
 Za povšimnutí v knize stojí budova Podkrkonošského muzea a blízké Galerie, 
k jejímuž otevření došlo po rozsáhlé rekonstrukci renesančního domu na Slovanském náměstí 
v roce 1996. Autor připomíná zdejší chloubu – obraz V růžové světnici od Josefa Čapka  
i plastiky Otty Gutfreunda. Autor doplnil knihu také o svá líčení o pomníku gen. Gablenze  
a vypravil se i do blízkosti Žacléře, nad obec Babí, kde turistům stojí za zhlédnutí 
dělostřelecká pevnost Stachelberg z období 1937 a 1938. (Z článku v krkonošských novinách 
od P. Cajthamla a J. Farského.) 
 
Památková péče 
 
 Realizace akcí v souvislosti s válkou 1866 na trutnovském katastru v roce 2003: 
 V jarních měsících byly dokončeny práce na stavbě srubu pro zázemí Naučné stezky, 
které se týkaly zabezpečení objektu a instalace vnitřních rozvodů (firmy ADC Servis, 
Štěpánský-Fišer, Akva-Servis, Paseka, Kapos, Požární služby Pazdera). Dále dokončeny 
terénní úpravy (Lesy a parky Trutnov). Konečná cena samotné novostavby srubu se vyšplhala 
na 454.000 Kč. Vnitřní vybavení si pořídili členové zdejšího KVH svépomocí nad rámec 
uvedené ceny. Návštěvnost v letošním roce překročila 5 000 za celou sezónu, což je oproti 
loňsku nárůst o 2 000 lidí. 
 Pokračovaly terénní práce na přístupové cestě k pomníkům Airoldi a Krušina ve 
Starém Rokytníku, proinvestováno 110.000 Kč. Svah pod pomníkem Krušiny byl zpevněn 
navezením 160 t zeminy (20 aut) a začalo se s rovnáním povrchu cesty v úsecích přes pole  
a s navážením štěrkodrtě (Lesy a parky Trutnov, Autodoprava Černý, Technické služby 
Trutnov). V úpravách cesty se bude pokračovat i v roce 2004, předpokládá se dále příprava 
napojení na okruh směrem ke kótě 520. U pomníku Airoldi byly vysazeny dva duby o stáří  
5 let, které svým vhodnějším umístěním dál od pomníku (10 m) nahradí skácený původní 
strom (RSU M.Kotrbanec). 
 V tomto roce se také úspěšně završila dlouholetá rekonstrukce centrálního památníku 
Gablenze . Bylo provedeno celkové restaurování vnitřního pláště, při němž byla odstraněna 
koroze litinových dílů a vytmeleny dilatační spáry. Kvůli prováděným pracím byl omezen 
načas přístup veřejnosti a musely být přechodně demontovány elektrorozvody. Byly znovu 
zaskleny vrchní okenice, z důvodu větší trpělivosti tentokrát polykarbonátovým sklem. 
Rovněž bylo odborně renovováno venkovní schodiště, které bylo předtím naposledy 
opravováno v roce 1991 bez kvalitní antikorozní ochrany. Celková částka této opravy se 
vyšplhala na 265.000 Kč (Červenka-Pospíchal, Hlinsko). 
 Rovněž se pokračovalo v rovnání okolního terénu, aby se zde mohly konat i větší 
kulturní a vzpomínkové akce (Autodoprava Černý, Lesy a parky Trutnov). Rekonstrukce 
probíhala s přestávkami 13 let a stála 1,480.585 Kč. Dále nezahrnuté jsou hodiny práce 



odpracované zdarma různými dobrovolníky. Ještě do budoucna se předpokládá esteticky 
vhodnější řešení víka vstupu do krypty, instalace informačního tabla s držákem na věnec  
a zhotovení žerdi na císařský prapor včetně držáků. 
 
 Také v Janské kapli pokračovaly rekonstrukční práce na bočním oltáři Božího hrobu 
za 87.000 Kč. Oltář byl vestavěn do zrušeného bočního vchodu kolem roku 1880 a byl značně 
poškozený vlhkem a dřevomorkou. Prochází tedy celkovou rekonstrukcí, která bude 
pokračovat i v roce 2004, kde zbývá provést restaurování dřevěných plastik. Dále byly 
vyměněny (za 12.000 Kč) boční dveře jako náhrada nekvalitní a esteticky nevhodné repliky 
z roku 1998. Nové dveře jsou přesnou kopií původních z roku 1890 a jsou barevně sladěny 
dle památkového záměru (Truhlářství Červený-Staré Buky, manželé Krouzovi z Dolní 
Olešnice). 
 Nakonec je třeba se zmínit o zahájení budování expozice malého vojenského muzea. 
Bylo zadáno vyhotovení PD (arch. Tomek), která byla následně posuzována a s určitými 
změnami také schválena pracovníky památkového ústavu. Podle této PD byla zahájena 
výroba výstavních vitrin, které budou instalovány v průběhu let 2004-05 (Truhlářství 
Červený-Staré Buky). Také dlouholeté vyjednávání s Vojenským muzeem v Praze o možnosti 
zapůjčení výstavních exponátů z okruhu války 1866 konečně přineslo své první ovoce, byť až 
na konci výstavní sezóny. Největší a také nejcennější exponáty byly konečně přivezeny. Jsou 
to hlaveň čtyřliberního polního kanonu M 1843, skříň na střelivo z osmiberní kolesny M 1863 
a kompletní raketomet pro rotační rakety systém M 1864. 
 
 Práce se nezastavily ani na opravách drobných vojenských pomníků a hrobů. Byl 
zhotoven nový ozdobný litinový kříž na pískovcovém soklu hrobu Wojke na městském 
hřbitově a s ním totožný na masovém hrobu u staré cesty do Starého Rokytníku v lokalitě 
rozcestí za hájovnou. Dále byla provedena výroba a rekonstrukce kříže na hrobě Mahr  
u Janské kaple. Současně s osazením křížů byl vždy kamenný sokl restaurován a barevně 
zvýrazněny nápisy. Zároveň s touto akcí byl vyroben a osazen nízký sokl pod mramorový 
pomník Drechsler u Janské kaple, který se v minulosti ztratil. Všechny tyto jmenované akce si 
vyžádaly 33.600 Kč (Červenka-Pospíchal z Hlinska, Kamenictví Novotný z Čermné). 
 Ve Stříteži byla dokončena renovace pomníku masového hrobu 17+17 u statku čp. 1. 
Podle dobové fotografie byl zhotoven nový sokl a pomník po osazení kompletně restaurován 
– vše za 15.700 Kč. (Kamenictví Novotný z Čermné).  Původní sokl zmizel pravděpodobně 
při přesunu pomníku během rovnání a rozšiřování silnice v 60. letech 20. století. 
 Po vandalském zásahu v roce 2002, kdy byl odcizen vrchní díl pomníku, byl letos opět 
opraven pomníček Bonin v lokalitě Na Výsluní. Byl osazen chybějící kus araukaritu  
o přibližně podobném tvaru, který byl tentokrát upevněn důkladněji na dlouhý kovový trn 
(Kamenictví Beneš. 5.000 Kč). 
 Na podzim byla zahájena rekonstrukce pomníku Wowes u Janské kaple, dokončení 
však znemožnilo nepříznivé počasí a náročnost práce. V souvislosti s opravou byl učiněn 
významný objev. Prakticky se tal stalo poprvé, co byl u nás objeven soudobý dokument 
z období po roce 1866 v tak dobrém stavu. Při odstraňování škvárové náplně těla dutého 
litinového pomníku byla objevena skleněná láhev s dokumentem, v němž je popsána historie 
vzniku pomníku a osudy v bitvě zabitého rakouského důstojníka. Díky tomuto cennému 
dokumentu, jenž byl posléze odevzdán k restaurování a uložení do SOkA, se podařilo datovat 
vznik pomníku (20.7.1867), což byl doposud údaj neznámý. Překlad textu a další zajímavé 
informace o opravě budou časem zveřejněny. Oprava pomníku zahrnuje restaurování 
litinového těla pomníku a jeho oplocení, doplnění chybějících a poškozených částí oplocení  
a celkové barevné řešení. Dále restaurování kamenného soklu. Tyto práce se podařilo udělat 
letos. Zbývá ještě dokončit restaurování ozdobné hlavice pomníku s vojenskými emblémy  



a osadit je na pomník. To se plánuje na jaro 2004. Technický stav této hlavice byl mnohem 
horší, než se na první pohled zdálo. Po předchozí opravě provedené v nedávné minulosti byly 
některé chybějící části provizorně nahrazeny nevhodným materiálem bez logické návaznosti 
na celek a silně zkorodované části vylity epoxidem. Odstranění těchto nevhodných oprav bylo 
právě tím faktorem, který celou rekonstrukci výrazně pozdržel. Vzhledem k tomu, že práce 
ještě probíhají, nelze zatím poskytnout další informace. Celková cena díla bude 47.000 Kč 
(Červenka-Pospíchal z Hlinska, Kamenictví Novotný z Čermné).  
 Na první pohled trochu stranou zůstává rekonstrukce civilního hrobu Czerny  
na trutnovském městském hřbitově. Výtvarně a řemeslně zajímavě provedený pomník  
ve tvaru vysoké štíhlé gotické věže s nápisními deskami na čelní ploše byl dlouhou dobu 
velmi nakloněn a letos již téměř spadl. Na poslední chvíli byl však rozebrán a přenesen  
na vhodnější místo. Kámen byl odborně očištěn a ošetřen. Tento pomník patřil starobylé 
trutnovské lékárnické rodině, z nichž právě Karl Czerny, který je na pomníku jmenován, byl 
v roce 1866 odvlečen spolu s dalšími představiteli města do pruského zajetí. Přesun a oprava 
stály 25.725 Kč (Kamenictví Novotný z Čermné). 
 
 Celkový součet finančních prostředků, které byly městem investovány do opravy 
válečných a s rokem 1866 spojených památek v roce 2003 je zhruba 602.000 Kč. Dalších 
50.000 Kč bylo proplaceno KVH jako mzda za průvodcovskou službu v obou objektech  
na naučné stezce. Mimo to ještě byly nemalé peníze proplaceny v souvislosti s tiskem 
propagačních materiálů o válce 1866. (viz Ing. Vášová). 
 
 Další akce realizované z rozpočtu města v okruhu historických památek: Byla 
dokončena generální rekonstrukce kapličky ve Volanově, která začala už v roce 2002 
(proinvestováno 185.075 Kč). Musela se kompletně obnovit střecha, dále provedeny drenáže 
a obnovena podlaha. Okolo kaple byl snížen terén, aby se zamezilo navlhání zdiva. Omítky 
opraveny uvnitř i vně včetně výmalby. Byla osazena ozdobná vstupní mříž (Kovovýroba 
Beran) a obnovena oltářní menza, doplněná o mramorovou krycí desku (Beneš).  
Při rekonstrukci fasády byl nalezen původní nápis (Alle Creat Uren Zehet Die Uhre JesUs, 
Mariae, Josephae) nad vchodem, který byl písmomalířem Mrštíkem z Pilníkova opraven. 
Nápis je kryptogramem s datem vzniku kaple 1713, čemuž odpovídá i stavební řešení 
interiéru s žebrovou klenbou: V roce 2003 se prostavělo na této akci 98.499 Kč, takže celkem 
stála oprava 284.574 Kč. Stavební práce prováděla firma KV+ZL ze Žacléře a klempířství 
KAPOS. 
 Kaple sv. Tekly na Babí dostala nový nátěr šindelové střechy, rovněž se nezapomnělo 
ani na nedaleko stojící márnici (39.245) – SK Kvíčala. Dále opravena firmou Radioking 
z Janských Lázní část hřbitovní zdi, sousedící se silnicí, za 15.982 Kč. 
 Na hřbitově se pokračovalo v opravách hrobek továrníků. Na řadu přišla hrobka 
rodiny Porak. Letos se podařilo provést statické zajištění a sanace vlhkosti. Byly obnoveny 
vnitřní omítky a provedena impregnace krovů. Akci realizovala firma Průmstav ve spolupráci 
s firmou Ondráško za 328.605 Kč. V dalších letech se bude restaurovat umělý mramor. 
 V městském parku bylo kompletně zrekonstruováno nejkratší schodiště do horní části 
parku. Musel se vybetonovat mohutný základ a restaurovat kamenné prvky. Nakonec došlo  
i k úpravě  přilehlých ploch, aby se zabránilo stékání vody z cestiček po schodech (firma 
Bořek ze Dvora Králové ve spolupráci s kamenictvím Beneš za 267.529 Kč). 
 Další významná akce se odehrávala nedaleko. Po nekvalitní rekonstrukci z roku 1998 
se musela opět obnovit dračí fontána. Plastika draka silně poškozená vodní erozí prošla 
restaurováním. Musel se také změnit vodní okruh, aby se kámen nepoškozoval tekoucí vodou. 
Technologie fontány v podzemní kobce byla vyměněna za novou, včetně elektroinstalace. 
Opravila se nádrž a utěsnila proti průsakům vody natažením speciální bazénové fólie. 



Zmíněné průsaky vody v posledních letech způsobily statické poruchy a propady v podzemní 
technologické chodbě, jejíž zdivo se začalo bortit. Pomocí železobetonových rozpěrných 
pilířů se musely podchytit základy a zdivo svázat kovovými kotvami. Celá akce stála  
877.234 Kč a byla realizována firmou KTS z Hradce Králové a Kamenictvím Beneš. 
 Na kostele sv. Petra a sv. Pavla v Poříčí byly rekonstruovány hodinové ciferníky  
za 22.448 Kč firmou Elekon Vyškov. 
 Na Babí u cesty Bří. Čapků nedaleko před Obešlovkou byl rekonstruován pěkný 
pozdně barokní kamenný kříž. Musel být kompletně rozebrán, protože se původní základy 
začaly propadat. Horní část kříže byla ulomená a ležela v popředí na zemi. Náročná 
rekonstrukce stála 72.135 Kč a byla provedena firmou Kamenictví KYNO z Nedaříže  
u Jilemnice. 
 V kostelíku ve Voletinách byly namontovány nové věžní hodiny včetně půlového 
odbíjení na cimbál. Také ciferníky byly vyrobeny nové, plechové, na základě dobových 
fotografií. Hodinový stroj je elektromechanický a jeho chod je řízen radiovým signálem. Jsou 
to tedy nejpřesnější věžní hodiny v Trutnově. Dokáží si také samy změnit čas při přechodu  
ze zimního na letní. Práce provedla firma Chronos V. Dvořák, Uherské Hradiště. 
V souvislosti s opravou byl proveden úklid věže a nová elektroinstalace. Vše si vyžádalo 
136.407 Kč. 
 Na křížek opravený v roce 2002 v Mentolově ulici ve Voletinách byla osazena pěkně 
provedená lampička od firmy Kovářství Postrach z Hertvíkovic za 6000 Kč. 
 V blíže neurčené době byl ulomen a odcizen kovový křížek ze sousoší sv. Jana 
Nepomuckého naproti poště. Nový a ještě hezčí vyrobila firma Červenka-Pospíchal z Hlinska 
za 6000 Kč. Bude zpět zasazen kameníkem Benešem na jaře 2004 pro jistotu až po montáži 
kamerového systému na budově pošty, který byl dočasně demontován v souvislosti 
s rekonstrukcí její fasády. 
 Na části podloubí ZUŠ – Haasův palác – byl vyměněn pískovcový sokl zničený 
vlhkostí a zasolením zdiva. Město se na akci podílelo částkou 70.000 Kč. Práce provedlo 
Kamenictví Beneš. Také v roce 2004 by se mělo pokračovat s restaurováním kamenných 
prvků a původní malby podloubí. 
 Na hřbitově byla rekonstruována hrobka rodiny Etrich, příbuzenstvo známého 
konstruktéra letadel v Trutnově, kterému byla věnována pěkná výstava v MP. Bylo 
restaurováno ozdobné oplocení a pískovcové prvky hrobky. Také nevhodně řešený povrch 
hrobky s trávníkem byl upraven zakrytím pískovcovými deskami, aby se usnadnila údržba  
a zabránilo sáknutí dešťové vody do hrobky. Stálo to 66.205 Kč, na práci se podílelo 
Kamenictví Novotný z Čermné a Kovářství Červenka-Pospíchal z Hlinska. 
 Během podzimu došlo k propadu hrobky rodiny Uffo Horna. Zdivo bylo velmi 
narušené erozí a při poslední opravě v polovině 90. let 20. století nebylo zajištěno.  
Při propadu došlo k poškození rakví a vysypání ostatků po dně hrobky. V roce 2004 by měla 
být hrobka upravena a ostatky uloženy do nových rakví. 
 
 
 Při příležitosti Dnů evropského dědictví byla uspořádána tématická výstava  
o technických památkách Trutnovska: „Voda – zdroj síly a života.“ Byla věnována jednak 
historii a stavebním zajímavostem trutnovského vodovodu z roku 1902, který funguje dodnes, 
a dále zaniklým vodním dílům na katastru Trutnova. Sem patřila vodní kola pohánějící staré 
mlýny, papírny, truhlárny, později také textilní továrny. V dalších letech (po roce 1900) byly 
obvykle nahrazeny moderními Francoisovými turbinami firmy Voith ze St. Pöltenu 
v Rakousku, které kromě pohonu továrních strojů našly nové uplatnění při výrobě el. energie. 
Bohužel, většina vodních děl, jejichž plány a nákresy byly na výstavě prezentovány 
veřejnosti, nepřežily honbu za výkony a efektivitu 60. let 20. století. Několik zbývajících 



vodních elektráren zůstalo zachováno v původním stavu alespoň v několika provozech nyní 
již bývalého podniku Texlen Trutnov. Bohužel, ani tyto nejsou uchráněny před zánikem.  
Na likvidaci čeká vodní elektrárna v provoze 011, bývalý Erich v HSM a další, shodou 
okolností nejlépe dochovaná v původním stavu, v přádelně 01, je již přes rok mimo provoz. 
Fungují již jen dvě, a to v Texlenu 09 v DSM, která je jako nejmladší z roku 1940, a v textilce 
Paja v Poříčí. Obě však byly v nedávné minulosti modernizovány, takže ztratily valnou část 
ze své historické hodnoty. 
     (Podle Vlasty Grofa, pracovníka MěÚ.) 
 
Finanční příspěvky na kulturu 
 
 Finanční příspěvky na kulturu v roce 2003 schválila RM po projednání v kulturní 
komisi 3. března 2003. 
Musica Antiqua 10.000 Kč na činnost a provozní náklady. H-Kvintet, vokální formace 
Melancholik Bandu na činnost 5 000 Kč. Divadlo Vratislava Barvy na 3 akce pro děti  
15 000 Kč. Ďyvadlo Neklid na činnost a provoz 10 000 Kč. Chorea corcontica na činnost 
10 000 Kč. Chládek Radim a Lábus Vojtěch na činnost hudební skupiny 5 000 Kč.  
Ing. Vetešník Oldřich Blue Cafe na činnost a pořízení demo CD 10 000 Kč. Horyna Lukáš 
Reggaé zkouška (na činnost hudební skupiny). Trávníček Martin Strange People na částečné 
krytí nákladů na nové album hudební skupiny. 10 000 Kč. Jakž – Takž hudební skupina  
na činnost 5 000 Kč. Spolek podkrkonošských výtvarníků na činnost 10 000 Kč. Jůzl Jiří 
Country club Bonanza na činnost a hudební festival Velký folkový rachot 20 000 Kč. Klub 
bratří Čapků na činnost 5 000, Občanské sdružení Studio, Mgr. Komárek Tomáš na Komorní 
večery v ZUŠ a Inspirativní večery v Divadélku Trdýlko 40 000 Kč. Bene Dance Art Team  
na akci Trutnovská taneční akademie 5 000 Kč Marek Oldřich. Brilen na kulturní akce  
10 000 Kč. Ing. Kejchal Pavel Dračí ulička na činnost rockové hudební skupiny 5 000 Kč. 
Pepa Lábus a spol. na výrobu nových plakátů 5 000 Kč. 
 
Regenerace MPZ 
 
 V průběhu roku 2003 byly z Programu regenerace Městské památkové zóny Trutnov 
(program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR) financovány tyto akce: Obnova Dračí fontány 
v městském parku. Oprava areálu kaple sv. Kříže – komplex hrobek továrníků, oprava 
Gablenzova pomníku. 
 Ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byly získány finanční 
prostředky z grantu na obnovu památek, z nichž byl financována oprava schodiště 
v městském parku. V sousedství Gablenzova pomníku na vrchu Šibeník byl vybudován 
přístřešek se zázemím jako součást Naučné stezky po stopách bitvy 27.6.1866. V kapli  
sv. Jana Křitele na Janském vrchu bylo pokračováno v přípravě vytvoření expozice bitvy  
u Trutnova 1866. (Podrobněji o tom pracovník odboru rozvoje města s gescí za oblast údržby 
drobných památek Vlastimil Grof.) 
 
 Návrh na rozšíření hranic Městské památkové zóny Trutnov dle předlohy Národního 
památkového ústavu v Praze doporučila RM 14.4.2003 ke schválení ZM. To schválilo 
navržené rozšíření hranic MPZ 5. května 2003. 
 MPZ se rozšiřuje o blok, vymezený ulicemi Revoluční a Vodní. Část města při řece 
Úpě je patrná již na mapě stabilního katastru z roku 1862 jako jedna z nejvýznamnějších 
situačních ploch. Souvislost s řekou a význam s ní paralelní obchodní ulicí nebyl porušen ani 
novodobou přestavbou. Enkláva si zachovala původní půdorys, měřítko stavby a zajímavé 
detaily. 



 Objekty lemují promenádu a zároveň cyklistickou cestu spojující Horní Staré Město 
s Poříčím, což je významný fenomén ve městě. 
 
GMT 
 
 Z činnosti Galerie města Trutnova v roce 2003: 
 O jednotlivých výstavách a akcích GMT v lednu až v prosinci 2003 viz v úvodní části 
kroniky. Nyní ještě k návštěvnosti v jednotlivých měsících: Leden 234 včetně přednášky  
za účasti 37 osob. Únor 725 návštěvníků včetně 200 při vernisáži. Březen 682 včetně 180  
při vernisáži a 70 při divadle. Duben 199 osob. Květen 584 (120 při vernisáži, 20 při divadle). 
Červen 359 osob. Červenec 210 osob, srpen 124. Září 522 + 278 DED. Říjen 242 osob. 
Listopad 245. Prosinec 382 osob. Celkem 4 786 návštěvníků v galerii. 
 Záměr vytvoření fotogalerie a otevření hlavního vchodu pro zajištění neomezeného 
přístupu do městské galerie (bez užívání zvonku) doporučila Kulturní komise radě města. Ta 
to akceptovala 17.3.2003. 
 
Umělecká kavárna v GMT (?) 
 
 V přízemí městské galerie má v příštím roce vzniknout umělecká kavárna – tento 
záměr projednala a odsouhlasila kulturní komise. Informovaly o tom koncem září veřejnost 
Krkonošské noviny, jejich šéfredaktor Pavel Cajthaml. 
 Myšlenkou zřídit kavárnu se trutnovští zabývají už od letošního jara. „Chceme, aby se 
umělci mohli scházet v jednom místě. Přízemí galerie může být vhodným místem. Na stěnách 
budou snímky fotografů, u stolečků pak mohou umělci při kávě či vínu debatovat o umění 
nebo číst literární díla,“ vysvětluje trutnovská místostarostka  Hana Horynová. 
 Město hledá vhodného nájemce, který kavárnu vybaví svým interiérem. „Chceme, aby 
to pro nás bylo co nejlevnější. Současně však víme, že provozovatelem by měl být někdo, kdo 
má vztah k umění,“ uvedla dála Horynová. Radnice podle ní předpokládá, že provoz kavárny 
bude muset nájemce dotovat z jiné své činnosti. 
 Uměleckou kavárnu chce město otevřít v GMT začátkem příštího roku. Nejprve však 
musí z rozpočtu uvolnit potřebnou částku na stavební úpravy. Bude tu třeba udělat rozvody 
vody, kanalizaci a elektřinu. Otevření kavárny se jeví jako reálné asi v polovině roku. 
 Se záměrem umělecké kavárny se ztotožňuje i současný ředitel GMT Aleš Pražan. Ten 
navrhuje, že by se v dlouhodobých expozicích měli představovat kromě fotografů i výtvarníci. 
 
GMT 
 
 V městské galerii po roce jejího trvání rozmlouvala v listopadu2003 s novým 
ředitelem Pražanem redaktorka Radničních listů Iva Trávníčková. 
 Na její otázku, jak je spokojen s chodem galerie po jednom roce svého působení v ní 
ředitel Pražan uvedl: Myslím, že se nám v letošním roce velice dařilo. Od města Trutnova 
jsme dostali finanční prostředky na potřebné udržování práce na objektu, které nebyly 
provedeny sedm let, od otevření galerie. Podařilo se nám vymalovat veškeré výstavní prostory 
galerie, včetně kanceláří a zázemí, a to vše při plném chodu galerie. Provedli jsme také 
drobné opravy fasády, střechy, veškerá okna a dveře mají nový nátěr. V letních měsících nám 
trochu zkomplikovalo situaci prasklé potrubí topení v podlaze ve sklepních prostorách, ale i 
tuto závadu jsme, myslím, úspěšně odstranili. 
 Budova galerie i její prostory jsou velmi krásné a jistě si zaslouží dobrou péči. Zde 
bych chtěl poděkovat vedení města, které nám vychází vstříc nejen finančním zajištěním, ale 
také materiální pomocí. Také bych rád upozornil, že jsme splnili slib návštěvníkům galerie  



a galerie je od června volně přístupná. Návštěvník tedy již nemusí zvonit u dveří, ale může 
rovnou vejít. Co se ještě týče provozních záležitostí, změnilo se i personální obsazení 
v galerii. Dva pracovníci odešli, další dva nastoupili. Tato změna se ukázala k prospěchu 
galerie.“ 
 
 Na další otázku „Galerie za poslední rok zažila spousty vernisáží a zajímavých výstav. 
Které výstavy patřily dle Vašeho názoru k nejzdařilejším a jak jste spokojen s návštěvností?“ 
ředitel Pražan odpověděl: 
 „To je těžká otázka. Snažíme se, aby výtvarník, který zde vystavuje, měl vztah 
k regionu a volba autorů je tomu záměrně přizpůsobena. Překvapila mě například průměrná 
návštěvnost výstavy Jana Trampoty v porovnání s výstavou Otto Plachta, která měla obrovský 
úspěch, hlavně u mladší generace. 
 Velmi zdařilou a hojně navštěvovanou (600 lidí během čtrnácti dnů) byla výstava 
klasika českého humoru Vladimíra Renčína, se kterým jsem již jednal o případné další 
výstavě během čtyř let. Velmi významnou a zdařilou byla v letošním roce výstava akad. 
sochaře Vladimíra Preclíka, který byl unesen prostory naší galerie a projevil zájem o další 
výstavu. 
 
 Na příští rok chystáme například výstavy trutnovských výtvarníků Dany Holé a 
Miloslava Lhotského, ale také výstavu významného sochaře Jana Vagnera, která by měla 
začít v březnu a trvat až do dubna 2004, a některá překvapení. V jednání je i výstava 
s významným českým malířem Alešem Lamrem. 
 Trochu nás mrzí malá návštěvnost o sobotách a nedělích. Uvažujeme proto  
o víkendovém vstupu pro seniory zdarma. Chtěl bych také upozornit, že pravidelný přehled  
o dění v naší galerii vychází v Krkonošských novinách a Mladé frontě Dnes a od příštího roku  
i v odborném časopise Ateliér. 
 Tímto bych Vás i čtenáře chtěl pozvat na výstavu Jaroslava Klápště, který již v galerii 
vystavoval v roce 1999, ve stejném roce i zemřel, a dnešní výstava byla připraveny k jeho 
nežitým 80. narozeninám. Výstava byla zahájena 19. listopadu a potrvá do 31. prosince. 
 Od zahájení výstavy J. Klápště plánujeme pro návštěvníky „novinku“ – komentované 
prohlídky výstav.“ 
 
 Pokud jde o tržby ze vstupného návštěvníků galerie v roce 2003, pak 419 osob ji 
navštívilo za 15 Kč, 510 osob za 5 Kč a 2 022 osob za 2 Kč. Celkem 4 786 osob proti 
loňským 4 193 osobám. 
 V roce 2003 byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 134 019,02 Kč. 
Tento zisk by měl být rozdělen na úhradu ztráty z minulých let 95 729,29 Kč, zbývající část je 
navrženo převést do Fondu odměn. 
 Nákup sbírek byl ve výši 408 040 Kč – bylo to 7 plastik, 5 obrazů, 3 fotografie a  
15 grafik. 
 
Havarijní stav hrobky Uffo Horna 
 
 V srpnu bylo pracovníky správy hřbitova zjištěno, že dochází k výraznému propadu 
krycí žulové desky na hrobce U. Horna. Ta je zapsána na seznamu státem chráněných 
památek. Tato situace se ještě prohloubila po přívalových deštích. Bylo třeba zjistit, v jakém 
stavu hrobka je. Na 1. září byl objednán autojeřáb k odkrytí záklopní desky. 
 Předpokládalo se, že po otevření hrobky se vyjmou v ní uložené rakve, které budou 
provizorně uloženy do jiné hrobky. Pak by došlo k rozebrání kamenných prvků nad prostorem 



hrobky a k vyčištění dna. Mělo následovat odbourání zvětralého zdiva, k znovuvyzdění 
hrobky. Pak vrátit rakve zpět. 
 Po otevření hrobky bylo zjištěno, že pravá polovina klenutého stropu spolu 
s pískovcovým překladem je zřícena. Sutiny a překlady zavalily uložené rakve. Také přední 
příčný klenební pás spolu s čelní stěnou hrobky byl zřícen. Po vyjmutí pískovcových překladů 
spadlých na rakve byly rakve vyňaty. V hrobce byly 3 rakve, i když nápisy na pomníku jich 
uvádějí pět. Prostřední rakev byla na první pohled nepoškozená, jen její dolní čelo bylo 
roztrženo. Při naklonění rakve se ostatky vysypaly. Při pokusu o vyjmutí pravé rakve bylo 
zjištěno, že má roztržené dno a je slisována pádem sutin. Ostatky tří těl z ní byly vysypány  
na dno hrobky – rakve neležely na jejím dně, ale asi 60 cm výše na dvou kolejnicích. V této 
rakvi byly pravděpodobně ostatky U. Horna a jeho rodičů. Rakev byla ve velmi špatném 
stavu. Také levá rakev byla silně poškozená. Při vyjímání se její obsah vysypal. 
 Rakve jsou kovové a byly původně hermeticky uzavřeny. Pádem sutin došlo k jejich 
deformaci, k porušení těsnosti. Rakve nebylo možné převézt jinam. Komise nakonec navrhla 
řešení (při poradě v kanceláři místostarostky Horynové). 
 1. Hrobka bude dosypána štěrkem – ostatky zůstanou na dně. Po zasypání hrobky bude 
povrch zpevněn betonem, aby se zabránilo destrukci obvodového zdiva. 
 2. Rakve se nebudou zasypávat štěrkem. Ostatky koster budou vybrány a uloženy 
v nové kovové rakvi. Nabízejí se i další dvě varianty proti dalším statickým poruchám – 
rozdíl je ve finančních nákladech. Zatím jsou k dispozici finance pro variantu první: zbytek 
klenby a narušené obvodové zdivo rozebrat, do dřevěné konstrukce z nových tvrdě pálených 
cihel vyzdít kamenný klenutý strop a dozdít obvodové zdivo, vrátit  do hrobky rakve. 
 Důležitým faktorem při rozhodování (říjen) bude kromě ceny především hledisko 
piety vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o významnou postavu trutnovské historie známou  
i v zahraničí. 
 
Divadlo Vratislava Barvy 
 
 Obraz kulturního života města dotváří od roku 1999 i činnost Divadla Vratislava 
Barvy ze Lhoty u Trutnova. Založili ho usedlíci ze Lhoty z důvodu hraní na setkání „Lhot  
a Lehot.“ Z technických důvodů (málo času v programu) se hra neuskutečnila. Byla hrána  
pro příznivce Lhoty před odjezdem na uvedené setkání – šlo o parodii na Krakonoše  
a Trautenberka „Jak Trautenberk málem o hospodu přišel.“ Mezi zakládající členy 
divadelního spolku patří J. Čepelka, J. Fiala, L. Krejčí, J. Handžák,  P. Vanžura,  D. Těžká,  
J. Kuťková, M. Filip, J. Čierný, B. Středa, Vr. Barva, K. Nečesalová, T. Mazánek. 
 O Krakonoši a Trautenberkovi byla hra předvedena ve Lhotě, na pouti v Úpici, 
v trutnovském parku ve Dnech evropského dědictví, v Nových Dvorech, v Dolcích,  
u Bonanzy, na setkání ředitelů a zástupců městských policií v rámci celé ČR a festivalu  
Na Bojišti. Začali hrát i další členové R. Kyncl, M. Bernard. 
 První pohádka pro děti byla hrána na Mikuláše, „Čert a káča“ pro děti všech ZŠ na ZŠ 
kpt. Jaroše. Úspěšná byla i hra na Silvestra 2000 „Čtvero roční období.“ V roce 2000 pohádka 
„Kouzelná trumpetka,“ inscenace „Tasemnice na kraji města“ (Parodie na televizní seriál 
Nemocnice na kraji města.) 
 Na podzim 2001 došlo k rozdělení divadla – místní chtěli pokračovat v hraní pohádek 
a taškařic pro dospělé pouze ve Lhotě. S tím někteří divadelníci nesouhlasili, odešli do 
Voletin, kde obnovili divadlo. 
 Po tomto rozdělení nacvičilo Divadlo Vr. Barvy pohádku „O líném království,“ dále 
„O Františku Nebojsovi“ (pro velký zájem v roce 2002) hra opakována i v roce 2003.  



Upravenou hru o Krakonoši zdařile odehráli Lhotečtí na setkání Lhot a Lehot ve Velké Lhotě 
na Slovensku. Hra „O líném království“ byla s úspěchem odehrána 3.10.2003 pro sdružení 
občanů ve Voletinách a 4.10. na Dnech hospodářské výstavy v H. St. Městě. 
 Pro rok 2004, kdy se ve Lhotě u Trutnova uskuteční setkání Lhot a Lehot připravuje 
Divadlo Vr. Barvy novou hru na červenec (2.-4.7.). 
 Amatérské Lhotské divadlo je velmi aktivní – veškeré kulisy, rekvizity, kostýmy si 
jeho členové zhotovují sami. Hraje se v sále restaurace Lhotanka. Předsedou divad. spolku je 
Jiří Handžák, místopředsedou a jednatelem Roman Kyncl. Divadlo má na 16 členů. 
 
Muzeum v Janské kapli 
 
 V průběhu zimy 2003/2004 pokračují práce na muzeu v Janské kapli – do nových 
dřevěných výstavních vitrin se instalují drobnější exponáty. Zapůjčené exponáty k válce 1866 
od Vojenského historického muzea Praha (tři rozměrově velké) významně doplní interiér 
muzea – nebyly dosud veřejně vystaveny. Po jeden a půl roce dlouhém jednání to bylo 
povoleno s podmínkou bezpečnosti převozu a umístění. 
 
Edice Odkazy 
 
 Čtvrtý díl edice Odkazy – Měšťanské domy odsouhlasila k vydání RM 15. prosince. 
Dosud vyšly díly Kostely (1998), Hrady a tvrze (1999), Kaple (2002). Trutnovskou 
měšťanskou architekturu se nabídl zpracovat (jde o 2. polovinu 16. století) Mgr. Marek 
Madaj. 
 
 



9. Školství. Výchova. 
 
Mateřská škola Trutnov 
 
 Mateřská škola Trutnov, Komenského 485 vznikla 1.1.2003 jako příspěvková 
organizace, je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou. Vznikla sloučením  
11 mateřských škol v Trutnově. Ředitelství má sídlo v Komenského ulici – ředitelkou je 
Dagmar Rubíková. Odloučená pracoviště jsou V Domcích 106, Gorkého 286, Žižkova 465, 
Náchodská 359, Novodvorská 617, Tkalcovská 542, Horská 282, Úpská 559, Benešova 222, 
Voletiny 128. 
 
 Počty pracovišť, tříd a dětí: na jedenácti pracovištích je celkem 34 tříd běžných a  
1 speciální (logopedická), v každé třídě je zapsáno maximálně 25 dětí, ve speciální třídě  
15 dětí. 
 Na trutnovských mateřských školách působí ještě 72 pedagogických a 57 provozních 
pracovníků. 
 Zápis do všech odloučených pracovišť MŠ Trutnov proběhl ve dnech 1.3. až 
30.4.2003. K 30.9. bylo zapsáno 853 dětí. 
 Každé odloučené pracoviště má svou pověřenou vedoucí, která zodpovídá ředitelce  
za plynulý chod školy. Na všech pracovištích pracují podle „Rámcového vzdělávacího 
programu pro mateřské školy“ přizpůsobeného podmínkám školy. 
 
Speciální mateřská škola 
 
 Speciální mateřská škola Na Struze pro děti s více vadami vznikla už v roce 1945 jako 
první MŠ v Trutnově, v roce 1973 první speciální třída pro děti s vadami řeči, v roce 1975 
třída pro děti s odloženou školní docházkou, v roce 1995 dostala statut Speciální školy pro 
děti s více vadami a získala právní subjektivitu. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj 
od 1.10.2001, ředitelkou školy Mgr. Blanka Hainzová, statutárním zástupcem Anna 
Bryknarová.  
 S postupem doby a novým trendem zapojit do výchovně vzdělávacího procesu vzniklo 
v roce 1997 jako součást Spec. MŠ Speciálně pedagogické centrum. Zaměřuje svou činnost  
na klienty mentálně postižené a s artismem v okresech Trutnov a Jičín. 
 
 V budově Speciální MŠ Na Struze je 6 tříd – 5 speciálních pro děti s různým 
postižením (zrakové, sluchové, mentální, tělesné, vady řeči, kombinovaná postižení), děti 
s lékařskou diagnózou artismus, smíšenou psychosociální adaptací, děti zdravotně oslabené, 
se zdravotními problémy (epilepsie) ve věku od 3 až 8 let. Děti s těžkým tělesným a 
kombinovaným postižením a děti s DMO jsou zařazeny k docházce podle možností školy  
a rodičů 3-5 krát týdně dle stupně postižení. Děti jsou rozděleny do tříd tak, aby byl zajištěn 
jejich optimální rozvoj (dle mentální úrovně). Někdy dochází i během roku k přeřazení do jiné 
třídy. Jedna třída všeobecná – heterogenní pro děti zdravé ve věku 3-6 let slouží i jako třída 
diagnostická – zdravotní oslabení, vývojové vady řeči aj. a pro sourozence dětí se zdravotním 
postižením, které jsou zařazeny ve speciálních třídách. 
 
 Děti jsou přijímány na základě lékařského doporučení, které diagnostikuje poruchy 
artistického spektra i na základě rozhodnutí ředitelů ZŠ, ZVŠ o odkladu školní docházky. 
Přijímací řízení probíhá od ledna do dubna. 



 Přehled umístění dětí v roce 2003: ZŠ 21, speciální školství 16, ochranná výchova 2, 
jiná MŠ 2 děti. Tři děti byly integrovány s osobním asistentem. S MŠ řeší i asistenci  
u jednoho nevidomého a jednoho dítěte s kombinovanou vadou ze Ryzně – umožnění 
pravidelné docházky těchto těžce zdravotně postižených dětí. 
 Přehled dojíždějících dětí v roce 2002/03: Žacléř 4, Rtyně 1, Rtyňka 1, Úpice 2, 
Střítěž 2, Radvanice 1, Hajnice 1, Horní Maršov 1, Velké Svatoňovice 1, Voletiny 1, 
Markoušovice 1, Petříkovice 1, Dvůr Králové 1, Janské Lázně 1, Pec p. Sněžkou 1,  
Svoboda n. Ú. 1, Mladé Buky 1. Ostatní děti jsou z Trutnova a okolí. 
 Docházka těchto dětí je spojena s řadou technických a organizačních problémů, které 
se týkají dopravy dětí s těžkým postižením a poruchami hybnosti. Provádějí se instruktáže  
a zácvik rodičů fyzioterapeutem a speciálním pedagogem. Jednou týdně je ve všech třídách 
konzultační odpoledne, kde pedagog citlivě vysvětluje a předvádí edukační eventuálně 
stimulační péči. 
 
 Od září je ověřován v praxi Rámcový program pro MŠ – obsahuje dlouhodobou 
koncepci vzdělávání dětí se speciálními potřebami. 
 Škola i Speciální pedag. centrum umožňují praxi studentům z různých typů škol – 
v roce 2002 jich bylo 16, v roce 2003 12 studentů. 
 Mimoškolní aktivity jsou směřovány jak na děti talentovaně nadané, tak i na děti, které 
potřebují individuální podporu v určité oblasti, ve které mají handicap řadou bezplatných 
kroužků. Děti navštěvují pravidelně divadla, koncerty, výstavy, kino, účastní se různých 
soutěží i sportovních akcí pro děti. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty pokračuje. 
 Posláním SMŠ je „dát všem dětem stejnou šanci,“ vytvářet každému dítěti optimální 
podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními, pomoci mu, aby 
dosáhlo co největší samostatnosti. „Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme je 
učinit šťastnými,“ uvádí závěrem své zprávy ředitelka SMŠ. 
 
Speciálně pedagogické centrum 
 
 Při SMŠ Na Struze pracuje zařízení Speciálně pedagogické centrum pro mentálně 
postižené. Má sídlo v Lomní ulici. Svou činnost zaměřuje ke zlepšení předpokladů pro 
výchovu a vzdělávání klientů s mentálním postižením, austismem a s více vadami. Rodičům  
a školským zařízením SPC nabízí konzultace psychologa, speciálního pedagoga, logopeda, 
fyzioterapeuta a sociálního pracovníka, pomoc v oblasti mentálně postižených dětí. 
 
ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého ul. 
 
 Z činnosti trutnovských základních škol ve školním roce 2002-2003. 
Základní škola kpt. Jaroše v ulici M. Gorkého 
Využívá i nadále prostory školy ve Školní ulici pro šest tříd prvního stupně (tři čtvrté a tři páté 
třídy) – je tu umístěno v pronájmu i nižší gymnázium. Na hlavní budově Gorkého je  
21 učeben (2 první, 3 třetí a čtvrté, dvě páté, šesté, osmé a deváté třídy). Do prvních tříd 
zapsáno 41 dětí – 6 jich má odklad školní docházky. Ve škole je umístěna i nadále školní 
družina – ve třech odděleních měla 75 dětí. 
 Na prvním stupni vyučovalo 13, na druhém stupni (6.-9. tříd) vyučovalo rovněž  
13 učitelů. Netřídních učitelů bylo šest. Na škole působily čtyři dyslektické asistentky – 
staraly se o 36 integrovaných dyslektiků. Počet dětí s poruchami učení stále roste. 
 Ve školním roce 2002/03 navštěvovalo školu 511 žáků. Základní vzdělání ukončilo  
49 žáků, na učební obory odešlo 21, na střední školy 27. Na nižší gymnázium bylo přijato  
7 žáků. 



 Z chování byly v 1. i 2. pololetí čtyři dvojky z chování (0,78%) a jedna trojka (0,19%) 
z celkového průměru. Vyznamenání získalo 54 žáků (10,56%) z celkového průměru. 
 Žáci 1.-5. r. absolvovali kurzy. Tělesná výchova – zdravotní probíhala jednu hodinu 
týdně pro 1.-4. r. Děti 1.-5. tříd měly týdenní pobyt v přírodě. V červnu se uskutečnily  
pro žáky všech ročníků dva týdenní ozdravné a poznávací zájezdy do Itálie. Pokračovala 
činnost kroužku florbalu a anglického jazyka. 
 Úspěšně si vedl Školní sportovní klub Survival (dva pobytové kurzy v Peci – 46 žáků, 
dva turistické kurzy v Českém Ráji – 42 žáků, cykloturistický kurz v Kokořínském údolí –  
22 žáků, dva vodácké sport. kurzy na řece Ohři – 45 žáků, dva lyžařské – 42 žáků. Pro ostatní 
školy uspořádal sportovní klub meziškolní turnaj v kopané a v ledním hokeji. Žáci školy  
se zapojili i do ostatních odborných a sportovních soutěží. 
 Mezinárodní vztahy pokračovaly družbou s polským městem Kempno. Školní chata 
Bažina v Peci pod Sněžkou slouží k dětské rekreaci a k pořádání různých kurzů a výletů. 
 Škola prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí – viz údaje v první kapitole 
kroniky. Ředitelem ZŠ je Mgr. Jiří Paták. 
 

           
 

            
 
ZŠ Komenského 
 
 Základní škola, Komenského 399 je úplnou zákl. školou s 1. až 9. postupovým 
ročníkem. Ve šk. r. 2002/03 ji navštěvovalo 596 žáků ve 32 třídách s běžnou výukou, 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy a specializovanou pro děti s vývojovou poruchou řeči. 
 Experimentálně byla zahájena integrace smyslově a tělesně postižených dětí do běžné 
školy – zatím bezproblémová, jediným nedostatkem je absolutní nedostatek financí na 
asistenční službu. 
 Škola se výrazně profiluje především sportovními aktivitami. Sportovní třídy jsou 
zaměřeny především na běh na lyžích, karate a outdoorové aktivity – úspěchy 
v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. O kvalitě výuky svědčí i výsledky z přijímacích 



zkoušek absolventů. Z 9. tříd 33 na střední školu, 5 na střední odbornou školu, 30 na střední 
odborné učiliště, 1 na odborné učiliště, 1 na konzervatoř, z 8. tříd 1 na střední odborné 
učiliště, 1 na odborné učiliště ze 7. tříd a 6 na gymnázium z 5 tříd. 
 Na konci 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 120 žáků, neprospělo 5, 
neklasifikováni 2. Sníženou známku z chování mělo 14 žáků. 
 Ve škole pracovalo v tomto školním roce 44 pedagogických pracovníků, z toho  
11 mužů. Věkový průměr pracovníků je 38 let, pouze 2 pracovníci jsou nekvalifikovaní. 
 Přehled kroužků a ostatních školních aktivit: anglický jazyk ve třech třídách, sportovní 
hry, výtvarný kroužek, kopaná, počítače (2 skupiny), aerobik, floorbal, hry na počítači. Žáci 
se umístili dobře i v okresních kolech vědomostních soutěžích – ZUČ, recitace, olympiády  
A a N, matematická a fyzikální olympiáda, Pythagoriáda 1 žák. 
 Ve školním roce 2002/03 byla dokončena rekonstrukce školní družiny, školní jídelny  
a venkovních sportovišť. Tím byla zakončena kompletní rekonstrukce školy. V současné době 
splňuje škola veškeré podmínky pro kvalitní a moderní výuku a stala se tak technicky 
nejmodernější školou v regionu. Ředitelem ZŠ je Mgr. Roman Hásek. 
 

          
 

          
 
5. ZŠ V Domcích 
 
 5. Základní škola V Domcích 488 je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků.  
Ve šk. roce 2002/03 ji navštěvovalo 649 žáků v 27 třídách – na 1. stupni 17 se stoprocentní 
aprobovaností, na 2. stupni 24 učitelů, z nichž jsou 3 nekvalifikovaní. Aprobovanost 85%. 
Práci v družině zajišťují 4 vychovatelky.Ostatní pracovníci: THP 3, uklizečky 7, kuchyně 9, 
CVS 1. 
 Výsledky vzdělávání na konci školního roku: 1. stupeň – z 371 žáků prospělo 369,  



2.stupeň – z 278 žáků prospělo s vyznamenáním 72, prospělo 204, neprospěli 2. Druhým 
stupněm z chování bylo hodnoceno 5 žáků, třetím stupněm 10 žáků (záškoláctví, drzé 
chování). 
 Mimoškolní aktivity: organizace okresních kol olympiád chemie, košíkové, účast dětí 
v olympiádách a sportovních soutěžích v rámci okresu, kraje i republiky, uspořádání 
lyžařských výcviků pro 7. třídy, branně sportovní kurzy pro 6. a 8. třídy, každoročně 
uspořádaný tábor školní družiny, účast žáků v hokejových soutěžích v rámci hokejového 
klubu Trutnov, poznávací a kulturní závody pro učitele, poznávací a pobytové zájezdy žáků 
do Německa, Rakouska a Francie. Škola je už opakovaně pořadatelem Běhu Terryho Foxe 
v Trutnově. Ředitelem školy je Karel Vašíček. 
 Své 20. narozeniny si škola připomněla 20. a 21. září – přicházeli pedagogové, 
absolventi, bývalí zaměstnanci. Zaujala výstava a historie školy a fotodokumentace od roku 
1983. Prostory školy ožily vystoupeními žáky a ukázkami práce. V atriu hrál Benjaming 
Band. 
 
4. ZŠ R. Frimla 
 
 4. ZŠ Rudolfa Frimla 816 si jako hlavní cíle klade kvalitní výuku – ověřuje ji i 
úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na vyšší školy, úspěšnost na všech typech soutěží. Počet 
přijatých žáků 9. ročníku 43 – na gymnázium z 5.r. 14, na střední školy 33, na střední odborné 
školy 10. 
 Dále individuální přístup k žákům – na škole pracuje deset dyslektických učitelek a 
speciálních pedagogů. Je sem zařazována řada žáků s vadami, neboť kapacita speciálek na ZŠ 
Komenského nestačí, výchova sportovně nadaných žáků (od 1.8.2003 je škola zařazena  
do sítě ZŠ s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro sjezdové lyžování). Škola je 
také zařazena do „Projektu intenzifikace sportovních tříd v plavání. Plavecké třídy jsou  
na škole už několik let a někteří žáci se výborně umísťují i v republikových soutěžích. 
 ZŠ usiluje širokou nabídkou zájmových kroužků o všestranný rozvoj žáků. Od září 
2003 vyžití všech žáků od 1. do 9. třídy. Stále žádanější je kroužek angličtiny, sborový zpěv, 
keramika, zdravotní tělesná výchova, sjezdové lyžování. 
 K 30.6.2002 měla škola 35 pracovníků, z toho 4 muži. Pedagogických pracovníků 
celkem 22, z toho 19 učitelů, 3 vychovatelé, 1 http, dělnická povolání 6, obchodně provozní 
pracovníci 6. 
 Na konci školního roku 2002/03 vykázala škola v 18 třídách celkový průměrný 
prospěch 1,6829. S vyznamenáním prospělo 50, prospělo 301, neprospěli 2. Počet 
zameškaných omluvených hodin činil 16 973, na žáka 48,082, neomluvených 4,  
na žáka 0,011. 
 Sníženou známkou z chování druhého stupně mělo 5 žáků, třetího stupně jeden žák. 
 ZŠ R. Frimla zajišťuje i odvoz dětí ze sídliště Zelená Louka. Od loňského roku je 
v ulici R. Frimla zřízena zastávka autobusové městské hromadné dopravy. 
 Mezi úspěchy školy v uplynulém školním roce patří postup M. Blechovo do krajského 
kola v recitaci a Martiny Libřické v krajském kole olympiády a anglického jazyka. 
 
ZŠ Náchodská 
 
  Základní škola, Náchodská 18, Trutnov-Poříčí měla ve školním roce 2002/2003 6 tříd 
na 1. stupni a 6 tříd na 2. stupni. Školní družina 2 skupiny. Počet pedagogických  
pracovníků 19. 
 ZŠ má dvě budovy – hlavní a vedlejší. Školní jídelna s kuchyní je umístěna v další 
budově. Stará se i o dvě školní zahrady – v jedné je vytápěný skleník. 



 Učeben je na škole celkem 21, z toho 5 odborných. V uplynulém školním roce byly 
provedeny opravy zasklení (osvětlení) velké tělocvičny (výměna skla za makrolon), střední 
oprava interiéru malé tělocvičny, střední oprava dřevěných prvků na půdě malé tělocvičny  
a běžné opravy ve všech budovách. Stav hlavní i vedlejší budovy je dobrý, špatný ve školní 
jídelně. Její zařízení i budova sama by měla projít generální opravou, natření vyžaduje střecha 
hlavní budovy, do tříd je třeba nový nábytek, nátěr oken vedlejší budovy rovněž vyžaduje 
obnovu. 
 Na škole je 31 pracovníků, z toho 5 mužů. Pedag. pacovníků je 20, z toho 18 učitelů  
a 2 vychovatelé. 
 K zápisu do 1. ročníku na školní rok 2002/03 přišlo 30 dětí, odklad mělo 6. Na jinou 
školu přeešlo1, přijato 23. 
 Úspěšnost v přijímacím řízení ne střední školy: z 5.r. pět na víceleté gymnázium,  
ze 7.r. 1 na SOU, z 8.r. 2 na SOU, z 9.r. 17 na střední školy a 10 na střední odborné učiliště. 
 Nejčastější kázeňské problémy: záškoláctví, lajdáctví ve školní práci. Z 287 žáků 
prospělo s vyznamenáním 8, neprospělo 7. Druhý stupeň z chování mělo 3,8% v 1. pololetí, 
v 2. pololetí 7,3%, třetí stupeň 0,7%. 
 V soutěžích olympiády (M, Biologie) se v okr. Kole příliš nedařilo. Více  
ve sportovních turnajích. V rámci mimoškolní aktivity byly dětem nabídnuty kroužek 
aerobiku, chemie, šachy, informatika, matematika, sport. turistika, dovedných rukou, českého 
jazyka, taneční, základů společenského chování a tance, dyslektická poradna. 
 Nadstandardní nabídka činnosti: ozdravný zájezd k moři – Itálie, lyžařský výcvik  
pro 7.r., pohybová taneční výchova (1.-3.r.), školní noviny, pitný program, náprava řeči. 
 
ZŠ Mládežnická 
 
 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 byla uvedena do provozu od 1.9.1989. 
Součástí školy je školní jídelna, školní družina, mateřská školka a školní klub, zabezpečující 
zájmovou a mimoškolní činnost dětí. ZŠ má k dispozici jídelnu s kapacitou 300 míst, 
ubytovnu s 36 lůžky, saunu, školní stadion. Ve škole je zřízeno Mini 200 – chov plazů, 
obojživelníků, ryb a drobných savců. Součástí školy je i rekreační zařízení v Horním Bradle, 
ve kterém se uskutečňují letní tábory, turistické a ekologické soustředění. 
 Základní údaje o žácích (k 30.6.2003): 36 tříd, 874 žáků, (z toho 441 dívek), opakuje  
5 žáků. Ředitelem školy je Mgr. Zdeněk Géc. 
 Hodnocení žáků: pochvala 38, napomenutí tř. učitele 23, ředitelem 20, tř. učitelem  
26 (důtky), 2. stupeň z chování 13, 3. stupeň 6 žáků. Neomluvených hodin 305. 
 Přehled prospěchu: s vyznamenáním prospělo 185, neprospělo 14 žáků. Výsledky 
přijímacího řízení: Gymn. 11, SOŠ 18, SOU a U 35, OA 9, SLŠ 1 – celkem 87. Školní jídelna 
připravovala denně kolem 1 400 obědů. Školní klub „Eldorádo“ zajišťuje 59 zájmových 
kroužků a jazykových kurzů pro 978 dětí. Počet vedoucích 65. Vedoucí kroužků zájmové 
činnosti, školního klubu „Eldorádo“ je Jana Burešová. 
 Akce pořádané společně KZČ a školou: kurzy keramiky, přednášky a besedy, 
podzimní a jarní bazary, okrskové a okresní turnaje v halové kopané, okresní a krajské 
přebory v karate, předvánoční přátelský turnaj v halové kopané, „Trutnovský drak“ – halový 
turnaj v softbalu, sportovní a kulturní v rámci spolupráce se školou ve Swidnici, střelecké 
soutěže, „Den otevřených dveří v tělocvičnách,“ turnaj ve florbale, veřejná vystoupení 
rokenrolových oddílů, okrskové a okresní turnaje v malé kopané, divadelní vystoupení 
dramatického kroužku, soustředění zájmových kroužků – karate, rokenrolu, sportovní 
gymnastiky, tři ekologická soustředění pro žáky 3. tříd na táborové základně „Eldorádo“ 
v Horním Bradle. Týdenní cykloturistická soustředění pro žáky 8. tříd, tři čtrnáctidenní 
turnusy letních táborů a jeden šestidenní pro děti ze školních družin – dětí a pracovníků. 



 Ve sportovních soutěžích obsadili žáci školy první místa – v pořadí prvních pěti. 
Podobně i v literárních soutěžích. 
 Spolupráce s družební školou ve Swidnici se dále rozvíjela několika sportovními  
a kulturními akcemi. 
 Kurzy a výcviky pořádané školou: plavecký výcvik pro žáky 1.-4. tříd, ekologické 
soustředění pro žáky 3. tříd, lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd, cykloturistický kurz pro žáky  
8. tříd. 
 Vedení školy vydává měsíčník „Zpravodaj“ pro žáky a rodiče s informacemi o škole. 
Jeho součástí je i „Plánovací kalendář školy.“ 
 31.1.2003 uspořádala škola již podruhé ples v prostorách tělocvičen. Měl velký kladný 
ohlas u veřejnosti. Každoročně se bude opakovat. 
 
Speciální ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení 
 
 Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Trutnov 3, 
Voletiny 1 měla ve školním roce 2002/03 devět postupových ročníků a dvě oddělení školní 
družiny pro děti 1.-5. r. Třída SZŠ se naplňuje do 12 žáků. SZŠ poskytuje základní vzdělání 
dětem, které se, přestože mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem vzdělávat v běžném 
typu ZŠ. Jsou to žáci, kteří trpí některou specifickou poruchou učení – dyslexie, 
dysgrafie,dysortografie, dyskalkulie. Zařazení dítěte do školy je vždy konzultováno 
s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. 
Učitelé využívají při výuce názorné pomůcky, audiovizuální a počítačovou techniku, aby žáci 
co nejlépe zvládli učivo. Žákům, kteří potřebují individuální studijní plán, vytvoří učitel 
podmínky, aby mohli přiměřeně rozvíjet své schopnosti. Děti trpící vadou řeči navštěvují dvě 
hodiny logopedické péče týdně. Škola vydává časopis Školák. 
 SZŠ je dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a materiály pro 1. a  
2. stupeň. Má počítačovou učebnu, odbornou učebnu pro fyziku, chemii a přírodopis. 
Technický stav školní budovy je dobrý. Problémem je malá tělocvična a absence školního 
hřiště. 
 Ve šk. Roce 2002/03 navštěvovalo školu 108 žáků. Vzdělání na škole ukončilo  
11 žáků. Pět jich bylo přijato ke studiu na SŠ, šest na SOU. 
 S vyznamenáním ukončili školní rok 2 žáci, 6 jich neprospělo. Do Speciální školy 
odešli 3 žáci. Druhým stupněm z chování byli hodnoceni 3 žáci (2,8%). Neomluvených hodin 
bylo 177 (4 žáci). 
 Slavnostní setkání k 10. výročí založení školy se konalo 13.12.2002 v prostorách 
školy za účasti starosty Mgr. Adamce. Ředitelkou školy Stanislava Tejchmanová. 
 
Zvláštní škola a Pomocná škola 
 
 Zvláštní škola a pomocná škola je od roku 1989 v horním Starém Městě. Sdružuje 
zvláštní školu s 10 třídami a pomocnou školu s 5 třídami. Počet žáků se každoročně pohybuje 
kolem 130. Zřizovatelem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
 Ředitelem školy je Mgr. Jaromír Vašíček. Pedagog. Sbor čítá 21 pracovníků, z toho  
16 učitelů a 2 vychovatelky. Na škole působí i asistent pro práci s dětmi ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. Cílem školy je přispívat k rozvoji postiženého dítěte a jeho 
zařazení do společnosti. 
 Činnost školy kromě plnění základního výchovně vzdělávacího úkolu je rozmanitá. 
Pracovalo 6 kroužků – výpočetní technika, kopaná, turistický, dopravní, výtvarný, 
zdravověda. 



 Každoročně se škola účastní 7 okresních a 3 krajských přeborů – sportovní akce. 
Z mimořádných akcí uplynulého školního roku zaslouží připomenout výlet do Českého ráje 
17.9. za účasti rodičů (18 žáků, pedag. dozor a tři rodiče). Složení se osvědčilo. V rámci 
celorepublikové akce „Podzimní setkání“ se 22.10.2003 sešli v ZŠ Komenského žáci školy 
s dětmi ZŠ – věnovali se výtvarným a sportovním činnostem. Byla to první akce tohoto typu, 
zaměřenou na odstraňování rozdílů mezi dětmi zdravými a postiženými, napomáhající 
k utváření nových přátelských vztahů. 6.11.2003 uspořádala škola 1. okresní fotbalový turnaj. 
Dvanáct akcí (vyžádaly si skoro 20 000 Kč) sponzoroval rómský asistent za finančního 
přispění MěÚ. Pro realizaci Minimální preventivní program získala škola státní dotaci  
20 000 Kč (na výlety, exkurze, výchovné koncerty). 
 MěÚ školu plně podporuje, např. při zřizování počítačové třídy v rámci projektu 
INDOŠ formou dotace na internetovou kabeláž. 
 
DDM 
 
 Dům dětí a mládeže Trutnov. R. Frimla 816 má hlavní pracoviště v budově 4. ZŠ, 
které jsou využívány k realizaci široké nabídky pro děti, mládež a další klienty. Na tomto 
pracovišti se nachází i vedení DDM, zázemí interních zaměstnanců (kanceláře) a skladové 
prostory. Zařízení je členěné na oddělení techniky, přírodovědy, jazyků, taneční, hudební, 
rukodělné a výtvarné, sportu a přírodovědy. 
 Ředitelkou DDM je Marie Suková, zástupcem ředitelky Josef Khol, vedoucí oddělení 
pohybových, hudebních a tanečních aktivit Jana Černá, vedoucí oddělení technických, 
přírodovědných a sportovních aktivit Blanka Nehybová. Úklid prostor DDM v objektu 4. ZŠ 
zajišťuje Jana Jirsová, úklid prostor DDM v objektu Na Struze, který má v užívání SLŠ 
v Trutnově – bývalé hlavní pracoviště DDM Jana Černá jako vedlejší pracovní činnost. Tady 
se nacházejí jen klubovny kroužku chovatelského, automobilového a železničního 
modelářství a Malého kutila. 
 Ve šk. roce 2002/03 zaměstnával DDM 42 externích vedoucích zájmových útvarů  
a 1 dobrovolného vedoucího. Personální zabezpečení ZÚ je poměrně stálé. DDM jim 
zajišťuje zdarma účast na vzdělávacích kurzech. 
 Příjmy organizace se podařilo kurzy z oboru výpočetní techniky pro širokou veřejnost, 
kurzy keramiky, semináři s metodikou výuky country tanců a cloggingu, pořádáním 
„Lyžařské školičky“ pro začátečníky, kurzy háčkování zvýšit o 38 000 Kč. Vlastní objekt  
se zatím nepodařilo DDM získat. 
 Pro děti s nevyhraněnými zájmy organizoval DDM tzv. Dny spontánních aktivit  
pod názvem „Dělej, co chceš.“ Do organizace těchto dnů jsou zapojeni dobrovolní a externí 
vedoucí DDM. Daří se integrovat do zájmové činnosti děti zdravotně oslabené, tělesně 
handicapované a děti s výchovnými problémy. Nepodařilo se realizovat projekt otevřených 
klubů pro mládež. 
 Spolupráce s jinými subjekty (občanské sdružení Klíč a Pionýr), se školami, s Domem 
kultury a s Klubem železničního modelářství dobře pokračuje. Stejně tak i s Klubem seniorů. 
 Nabídku aktivit DDM přinášejí měsíčně Radniční listy v rubrice „Dům dětí a mládeže 
informuje“ na vyhrazené celé straně. Na akce DDM jsou zváni redaktoři Krkonošských novin. 
Www stránky jsou aktuálně obměňovány, jsou zde prezentovány všechny oblasti činnosti 
s nabídkou aktivit volného času pro širokou veřejnost. Je nutné zajistit pro propagaci DDM 
některou obchodní výlohu v centru města, případně i prezentační vitrinu na MěÚ. DDM začal 
vydávat informační periodikum „Šneček.“ 
 Zájmovou pravidelnou činnost provádí oddělení tanečních, pohybových a hudebních 
aktivit – 25 zájmových útvarů, 17 externích a 1 dobrovolný vedoucí, 444 dětí, z toho  



49 mládež, oddělení technických, sportovních a rukodělných aktivit – 18 zájmových útvarů, 
20 externích vedoucích, 211 dětí, z toho 3 mládež, zástupce ředitelky – 5 externích vedoucích, 
68 dětí, z toho 16 mládež, ředitelka 1 zájmový útvar. 
 Zájmová činnost nepravidelná zahrnovala příležitostné akce – Mezinárodní výstava 
železničních modelů. Jízda s parní lokomotivou – 5. výročí provozování trati Trutnov-
Svoboda. Víkendové semináře pro členy astronomického kroužku. České Vánoce. 16. ročník 
celorepublikové soutěže automodelářů „O putovní pohár A3.“ Okresní přebor automodelářů. 
Přebor trutnovských škol v plavání „O putovní pohár starosty.“ Přátelské šachové turnaje. 
Setkání KŽM se zástupci SRN. Paragraf 11/55 – okresní kolo. Den Země – „Putování zelenou 
planetou.“ Den dětí ve městě. Výlet kroužku clogingu do Krkonoš. Dále vystoupení tanečních 
skupin, tanečních a pohybových kroužků. Účast členů ZÚ na akcí a soutěžích jiných 
pořadatelů. Spontánní činnost. Soutěže vyhlašované MŠMT. Soutěže Asociace školních 
sportovních klubů. Prázdninová činnost. Individuální práce s dětmi – talentované  
a handicapované děti. Kurzy a semináře. 
 
 Bilance činnosti DDM ve šk. roce 2002/03 prokazuje, že zařízení má své opodstatnění 
a je svéprávnou součástí městské komunity. Vztah města k DDM je velmi kladný – postupné 
zvyšování dotace na provoz, snaha o přidělení vhodného objektu pro činnost. Těší i zvyšující 
se zájem dětí, mládeže a veřejnosti o nabízené aktivity. Tato skutečnost DDM zavazuje  
a bude v ní i nadále pokračovat. 
 
ZUŠ 
 
 Základní umělecká škola poskytovala i ve školním roce 2002/03 základní vzdělání 
v oborech hudebním, výtvarném, tanečním literárně-dramatickém a služby v oblasti kultury  
a vzdělávání a pořádá i kulturní akce. 
 ZUŠ má 34 pracovníků – 27 interních pedagogů (13 mužů a 14 žen) a 3 externí (2 
muži a 1 žena). Jejich odborná a pedag. způsobilost dosahuje 78%. Mnozí z nich mají ale i 
velmi malé závazky. Věkové složení pedag. sboru je celkem příznivé – problémem je bydlení 
eventuálních zájemců – byty nejsou. Platí to zvlášť v oddělení dechových nástrojů, kde výuku 
zajišťují zčásti učitelé v důchodovém věku nebo bez odborné způsobilosti. Jejich mnohaletá 
praxe však zajišťuje kvalitní výukový proces. 
 ZUŠ měla na počátku šk. roku 2002/03 736 žáků – 397 na nehudebních oborech 
(literárně-dramatický 45, výtvarný 216, taneční 136), 339 na hudebním oboru (individuální 
výuka 265, skupinová výuka 74). Školu absolvovalo celkem 24 žáků na 1. a 2. stupni.  
Na školy s uměleckým zaměřením byl přijat jeden absolvent na Konzervatoř Praha  
(E. Jindřichová – violoncello) a jeden na Pedag. fakultu v Olomouci (M. Pražáková – housle), 
na Pedag. fakultu HK J. Krauzová (klavír), na Technickou univerzitu v Liberci J. Žitnáková 
(architektura), Umělecké kovářství SOŠS Železný Brod Zd. Mach, V. Šímová (výtvarný 
obor), na UK Praha D. Paseková (výtvarný obor), na Vyšší školu textilní HK R. Kejdlová 
(výtvarný obor), na Konzervatoř Pardubice L. Vyhlídalová (violoncello). 
 Po celý školní rok se ZUŠ zapojovala aktivně do mnoha kulturně-společenských akcí 
– září 1, říjen 1, listopad 5, prosinec 7, leden 2, únor 5, březen 10, duben 7, květen 12, červen 
14 (koncerty, soutěže, okresní kola ZUŠ, krajská kola ZUŠ, divadelní představení v Trdýlku, 
výstavy). V soutěžích ZUŠ získala 1. místo v 8. kategorii v ústředním kole – V. Vinopal, 
pozoun, soubor 2. ročníku – scénografie „Makovičky“ vybojoval postup do celostátního kola 
přehlídky scénického tance, P. Maška a T. Kollárová do oblast. kola soutěže Wolkerův 
Prostějov (přednes). 
 ZUŠ kromě budovy na Krakonošově náměstí má odloučené pracoviště pro nehudební 
obory ve Školní ulici. Ředitelem školy je Tomáš Komárek. 



RIAPS 
 
 Regionální středisko ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS) prošlo v roce 
2003 řadou organizačních změn. Od 1. ledna se zřizovatelem Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov, jehož organizační jednotkou RIAPS je, stal Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje. K zprůhlednění zařízení s důrazem na prokazatelnou efektivitu služeb a jasnost toku 
financí došlo k reorganizaci tohoto zařízení. Riaps se rozdělil do jednotlivých podjednotek – 
výchovné středisko, kontaktní místo, terénní programy, nízkoprahové zařízení, ambulance – 
s definovanou náplní a vymezením jednotlivých služeb. Byla započata příprava na proces 
akreditace jednotlivých „středisek.“ Úkol je to velmi nelehký, neboť z vnějšku jsou průběžně 
stále nové a měnící se požadavky. Komplikovanější bylo i shánění finančních prostředků, 
zejména pro oblast řešení drogové problematiky. Přesto se podařilo zachovat všechny 
stávající služby v plném rozsahu, realizovat přesun nízkoprahového zařízení do prostor 
farního úřadu, kde má možnost zúčastnění více klientů (30), rozšířit služby kontaktního místa 
o testování na HIV a hepatitis – anonymní, screenig s následným zajištěním další cesty 
v případě pozitivity. 
 V roce 2003 bylo v provozu výchovné středisko v Trutnově (poradny psychologická, 
spec. pedag., ortopedická a logopedická, manželská, autoterapie, práce s dětmi ve skupině, 
dále kontaktní místo, terénní programy, nízkoprahové zařízení ve skupině, ambulance 
psycholog., psychiatrická a pedopsychiatrické. Meziročně byl konstatován nárůst počtu 
klientů i poskytnutých služeb. 
 Došlo i ke změnám v týmu na pozici terénního pracovníka – PaedDr. Knotek posílil 
výchovné středisko. Chybí náhrada na MUDr. Emestovou – od 1.4. bylo nutno zrušit 
psychiatrickou ambulanci pro dospělé v rámci Riapsu. 
 V roce 2004 bude nutné řešit prostory kontaktního místa, aby lépe vyhovovaly 
standartám, nedostačující kapacitu některých služeb (prodlužování čekacích dob), zlepšení 
propagace zařízení navenek, vymezení osoby zodpovědné za tuto oblast (dosud všichni  
na úkor své odb. činnosti). 
 
SLŠ a SOŠL 
 
 Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická (čtyřleté denní maturitní a vyšší 
odborné dvouleté denní studium) s kapacitou SLŠ 260, SOŠL 60, domova mládeže 219 žáků, 
se školní jídelnou 330 jídel měla ve šk. roce  2002/03 na SLŠ 246 (27 žáků na jednu třídu)  
a VOŠL 35 žáků (21 + 14 na třídu). Vyučovalo na ní 24 učitelů a v DM 8 vychovatelů. 
Ředitelem obou škol je RNDr. Josef Štych. 
 V přijímacím řízení pro školní rok 2003/04 bylo přijato na obor lesnictví 60, na vyšší 
odborné lesnictví 24 studentů. V 7 třídách oboru lesnictví bylo 201, ve 2 třídách VOŠL  
45 studentů. 
 Z celkového počtu 246 jich prospělo 19 s vyznamenáním a neprospělo 9. 
Z prospěchových důvodů jich bylo vyloučeno 9. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 
34,2 (3,2%). Snížený 3. stupeň chování měl jeden žák (0,021%). 
 Maturovalo 44 žáků, (1 nepřipuštěn) – 18 s vyznamenáním na oboru lesnictví,  
na VOŠL 13 (2 nepřipuštěni) – s vyznamenáním 5, neprospěl 1. 
 Praxe žáků SLŠ je nedílnou součástí výuky. V 1. ročníku v rozsahu 4 týdnů ji žáci 
vykonávali na školním polesí. To ji materiálně i organizačně velmi dobře zajistilo. Práce 
v lesních školkách byly zajištěny u Lesní společnosti Broumov Holding a.s. a Lesoškolky 
Říčany. 
 Učební a odborná praxe v 2.r. je obsahově zaměřena na práce v pěstební činnosti  



a na těžební činnost v rozsahu 5 týdnů. Probíhaly na Školním polesí, na Lesní společnosti 
Hradec Králové, Lesy Hluboká n.Vl., Lesní polesí Broumova a Lesoškolky Říčany. 
 Učební praxe ve 3.r. je zaměřen na komplexní těžbu dříví v mýtných porostech  
a předmýtných porostech. Ročník je rozdělen na 6 pracovních skupin. 
 Učební praxe ve 4.r. jsou vztaženy k některým odb. předmětům v rozsahu 6 dnů. 
Probíhá ve skupinkách (3 žáci ze třídy) na jeden den. 
 Zahraniční praxe se zúčastnilo 7 žáků – přináší i zdokonalení v jazyce. Praktikovalo se 
v Landsbergu a v Beuren. Školu v sezóně 2002/03 reprezentovalo za ČR 9 žáků (vket, trap). 
Dobře si vedl i Sportovně střelecký klub SLŠ. Mimoškolní činnost je bohatá – zahrnuje 
především exkurze doma i v zahraničí (Švédsko, Rakousko). 
 
SPŠ a SOU 
 
 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Školní 101 (ředitelem je  
Ing. Vladimír Sauer) sdružuje SOU s kapacitou 240 a SPŠ s kapacitou 584 žáků. Odloučená 
pracoviště školy: Mladé Buky (praktické vyučování), Trutnov, Horská 618 (teoretické 
vyučování), Trutnov, Horská 59 (teoretické vyučování). 
 Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje SPŠ a SOU vycházejí z dlouhodobých 
potřeb průmyslových podniků a podnikatelů v regionu. Profiluje se jako střední škola, 
poskytující vzdělání v oblastech elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní 
techniky a také navazujícího ekonomického vzdělání (podnikání v technických povoláních) 
v rozsahu: a) studium ve 3 letých a 4 letých studijních oborech, b) 2 leté nástavbové studium 
pro absolventy tříletých učebních oborů, c) realizace vzdělávacích programů, pořádání 
odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, vydavatelská a publikační činnost 
v oblasti svého zaměření. 
 Škola má 23 tříd s 586 žáky. Výuka je komplexně zajišťována v prostorách  
ve vlastnictví SPŠ a SOU. Pouze tělesná výchova probíhá v pronajatých objektech – plavecký 
bazén, kluziště, tělocvičny. Škola má 5 učeben výpočetní techniky, odbornou učebnu  
pro výuku elektroniky, číslicové, automatizační a mikroprocesorové techniky, laboratoř 
elektronických počítačů, CNC techniky, pro elektronická měření, automatizace a EIB, učebna 
pneumatiky a elektropneumaticky a technologie SMT. 
 Průměrný evidenční počet pedag. pracovníků činil 49,6. Aprobovanost 76,3% učitelé, 
61,5% mistři odb. výcviku. Při přijímacím řízení na rok 2003/04 bylo přijato na obory 
slaboproudá elektrotech. 30, strojírenství 30, elektr. počítač. systémy 30, technické lyceum 
29, elektrikář-slaboproud 30, elektrikář-silnoproud 12, nástrojař 12, podnikání v techn. 
oborech 29. 
 Výsledky vzdělávání ve šk. roce 2002/03 podle oborů: nástrojař 59 žáků (1 s vyzn.,  
10 neprospělo, 3 opakují), elektrikář-slaboproud 74 žáků (1 s vyzn., 6 propadlo), elektrikář-
silnoproud 60 žáků (3 s vyzn., prop. 4), slaboproudá elektrotechnika 161 (3 s vyzn.,  
19 propadlo, 10 opakuje), strojírenství 92 žáků (2 s vyzn., 6 prop., 5 opakuje), podnikání 
v technických povoláních 49 žáků (3 s vyzn.), elektronické počítačové systémy 30 žáků  
(27 prospělo, 3 propadli), technické lyceum 30 žáků (2 s vyzn., propadlo 8, 1 opakuje). 
Z důvodu chování byli vyloučeni 2 žáci. Druhý stupeň z chování mělo 12, třetí stupeň 4 žáci. 
Počet neomluvených hodin 936. 
 Na oborech slaboproudá elektrotechnika, strojírenství a podnikání v techn. povoláních 
(29, 21, 21) dosáhli vyzn. 14, neprospělo 5. Při závěrečných zkouškách na oborech nástrojař, 
elektrikář-slaboproud, elektrikář-silnoproud (16, 28, 17) dosáhlo vyznamenání 5 žáků. 
Neprospěli 2. 



 Nejvýznamnější spolupracující firmy jsou Siemens, Tyco Electronics EC, ZPA CZ, 
Ekvita. Aktivita žáků se promítla do účasti na soutěžích, olympiád, sport. akcích, v kultuře, 
v zájmových kroužcích i v mezinárodní spolupráci. 
 
SZŠ 
 
 Střední zdravotnická škola poskytovala ve šk. roce 2002/03 vzdělání v oborech 
všeobecná sestra (4 leté denní studium) a všeobecná sestra (5 leté dálkové studium) v 10  
a 4 třídách. V domovech mládeže Fibichova, Palackého a Bulharská bylo ubytováno 
průměrně kolem 100 žákyň. 
 Aprobovanost pedag. pracovníků: učitelé všeob. vzd. předmětů 12 (83%), odb. 
učitelky interní 15 (67%), odb. učitelé externí 18 (95%), vychovatelky 6 (100%). 
 Při přijímacím řízení bylo přijato na 4 leté studium 60 žákyň (přihlášeno 105),  
na dálkové 5 leté 25 z přihlášených 44. 
 Výsledky vzdělávání: Nejlepší prospěch třída 4.A 2,19, nejhorší 1,C 3,11. Nejnižší 
absenci v docházce 2.B 9,32, největší 4.B (18,87). Z chování jen dvě známky 2. stupně  
za neomluvené hodiny. Ředitel udělil 4 důtky. 
 V dálkovém studiu měla nejlepší prospěch VS2. – 2,18, nejhorší VS1 – 3,32. 
K maturitním zkouškám nastoupilo 25 žákyň 4. A, 19 ze 4. B a 5 z loňského 4. r. Celkový 
průměrný prospěch 2,13, 2,74 a 4,25. S vyznamenáním 6 žákyň, opravnou zkoušku 5 žákyň. 
 Studenti školy (navštěvují ji i chlapci) jsou zapojeni do různých zájmových činností – 
aerobik, volejbal, relaxace, plavání, literární klub, hudební, taneční. Záslužné je jejich 
působení v organizaci Mládež ČK. Kalendář školy je bohatý na řadu kulturně společenských  
a sportovních akcí. SZŠ je začleněna do Traumatologického plánu Trutnovska. K aktivitám 
školy patří časopis Krvinka (v celostátní soutěži na 1. místě mezi školními časopisy). Už 
tradiční je pořádání oblastní soutěže žáků ZŠ v poskytování první pomoci, celostátní soutěže 
Poetica Corcontica. Prezentace školy na veřejnosti je zaměřena na humanitární a charitativní 
akce. Mládežnická organizace ČK má 40 členů. Velmi dobře si vede kroužek první pomoci. 
(Ředitelem SZŠ je RNDr. Karel Javůrek.) 
 
SOŠP 
 
 Střední odborná škola podnikatelská, Polská, s kapacitou 370 žáků a se studijními 
obory ekonomika a podnikání a podnikatel pro obchod a služby (4 leté denní studium), 
podnikatel pro obchod a služby (5 leté dálkové) měla ve školním roce 2002/03 dvě třídy 
denního studia s 50 a tři třídy dálkového studia s 16 žáky. 
 Mimoškolní sportovní aktivity organizuje Školní sportovní klub, k uspokojení 
kulturních zájmů žáků přispívá spolupráce s kulturními a vzdělávacími středisky regionu. 
Škola dotuje exkurzní činnost. Ve šk. roce 2002/03 se studenti opětovně zapojili  
do mezinárodního projektu Jugend-Schule-Wirtschaft, který je organizován nadací  
A. Herrhausena a institutem IZOP. 
 Na škole působilo 14 pracovníků, z toho 9 externích. Z 5 interních pedagogů jsou  
4 plně kvalifikovaní, z 9 externích je kvalifikováno 5. Vysokoškolské vzdělání má  
13 pedagogů. Průměrný věk učitelů je 41,6 roků. 
 V přijímacím řízení bylo přihlášeno 24 zájemců, přijato 21. Z 50 žáků 1. a 2. ročníku 
jich prospělo 46. Opakují 2. Z 16 žáků dálkového studia prospěli všichni. Z chování byl jeden 
žák klasifikován 2. stupněm. Neomluvených hodin bylo 37 (1%). Při maturitách dálk. studia 
ekonomika a podnikání dosáhli 2 žáci vyznamenání, 2 prospěli. Ředitelkou školy je  
Mgr. Ludmila Pěnčíková. 



 Škola, která vznikla v roce 1993 jako pobočka Soukromé střední školy podnikatelské, 
Hradec Králové, využívá budovu pronajatou MěÚ. Je společností s ručením omezeným. 
Statutárním orgánem je první jednatel Dr. Vladimír Zelinka. V budově má škola k dispozici 
tři učebny, sborovnu, čtyři kabinety a tři sklady. Pro sport a tělovýchovu využívá sportovní 
halu gymnázia a sportovní zařízení v blízkosti. Mimoškolní sportovní aktivity organizuje 
školní sportovní klub – člen AŠSK. Škola spolupracuje se soukromými podnikateli 
i organizacemi k zajištění praxe. 
 
OA 
 
 Obchodní akademie na Malém náměstí 158 je zaměřena na získání kvalitních znalostí 
z odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, na výuku cizích jazyků, na vytváření jistoty 
v chování, vyjadřování a v získávání dobrých pracovních návyků. 
 K 31.8.2003 měla OA 10 tříd s 233 žáky. Aprobovanost pedag. pracovníků 97,51%. Je 
jich 23. Při přijímacím řízení bylo přijato 60 žáků. V 10 ročnících se učilo 236, z toho 3 
s vyznamenáním. Neprospělo 35, neklasifikováno 8. Na konci školního roku měla OA  
233 žáků (5 s vyzn., 213 prospělo, 15 neprospělo, 10 opakuje). Z prospěchových důvodů byl 
vyloučen 1 žák, pro jiné 4. Počet zameškaných hodin 68,66. Snížený stupeň z chování  
2.stupně 3, 3. stupně 1 žák. Maturitní zkoušku skládalo 36 studentů – s vyznamenáním 1, 
neprospělo 7. 
 Studenti třetích ročníků absolvovali odbornou provozní praxi. Vykonávali práce 
odpovídající profilu absolventa studijního oboru Obchodní akademie. 
 Dlouhodobá koncepce: spádová OA v rámci regionu, připravující kvalitní středně 
ekonomické kádry pro praxi, pro další studium, pro umožnění profilace studentů podle 
požadavků regionu a zájmu studentů, např. získání další kvalifikace „Průvodce cestovního 
ruchu.“ 
 Zaměření všeobecné – umožňující absolventům získat kvalitní ekonomické  
i všeobecné základy a tím i větší uplatnění v praxi (důraz kladen na ekonomické předměty, 
cizí jazyky, výpočetní techniku, správné vyjadřování, komunikaci, hodnocení ekonomických  
i společenských jevů v současnosti i v minulosti). 
 Zatím se nedařilo zvýšit počet žáků na jednu třídu (23,3). 
 
Gymnázium 
 
 Gymnázium, Jiráskovo náměstí 325 (ředitelem je Petr Skokan) má průběžnou kapacitu 
771 studentů, cílovou 840, školní jídelna průběžnou kapacitu 580 jídel, cílovou 700. Při škole 
působí Nadační fond gymnázia – ten spravuje i chatu Děvín v Modrém dole v Krkonoších  
a zabezpečuje provoz Galerie Dračí ulička na hlavní chodbě školy. Jsou zde vystavována 
výtvarná díla regionálních umělců i práce studentů. Za svou činnost získala Zvláštní ocenění 
v rámci Kulturní ceny města Trutnova. 
 Školní sportovní klub organizuje sportovní volnočasové aktivity studentů  
a zabezpečuje reprezentaci školy v postupových sportovních soutěžích AŠSK. 
 K 1.9.2002 došlo ke snížení počtu tříd ve škole. Původní tři kvinty osmiletého 
studijního oboru byly redukovány na dvě, neboť počty studentů se dostaly pod hranici 
ekonomické únosnosti. Proces dalšího snižování počtu tříd by měl být ukončen rokem 
2006/07. Konečným cílem je stabilní škola s 24 třídami. 
 Problémem školy zůstává nedostačující kapacita školní budovy – je nutný pronájem 
prostor 1. ZŠ ve Školní ulici (čtyři třídy). Kdyby došlo k rekonstrukci budovy a k přístavbě  



do podkroví, mohli by se všichni studenti vzdělávat pod jednou střechou – ušetřilo by se 
600.000 Kč ročně za pronájem. Investiční záměr je zpracován a je na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje. 
 Ve výhledu má gymnázium rekonstrukční práce, přesun všech tříd do jediné budovy, 
optimalizaci složení učitelského sboru, vytvoření funkční počítačové sítě, vybudování druhé 
počítačové učebny, záměr, aby se stalo kulturním a vzdělanostním centrem města i v době 
mimo vyučování i pro širší trutnovskou veřejnost. 
 Ve šk. roce 2002/03 mělo gymnázium 27 tříd se 771 žáky. Aprobovanost pedag. 
pracovníků je 97%. Při přijímacím řízení pro školní rok 2003/04 bylo přijato 60 + 60 žáků 
z přihlášených 166. Na všeobecném gymnáziu oboru 7941K801 (1.-8.r.) bylo 53 žáků  
(s vyzn. prospělo 26, neprospěli 2, opakuje 1), na oboru 7941K (1.-4.r.) 241 žáků  
(64 s vyznamenáním, neprospěli 3). Sníženou známku z chování neměl skoro žádný (0,65%). 
Počet zameškaných hodin na žáka 105,4 a 110,5. Maturovalo celkem 77 a 61 žáků – s vyzn. 
39 a 34, neprospěli 2. 
 Údaje o mimoškolních aktivitách: Studentské práce v projektu Sokrates budou 
zaměřeny na historický vývoj vztahů v oblasti Sudet. Přední umístění získali studenti  
ve znalostních a uměleckých soutěžích v okresních i krajských kolech. Významné jsou  
i sportovní výsledky: Na republikovém finále v basketbale v Ostravě 3. místo. Přední místa 
získala družstva gymnázia v přespolním běhu, v basketbalu, v Juniorském maratonu, atletice, 
plavání, florbalu, volejbalu a halovém fotbalu. 
 Pořadatelské aktivity ŠSK: Krajská finále v basketbalu SŠ a SOU a v halovém fotbale. 
Okresní kola soutěží AŠSK v basketbale SŠ a SOU, v halové kopané, ve volejbale. Soutěžní  
a turnajové akce pro studenty gymnázia v halové kopané, skoku vysokém a ve volejbale. 
Stranou nezůstává ani divadelní činnost školního divadelního kroužku. 
 V rámci tradiční spolupráce s partnerskými školami ze SRN proběhly dvě studentské 
výměny z Jevem (30 studentů) a Zerbstem (12 studentů). 
 
Jazyková škola Labyrint 
 
 Jazyková škola Labyrint, Vítězná 1 vykázala ve školním roce 2002/03 59 studentů 
(německý jazyk, skupina 10, anglický jazyk, 17 začátečníků, 15 středně pokročilých  
a 17 pokročilých). Státní zkoušku složilo z jazyka anglického 15, z německého 1. Na škole 
probíhaly odpolední kurzy německého, angl., španěl. a franc. jazyka. 
 
Střední odborné učiliště a Učiliště Volanovská 
 
 Střední odborné učiliště a učiliště, Trutnov, Volanovská 243, jejímž zřizovatelem je 
Královéhradecký kraj, sdružuje 1. Střední odborné učiliště. 2. Učiliště. 3. Domov mládeže. 4. 
Školní jídelnu. Odloučená pracoviště: 1. Mladé Buky, Krkonošská 223. 2.Trutnov,  
Pražská 131. 3.Trutnov, Úpická 160. Ředitelem školy je ing. Jan Coufal, Pilníkov. 
 Celková kapacita školy a jejích součástí: Střední odb. učiliště 700. Učiliště 80 žáků. 
Domov mládeže 70 lůžek. Školní jídelna 250 jídel. 
 Počet tříd 2002/2003 25. Celkový počet žáků 2002/2003 646. Počet žáků na třídu 
2002/2003 26, počet žáků na učitele 25. 
Seznam studijních a učebních oborů – cílová kapacita: 
Pekař 60. Cukrář 80. Kuchař-číšník 180. Kuchař 80. Číšník-servírka 80. Truhlář 90+90. Tesař 
80. Instalatér 75. Zedník 80. Manipulant poštovního provozu a přepravy 90. Poštovní 
manipulant 120. Dřevařská a nábytkářská výroba 40. Poštovní provoz 60. Stavební provoz 40. 
Společné stravování 40. 
 



Učiliště: 
Zpracování dřeva 40. Stavební výroba 40. 
 
 Odborná a pedag. způsobilost pg. pracovníků školy – aprobovanost pg. pracovníků  
ve škole: Učitelé 13 (48%). Mistři odb. výcviku 7 (27%). Vychovatelé 3 (75%). Celkem 23 
(43%). 
 Na škole působí celkem 13 učitelů odb. předmětů, 14 učitelů všeob. vzdělávacích 
předmětů. 26 mistrů odb. výcviku. 4 vychovatelky. 
 Přijímací zkoušky pro šk. rok 2003/04 proběhly v dubnu a v květnu 2003. Konaly je 
pouze žáci přihlášení na čtyřletý studijní obor Poštovní a peněžní služby a na dvouleté 
nástavbové studium Společné stravování. V 1. kole přihlášeno 222 – přijato 204, v 2. kole  
63 – přijato 54. Celkem 258 žáků. 
 Ve školním roce 2002/2003 bylo devět 1. ročníků, sedm 2. ročníků, osm 3. ročníků  
a jeden 4. ročník (poštovní manipulant). 
 Z 597 žáků 1.-4. ročníku jich prospělo s vyznamenáním 27, prospělo 534,  
neprospělo 36. 
 Počet vyloučených žáků: 101 (26 z důvodu neprospěchu, 21 pro chování, 54 pro jiné 
důvody. Snížený stupeň z chování: 2. stupeň 14 (2%), 3. stupeň 24 (4%). Počet neomluvených 
hodin 1 291 (2,47%). 
 Výsledky maturitních zkoušek na oboru poštovní manipulant 30 (8 s vyzn.,  
19 prospělo, 3 neprospěli). 
 Výsledky závěrečných zkoušek: Ze 147 jich 8 nebylo připuštěno, s vyzn. 29, prospělo 
101, neprospělo 9. 
 
Mimoškolní aktivita. 
Projekt Sokrates (od 1.8.2003) – zúčastněno 25 žáků a 5 pracovníků školy – Comenius – 
Aktivita 1 – Projekt spolupráce škol. Stavění v Evropě – učením a výrobou „Fit“ – být řádně 
připraven pro život ve svém budoucím povolání. 
 
Sportovní činnost 2002/03:  
Přespolní běh družstev – okr. Kolo (4. místo). Okresní kolo středoškol. her v basketbale 
chlapců (2. místo). Okr. Kole středošk. Her ve florbalu dívek (2. místo). Turnaj o putovní 
pohár SOU v halové kopané (1. a 2. místo), dívek (2. místo). Okr. kolo v silovém víceboji 
chlapců (3. místo). 
 
Soutěže odb. dovedností – číšník, servírka, cukrář Turnov, číšník servírka – Brněnský vánoční 
pohár, kuchař-číšník Běh barmanů, cukrář – Český cukrář roku 2002, tesař Učeň tesař 2003, 
instalatér Regionální soutěž učňů, cukrář výroba Gastro Hradec Králové 2003, instalatér 
Krajské kolo soutěže (i na nich pěkné umístění). 
 
Junák – středisko Hraničář 
 
 Z činnosti Junáka – středisko Hraničář Trutnov v roce 2003. 
V tomto roce bylo v organizaci registrováno 107 platících členů, z toho 15 činovníků. Celkem 
bylo organizováno 7 oddílů: jeden oddíl smíšený, 2. oddíl chlapecký, 3. oddíl chlapecký,  
1.oddíl dívčí, 2. oddíl dívčí, oddíl reverů – rangers oddíl oldskautů. 
 
 V roce 2003 uskutečnily oddíly kromě pravidelné klubové činnosti tři letní tábory  
za účasti 118 dětí, z toho 14 nečlenů Junáka. Kromě stálých letních táborů uskutečnil  
1. smíšený oddíl putovní tábor – přechod Nízkých Tater od Telgártu po Liptovský  



Sv. Mikuláš, kterého se zúčastnilo deset členů. Jako pomoc pro nadaci Most k životu byly 
postaveny stany na Špince. Tak byl umožněn maminkám s malými dětmi v přírodě. 
 Činnost oddílů se dále zaměřila ve krátkodobé dvou až třídenní víkendové akce 
v přírodě, kterých se v roce 2003 uskutečnilo 10 a již tradičně víkendové pobyty  
ve skautském středisku „Hájenka“ v Novém Rokytníku. 
 Všem trutnovským dětem byla nabídnuta účast na dalších akcích organizovaných 
Junákem (15 celkem), např. Jiráskova stezka, Nové Město n. Metují, Stachelberg, výprava  
na běžkách, orientační závod – hon na lišku, turnaj v pexesu, malování kraslic a zdobení 
perníčků, ekologický den, Drakiáda aj. 
 Ze skautských soutěží se v okresním kole Svojsíkova závodu zúčastnila hlídka děvčat 
1.smíšeného oddílu (1. místo), v krajském kole 3. místo. Hlídka skautů 2.oddílu se umístila 
v okr. kole na 3. místě. 
 Finanční starosti trvají – v roce 2003 neposkytly místní podniky příspěvky na činnost 
a také ústředí Junáka omezilo svou podporu na minimum. Pouze město Trutnov poskytlo 
10.000 Kč. 
 
Skautská výstava 
 

     
 
 O skautské výstavě v budově MěÚ referuje v říjnu v Krkonošských novinách jejich 
šéfredaktor Cajthaml. 
 Skautská výstava ukazuje historii a současnost skautingu. Expozici tvoří dokumenty, 
fotografie, skautské publikace, rukodělné výrobky a řada dalších předmětů. Na stěnách 
nechybí tradiční uniforma – klobouk, košile a kalhoty. Zelenohnědý stejnokroj je už téměř  
sto let symbolem skautského hnutí. 
 V expozici visí také Český betlém tepaný do kůže od Zdeňky Vaněčkové z Hradce 
Králové. Jedinečný exemplář je světovým unikátem a je zapsán také do Quinnesovy knihy 
rekordů. Zapůjčili jej ochotně hradečtí skauti. 
 Skauti naposledy v Trutnově vystavovali ve zvláštní expozici v roce 1970. 
Obohacením jsou promítané filmy trutnovských skautů z jejich činnosti. 
 Počátek skautingu v Čechách se datuje rokem 1911. „Málokdo ví, že skauting vlastně 
vychází z knih Jana Ámose Komenského,“ tvrdí Karel Macháček, přezdívaný Marabu. 
V Trutnově působili skauti od roku 1948, kdy se o zrušení postaral komunistický režim. 
Tehdy měla organizace přes 300 členů. Po dvaceti letech byla na dva roky činnost obnovena, 
ale brzy znovu zakázána. Znovu se skauti začali scházet v roce 1990. Dnes mají asi  
12 aktivních členů. 
 Skauti jsou podle Macháčka pokrokoví v každé době. Na počátku minulého století už 
využívali fotografování, dnes jsou to počítače aj. Ukazuje to i výstava „Skauting postihoval 



všechny obory lidského dění. Není to jen láska k přírodě, je v tom i pohyb, komunikace mezi 
lidmi a řada dalších činností,“ uvádí Macháček o současném skautském hnutí. 
 
Pedagogicko-psychologická poradna 
 
 Pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově je státním školským zařízením – 
podle zákonných norem z roku 1980. Nové úpravy poradenské činnosti se tvoří již několik let. 
 Koncem roku 2003 měla PPP 9 pracovníků (v přepočtu 8). Zvýšil se podíl odb. 
pracovníků na 6,6 – posílil tým psychologů. Byl snížen úvazek techn. administrativního 
pracovníka. Zkvalitnění odb. týmu dosaženo přijetím perspektivního pracovníka a podporou 
studia stávajících pracovníků při rozšiřování kvalifikace. Problém počtu odb. pracovníků  
však zůstává – pro rok 2004 příslib navýšení počtu o jeden úvazek. 
 Výsledky poradenské práce: 1) v kontaktu se školami (rozrostly se osobní kontakty 
s učiteli – společné setkávání učitelů, výchovných poradců škol, rodičů a pracovníků PPP. 
Úspěšně proběhly každoroční průběžné kontroly žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
s návaznými konzultacemi s pracovníky škol). 
2) ve spolupráci s výchovnými poradci a nápravce poruch učení ( v roce 203 čtyři setkání 
vých. poradců ZŠ a SŠ, se ZŠ řešeny otázky výkaznictví žáků se spec. vzdělávacími 
potřebami, řešení konkrétních postupů ve výuce studentů a učňů s poruchami učení. Prac. 
seminářů pro nápravu poruch učení bylo pět. 
3) v oblasti dalšího vzdělávání pg. pracovníků  (získána akreditace programu Kurz  
pro nápravu specifických vývojových poruch učení a chování, nově zpracován program Práce 
s dětmi se specifickými poruchami učení a chování na 2. st. ZŠ, akreditován byl i Kurz 
prevence v oblasti sociálně patolog. jevů  pro všechny pg. pracovníky). 
4) v oblasti poskytování reedukační péče (nabídka přímo v poradně střediska pro děti, jimž 
potřebnou péči nezajistí kmenová škola, po celý rok probíhal Kurz rozvoje grafomotorických 
dovedností pro budoucí školáky, provedeno propojení reedukačních lekcí s terapií FFG – 
biofeedbachu.) 
5) v oblasti rozšíření rejstříku diagnostických nástupů (posílením rozpočtu přímých výdajů  
na vzdělávání doplněno vybavení poradny o nové testy pro psychologickou i speciálně  
pg. diagnostiku  a o pomůcky pro reedukaci SPU). 
 
 Ve dnech 26.-29.5. proběhla v zařízení komplexní inspekce, poprvé za stávající 
ředitelky PaedDr. Zuzany Šmídové. Inspekční zpráva shrnuje hodnocení práce poradny  
za uplynulá léta jako velmi dobré až vynikající, pouze personální podmínky činnosti PPP 
hodnoceny jako průměrné pro neuspokojivý stav počtu odb. pracovníků vzhledem k počtu 
potenciálních klientů spádové oblasti PPP. 
 Uplynulý rok byl úspěšný – v prioritních oblastech (rozvoj přímé spolupráce  
se školami) dosaženo cíle. Toto konstatování je povzbuzením do další práce na zlepšování  
a rozvíjení všech standardních i nadstandardních složek činnosti PPP. 
 
 



10. Zdravotnictví. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Z rozboru hospodaření Oblastní nemocnice Trutnov za rok 2003. 
Počet hospitalizovaných 12 201, počet ošetřovacích dnů 83 786, průměrná ošetřovací doba 
6,87. Počet zaměstnanců 653, z toho lékařů 80, průměrná mzda 16 333 Kč. 
 Z investičního fondu bylo čerpáno 168 759 tis. Kč. Z toho stavební investice činily 
148 934 tis. Kč, Strojní investice 15 074 tis. Kč, projektová dokumentace 3 245 tis. Kč, na 
opravy a udržování 1 131 tis. Kč. 
 Finanční prostředky ze státního rozpočtu na akci „Nemocnice Trutnov – chirurgie a 
centrální operační sály“ byly k 31.12.2003 vyčerpány ve výši 147 612 tis. Akce byla 
ukončena. 
 Strojové investice nad 100 tis. Kč: angiografické zařízení pro oftalmologii 1 198 tis., 
počítačový tomograf 10 640 tis., PKK videokolonoskop 1 588 tis. Kč. 
 Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán zejména na příspěvek na rekreace a 
zájezdy, kulturu a tělovýchovu (892 tis.), závodní stravování (860 tis.), na zlepšení prac. 
Prostředí (511 tis.), na nákup vitaminových přípravků (382 tis.). 
 
 Přepočtený počet pracovníků k 31.12.2003: 
Lékaři 80,17 (počet) 12,28 (z celkového počtu). Farmaceuti 1,00  0,15%. Jiní odb. pracovníci 
VŠ 6,00  0,92%. Jiní odb. pracovníci SŠ 3,00  0,46%. SZP 335,91  51,46%. NZP 5,84  0,89%. 
PZP 27,29  4,18%- THP 46,19  7,08%. Dělníci a provozní zaměstnanci 147,40  22,58%. 
Celkem 652,80  100%. 
 Oproti stavu k 31.12.2002 došlo k nárůstu přepočteného počtu pracovníků o 1,45.  
Od dubna došlo k nárůstu počtu pracovníků v souvislosti se zprovozněním nových centrálních 
operačních sálů a centrální sterilizace. 
 
 Struktura zaměstnanců podle věku: 
Do 20 let 3, 20-30 let 120, 30-40 let 159, 40-50 let 157, 50-60 let 202, nad 60 let 41. 
 
 Průměrná mzda v roce 2003 vzrostla oproti roku 2002 o 6,85%. Oproti roku 2001 o 
25,09%. Oproti roku 2000 o 43,36%. Oproti roku 1999 o 48,06% a oproti roku 1998 o 
59,05%. 
 
 Rozpis skutečnosti výkonových a nákladových položek v roce 2003: výkony celkem 
313 402 tis. Kč, náklady celkem 309 930 tis. Kč (spotř. materiál 97 511 tis., osobní náklady 
178 657 tis. aj.) 
 V roce 2003 skončilo hospodaření Oblastní nemocnice Trutnov ziskem 3 472 000 Kč. 
 
 Pro ON Trutnov je rozhodující spolupráce s následujícími zdravotními pojišťovnami 
podle objemu tržeb za rok 2003: VZP ČR, ZP Ministerstva vnitra, Česká národní zdravotní 
pojišťovna, Oborová ZP, ZP Škoda Mladá Boleslav, Vojenská ZP. 
 Těžko vymahatelné pohledávky: ošetření cizinců 172 tis. Kč. Sevac, a.s., dodávky 
plazmy z plné krve 444 tis. Kč. 
 
 Na interním oddělení pracovalo 83,58 přepočt. pracovníka. Hospodářský výsledek 
2 633 tis. Kč. Počet hospitalizovaných pacientů 2 781. Průměrná ošetřovací doba 7,80 dne. 
 Na chirurgickém odd. pracovalo 70,70 př. pracovníka. Hospod. výsledek je  



–3 722 Kč. Počet hospital. pacientů klesl o 299 na 1 794, prům. ošetř. doba je 6,51 dne. 
K poklesu pacientů došlo, protože od 1.4. byly hospitalizovány děti na dětském odd. místo  
na dětské chirurgii. 
 Na dětském oddělení pracovalo 36,18 př. pracovníka. Hospod. výsledek je –1 015 tis. 
Kč. Počet hospitaliz. pacientů vzrostl na 1 485 (nárůst o 147), prům. ošetř. doba byla 4,16 
dne. 
 Na gynekologicko-porodnickém oddělení pracovalo 53,85 př. pr.,  hospod. výsledek je 
1 992 tis. Kč. Počet hospitaliz. pacientek zůstal na úrovni roku 2002 a dosáhl výše 2 183 
pacientek. Průměrná ošetř. doba byla 5,56 dne. 
 Na neurologickém oddělení pracovalo 23,75 př. pracovníka. Hospod. výsledek je 
1 003 tis. Kč. Počet hospitalizovaných 991, průměrná ošetř. doba byla 7,72 dne. 
 Na oddělení ARO pracovalo 29,78 př. pracovníka. Hospod. výsledek je 1 380 tis. Kč. 
Počet hospitaliz. pacientů poklesl na 65, prům. ošetř. doba byla 19,20 dne. 
 Na onkologickém oddělení pracovalo 25,42 př. pracovníka. Hospod. výsledek je  
2 104 tis. Kč. Počet hospitalizovaných zůstal na úrovni roku 2002, dosáhl výše 743. Průměrná 
ošetřovací doba vzrostla na 10,65 dne. 
 Na plicním oddělení pracovalo 16,63 př. pracovníka. Hospod. výsledek je –179 tis. 
Kč. Počet hospitaliz. pacientů 470, prům. ošetř. doba 10,81 dne. 
 Na ortopedickém oddělení pracovalo 17,47 př. pracovníka. Hospodářský výsledek  
-1 528 tis. Kč. Počet hospitalizovaných vzrostl na 644 (nárůst o 106 pacientů). Průměrná 
ošetř. doba poklesla na 6,63 dne. 
 Na oddělení ORL pracovalo 4,13 př. pracovníka. Hospodářský výsledek -992 tis. Kč. 
Počet hospitalizovaných poklesl na 121 (pokles o 116), prům. ošetř. doba klesla na 4,98 dne. 
V roce 2003 byla uzavřena lůžka ORL oddělení a pacienti byli hospitalizováni  
na integrovaném lůžkovém odd. očního a ORL oddělení. 
 Na očním oddělení pracovalo 9,52 př. pracovníka. Hospodářský výsledek je  
-539 tis. Kč. Počet hospitalizovaných poklesl oproti roku 2002 na 208, průměrná ošetř. doba 
se snížila na 4,30 dne. 
 Na dialyzačním oddělení pracovalo 14,63 přepočteného pracovníka. Hospod. výsledek 
je 9 439 tis. Kč. 
 
 Komplement: Na OKB pracovalo 20,71 př. pracovníka. Hospodářský výsledek je 
9 642 tis. Kč. 
 Na oddělení RTG pracovalo 22,47 př. pracovníka. Hospodářský výsledek je  
3 242 tis. Kč. 
 Na oddělení nukleární mediciny pracovalo 10,65 př. pracovníka. Hospodářský 
výsledek je 7 044 tis. Kč. 
 Na OLMI pracovalo 26,07 př. pracovníka. Hospodářský výsledek je 14 391 tis. Kč. 
 Na rehabilitačním oddělení pracovalo 18 pracovníků. Hospodářský výsledek je  
924 tis. Kč. 
 Na THO pracovalo 28,85 přepočteného pracovníka. Hospodářský výsledek je 2 027 
tis. Kč. 
 Ostatní: 
 Na psychiatrickém oddělení pracovali 2 pracovníci. Hospodářský výsledek je  
486 tis. Kč. Na kožním oddělení pracovalo 4,50 pracovníka. Hospodářský výsledek je  
-677 tis. Kč. 
 Na centrálních operačních sálech pracovalo 8,14 přepočt. pracovníka. Náklady byly  
ve výši 4 807 tis. Kč. Na centrální stylizaci pracovalo 5,95 přep. pracovníka. Náklady činily 
2 004 tis. Kč. 
 



Nákladová střediska správní a hospodářsko technická: 
 V ústavní kuchyni pracovalo 31,33 přepočteného pracovníka. Náklady 13 144 tis. Kč, 
tržby 2 876 tis. Kč. 
 V prádelně 21,40 př. pracovníka. Náklady 5 197 tis. Kč, tržby 286 tis. Kč (za praní 
cizím odběratelům). Celkem vypráno 306.257 kg prádla, z toho 16.785 kg pro cizí.  
 Ve středisku údržba 8,96 př. pracovníka. Náklady 2 350 tis., tržby 4 tis. Kč. 
 Na středisku doprava 4,98 př. pracovníka. Náklady 2 036 tis. Kč (přeprava pacientů 
v areálu nemocnice). 
 Na středisku kotelna a spalovna 6,26 př. pracovníka. Náklady 4 681 tis., tržby  
90 tis. Kč (84 tis. Kč za spalování odpadu cizím odběratelům). 
 Na středisku ředitelství (ředitelství, výpočetní středisko, centrální sklad)  
40,55 přepočt. pracovníka. Náklady 15 721 tis. Kč, tržby 450 tis. Kč. 
 Pohledávky u zdravotních pojišťoven 46 761 tis. Kč. 
 
 3. prosince 2003 došlo k dohodě o delimitaci zaměstnanců k 1.1.2004 mezi Oblastní 
nemocnicí Trutnova a Oblastní nemocnicí Trutnov, a.s. 
 Rozhodnutím Královéhradeckého kraje byla založena akciová společnost Oblastní 
nemocnice Trutnov a.s., se sídlem v Trutnově, M. Gorkého 77. Na základě rozhodnutí 
zakladatele akc. společnosti byl stanoven rozsah předmětu podnikání. Výhradním předmětem 
činnosti a.s. je zajišťování poskytování zdravotnické péče. A.s. Oblastní nemocnice Trutnov 
jako přijímající organizace vykonává na základě rozhodnutí o registraci od 1.1.2004 činnosti 
v rozsahu původního zaměstnavatele, příspěvkové organizace Oblastní nemocnice Trutnov. 
Příspěvková organizace Oblastní nemocnice Trutnov pozbyla k 31. prosinci 2003 oprávnění 
poskytovat zdravotnické služby. 
 Mezi statutárními orgány předávající a přebírající organizace došlo k přechodu 
veškerých práv, nároků a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů zaměstnanců 
předávající příspěvkové organizace ke dni 31.12.2003 v plném rozsahu na akc. společnost 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. s účinností od 1.1.2004. 
 Nevyčerpaná dovolená na zotavenou, kterou podle dohody o delimitaci zaměstnanců 
převzala Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., představuje ve finančním vyjádření cca 2 132 tis. 
Kč. (Ředitelem ONT je MUDr. Martin Limburský.) 
 
Druhá etapa výstavby nemocnice 
 

          
 
 Druhá etapa dostavby Oblastní nemocnice v Trutnově (Generální dodavatel BAK. 
Investor Oblastní nemocnice Trutnov. Generální projektant Tektum, s.r.o., Trutnov) plynule 
navázala na I. etapu, která byla ukončena v roce 1999. V tomto roce byla zahájena 
předprojektová a projektová příprava pro již zmíněnou II. etapu. Vlastní zahájení stavebních 



prací bylo v I. čtvrtletí 2000. Stavba byla rozdělena do 25 objektů. Stěžejní byla stavba 
centrálních operačních sálů, která byla uvedena do provozu v červnu 2003. Tomuto objektu 
předcházela realizace potřebných inženýrských sítí a úprav ve stávajících budovách. 
 V květnu 2000 byla uvedena do provozu vakuová a kompresorová stanice a centrální 
zdroj mediplynů včetně zokruhování rozvodů v celém areálu nemocnice. Dála byly zahájeny 
stavební práce na objektu staré nevyužívané kotelny, kde je v současné době umístěna 
výměníková stanice uvedená do provozu v lednu 2001, truhlářská dílna zprovozněná v říjnu 
2001 a vlastní dokončení objektu s názvem provozně technický objekt – uvedení do provozu 
v srpnu 2003. Během roku 2001 byla realizována výstavba objektu nové vrátnice včetně 
zázemí a zámečnické dílny s uvedením do provozu v srpnu 2001. Pro hospodárné a plynulé 
zásobování teplem a TUV byly v jednotlivých objektech zřízeny zónové regulace s uvedením 
do provozu v lednu 2001. 
 Je důležité se však podrobně zmínit o objektu centrálních operačních sálů. Objekt má 
1. PP – centrální šatny a technické zázemí. Podzemní podlaží je propojeno dvěma 
podzemními koridory s jižním křídlem hlavní budovy a pavilonem RTG. V 1. NP je centrální 
sterilizace a v 2. NP jsou čtyři operační sály s nutným zázemím. 3. NP je propojeno střešním 
koridorem s objektem RTG, který vyúsťuje v oddělení ortopedie. Další větev koridoru spojuje 
centrální sály s objektem OKB. Z podlaží sálů je vzdušným koridorem napojena hlavní 
budova, kde byly vybudovány čtyři pokoje intermediální péče, dva dospávací pokoje  
a jednotka intenzivní péče včetně příslušenství. Práce byly dokončeny v prosinci 2003. 
V tomto měsíci byla také dokončena rekonstrukce staré vrátnice v hlavní budově. 
 V objektu OKB byl realizován komunikační blok se schodištěm a výtahem, který 
umožňuje další propojení koridoru z centrálních operačních sálů vzdušným mostem k objektu 
interny, u které byl postaven komunikační a výtahový blok, který spojuje objekt interny  
a současně umožňuje samostatný vstup do objektu pro ambulantní pacienty. Dokončení 
propojení koridorů bylo v prosinci 2003. V objektu interny v 1. NP je zřízena nová jednotka 
intenzivní péče s dokončením v prosinci 2003. 
 V jižním křídle hlavní budovy byly prováděny následující práce: vestavba výtahu  
do stávajícího schodiště, technické zázemí a propojení hlavní budovy, jižního křídla a 
centrálních operačních sálů podzemní chodbou. Při těchto pracích se vyskytly nepředvídatelné  
vícepráce z důvodu porušení stability základů a výskytu zvýšení zemní vlhkosti. V 1. NP bylo 
rekonstruováno oddělení hemodialýzy s uvedením do provozu v srpnu 2003. 
 V prosinci 2003 byl zprovozněn projekt márnice, který byl vybaven chladicími boxy.  
I v tomto měsíci byly dokončeny komunikace, chodníky včetně dobudování veřejného 
osvětlení, terénní úpravy a oplocení. 
 Novou zdravotnickou technologií byly vybaveny provozy v objektu centrálních 
operačních sálů, v hlavní budově chirurgie – pooperační pokoje a JIP. V objektu interny 
jednotka intenzivní péče a chladicí boxy v objektu márnice. 
 Dodávku zdravotnické technologie kompletně zajistila firma CHIRONAX-DIS Praha. 
 
Speciální škola při nemocnici 
 
 Speciální základní školu při nemocnici vede Mgr. Taťána Chaloupská. Celková 
kapacita školy a jejích součástí: Speciální ZŠ při nemocnici 14 žáků, 
     Speciální MŠ při nemocnici 16 žáků. 
Zřizovatelem školy, která je příspěvkovou organizací, je Královéhradecký kraj. 
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: 
Každé dítě zařazené do ZŠ se kromě výuky věnuje mimoškolní činnosti. 
Zaměření: pracovní a výtvarná výchova, práce s počítačem, příprava na přijímací pohovory, 
zapůjčování her, puzzlí, knih a časopisů, sledování videa. 



 ZŠ poskytuje výuku a psychoterapii dětem hospitalizovaným na dětském oddělení  
a na dětské chirurgii. Podle potřeby docházejí učitelky i na ORL, ortopedii, oční oddělení  
a gynekologii. 
 MŠ zajišťuje výchovnou péči o děti předškolního věku, le spolu s učitelkami ZŠ  
se stará o zájmovou činnost dětí všech věkových kategorií. V rámci akce „Internet do škol“ 
získala škola čtyři počítače. Dále získala i mobilní telefony pro kontakt s rodiči. Trvalým 
úkolem je zlepšování nemocničního prostředí – výzdoba pokojů, chodeb, čekáren, ambulancí. 
Škola zajišťuje i péči o děti hospitalizované s rodiči. Práci školy přibližuje i fotodokumentace 
a Informační leták. 
 Na škole ve šk. roce 02/03 byly 3 třídy s 29 žáky, kromě ředitelky učitelka ZŠ (75% 
úvazku), MŠ (25% úvazku) a učitelka MŠ. V uvedeném školním roce bylo zapsáno na ZŠ  
515 žáků, na MŠ 712 dětí. Mimoškolní aktivita zahrnuje celostátní výtvarné soutěže, 
mezinárodní výtvarnou soutěž, výstavu prací žáků. Dále odbornou a publikační činnost, 
spolupráci s dalšími subjekty (školy), zájmovou činnost, soutěže. (Vše dokumentuje 
záslužnou činnost této školy.) 
 
Lékařská služba první pomoci je v Oblastní nemocnici (i pro děti). V prosinci získala z kraje  
5 milionů korun jako bonus za to, že jediná hospodařila bez dluhů. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
 Po dvouměsíčním zkušebním provozu funguje od prosince středisko Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje. Svým vybavením se řadí k nejmodernějším. 
Radiové pokrytí má po celém území, přibyla mu čtyři nová pracoviště a jedno záložní 
s moderním dispečerským programem. Řídí a organizuje pohyb sanitek po celém kraji. Zatím 
na Hradecku, Náchodsku a Rychnovsku (z části). 
 Od ledna 2004 převezme naplno Rychnovsko, Jičínsko a do konce dubna i Trutnovsko 
včetně oblasti Krkonoš. Moderní satelitní systém GPS umožní sledovat a řídit pohyb sanitek 
na monitoru počítače po celém kraji. 
 Organizační struktura záchranné služby se postupně mění a bude řízena z jednoho 
centra, a to z Hradce Králové. Řízena bude krajským úřadem. 
  
OS ČČK 
 
 V roce 2003 pokračoval OS ČČK v tradičních akcích. V únoru se uskutečnilo 
doškolování učitelek zdravotnic z jedenácti základních škol a jedné zvláštní školy. 
Zastoupeny byly i mateřské školy. Měsíc duben byl ve znamení přípravy soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků – 8 družstev mladších a starších. 
 Součástí přípravy dětí na tuto soutěž bylo i studijní středisko. Pro oblast Úpicka bylo 
uspořádáno MS ČČK oblastního kolo HMZ. V tomto měsíci bylo zorganizováno i školení 
zdravotníka zotavovacích akcí v Úpici – celkem 11 účastníků. 
 V květnu se konalo setkání BDK (bezplatných dárců krve) a ocenění jednotlivých 
dárců – za 20 bezplatných odběrů krve či plazmy 60 lidí a za 40 odběrů 30 lidí. Tentokrát to 
proběhlo ve třech samosprávných obcích – Dvůr Králové, Trutnov a Vrchlabí. 
  



          
  
 Okresní kolo HMZ bylo vyvrcholením přípravy žáků ZŠ v první pomoci. Obdobná 
soutěž první pomoci pro dospělé se konala v červnu v Bernarticích. Zástupci ČČK Trutnov  
tu vybojovali první místo. 
 V měsíci červnu se konala soutěž v první pomoci pro žáky zvláštních škol už tradičně 
v Úpici. V červenci byl uspořádán LRT v Meziříčku u Jihlavy – za účasti 40 alergiků,  
40 ortopediků a 120 zdravých dětí. 
 Pobyt v Itálii pro alergiky se realizoval v srpnu – 30 dětských alergiků. V září se konal 
Evropský den první pomoci poprvé jako den světový. Tuto akci navrhl francouzský ČK. 
Proběhla na Krakonošově náměstí Trutnov. 
 Velmi dobrou vydařenou akcí bylo setkání členů z MS na chatě U maminky v Babí 
v říjnu – ochutnávka moravských vín, přátelská atmosféra. 
 V listopadu proběhlo obdobné hodnocení BDK jako v květnu – 60 stříbrných  
a 30 zlatých dárců krve. 
 V prosinci si připomíná ČK jako Den boje proti AIDS. Tradiční akcí je setkání  
pod vánočním stromem. 
 Po celý rok pokračovala ve své činnosti Akademie třetího věku a Klubu dárců krve. 
V roce 2003 162 bronzových, 141 stříbrných a 95 zlatých. 
 Ošacovací středisko mělo celoroční provoz. Doplňováno bylo z jednotlivých MS ČČK 
– nejaktivněji probíhal sběr ošacení ve Dvoře Králové. 
 
 Předsedou oblastní výkonné rady ČČK je MUDr. Petr Audy, oblastní dozorčí rady 
Jaroslav Baudyš. Zasedání VS, OVR a ODR 25.3. bylo přítomno 19 – OVR sedmkrát, ODR 
čtyřikrát. Členem Shromáždění delegátů ČČK je Věra Hájková. Ředitelem Úřadu oblastního 
spolku ČČK je Ing. Ivo Trpkovič. 
 Členská základna čítá 1 122 osob (z toho v produktivním věku 135, důchodců 987, 
dobrovolníků 58). Počet registrovaných místních skupin 17 – aktivních je 15. 
 Domácí ošetřovatelská péče ČČK „Alice“ je vedená Hanou Kyselovou. Má 23 
zaměstnanců (9 sester na plný, 14 na částečný úvazek). Za měsíc průměrně 76 klientů. 
„Alice“ zajišťuje i sociální služby. 
 Oblastní skupina Mládeže ČČK zaměřuje svou činnost na práci s dětmi, na spolupráci 
s ústavy soc. péče i na veřejnost (ples, tábor). Má 68 členů, z toho 20 aktivních (54 ve věku 
15-18 let, 14 ve věku 18-26 let). 
 Besedy o AIDS byly uskutečněny dvě. Výuka první pomoci dětí a mládeže: počet 
vyškolených učitelek zdravotnic ZŠ 11, z toho nově 5. Okresního kola soutěže HMZ  
se zúčastnilo 8 hlídek MZ I. stupně a 8 hlídek MZ II. stupně. 
 Zdravotnická činnost: Počet osob vyškolených v základní normě zdrav. znalostí 3, 
v normě zdravotníka zotavovacích akcí 8. Počet dobrovolných sester ČČK 120. Výuka 
zdravotnické přípravy v 35 autoškolách. Měření krevního tlaku – měsíčně 25. Zdravotně 



výchovné akce: 15 přednášek, praktické ukázky. Služby první pomoci při 15 akcích (fotbal, 
volejbal, cyklistika, Sokol). Počet ošetřených 39. Počet odsloužených hodin 487. Počet 
zdravotníků ve službách 33. Klub dárců krve má 35 členů. Počet dobrovolných pečovatelek 
ČČK 5. Akce pro staré a invalidní občany 5 (125 osob). Akce organizované MS ČČK 184. 
 Sociální výpomoc ohroženým skupinám obyvatelstva: byla poskytnuta třem rodinám 
se 3 a více dětmi, pěti starým osamělým a nemocným lidem, deseti bezdomovcům. Ošacovací 
středisko pomohlo cca 5 000 osobám, z toho 125 sociálních případů doporučených  
soc. referáty MěÚ a OkÚ. 
 Humanitární jednotky ČČK: Krizový štáb 3 členové. Humanitární jednotka 36. 
Zdravotničtí instruktoři 11. 
 
Transfuzní a hematologické odd. nemocnice 
 
 Na Transfuzním a hematologickém oddělení SObN Trutnov pracovali v roce 2003  
4 lékaři,  VŠ nelékař, 10 zdravotních laborantek a 9 zdravotních sester. Odběry  
na rádcovském úseku byly denně – celkem bylo provedeno 5 368 běžných odběrů,  
2 622 plazmaferu, 104 odběrů pro autotransfuze, 24 léčebných odběrů. Všechny odběry 
bezpříspěvkové. 
 K 31.12. bylo v registru oddělení 2 887 aktivních dárců, z toho nových 260. Plazmy 
z uvedených odběrů bylo k přímému klinickému použití vydáno 102 l, ke farmaceutickému 
zpracování předáno 3 103 l. Oddělení vede primářka Dr. Alena Kvardová. 
 
Jesle 
 
 V městských jeslích bylo v roce 2003 přijato 46 dětí – celkový počet ošetřovacích dnů 
byl 6 762. I v letošním roce docházely do zařízení žákyně SZŠ Trutnov. Při praxi se jich tady 
vystřídalo 63. 
 Modernizace posledního hygienického zařízení na III. oddělení byla dokončena. 
Z bývalé zasedací místnosti byla zřízena relaxační místnost pro děti. Tady je umístěn dětmi 
hodně oblíbený kuličkový bazén, skákací a rehabilitační balóny. 
 Podle zákona přijímaly jesle i děti pouze na pět dní. Vystřídalo se jich tu 27. Poptávka 
však byla větší; převyšovala z kapacitních důvodů možnosti všem zájemcům vyhovět. 
Vedoucí jeslí je J. Andělová., ředitelka. 
 
Stacionář Kryblice 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická 423 prošel v roce 2003 
velkou změnou. D 1. dubna byl sloučen s bývalým denním stacionářem Ústavu sociální péče 
ve 3. patře Střední podnikatelské školy v Trutnově, Polská. O sloučení rozhodla RM.  
Na Kryblici jsou děti předškolního a péče o ně je stejná jako v předchozích letech. Pečují o ně 
zdravotní sestry, fyzioterapeutka, učitelky MŠ a provozní pracovnice. Kapacita zařízení  
pro 50 dětí byla naplněna. 
 Do školy odešlo méně dětí než obvykle – jen 8. Postižení dětí je různé od lehčích 
alergií, kožních potíží po astma, epilepsii až po prodělanou dětskou mozkovou obrnu. 
K holčičce postižené tělesně i mentálně byl od října přijat chlapec vykonávající civilní službu 
– velmi se to osvědčilo. 
 V oblasti hospodaření byl výrazným přínosem sponzorský dar od pořadatelů 
hudebního festivalu Open Air Music Trutnov – umožnil zakoupení nových koberců  
do dětských cvičeben. 



Stacionář Polská  
 
 V Polské ulici – druhé pracoviště – jsou klienti od 18 let pobírající invalidní důchody 
s mentálním i tělesným postižením. Mentální je takové, že jim znemožňuje zařazení  
do pracovního procesu – rodiče je mají doma. Aby mohli pracovat (rodiče), vodí chovance  
do stacionáře od 7 do 15 hodin. Starají se o ně dva vychovatelé. Jejich denní program je 
obdobný jako ve školce. Dopoledne dělají drobnou práci – šroubování pro ZPA, Varia, 
zpívají, malují, chodí na procházky, výlety, na zábavy, na sportovní akce pořádané ústavy 
sociální péče. V létě byli na 10 dní v Chorvatsku. Fyzioterapeutka s nimi cvičí individuálně  
i ve skupině, každý čtvrtek je plavání. Na podzim se začalo s jízdou na koních. 
 
 Materiální vybavení stacionáře na Polské se zlepšilo zakoupením vysavače, 
mikrovlnné trouby, varné konvice. Vybudován byl sprchový kout. 
 Ředitelka Bezděková se zpočátku sloučení stacionářů obávala – zvyklá na malé děti, 
nyní i dospělci s dětskou dušičkou. Ukázalo se však, že spojení je možné – zdařilá společná 
vánoční besídka. 
 
 Stacionář na Polské s vychovateli Jaroslavem Peterou a Naděždou Cernigovou  
vykázal v roce 2003 řadu zajímavých akcí – stolní tenis v Novém Bydžově (9.4.), velikonoční 
zábava ve Dvoře Králové (15.4.), malování „s Pepou“ (23.4.), výlet do Horního Maršova 
(25.4.), rekondiční pobyt u moře v Chorvatsku (4.-15.6.), výstava květin v HSM (22.8.), 
rehabilitační cvičení a plavání týdně, zábavné odpoledne v Markoušovicích (5.9.), výlet  
do Mostku (1.10.), Václavská pouť v Praze (6.10.), výlet do Ratibořic – návštěva stacionáře 
v Novém Městě (29.10.), taneční zábava ve Dvoře Králové (11.11.), výstava vláčků (2.12.), 
Mikulášská zábava (5.12.) ve spolupráci se školkou, Mikulášská zábava v Novém Městě n.M. 
(11.12.), vánoční posezení ve stacionáři s rodiči a sponzory (17.12.). Účast na Velké ceně 
Trutnova – plavání (11.10.). 
 Průběžně v roce: koupaliště, kuželky Poříčí, šest brigád v areálu firmy Dohnálek, 
Mladé Buky, spolupráce s firmou Varia – montování průchodek z plastu, s firmou ZPA – 
montáž svorek. 
 
Farní charita 
 
 Farní charita, středisko ošetřovatelské služby, vykázalo v roce 2003 následující údaje: 
Mělo 15 pracovníků (vrchní sestra Marcela Hrubá) – pr. Úvazky 11,30. Počet klientů 371  
(1 ve věku do 19, 52 ve věku 20-64, nad 65 let 318). Schopní sebeobsluhy 9, částečně závislí 
315, závislí na cizí pomoci 47, počet návštěv 21 611. 
 Nově zavedená péče u klientů 175, 26 v hospic. péči, průměrný počet klientů  
na 1 SZP 35,76. Počet klientů s CNP 50, s SM 3, s DN 99, s CA 15, s berc. vředy 29. 
 Středisko pečovatelské služby v roce 2003 vykázalo: 9 pracovníků (fyz. stav), 
v přepočtu  5,43. Počet klientů 9 (2 ve věku 20-64 let, nad 65 let 7). Nově zavedená péče  
u 1 klienta. Průměrný počet na 1 NZP, PZP, peč. 4,6530. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, oblastní středisko Trutnov. 
 Statistika Zdravotnické záchranné služby okresu Trutnov za rok 2003: 
 V celém okrese Trutnov bylo v roce 2003 uskutečněno 3 041 výjezdů, podíl 
jednotlivých středisek (Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí) na primárních  
a sekundárních transportech na vyšší odborná pracoviště činil: 



Trutnov primárních  885, sekundárních 163 
Vrchlabí primárních 868, sekundárních 48 
Dvůr Králové n.L. primárních 1 041, sekundárních 36. 
Okresní středisko Zdravotnické záchranné služby: primárních 2 794, sekundárních 247. 
 Údaje ze spádové oblasti Trutnov: Z 885 primárních zákazů (ošetření na místě 
příhody) bylo důvodem k výjezdu 296 kardiovaskulárních příhod, 84 bezvědomí,  
111 epilepsií a jiných křečových stavů, 58 astmatických záchvatů a jiných dechových potíží. 
Ošetřeno bylo 181 úrazů, 33 případů otrav a intoxikací, 26 pokusů nedokonané či dokonané 
sebevraždy. Spolu s Hasičským záchranným sborem vyjela Rychlá záchranná pomoc  
k 66 dopravním nehodám. 
 Z celkového počtu ošetřených pacientů bylo 169 dětí. Posádky vozů Rychlé lékařské 
pomoci zahájily třicetsedmkrát kardiopulmonální resuscitaci, která v 19 případech skončila 
úspěšně. 
 Převozů na vyšší odborná pracoviště bylo uskutečněno v celém okrese 247. 
 Momentálně disponuje záchranná služba celého okresu Trutnov čtyřmi vozy 
Volkswagen a třemi vozy Mercedes v terénní úpravě Iglhaut. 
 Nepřetržitý provoz záchranné služby v celém okrese pak zajišťuje pouze pět 
kmenových lékařů, 36 lékařů externích, 5 dispečerek, 13 středních zdravotnických pracovníků 
a 12 řidičů – záchranářů. Ředitelem ZZS KHK, oblast Trutnov, je MUDr. Zdeněk Tichý. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna, Trutnov, měla k 31. prosinci 2003 65.200 pojištěnců 
– 53,9% z celkového počtu na okrese (loni 66.168 – 54,8%). 
 Další pojišťovny: Škoda Mladá Boleslav 16.450 – 13,6% (loni 16 313 – 13,54%). 
Česká národní zdravotní pojišťovna 12.524 – 10,37% (12 336 – 10,24%). Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra 16.284 – 13,40% (15.658 – 13%). Vojenská zdravotní 
pojišťovna 5.362 – 4,45% (5.544 – 4,60%). Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank 
a pojišťoven 4.900 – 3,05% (4 595 . 3,80%). 
 VZP v Trutnově měla v roce 2003 51 pracovníků a zaměstnávala dva revizní lékaře. 
 Smlouvy měla s 238 lékaři (z toho obvodní lékaři pro dospělé 54, obvodní lékaři  
pro děti 26, stomatologové 70). Na jednoho obvodního lékaře pro dospělé připadá průměrně 
1 500 – 2 000 pacientů. 
 Smlouvu má VZP v Trutnově uzavřenou s Oblastní nemocnicí Trutnov, s Městskou 
nemocnicí ve Dvoře Králové, se soukromou nemocnicí ve Vrchlabí a s Městskou nemocnicí 
v Žacléři. 
 V roce 2003 proplatila VZP 640,7 milionů Kč. Od pojištěnců vybrala 517 milionů 
(loni 508), měsíčně průměrně 43 milionů (loni 42). Rozdíl se vyrovnává z ústředí 
(Ministerstvo financí) – za děti, důchodce a ženy na mateřské dovolené). 
 Pohledávka na nedoplatky činí 76 milionů – bez penále (65 loni). VZP hradí mimo 
jiné všem pojištěncům zdravotní plavání týdně po celý provozní rok ZL v hodnotě asi  
120.000 Kč. Léčebné pobyty jsou hrazeny z centra. 
 
 Středisko domácí ošetřovatelské péče ČČK Alice pečovalo v roce 2003 o 562 klientů. 
Jaké bylo jejich věkové složení? Do 19 let 1, od 20 do 64 let 80, od 65 let a starších 481. 
Z tohoto počtu bylo 21 klientů imobilních. 
 Počet návštěv byl celkem 29 820. Středisko domácí ošetřovatelské péče provádí 
i pečovatelskou službu souběžně s ošetřovatelskou péčí. Tím vhodně doplňuje pečovatelskou 
službu Trutnova. 
 



Farní charita 
 
 Charitní ošetřovatelská služba (Farní charita se sídlem v Říční ulici) poskytuje svými 
kvalifikovanými zdravotními sestrami v bytech  pacientů odborné ošetřovatelské výkony, plně 
hrazené zdravotní pojišťovnou. 
 Jsou to: základní i speciální ošetřovatelské péče, prevence a léčba proleženin, převazy, 
včetně převazů bércových vředů, aplikace injekcí včetně inzulínu, odběry krve a jiného 
biologického materiálu, vyšetření glykémie (krevního cukru), měření krevního tlaku, 
pohybová, případně rehabilitační léčba, cílená kontrola stavu pacienta. 
 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. 
 
 Farní charita působí v Trutnově od roku 1992. Má průměrně 18 pracovníků, 
pečovatelskou službu provádějí 4. Klienty mají v rozsáhlém území od Pece pod Sněžkou, 
Rtyně v Podkrkonoší až po Dvůr Králové. 
 Charitní ošetřovatelskou službu doporučí většinou obvodní lékař. Jsou na ni kladeny 
podobné požadavky jako na sestry v nemocnici. Musí být mnohdy víc samostatné. Jejich práci 
řídí vrchní sestra Marcela Hrubá. Ředitelem Charity je Jiří Špelda. 
 
 



11. Tělovýchova. Sport 
 
Atleti 
 
 Novoroční vrhařský trojboj spojený netradičně s během u ZŠ R. Frimla připravili atleti  
Lokomotivy Trutnov. 
 
Basketbal 
 
 Neúspěšně vstoupily k úvodnímu prvoligovému utkání v novém roce basketbalistky 
BK VČE Loko Trutnov SSŽ v Praze. S USK Praha prohrály 69:57. 
 Ve čtvrtfinálovém utkání Českého poháru porazily v Praze Slovanku 95:45 (neděle 
12.1.). Den předtím podlehly v domácím prostředí mistrovskému Brnu 61:105. Sportovní hala 
byla zcela zaplněna, i když každý mohl prohru předpovídat. 
 
Hokej 
 
 Boj o záchranu v I. krajské lize čeká hokejisty Trutnova – je na sestup. 
 
Horská kola 
 
 Výraznou posilu získal trutnovský cyklistický tým CCC Vella Apache – pětinásobnou 
mistryni Slovenska na horských kolech Janku Štefkovou. 
 
Kopaná 
 
 Vítězem Krkonošské ligy neregistrovaných hráčů v kopané se stala v 39. ročníku Stará 
garda Trutnov. 
 Prvenství v halovém turnaji Fato Cup v Hradci Králové 11.1. získali fotbalisté 
Trutnova. 
 
Cyklokros 
 
 Mistrovství ČR dospělých v cyklokrosu potvrdilo zařazení Jaroslava Kulhavého 
z Trutnovské CCC Vella Apache Team nominaci v národním týmu juniorů. 
 
Florbal 
 
 Přední postavení na druholigovém turnaji v Praze drží trutnovské florbalistky. 
 
Hokej 
 
 Cenné body v tabulce skupiny o záchranu získali trutnovští hokejisté vítězstvím  
nad Kutnou Horou 4:3 19. ledna. Prohráli však s Třebechovicemi 2:1. 
 
Stolní tenis 
 
 V divizní soutěži stolního tenisu jsou ženy Trutnova koncem ledna na 1. místě. 



 
Box 
 
 Porážku 10:8 připravili nečekaně pražskému oddílu SKP trutnovští boxeři (doma). 
 
Fotbal 
 
 V jubilejním X. ročníku halového turnaje Krakonoš Cup zvítězil  FK Trutnov. 
 
Karate 
 
 Na mistrovství ČR v Ústí n.L. získal Sportovní klub Karate Trutnov koncem ledna  
5 medailí – z toho 2 zlaté. Klub má 110 členů. 
 
Curling 
 

     
 
 V Poháru talentované mládeže v curlingu na ZS patřili trutnovští junioři mezi nejlepší 
(koncem ledna). 
 
Basketbal 
 
 Výborný výkon odvedly ligové basketbalistky BK VČE Loko Trutnov SSŽ 1. února. 
V prvním střetnutí nástavbové části porazily USK Praha v Trutnově 71:66. 
 
Ricochet 
 
 Díky ricochetovému klubu RC Trutnov patří město k jednomu z největších center 
tohoto sportu v ČR. Jen loni se tu uskutečnilo 15 turnajů. I letos má být každý měsíc. 
 
Hokej 
 
 Na ZS se uskutečnil 7.2. druhý ročník Memoriálu Gustava Hillebranda hokejových 
přípravek. Ve skupině A se Trutnov umístil na 3., ve skupině B na 2. místě. 
 
 
 



Stolní tenis 
 
 Již pátou sezónu usilují stolní tenistky Loko Trutnov o postup do II. ligy. 
 
Hokej 
 
 Porážkou od Hlinska si domácí hokejisté zkomplikovali cestu k záchraně v ligové 
soutěži (3:2). Po 9. únoru jsou na předposledním místě ve skupině o udržení. 
 
Basketbal 
 
 Vítězství nad Strakonicemi 90:82 u nich zaručil trutnovským basketbalistkám jistotu 
třetího místa pro play off. 
 
Řeckořímský zápas 
 
 Při mistrovství ČR kadetů v zápase řeckořímském vybojoval bronz v Ostravě Jiří 
Janoušek ve váhové kategorii 100 kilogramů (9.2.). 
 
Běh na lyžích 
 
 Na republikových závodech v běhu na lyžích v Jablonci nad Nisou vyhrál Olfin Car 
Vella Trutnov soutěž klubů. 
 
Hokej 
 
 V zápase s Novou Pakou trutnovští hokejisté v boji o záchranu v krajské hokejové lize 
totálně zklamali – prohráli 6:2. 
 
Triatlon 
 
 V závodě mistrovství světa v zimním triatlonu v kategorii juniorů obsadil St. Groh 
výborné 5. místo (je členem CCC Vella Apache) – v polovině února. 
 
Basketbal 
 
 První prohru v nástavbové části basketbalu utrpěly trutnovské ženy v hale ZŠ 
Komenského 93:52. Je zatím na 3. místě tabulky. 
 
Spinink 
 
 Spinink, nejmodernější forma cvičení na pevném kole, přináší výbornou fyzickou 
zátěž a maximální spalování kalorií. Speed club Spinink je ve sportovním centru Amos 
v areálu ZŠ Komenského. (Zvyšování kondice za zvuků hudby.) 
 
 
 
 



Hokej 
 
 Dlouhá šňůra proher poslala Trutnov na dno tabulky, na 16. místo. Je škoda, že 
mužstvo z druhého největšího města v kraji spadlo do nižší soutěže – sestup z I. krajské 
hokejové ligy. „Hlavní příčiny neúspěchu jsou jasné. Bez pořádné letní přípravy se tato soutěž 
hrát nedá. Přístup hráčů k přípravě nebyl na takové úrovni, jak by bylo třeba. Bruslařsky  
a silově jsme byli nejslabší z celé soutěže. A z toho pramenily další chyby, které jsme 
produkovali,“ poznamenal k tomu trenér trutnovského  celku Jaroslav Minařík. 
 
Curling 
 
 Dvacet týmů soupeřilo na 6. ročníku Velké ceny Trutnova v curlingu ve dnech  
1.a 2. března na zimním stadionu. Letos je poprvé mezinárodní s účastníky týnů z Polska  
a Slovenska. 
 Curlingová klání začala již v pátek před hlavním turnajem – celé dopoledne bylo 
vyhrazeno žákům ZŠ a SŠ. Vítězem odpoledního úvodního ročníku Juniorského curlingového 
poháru se stalo družstvo Bubáků skipa D. Nývlta. Nejúspěšnější ze všech utkání byl pražský 
tým Kolibris I. Z domácích skončili junioři na 6. místě, Nejlepším individuálním curlerem byl 
vozíčkář z OA v Janských Lázních Petr Stiller. Pro ně uspořádali organizátoři turnaj. 
 
Florbal 
 
 Trutnovské florbalistky jsou před posledním dvojzápasem na 1. místě druhé ligy. Mají 
šanci postoupit do první. 
 
Lyžování 
 
 Lyžařské závody v obřím slalomu o Velkou cenu Trutnova připravily Loko Trutnov  
a Slovan Pec 1. a 2. března. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalisté Trutnova si v přípravných zápasech 14 dní před divizním startem nevedou. 
Prohráli 3:2 i s hradeckým dorostem A. 
 
Basketbal 
 
 6. kolo nadstavby nejvyšší soutěže basketbalistek uzavřel BK VČE Loko Trutnov SSŽ 
5.3. vítězstvím nad Strakonicemi 84:60. Jsou třetí. 
 Po více než deseti letech působení u trutnovského basketbalového týmu žen ukončil 
svou trenérskou činnost osmapadesátiletý Jan Jahelka. Úspěšný byl – postup do nejvyšší 
soutěže, tři bronzové medaile. 
 
Hokej 
 
 O dvojici pro 1. kolo play off 22.3. bylo už rozhodnuto – Trutnov se utká se Spartou. 
Turnaj hokejových hráčů nad 35 let, Memoriál dlouholetého rozhodčího Josefa Bučila 
v Trutnově 8.3. vyhráli hokejisté Nového Města. 
 



Běh na lyžích 
 
 Stošedesátšest pětičlenných hlídek mužů se utkalo v běhu na lyžích na krkonošské 
sedmdesátce. Elektrické čipy se při měření času plně osvědčily. Pro veterány a ženy byla 
připravena kratší trasa 23 km. 48. ročník Krkonošské 70 se jel 8.3. Pětice trutnovského týmu 
Olfin Car Vella Madhus ztratila zlomením jednoho závodníka stříbrné umístění. Vítězem byl 
harrachovský tým. 
 
Curling 
 
 Vynikajícího úspěchu dosáhli junioři 1. KCK Trutnov na Mistrovství ČR v curlingu  
8. a 9. března v Praze. Stali se mistry ČR. Čtveřice juniorů si vysloužila reprezentační dres 
v boji o nejlepší celek ČR. 
 
Fotbal 
 
 Před zahájením jarní sezóny divize jsou trutnovští fotbalisté na rizikovém 12. místě. 
 
Judo 
 
 Čtveřice judistů Loko vybojovala na Grand Prix v Litoměřicích jedno vítězství a dvě 
třetí místa. 
 
Basketbal 
 
 Juniorská mistryně světa basketbalistka Michala Hartigová prodloužila smlouvu 
s Trutnovem. 
 
Fotbal 
 
 Po špatném výkonu prohráli divizní fotbalisté v Bobrovicích 4:0 (16.3.). Další porážka 
od Žižkova 5:0 doma přiblížila mužstvo sestupu do kraj. přeboru. Tři body přivezly 
trutnovské fotbalistky z Janova vítězstvím 2:0. (Trutnov až 15.) 
 
Basketbal 
 
 19. a 20 dubna prohrály trutnovské basketbalistky dvakrát v utkání s USK Praha 
v Praze  (73:56, 94:45) zaslouženě. 
 
Plavání 
 
 Závodník Loko Marek Tásler vybojoval na mezinárodním mistrovství ČR 18.4. 
mistrovský titul v kategorii mladšího dorostu na trati 5 km. 
 
Box 
 
 V posledním domácím utkání v letošní sezóně extraligy 12.4. utrpěli boxeři Loko 
vůbec první porážku ve svém ringu v Sokolovně od SCMB Brno 10:8 na body. 
 



Basketbal 
 
 Mladší basketbalové dorostenky se staly v kategorii starších přeborníkem kraje.  
(12. a 13.4.) 
 Již v dubnu bylo rozhodnuto, že v červnu (10.6.) dojde v Trutnově k přátelskému 
utkání mužských národních týmů ČR-Švédsko. 
 
Fotbal 
 
 V dubnu čekají divizní fotbalisty 4 rozhodující utkání – Náchod, Svitavy, Žižkov B  
a Brandýs. Ze 4 úvodních jarních utkání získali jediný bod. 
 
Basketbal 
 
 Ligové basketbalistky v 1. kole play off pokořily Spartu Praha – 3:0 na zápasy.  
Ve čtvrtfinále neměly problém. 19.4. je čeká boj o finále s USK Praha. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalistky ŽFK Trutnov jsou na 3. místě tabulky. Jejich mužským protějškům se však 
vůbec nedaří. 
 
Florbal 
 
 Koncem března vybojovaly trutnovské florbalistky prvenství v druhé nejvyšší soutěži 
a tím i právo startovat v první lize. Úvodem ale hned čtyři prohry. 
 
 8. ročník cyklistické časovky mládeže ZŠ a SŠ proběhl 25. dubna. 
 
 Koncem dubna jsou s 19 body divizní fotbalisté předposlední. 
 
Basketbal 
 
 Po porážce od USK Praha 26.4. budou trutnovské basketbalistky bojovat o třetí místo 
opět s Hradcem Králové jako loni. První zápasy v hale 3. ZŠ Komenského 3. a 4. května. 
Trutnovským se podařilo zvítězit 110:104 a 78:68. Naposled je vedl v domácím prostředí 
trenér Ivan Burkert. Na 3. utkání v Hradci Králové pojedou trutnovští fanoušci zdarma jako 
výraz poděkování za celoroční podporu. Hradec srovnal stav na 2:2. Medailistu určí až  
5. utkání 14.5. v Trutnově. 
 
 Trutnovský vozíčkář Radek Pokorný se prosadil nejen v atletice a plavání, ale také 
v individuálním curlingu. 
 
Fotbal  
 
 Tragickou jarní bilanci rozšířili divizní fotbalisté prohrou doma s Jabloncem B 2:1 
11.5. 
 
 



Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky obhájily vítězstvím nad Hradcem 69:62 14.5. bronzové 
medaile v nejvyšší soutěži. Sestava BK VČE Loko Trutnov SSŽ v sezoně 2002/03:  
I. Borecká, T. Brantlová, E. Dobrovičová, M. Hartigová, K. Jirsová, P. Jislová, D. Johnová, 
H. Kramperová, K. Kulichová, P. Kuřitková, B. Nakielná, R. Stehlíková, J. Stejskalová,  
J. Urbanová, E. Vacková. Podpora trutnovských diváků nemá obdoby. V nové sezoně povede 
družstvo Zdeněk Sýkora. Prezidentem BK je Mgr. Tomáš Hendrych. Během svého 
osmiletého prvoligového účinkování získal Trutnov 4x bronz. 
 Smysl pro zábavu prokázaly ligové basketbalistky po vítězství. Celý kolektiv 
v nočních košilích a s bronzovými medailemi na krku běhal po Krakonošově náměstí – plnil 
prohranou sázku s vedením týmu před čtvrtým utkáním. 
 
Fotbal 
 
 Trutnovský fotbalový klub prožívá hořký čas. Muži po patnácti letech sestoupili 
z divize – nezachrání je ani vítězství ve zbývajících zápasech. Po deseti jarních utkáních mají 
na kontě (18.5.) pouhé 2 body a 3 vstřelené branky. 
 
Tenis 
 
 O tituly okresních přeborníků hrálo 21.5. na 50 hráčů a hráček Trutnovska v tenise. 
 
Softbal 
 
 Prvoligový nováček SK Horní Staré Město je koncem května na posledním místě 
nejvyšší soutěže softbalistek. 
 
Cyklokros 
 
 Jaroslav Kulhavý, člen trutnovského týmu CCC Vella Apache, dokázal 25.5. zvítězit 
v soutěži horských kol v závodě Světového poháru v cyklokrosu. 
 
Potápění 
 
 Trutnovský rodák Martin Štěpánek, trojnásobný světový rekordman v potápění  
se ponořil do hloubky 93 a překonal o 3 metry výkon C. Costese z Venezuely. 
 
Fotbal 
 
 Starší dorostenci FK udrželi po 8.6. čtyřbodový náskok před RMSK Cidlina a mají 
jedinečnou šanci postoupit do ligové soutěže (zbývají už jen dvě kola). Vede je Zd. Finger. 
 
Basketbal 
 
 České basketbalistky do 20 let dokázaly 14.6. porazit v přípravě na mistrovství světa 
Austrálii 67:63. (Mužská reprezentace prohrála v Trutnově 82:72). 
 
 



Fotbal 
 
 Fotbalový turnaj mateřských škol se uskutečnil za účasti deseti týmů v H. St. Městě. 
 Pyrrhova vítězství dosáhli 15.6. v Čelákovicích divizní fotbalisté. Poprvé od 20. října 
vyhráli. Nepomůže to však nic. 
 Vítězství trutnovských starších dorostenců v Broumově 15.6. (5:2) rozhodlo o 1. místě 
v krajském přeboru o postupu do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. 
 Sedm porážek doma na jaře je krutou tečkou za působením fotbalistů v divizi.  
Po 2 roky je neúspěšně vedl Jan Jebavý. Že Trutnov do divize patří se pokusí fotbalisté 
v krajském přeboru v nové sezoně. Situací se bude zabývat valná hromada 26.6. 
 
Plavání 
 
 Na mistrovství ČR v Plzni a Zlíně koncem června se prosadila trutnovská plavkyně 
Tereza Doubicová  ziskem dvou zlatých a dvou stříbrných medailí. 
 
Kopaná 
 
 Po sestupu do krajského přeboru převzal funkci trenéra divizního mužstva Ladislav 
Šafář, Gymnaziální profesor, s jednoznačným úkolem: návrat do divize. Je přesvědčen,  
že „v Trutnově jsou kvalitní fotbalisté, kteří mají srdce pro zdejší fotbal.“ 
 
 Z 9. mistrovství ČR v elektronických šipkách přivezl ženský tým Fčely Trutnov 
stříbrné medaile. 
 
Kopaná 
 

         
 

           



 
 Mezinárodní žákovský turnaj ve fotbale se uskutečnil v Trutnově koncem června. Šest 
týmů z ČR, SR a Polska se utkalo každý s každým. Vítězi se stali hráči Walbrzychu. 
 
Atletika 
 
 Velmi dobře si vedou trutnovští atleti – muži vedou krajský přebor, ženy jsou v druhé 
lize třetí, dobrá je i juniorská štafeta. Atletický stadion bude  rekonstruován. Moderní zázemí 
budou mít atleti v nové tribuně. 
 
 Letní koupaliště slouží i cvičením aerobiku. 
 
Tenis 
 
 Tenisový oddíl uspořádal na svých dvorcích oblastní přebory. Výborně si vedla 
dorostenka Petra Hynková a žák Jaromír Rejmont. V celostátním žebříčku je Hynková 
dvaadvacátá. Nedaří se mužům – sestoupili z II. ligy do východočeské divize. 
 
Plavání 
 
 Plavkyně Loko Barbora Morávková, žákovská mistryně ČR, patří k velkým talentům 
trutnovského plavání. 
 
Fotbal 
 
 Při rozlosování krajského fotbalového přeboru měl Trutnov číslo 3. Kéž by tomu tak 
bylo i v závěrečné jarní tabulce. 
 
Letní koupaliště 
 
 Letošní sezóna letního koupaliště nebyla do poloviny července vydařená (skluz 
v termínu otevření, následné počasí). Jeho provozovatelem je Loko TR. 
 
Létání 
 
 Letecký klub ultralehkého létání je činný ve Volanově. Má 15 členů. 
 
Ricochet 
 
 Trutnovští ricochetisté mají své středisko ve sportovní hale Na Nivách. 
 
Basketbal 
 
 Od 20.7. znají ligové basketbalistky BK VČE Loko Trutnov SSŽ soupeře 
v evropském poháru FIBA. Los v Mnichově jim vybral slovinského mistra Merkur Celje 
z maďarské ligy. 
 
 



Hokej 
 

     
 
 Od 27.7. je zimní stadion místem čtrnáctidenního soustředění pardubických hokejistů. 
Součástí jejich programu je i střetnutí s Libercem. Trénovat tu budou i hokejové hvězdy – 
mezi nimi je i nejlepší střelec minulé sezony NHL Milan Hejduk. 
 
Karate 
 
 Úspěšně zakončil jarní sezonu klub SK Karate Trutnov. Výprava nejlepších členů 
oddílu se vydala na Světový pohár mládeže do švédského Eslöv. 
 
Velká cena horských kol 
 
 Vítězem Velké ceny Trutnova horských kol 27.7. se stal Jan Slavíček z týmu CCC 
Vella Apache. V areálu zdejší paradráhy nenalezl přemožitele. Závod uspořádal místní oddíl 
Loko Radioking. Na třicetikilometrové trati dojel Slavíček první s náskokem padesáti sekund. 
Závodily všechny kategorie mužů a žen. 
 
Atletika 
 
 Na mistrovství ČR žactva, dorostu a juniorů vybral atletický oddíl 12 závodníků. 
Vybojovali v Kladně dvě medaile. 
 
 Při křtu nového Sport baru Bomber v Bowling klubu v Pasáži (jeho majitelem je 
bývalá fotbalová hvězda Tomáš Skuhravý) se besedovalo především o problémech 
trutnovského fotbalu. 
 
Fotbal 
 
 Bývalí divizní fotbalisté zahájili podzimní sezonu dvěma vítězstvími. 
 
Motorkáři 
 
 Na 80 silných a rychlých motocyklů se sjelo 9. a 10. srpna v autokempu Peklo  
při II. pekelné motopárty. Několik desítek diváků obdivovalo hlavně japonské hondy. 
 



Fotbal 
 
 Své divizní (ještě) mužstvo viděli Trutnované jako vítězné doma naposled 15. září 
2002. Vítězství nad Českou Skalicí 4:0 10. srpna je slibné pro návrat do divize. Přišlo  
na 500 diváků – na Trutnov hodně. 
 
Cyklistika 
 
 Po dlouhých letech se vrací do Trutnova populární cyklistické kriterium středem 
města. 20.8. v 18 hod. odstartuje na Krakonošově náměstí Velká cena WM Incour za účasti 
předních českých závodníků. Hlavní závod mužů měří 60 km. 
 
 23.8. stál na nejvyšším stupínku v závodě juniorů na mistrovství Evropy horských kol 
v rakouském Štýrském Hradci člen trutnovské CCC Vella Apache Jaroslav Kulhavý, mistr 
Evropy. 
 
Fotbal 
 
 ŽFK změnil od září své domácí prostředí – přesídlil z Poříčí do H. St. Města. Tady 
zahájí nový ročník druhé ligy. Divizní (bývalí) fotbalisté drží zatím 2. místo v krajském 
přeboru. Začátkem září má 15 bodů. O 1 bod před nimi jsou Předměřice. 
 
Karate 
 
 Na mistrovství ČR v karate dorostenců a juniorů v Brně se nominovalo za Karate klub 
Pratr Trutnov 9 závodníků. V soutěži kumite získali 2., dvě 3. a 4. místo. 
 
Bruslení 
 
 Do 26. ročníku školy bruslení na ZS se přihlásilo 120 dětí. První lekce 13.9. 
 
Softbal 
 
 Softbalistky HSM se po roce působení v nejvyšší soutěži vrací do druhé ligy. 
 
Jóga 
 
 Od 15. září zahajuje klub Jóga Trutnov pravidelná cvičení pro začátečníky i pokročilé 
– 32 lekcí po 1,5 hodině. 
 
Florbal 
 
 Postup do první ligy vybojovaly po třech letech působení trutnovské florbalistky. 
Domácí utkání hrají v hale gymnázia. 
 
 Po porážce v Přepychách 21.9. museli trutnovští fotbalisté opustit druhé místo 
v krajském přeboru (21.9.). Vrátil se sem Dvůr Králové. 
 
 



Basketbal 
 
 Druhé utkání s basketbalovými Polovicemi trutnovské ženy nedohrály (25.9.). hosté 
odmítli pokračovat v zápase v 19. minutě, kdy prohrávali 39:31, po diskvalifikační chybě 
hráčky Nowecké. 
 
Krkonošská 70 (horská kola) 
 
 Zájem o 4. ročník Krkonošské 70 na horských kolech (pořadatelem v Janských 
Lázních Loko Trutnov) 27.9. byl veliký – stanovený limit 600 závodníků nemohl být 
překročen. Na startu bylo 160 tříčlenných družstev mužů (70 km), 22 družstev žen (37 km)  
a 18 družstev veteránů (37 km). Muži a ženy Trutnova se umístili na 3. místě, veteráni  
na 2. místě. 
 
 Judisté oddílu TJ Loko si vedou v dorostenecké lize dobře. 
 
Basketbal 
 
 První místo vybojovaly koncem září na dvoudenním turnaji trutnovské basketbalistky. 
Porazily Spartu, Karlovy Vary i Strakonice (tady se hrálo). 
 
Fotbal 
 
 Koncem září jsou trutnovští fotbalisté na 3. místě krajského přeboru o 5 bodů 
předstiženi Předměřicemi a Dvorem Králové. 
 
Přespolní běh 
 
 Na krajském mistrovství v přespolním běhu obsadili závodníci Olfin Car Vella  
na paradráze  první místa (4.10.). 
 
Cyklistika 
 

          
 



          
 
 Na 500 kolařů se přihlásilo na 1. ročník Trutnovské 50 České spořitelny 4.10. Účast 
slíbil i juniorský mistr světa a Evropy Jaroslav Kulhavý z CCC Vella Apache. Dějištěm 
závodu byl areál 4. ZŠ R. Frimla. 
 
Atletika 
 
 Pěkné třetí místo ve druholigové skupině C patřilo v atletické sezoně družstvu žen 
Loko Trutnov. 
 
Basketbal 
 

     
 
 Trutnovské basketbalistky s umístily v turnaji o Pohár města Trutnova 3.-5. října  
na 1. místě. Porazily Spartu Praha, Lokomotivu Karlovy Vary a Sokol Hradec Králové. 
 
 Začátkem října vede fotbalový krajský přebor Dvůr Králové před 3. Trutnovem. 
 
Survival mládeže 
 
 Yetti club SSAR Trutnov uspořádal 5.10. „Survival mládeže – Brendy 2003“ 
v prostoru Čížkových kamenů (horská kola, lezecké discipliny terénní běh, vodní slalom, 
cesty obtížnosti aj.). 
 
 
 
 



Plavání 

                    
 
 19. ročník Velké ceny Trutnova v plavání se uskutečnil 11. a 12. října v zimních 
lázních. Plaval se i 4. ročník závodů pro postižené děti z dětských domovů, ústavů  
a stacionářů. Nový český rekord na 200 m za 1:59,32 zaplavala Jana Myšková  
 
 Střeleckou bilanci si vylepšili vítězstvím 5:0 nad Hořicemi trutnovští fotbalisté  
12. října. 
 
Karate 
 
 V silné konkurenci 12 států vybojovali karatisté SKK Prátr Trutnov čtyři tituly Mistrů 
Evropy na kontinentálním mistrovství v Kick-boxu ve Staufenbergu 19. října. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky bojovností otočily nepříznivý vývoj utkání v prvním 
ligovém zápase v Hradci Králové 82:75. 
 
Atletika 
 
 Vydařený rok měli atleti Loko Trutnov. Muži postoupili do druhé ligy, ženy ve stejné 
soutěži skončily třetí. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky Trutnova prohrály v prvním vystoupení v Poháru FIBA v Benátkách 
72:64 (22.10.) 
 
Fotbal 
 
 Po výhře nad Dvorem Králové 26.10. jsou trutnovští fotbalisté na 1. místě tabulky 
(3:1). Od jarní sezony 2004 už bude sloužit hráčům (komfortní vybavená) nová tribuna.  
(K žádnému střetnutí fanoušků ve Dvoře Králové nedošlo). 



 
Turistika 
 
 Tradiční turistický pochod „Pojďte s námi“ pro pěší i cyklisty připravil koncem října 
Klub českých turistů v Bohuslavicích (7, 15, 25 a 35 km). 
 
Basketbal 
 
 Zbytečnou porážku 53:63 utrpěly basketbalistky v Poháru FIBA 30.10. Podlehly 
maďarskému Szolnoku. Hrálo se doma. V prvním zápase v Benátkách prohrály o osm bodů  
a jsou zatím bez bodového zisku. 
 
Fotbal 
 
 Třemi výhrami za sebou ukončily fotbalistky ŽFK Trutnov podzimní sezónu 
v druholigové soutěži. V tabulce jsou páté. 
 Po pěti vítězných zápasech ostudně prohráli trutnovští fotbalisté v České Skalici 1:2. 
Ztracené body mohou na jaře chybět. (2.11.). Přišli i o 1. místo. 
 Žáci  zvláštních škol okresu se utkali 5.11. na prvním fotbalovém turnaji v H. St. 
Městě. Domácí obsadili 3. místo. Pořadatelem obč. sdružení Nový život. 
 
Basketbal 
 
 Slovinský mistr Merkur Celje byl 6.11. soupeřem prvoligových basketbalistek v hale 
ZŠ Komenského. Poprvé v ročníku FIBA vyhrály 55:54. 
 
Cyklokros 
 
 Na mistrovství Evropy v cyklokrosu v Táboře 8.11. nominovala CCC Vella Apache 
Team juniora Aleše Brože a za ženy Barboru Bohatou.  
 
Ricochet 
 
 Ricochetový klub Loko Trutnov byl 22.11. pořadatelem mistrovství ČR veteránů. 
Medaile při něm získali i místní hráči. 
 
Basketbal 
 
 Po vítězství 72:70 v maďarském Solnoku  čeká basketbalistky ještě slovinský Celje. 
Koncem listopadu je čeká doma Sparta Praha – bude to jejich 250. zápas v nejvyšší soutěži. 
Před 720 diváky zvítězily 86:69. 
 V Poháru FIBA přišly porážkou v Celje (67:74) o třetí místo a postup. 
 
Judo (50 let) 
 
 Trutnovské judo slavilo 29.11. padesát let svého trvání. V místní sokolovně se sešli ti, 
kteří se nějak zapsal do historie oddílu. Zavzpomínali si nejen na těžké začátky, ale  
i na úspěšné působení v nejvyšších ligových soutěžích. Slavnostního galavečera se zúčastnil  
i předseda Českého svazu juda Josef Letošník. 



 Mladí v oddíle nezůstávají vůbec stranou sportovního dění. Při 10. ročníku (29.11.) 
mezinárodního turnaje mladších žáků a mláďat, v němž startovalo 163 dětí z ČR, SR, Polska 
a Německa. Domácí judistické naděje získaly čtyři medaile. Oslav výročí juda v Trutnově  
se setkali ze zakladatelů Vladimír Lorenc a Miroslav Tomášek. Předsedou oddílu juda je 
Frant. Pilař.  
 
Lezení na umělé stěně 
 
 Letošního 11. ročníku závodu v lezení na umělé stěně „Čertova stěna“ se zúčastnilo 
rekordních 150 závodníků v deseti kategoriích od 6 do 18 let. Závody probíhaly v areálu ZŠ 
Komenského na nové 12 m vysoké stěně (jedna z nejvyšších v ČR), která byla při závodech 
slavnostně otevřena. Z členů pořádajícího Yetti clubu vyhrál kategorii D (89-88) Jiří Housák.  
 
Atletika 
 
 Trutnovští atleti ukončili svou úspěšnou sezonu 2003. Podílelo se na tom 15 členek 
ženské atletiky v II. lize, kde skončily třetí. Družstvo mužů si v baráži vybojovalo v Českých 
Budějovicích II. ligu. Trutnovští atleti se už těší na zprovoznění zázemí nové tribuny. Dobře 
si vedou i mladí – mistrovství ČR se zúčastnilo 12 atletických žáků, dorostenců a juniorů. 
 
Basketbal 
 
 Krajské derby basketbalistek Trutnova a Hradce Králové skončilo vítězstvím 
domácích 75:66. Tímto zápasem vkročily do 251. utkání  v nejvyšší soutěži. Dosud dosáhly 
129 vítězství a 121 porážek, skore 17 614:18 634, nejlepší střelkyní Erika Dobrovičová 3 530 
bodů. Během 9 sezon I. ligy nastoupilo za Trutnov 46 hráček. 
 
Karate 
 
 Vánoční cena města Trutnova, kterou uspořádal Karate klub Prátr Trutnov, proběhla 
v hale ZŠ Komenského 7.12. pod záštitou senátora a starosty Mgr. Adamce. Soutěžilo se 
v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích. 
 
Plavání 
 
 Na sdružených krajských přeborech Hradeckého a Pardubického kraje vybojovali 
plavci Loko Trutnov 151 medailových umístění (76 zlatých). 
 
Basketbal 
 
 Nováček ligy mladších dorostenek Trutnov, vedený trenérem Janem Jahelkou, je  
po desíti kolech v čele tabulky (10.12.). 
 
Cyklistika 
 
 Dvě medaile v závodě žen získaly B. Bohatá a L. Hofmanová při mistrovství ČR 
v Podbořanech na Lounsku, členky CCC Vella Apache Team. 
 
 



Curling 
 
 Junioři 1. Krkonošského curlingového klubu budou v lednu 2004 reprezentovat ČR  
na mistrovství světa skupiny B v Dánsku. 
 
Basketbal 
 
 S rokem 2003 se rozloučily sérií 5 vítězství za sebou v Praze na palubovce Slovanky 
111:64 20. prosince. (Nový klubový střelecký rekord.) 
 
Hokej 
 

        
 

        
 
 Mladí čeští a ruští hokejisté zakončili soustředění v Trutnově vítězstvím ČR 2:1. Mezi 
hosty utkání byli hokejoví koně Růžička, fotbalisté Kuka a Černý, český premiér Špidla  
a senátor Adamec. Ti ocenili mj. nasazení a bojovnost českých hráčů. 
 
Tenis 
 
 Mezi nejlepší mladé tenisty a tenistky Královéhradeckého kraje byla koncem prosince 
zařazena z Trutnova dorostenka Petra Hynková, starší žáci Jaromír Rejmont a Tomáš Fajfr, 
mladší žáci Jakub Zaplatílek a Jan Provazník a mladší žákyně Martina Kopecká.  
 
 
 
 



Plavání 
 
 Na závodech nejmladšího žactva v Chrudimi se vyznamenala plavkyně z Loko 
Trutnov Klára Antošová (100 m polohový závod, 25 m VZ a 25 m motýlek). 
 
Kanoistika 
 
 Uplynulou sezónu, v níž se prosadil především kajakář Aleš Marek, hodnotí kanoisté 
trutnovské Lokomotivy jako úspěšnou. Dobře si vedl i Vojta Šarfen (stříbrná medaile  
na mistrovství ČR), zlatou získal i Jiří Hák. V trutnovském vodáckém oddíle provozují 
všechny discipliny, které kanoistika na divoké vodě zná (vodní slalom, sjezd extrémních řek, 
vodní rodeo). 
 
TJ a SK Trutnova 
 
Tělovýchovné jednoty (TJ). Sportovní kluby (SK) v působnosti města Trutnova. 
 
 Celkem Muži Ženy Celkem Doro- Doro- Žáci Žačky Mládež 
     stenci stenky   Celkem
Jiskra Libeč     
Fotbal 83 55 4 59 13 5 6 0 24
Jiskra 
Petříkovice 

    

Lyžování 31 21 4 25 2 1 1 2 6
Volejbal 12 6 6 12 0 0 0 0 0
Celkem 43 27 10 37 2 1 1 2 6

 
Sokol Starý 
Rokytník 

    

Fotbal 60 60 0 60 0 0 0 0 0
Lokomotiva Tr.     
Atletika 126 51 13 64 4 9 31 18 62
Basketbal 160 26 21 47 10 18 35 50 113
Box 57 43 2 45 7 2 3 0 12
Cyklistika 71 53 7 60 7 0 3 1 11
Horolezectví 88 73 13 86 1 0 0 1 2
Judo 130 73 14 87 20 0 16 3 73
Kanoistika 37 19 6 25 3 4 3 2 12
Kulturistika 9 6 3 9 0 0 0 0 0
Kuželky a 
bowling 

63 44 9 53 0 0 9 1 10

Lyžování 61 21 11 32 4 3 15 7 29
Orientační běh 41 14 7 21 0 7 7 6 20
Plavecké sporty 500 29 27 56 19 13 202 210 444
Sport. 
gymnastika 

64 3 12 15 0 5 2 42 49

Stolní tenis 23 0 14 4 0 1 7 11 19
Šachy 11 11 0 11 0 0 0 0 0
Tenis 200 101 24 125 6 9 31 29 75



Turistika 85 26 52 78 0 0 4 3 7
Volejbal 103 38 37 75 0 22 0 6 28
Zápas 21 12 0 12 6 0 2 1 9
Sport pro 
všechny 

346 23 178 201 0 21 31 93 145

Triatlon 12 9 0 9 3 0 0 0 3
Rekr. sport 21 11 5 16 4 1 0 0 5
Billiard 23 21 0 21 0 0 2 0 2
Trad. karate-
ČUBU 

46 7 1 8 7 0 25 6 38

Aerobic 90 1 79 80 0 7 0 3 10
Cyklotrial 13 8 0 0 3 0 2 0 5
Člen TJ, SK 
nezař. v oddíle 

27 13 14 27 0 0 0 0 3

Celkem 2 428 736 539 1 275 104 126 430 493 1 153
SK Policie TR     
Atletika 5 5 0 5 0 0 0 0 0
Cyklistika 12 10 2 12 0 0 0 0 0
Fotbal 17 17 0 17 0 0 0 0 0
Kulturistika 31 30 1 31 0 0 0 0 0
Kuželky a 
bowling 

37 28 9 37 0 0 0 0 0

Lyžování 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Rekr. sport 4 4 0 4 0 0 0 0 0
Florbal 6 6 0 6 0 0 0 0 0
Střelectví 9 8 1 9 0 0 0 0 0
Jiné sport. 
odvětví 

4 4 0 4 0 0 0 0 0

Celkem 126 113 13 126 0 0 0 0 0
SK Trutnov-
Horní St. Město 

    

Fotbal 354 147 1 148 33 0 171 2 206
Turistika 8 5 3 8 0 0 0 0 0
Sport pro 
všechny 

43 18 25 43 0 0 0 0 0

Softbal 44 8 13 21 0 6 0 17 23
Celkem 449 178 42 220 33 6 171 19 229
     
     
TJ Poříčí     
Kuželky a 
bowling 

38 30 2 32 2 2 2 0 6

Stolní tenis 20 19 0 19 0 0 1 0 1
Celkem 58 49 2 51 2 2 3 0 7
FK Sokol Vrapo 
Volanov 

    

Fotbal 210 129 0 129 96 0 34 1 81
Jiskra 
Bohuslavice 

    



Fotbal 75 63 3 66 6 0 3 0 9
Turistika 16 13 3 16 0 0 0 0 0
Billiard 16 16 0 16 0 0 0 0 0
Jiné sport. 
odvětví 

16 10 6 16 0 0 0 0 0

Celkem 123 102 12 114 6 0 3 0 9
Karate klub Prátr 
Trutnov 

    

ČUBU-Č. svaz 
karate 

140 28 7 35 6 3 79 17 105

Ženský fotbal. 
klub Trutnov 

    

Fotbal 24 1 19 20 0 2 0 2 4
Fotbalový klub 
Trutnov 

    

Fotbal 305 119 1 120 50 0 135 0 185
Turist. klub Úpa 
Trutnov 

    

Turistika 61 24 32 56 0 0 3 2 5
Fotbalový klub 
Poříčí 

    

Fotbal 160 87 1 88 29 0 41 2 72
HC Petříkovice     
Lední hokej 58 56 2 58 0 0 0 0 0
Olfin Car Vella 
Trutnov 

    

Lyžování 136 23 21 44 15 5 39 33 92
1. KCK Trutnov     
Curling 34 14 10 24 1 2 5 2 10
HC Trutnov     
Lední hokej 378 178 43 221 0 0 43 123 166
Klub Jóga Tr.     
Jóga 375 38 335 373 1 1 0 0 2
SK Elmont Tr.     
Rekr. sport 19 11 8 19 0 0 0 0 0
SK ZK Sport Tr.     
Cyklistika 16 12 4 16 0 0 0 0 0
FBK 001 Tr.     
Florbal 34 2 25 27 0 7 0 0 7
Tenis. klub 
Dolce 

20 20 0 20 0 0 0 0 0

          
 
Celkem 5 349. Muži 2 062. Ženy 1 130. Dospělí celkem 3 192. Dorostenci 351. Dorostenky 
160. Žáci 1 073. Žačky 573. Mládež celkem 2 157. 
 
 
 
 



Finační příspěvky celkem 
 
 Jaké finanční příspěvky poskytla Rada města Trutnov po projednání 3.3.2003 na sport 
(včetně paušálů a jednorázových příspěvků) TJ, SK a oddílům (podle počtu členů, mládeže  
do 18 let, paušály, příspěvky) na činnost celkem: 
 TJ Jiskra Libeč 20 000 Kč, TJ Sokol Starý Rokytník 10 000 Kč, TJ Jiskra Bohuslavice 
18 000 Kč, FK Sokol Vrapo Volanov 40 000 Kč, FK Poříčí 36 000 Kč, ŽFK 18 000 Kč, 
Fotbalový oddíl žen 13 000 Kč, SK Karate Trutnov 46 000 Kč, SK Policie 10 000 Kč, 
Basketbalový klub Drak 30 000 Kč, Yetti club Trutnov 30 000 Kč, ŠSK při gymnáziu  
25 000 Kč, ŠSK při ZŠ Komenského 20 000 Kč, Nadační fond Rebels team 16 000 Kč, Bene 
Dance Art Team 31 000 Kč, Curlingový oddíl 1. KCK 18 000 Kč, Trut-Team, motokros.  
SK 7 000 Kč, Horolezecký oddíl – S.S.A.R. 8 000 Kč, Horolezecký oddíl Excentric  
13 000 Kč, Tenisový klub SK Dolce 5 000 Kč, Šachový klub HSM 5 000 Kč, Turistický 
kroužek Úpa 5 000 Kč, Bridžový klub Trutnov 8 000 Kč, Klub Jóga Trutnov 5 000 Kč, 
Bowling club Trutnov 8 000 Kč. 
 Jednorázové příspěvky: Fans Georgie Trutnov 5 000 Kč, Klub ČT Bohuslavice  
12 000 Kč, Zvláštní a Pomocná škola 5 000 Kč, SPŠ a SOU 10 000 Kč, Obchodní akademie 
5 000 Kč, Petráš L., Kopper Alpy Team 4 000 Kč, Francová Martina 5 000 Kč, Cach Michal 
4 000 Kč, Drak and Roll Trutnov 5 000 Kč. 
 
 Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska sdružuje celkem 110 TJ, SK. Počet členů 
v jednotlivých oddílech 16 927. 
 
Dolce Vita 
 
 Rok 2003 v areálu Dolce Vita byl rokem plným změn a rekonstrukcí již zastaralých 
částí areálu. 
 V roce 2003 bylo proinvestováno více než 1,000.000 Kč. Již na jaře proběhla 
rekonstrukce kempových kuchyněk, která směřovala k evropským standardům běžných 
v těchto typech ubytovacích zařízení. A to výměnou dlažby, obkladů, vybavením novou 
sanitární technikou a novými typy dvouvařičů. Tím se docílilo většího pohodlí a spokojenosti 
ubytovaných hostů. Došlo i k uzavření kiosku „Buřtárna“ a poskytnutí získaného prostoru 
hostům, kteří to uvítali. 
 Dále proběhly opravy střech dvou finských chatek – byly už v havarijním stavu, 
způsobeném zatékající vodou. Byly provedeny i nátěry dřevěných částí a výměna střešních 
oken za okna odpovídající současným trendům. Závěrem roku byla i rekonstrukce 
minisalónku v restauraci. I to přispělo ke zlepšení služeb. 
 I v roce 2003 se uskutečnila řada zajímavých akcí pro hosty i místní obyvatele.  
Na pláži umístěné atrakce zpestřovaly rekreační pobyt. Nově se začalo s pořady pro děti – 
agentura Vosa. Pokračovaly i sportovní akce – tradici v Dolcích už mají tenisové turnaje  
a akce Malý a velký železný pes. 
 Návštěvnost areálu Dolce Vita byla v roce 2003 vcelku dobrá až na menší výpadek 
v mezisezóně. Tuzemští návštěvníci převažovali v počtu ubytovaných – asi 54%. Druhou 
nejpočetnější skupinou a první mezi zahraničními účastníky, kteří Dolce navštívili, byli 
Holanďané (23%), Němci (11%), Poláci (7%), Dánové (2%). Přijížděli sem, i když ne  
ve větším rozsahu, Belgičané, Italové, Slováci, Maďaři, Rakušané, Slovinci, Švýcaři, Norové, 
Jugoslávci, Švédi, Španělé, další až z Velké Británie, USA a Kanady. Pokud jde o počty 
přenocování vedou opět Holanďané, za nimi Němci a Poláci. 
 Zásadní změnou byl převod provozování areálu Dolce Vita ze spol. Aust CZ, s.r.o.  



na společnost ATC Dolce Vita, s.r.o. Tento krok měl dopad především v oblasti zprůhlednění 
vztahu společnosti a samotného rekreačního areálu. Došlo tak k naplnění původního 
marketingového záměru vedení společnosti. 
 
Letní koupaliště 
 
 Letní koupaliště se nachází v komplexu sportovišť (krytý bazén se saunou, fitness  
a solárium, zimní stadion, fotbalový a atletický stadion, tenisové kurty) podél řeky Úpy. 
Majitelem koupaliště je město Trutnov a provozovatelem TJ Lokomotiva Trutnov. 
 Na koupališti se nachází rekreační, dětský a pětidráhový (25 m) plavecký bazén. 
Všechny bazény jsou vyhřívané na teplotu 260 C, což i v horském prostředí Krkonoš zajišťuje 
velmi příjemné koupání i v případě chladnějšího počasí. Součástí areálu je tobogán  
a skluzavka. 
 V roce 2003 prošlo turniketem na tobogánu na 60 000 návštěvníků. Přibližně stejná 
byla loni i celková návštěva letního koupaliště. Ke sportování je tu možno využít hřiště  
na plážový volejbal a stoly na stolní tenis. Pro děti je k dispozici dřevěné dětské hřiště 
s průlezkami. Třikrát týdně probíhal v areálu aerobic. Nadlehčovací pomůcky do vody, pálky 
na badminton a stolní tenis, plážová lehátka a další sportovní potřeby je možné zapůjčit  
na místě. Pro občerstvení slouží restaurace, rychlé občerstvení, občerstvovací a nápojové 
automaty. V těsné blízkosti areálu je parkoviště. 
 Vzhledem ke komplexnosti vybavení a poloze v blízkosti hranic s Polskem a turisticky 
zajímavých Krkonoších je letní koupaliště vyhledávanou lokalitou pro odpočinek a sportovní 
vyžití v době léta. Celodenní vstupné činilo 40 Kč, pro děti 25 Kč s možností odpoledních 
slev. 
 
Plavecká škola 
 
 Jaká je bilance činnosti Plavecké školy Lokomotivy Trutnov v roce 2003? O co 
v plavecké škole především jde? Prvořadým cílem je zvládnutí vodního prostředí, dostatečné 
sžití s vodou, zvládnutí základních  plaveckých dovedností. Vypracované postupy, řada 
barevných pomůcek a hraček charakterizují výcvik, který provádí deset kvalifikovaných 
instruktorů a instruktorek. 
 Plavecká škola pracuje na principu modelové techniky, převzaté ze sportovního 
plavání , ale v té nejzákladnější formě zdraví nepoškozujícího, ale podporujícího pohybu – 
skoky, lovení předmětů, soutěže jsou součástí programu PŠ. 
 Plaveckou výuku pro ZŠ a MŠ absolvovalo na 6 000 dětí – z toho 4 700 dětí 1.-5. tříd 
a 1 300 dětí předškolních. Pravidelně jednou týdně navštěvuje krytý bazén 166 dětí 1.-9. tříd 
ZŠ R. Frimla. 
 Plavání kojenců a batolat provádělo 780 dětí – zájem rodičů i dětí je značný. Vrací se 
do bazénu už připravené a na vodu zvyklé. A další kurzy? 
 Plavání rodičů s dětmi: 60 účastníků. Minipřípravka: 61 dětí. Přípravka  pro 1. třídu: 
42 dětí. Výuka dospělých neplavců: 6 účastníků. Plavání pro těhotné ženy: 45 účastnic. 
Zábavné cvičení pro seniory (novinka): 8 členů. Novinkou je i aerobik pro ženy všech 
věkových kategorií: 45 účastnic. 
 Tradičně probíhá v letních měsících (pořádá PŠ) letní sportovní tábor v Poličce. 
 Krytý  bazén navštívilo v roce 2003 (sauna a fitness) na 200.000 návštěvníků. 
Převážná část sportovních příznivců byli návštěvníci krytého bazénu (50.000), saunu 
navštívilo na 15.000, fitness na 10.000 návštěvníků. Zbývající část tvořily střední a učňovské 
školy, potápěčské kurzy, diabetici, organizace (3 000), pojištěnci pojišťoven (15.000) 
s bezplatným vstupem, sportovní oddíly a plavecká škola. 



 
Zimní stadion – soustředění na ZS 
 
 Na zimním stadionu mělo v době od 21.7. do 21.12. postupně soustředění:  
HC Pardubice, Chrudim, Hokejová škola p. Martince, Hvězda, Kobra 9/D, Kobra 6, Břežany, 
HC Trutnov – přípravka, HC Trutnov – elévové, Jaroměř, Německá spolková republika  
a Austrálie. 
 
 Akce: Přípravné utkání HC Pardubice – HC Bílí tygři (24.7.), mezistátní zápas RUS 
16 – ČR 16 (29.12.), Dětská lední revue (29.1.04), mezistátní zápas elévů Kanada – ČR 
(27.2.04), Velká cena Trutnova – curling (5.3.04). Spoluúčast ZS na Mistrovství ČR v boxu – 
juniorů (2.-4.4.04). 
 
 Návštěvnost veřejnosti: 400 dospělých a 165 dětí v červenci, 510 a 191 v srpnu, 671  
a 120 v září, 1 194 a 299 v říjnu, 2 061 a 716 v listopadu, 1 603 a 537 v prosinci. 1 780  
a 505 v lednu 04, 1 225 a 438 v únoru, 272 a 37 v březnu. 
 Celkem 9 716 dospělých a 3 005 dětí. 
 
 Školy – dopoledne: září 126, říjen 441, listopad 1 778, prosinec 1 550, leden 1 510, 
únor 1 180, březen 561. Celkem 7 146. 
 Dopolední škola bruslení: 170 dětí. 
 Broušení bruslí: červenec 21, srpen 20, září 26, říjen 40, listopad 124, prosinec 124, 
leden 119, únor 99, březen 12. Celkem 545. 
 
TJ Lokomotiva 
 
 Padesát let juda v Trutnově připomněla ve svém projevu, v němž bilancovala i činnost 
TJ Lokomotiva, tajemnice TJ Margareta Gärtnerová. 
 „Jsem velmi ráda, že se zde sešli judisté, kteří stáli u zrodu tohoto sportu v Trutnově  
i ti, kteří jejich štafetu úspěšně převzali, až po dnešní generaci. Nebudu zde vypočítávat 
všechny úspěchy judistů – byly zveřejněny v materiálech, které vedení oddílu připravilo  
a zveřejnilo.“ 
 
 „V současné Lokomotivě  Trutnov se sdružuje 26 druhů sportu včetně prvoligového 
celku basketbalistek. Členská základna čítá na 2 500 lidí. Zároveň provozujeme sportovní 
zařízení města i sportovní zařízení vlastní. Když se vydám od nejvzdálenějšího sportoviště, 
které máme, a postupovala bych k Trutnovu, vypadá cesta takto: loděnice  v Poříčí, letní 
koupaliště, tenisový areál, fotbalový a atletický stadion, zimní stadion (lázně), tréninkové 
hřiště fotbalu a baseballu na Kryblici, Sokolovna, areál Na Nivách, který zahrnuje i 
volejbalové kurty, tenisovou halu, tělocvičny, fitness, horolezeckou stěnu, ricochetové kurty, 
solárium, dále kuželna na Polské ulici. Nejvzdálenějším majetkem TJ je chata Lokomotiva 
v Peci pod Sněžkou. 
 Slavnostně byla předána nedávno do užívání sportovcům nová tribuna na městském 
stadionu s perfektním zázemím pro fotbalisty a atlety. V tunelu sportovní haly je  
i šedesátimetrová dvoudráha s umělým povrchem Mondo, v poschodí pak rehabilitační 
zařízení včetně sauny a vířivek. V příštím roce by se mělo pokračovat s celkovou rekonstrukcí 
atletických sektorů včetně běžecké dráhy s umělým povrchem. 
 
 Tělovýchovná jednota pořádá ve svých zařízeních aktivity i pro širokou veřejnost. 
Jsou to např. hojně navštěvované hodiny plavání batolat, aquaerobic, kurzy dospělých 



neplavců i přípravy studentů na vysoké školy, dále školu bruslení, kurzy pro začátečníky 
v různých sportech apod. 
 Jsme pořadateli nejstaršího masového běhu na lyžích v naší zemi, a to „Krkonošské 
sedmdesátky“ i „Krkonošské sedmdesátky na horských kolech.“ Velký zájem je každoročně  
o příměstský tábor „Léto s Lokomotivou,“ kde dětem ukazujeme různé druhy sportu, které si 
mohou vyzkoušet a tím se je snažíme přilákat do našich řad. Ve výčtu aktivit bych mohla 
pokračovat ještě dlouho, ale myslím,  že pro Vaši zběžnou informaci toho již bylo řečeno 
dost. 
 
 Závěrem dovolte, abych se vrátila zpět k judistům a poděkovala všem těm, kteří se  
o rozvoj  juda v Trutnově zasadili a z ničeho vybudovali něco, co funguje již padesát let. 
Děkuji i všem současným trenérům a funkcionářům, kteří udržují oddíl v ohromné pohodě  
a soudržnosti. Mladým judistům přeji nejméně tak kvalitní výkony, jaké předváděli jejich 
trenéři ve svých nejlepších sportovních letech.“ 
 
Z valné hromady TJ Loko 
 
 Na valné hromadě TJ Lokomotivy konané 9. prosince 2003 tajemnice TJ mj. uvedla: 
 „Jsou dvě věci, které se od minulé valné hromady změnily a na které bych Vás ráda 
upozornila: 1) dostali jsme do užívání novou tribunu včetně rehabilitačního zařízení na 
městském stadionu, 2) převzali jsme do správy zimní stadion. K předání ZS došlo v květnu  
a od té doby je novým vedoucím těchto dvou zařízení Mgr. Radek Horák. 
 Dalším bodem naší valné hromady je oznámení, že paní Jana Vanišová končí pracovní 
poměr na TJ po rovných třiceti letech. Skoro všechny nás, kteří tady pracujeme, Jana do naší 
práce zasvěcovala a učila nás. Proto se s ní loučíme nelehko. Doufám, že mohu za Vás 
všechny, kteří jste se dnes tady sešli, paní Vanišové poděkovat za práci, kterou na TJ za celá 
ta dlouhá léta vykonala.“ 
 Z dalších bodů valné hromady: Posouzení nového „Návrhu stanov“ (původní z roku 
1990 již nevyhovovaly. Všechny oddíly a odbory TJ nebudou užívat ve svých názvech 
označení klub). Za členy revizní komise zvoleni: Miroslav Ponechal, zaměstnanec TJ Loko, 
Jan Bláha, hospodář oddílu judo/aikido a Eva Minariková, zaměstnankyně TJ. 
 K obnovení vyhlašování nejlepších sportovců TK Lokomotiva – mladí sportovci mají 
šanci dostat se mezi nejlepší sportovce.  Projednání žádosti TJ  o poskytnutí finanční podpory 
z rozpočtu města Trutnova. Informace p. Albrechta o hospodaření TJ a o připravovaných 
opatřeních. 
 
Sázkové kanceláře – Fortuna, Sazka 
 
 Z několika sázkových kanceláří si připomeňme jejich činnost v roce 2003 u dvou – 
Fortuna a.s. a Sazka TJ Loko. 
 U sázkové kanceláře Fortuna došlo k rozšíření poboček v Trutnově, a to u obchodního 
střediska Kaufland na Zelené Louce a ve středu města v pasáži na Bowlingu. 
 Tyto dvě pobočky (hlavní kancelář je na náměstí Republiky) jsou spojeny s barem, 
kde je delší otevírací doba a sázející tady mají možnost sledovat sportovní utkání  
na velkoplošné obrazovce. Mají možnost zahrát si tu i elektronickou ruletu. 
 Pobočka u Kauflandu byla otevřena v dubnu, na Bowlingu v červenci. Rozšíření 
sázkové kanceláře umožňuje dalším zájemcům sázení kurzové v různých částech města. 
Tímto opatřením došlo i k místnímu nárůstu přijatých sázek, ke zvýšenému počtu podaných 
tiketů i k nárůstu výher. 
 Uhodnuto a vyplaceno bylo několik vyšších výher u číselné hry Akumulátor  



(čísla 1-80) sto tisíc korun. (Sázející byl v Trutnově na dovolené). Na tzv. Ako sázku  
za 50 Kč bral jeden sázející 253.000 Kč. 
 Pro zpestření sázení jsou vypisovány čtvrtletní soutěže o ceny na jednotlivých 
pobočkách. Byla rovněž zavedena nová sázka tzv. Koktejl, kde počítač sám vybere buď čísla 
do číselných her nebo jiných kurzových sázek s možností, kdy klient si určí výši kurzu. 
 Největší oblibě se těší sázení na výsledky v kopané, hokeji, tenise, házené, košíkové 
apod. Do sázkové nabídky zahrnovány i nižší soutěže i zahraniční zápasy v kopané. 
 Pro sázející je stále  vydáván týdně časopis Profesionál. Denně jsou přímo  
na pobočkách tištěny nabídky sázkových příležitostí s příslušnými kurzy. 
 Pro členy  Fortuna klubu byly zachovány bonusy a klienti při získání určitého počtu 
bodů získali volně tikety v hodnotách 50, 100, 500 a 1 000 Kč. I když konkurence narůstá 
otvíráním dalších sázkových kanceláří, finanční obrat kanceláře náměstí Republiky i dalších 
dvou narůstá. (Vedoucím pobočky je Josef Pich).  
 
Sazka TJ Loko 
 
 Sazka TJ Loko vykázala za rok 2003 sázkové hry v hodnotě 6 350 231 Kč (týdně 
průměrně 119 815 Kč, měsíčně 529 186 Kč). 
 Za losy činila tržba 374 950 Kč (týdně průměrně 7 074 Kč), měsíčně 21 246 Kč). 
 Prodej celkem 14 567 584 Kč (týdně průměrně 274 860 Kč, měsíčně průměrně 
1 213 965 Kč). 
 Výhry činily 2 974 175 Kč (týdně průměrně 56 116 Kč, měsíčně průměrně  
247 848 Kč). 
 Tržba Sazky v roce 2003 činila celkem  11 593 409 Kč (týdně průměrně 218 743 Kč, 
měsíčně průměrně 966 117 Kč). 
 
 



12. Život obyvatelstva – různé. 
 
Trutnovské požáry. 
 
4.3. v 11.40 h, výrobní prostor, Texlen Přádelna Horská, vochlovací stroj, přímá škoda 5.50  
(v tis), uchráněná h. 311.00 Kč. 
14.3. v 5.35 h., skládka komunálního odpadu, přímá škoda 0, uchráněná hodnota 0. 
19.3. ve 14.20 h., pálení komunálního odpadu na zahradě, ul. Hluboký příkop, 0 škoda. 
24.3. ve 14.00 h., louka ul. Krkonošská (suchá tráva). Škoda 0. 
27.3. v 14.00 h., suchá tráva, dřevo na zahradě Křižíkova 551, škoda 1.00, uchráněná hodnota 
1 000.00 Kč. 
27.3. v 17.00 h., suchá tráva, ul- Za Vápenkou – motokros. Trať. škoda 0. 
27.3. v 17.00 h., izolace kabelů, ul. Novoměstská 172, skládka, škoda 0. 
1.4. v 16.35 h., suchá tráva, ul. Bohuslavická – pole škoda 0. 
4.4. v 16.40 h., suchá tráva, ul. R. Frimla, louka škoda 0. 
14.4. v 13.25 h., suchá tráva, ul. Česká – louka, škoda 0. 
17.4. v 17.25 h., suchá tráva, ul. Vlčická – louka, škoda 0. 
19.4. v 18.55 h., suchá tráva na pasece, ul. Vlčická, škoda 0. 
22.4. ve 14.05 h., suchá tráva a rákosí, Volanov – louka, škoda 0. 
25.4. v 15.44 h., el. Kabel v trafostanici ul. Náchodská, škoda 0. 
26.4. v 12.55 h., suchá tráva, klestí, Bezděkov stráň, les, škoda 0. 
26.4. ve 13.40 h., suché větve u chaty Vébrovka, škoda 0. 
27.4. v 15.40 h., zahradní altán v Zahradním městě, škoda 1.00, uchr. hod. 2 000.00 Kč. 
29.5. v 16.55 h., suchá tráva, HSM, škoda 0. 
5.6. v 13.30 h., komunální odpad, ul. Roty Nazdar – býv. lakovna , škoda 0. 
6.6. v 13.00 h., hydraulický nakladač v Humlově dvoře, přímá škoda 30.00 Kč, uchráň. 
hodnota 20.000 Kč. 
7.6. ve 14.30 h., suchá tráva na skládce, škoda 0. 
12.6. v 19.35 h., lesní hrabanka, Školní polesí SLŠ, škoda 0. 
19.6. ve  13.00 h., staré seno – louka , Babí 63, škoda 0. 
22.6. v 15.10 h., suchá tráva a hrabanka, Školní polesí SLŠ, škoda 0. 
27.6. ve 14.40 h., komun. Odpad v kontejneru v Lomní ul., škoda 0. 
28.6. ve 14.10 h., stará lednice pod železn. náspem Na Nivách, škoda 0. 
30.6. v 10.30 h., taburet, obytný dům 174, Střední Předměstí, přímá škoda0.20 Kč, uchráň. h. 
400.00 Kč. 
8.7. v 15.40 h., el. spínač  v chladicí věži EPO, Kladská 466, škoda 0. 
19.7. v 21.28 h., osobní auto, Polská – areál Pneuservisu, přímá škoda 20 000 Kč, uchráněná 
h. 0. 
23.7. v 19.30 h., osobní auto, Žďárská 229, přímá škoda 3.000 Kč. 
3.8. ve 22.15 h., skládka odpadu v Debrném, vrak vozidla, škoda 0. 
12.8. v 19.10 h., strniště a sláma, ul. Za Tratí – pole, škoda 0. 
25.8. v 19.10 h., dřevěná kůlna a palivové dříví ul. Nad Jezem 429, škoda 0. 
26.8. ve 14.00 h., lesní hrabanka a tráva, okraj lesa ve Lhotě, škoda 0. 
26.8. v 15.45 h., suchá tráva, Zvonková ul. škoda 0. 
7.9. v 10.00 h., lesní hrabanka, (Šestidomí) Sedmidomí Bohuslavice, škoda 0. 
9.9. ve 14.10 h., maloobjemový kontejner, ul. R. Frimla, škoda 0. 
26.9. v 15.05 h., hospod. stavení Nový Rokytník /St., přímá škoda 50.000 Kč., uchráněná 
hodnota 0. 
5.10. ve 13.45 h., objekt k demolici na Horním Předměstí, Žižkova, škoda 0. 
9.10. v 05.50 h., el. rozvodná síť, Zahradní město 139, přímá škoda 30.000 Kč. 



14.10. v 15.00 h., podvozek starého vagónu, Vnitřní Město, škoda 0. 
2.11. v 15.10 h., umělohmotná lavička v čekárně autobus. Zastávky Horská, škoda 2.00 Kč. 
9.11. ve 14.14 h., doutnající pařez v lese, ul. Nad Jezem, škoda 0. 
14.11. v 10.00 h., osobní auto, ul. Růžová, Horní Předměstí, škoda 0. 
15.11. ve 21.45 h., požár kabiny výtahu v 10. patře ul Tichá 528, škoda 30.00 Kč. 
23.11. v 15.30 h., naftové topení osobního vagónu, ul. K Nádraží Poříčí, škoda 0. 
29.11. ve 3.45 h., odpadkový koš v Novodvorské Poříčí, škoda 0. 
6.12. v 16.20 h., sklad nábytku v ul. Volanovská, přímá škoda 300.00 Kč, uchráněná hodnota 
200.00 Kč. 
13.12. v 7.26 h., senážní jáma fy Farmers, HSM, škoda 0. 
16.12. v 11.00 h., zářivkové těleso, Na Struze – Mateřská škola 124, přímá škoda 5.00 Kč, 
uchráněná hodnota 500.000 Kč. 
18.12. v 18.00 h., ekologické WC v ul. M.Gorkého, Dolní Předměstí, škoda 20.00 Kč. 
24.12. v 21.15 h., dřevěný přístavek budovy Texlenu, Horská 52, přímá škoda 30.00 Kč., 
uchráněná hodnota 1 000.00 Kč. 
 
 Požáry v Trutnově: s jednotkou 51, bez jednotky 3, přímá škoda 527.70 Kč, uchráněná 
hodnota 5 431.00 Kč. Počet zásahů při silniční dopravní nehodě 42, při silniční hromadné 
nehodě 0, při železn. nehodě 4, při povodni 7, při smršti 11. 
 Počet požárů v jednotlivých měsících: březen 7, duben 11, květen 1, červen 9, 
červenec 3, srpen 5, září 3, říjen 3, listopad 7, prosinec 5. 
 Požáry podle místních částí: Babí 1, Bohuslavice 3, Lhota 3, Libeč 1, Starý  
Rokytník 1, Nový Rokytník 1, Horní Předměstí 9, Střední Předměstí 7, Dolní Předměstí 3, 
Kryblice 3, Volanov 2, Horní Staré Město 10, Poříčí 6, Voletiny 1, Vnitřní Město 3. 
 
 Požáry podle příčiny a činnosti v okrese: Neobjasněno, v šetření 36. Dále nešetřeno 
101. Úmysl – pachatel zjištěn 1, Úmysl – pachatel nezjištěn 15. Děti do 15 let 12. Nedbalost 
40. Komíny 7. Topidla 4. Závady 29. Samovznícení 3. Mimořádné 9. Jiné 1. 
 
Vývoj kriminality, veřejný pořádek, doprava v okrese 
 
 Vývoj kriminality, stav veřejného pořádku a dopravy v teritoriu okresu Trutnov v roce 
2003. 
 Přehled o zjištění trestné činnosti za rok 2003 s rokem 2002: Na okrese Trutnov je 
trvale a dlouhodobě žijících 120 431 obyvatel. V roce 2003 bylo zjištěno celkem 2 848 
trestných činů (- 448, - 13,6%), tj. 236 (- 37) trestných činů na deset tisíc obyvatel. Objasněno 
1 391 trestných činů (- 174, - 11,1%), objasněnost 48,8% (+ 1,4%). Ve zkráceném přípravném 
řízení bylo vyřízeno 214 trestných činů. 
 Mezi hlavní kriminogenní faktory v okrese patří zejména turistický charakter regionu, 
nezaměstnanost a pracovní migrace, kriminalita mládeže a drogy. 
  
Pachatelé trestné činnosti 
 
 Jako pachatelé trestné činnosti zůstávají nejvýznamnější skupinou recidivisté. (U této 
kategorie nebyl však zaznamenán výrazný posun). Cizinci se podílejí na nápadu trestné 
činnosti významněji zejména v závažné trestné činnosti. Jedná se především o majetkovou 
kriminalitu, krádeže vloupáním do objektů, vydíráním, loupeže a krádeže motorových 
vozidel, dále výtržnictví a poškozování cizí věci. Z ostatních statisticky významných skupin 
lze nadále upozornit na kriminalitu osob, dopouštějících se podvodů v souvislosti s prodejem 



oblečení a jiného zboží a krádeže věcí z bytů osob, které nabízejí zboží kj prodeji a využívají 
nepozornosti poškozených. Je patrný posun do nižších věkových kategorií. 
 
Oběti trestné činnosti 
 
 Oběti trestné činnosti se rekrutují především z občanů postižených krádežemi 
prostými, krádežemi vloupáním do různých objektů a poškozováním cizí věci. Jedná se  
o osoby poškozené újmou na zdraví, majetkovou a jinou újmou, která má za následek výrazný 
vliv na dosavadní životní podmínky. 
 V kriminalitě násilné se struktura obětí ve většině případů pohybuje v oblasti 
rodinných příslušníků či jiných vztahů, které předpokládají osobní vazby pachatele a obětí 
trestných činů. 
 V současnosti existuje na veřejnosti široká kampaň na pomoc obětem domácího násilí. 
 Zvláštní kategorií jsou případy vydírání z důvodů nekorektních obchodních vztahů. 
 Ze strany veřejnosti je třeba se vyvarovat nevhodného chování vůči oběti, ovlivnění 
společenskými předsudky, nešetrného zveřejnění v tisku apod. Utrpěná újma ovlivňuje 
celkový postoj k vyšetřování a ochotu ke spolupráci. Proto je nutné volit psychologicko-
taktické postupy při vyšetřování na základě znalosti utrpěné škody u oběti a jejích blízkých. 
 Pozitivem v tomto směru bylo přijetí zákona č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité 
pomoci obětem trestné činnosti ve znění pozdějších předpisů, jedná se však o to, aby občané 
poškozeni trestným činem byli srozumitelně a dostatečně informováni o možnostech státní 
pomoci a podmínkách uplatnění žádosti. 
 
Pátrání po osobách a věcech 
 
 Za rok 2003 bylo vyhlášeno pátrání po 406 osobách – vypátráno bylo 413 
Přetrvávajícím problémem je opakované pátrání po svěřencích dětských výchovných ústavů  
a výchovných ústavů mládeže. V těchto případech bylo vyhlášeno pátrání po 218 osobách  
a vypátráno jich bylo 215. 
 Za rok 2003 bylo vyhlášeno pátrání po 273 motorových vozidlech a vypátráno jich 
bylo 100. Z uvedeného počtu se jednalo o 170 hledaných osobních motorových vozidlech  
a 64 vypátraných. 
 Významným fenoménem roku 2003 byly pátrací akce po nezletilcích. V tomto směru, 
bohužel, existuje nízká úspěšnost opatření. Zejména v případě tragických úmrtí, avšak jak 
ukázala analýza těchto případů, tomuto následku nešlo ze strany policie zabránit. Bylo by 
vhodné uzákonit přísnější odpovědnost rodičů či opatrovníků. 
  
Majetková kriminalita 
 
 V roce 2003 zůstala nejrozšířenějším druhem trestné činnosti i nadále majetková 
kriminalita (1 748, -9,7%). 
 U trestných činů krádeží vloupáním zaznamenal okres Trutnov přes poměrně 
významný pokles jeden z nejvyšších počtů v rámci Včk (602, -153, -20,3%), při nárůstu 
objasněnosti +1,7%. Struktura této kriminality se nemění oproti předchozímu období. 
Převažují krádeže vloupáním do rekreačních objektů, krádeže věcí z motorových vozidel, 
vloupání do restaurací a drobných provozoven (prodejny, dílny), převážně v teritoriu jižní 
části okresu a na území okresního města. 
 Fenoménem konce roku 2003 se stalo odcizení většího počtu motorových vozidel, 
především v horských oblastech. 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 preventivní opatření, které má za cíl krádeže motorových vozidel 
eliminovat. 
 
Hospodářská kriminalita 
 
 Počet hospodářských trestných činů v rámci OŘP Trutnov se snížil na 379 (-162, 
29,9%). 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 
 
 Násilná kriminalita vykazuje pokles o 84 případy (-31,6%), při nárůstu objasněnosti 
+9,7%. V průběhu roku 2003 nebyl zaznamenán dokonaný čin vraždy. U trestných činů 
loupeží a vydírání byla většina z nich spáchána se zbraní, přičemž stoupá brutalita pachatelů. 
 V roce 2003 proběhla rozsáhlá realizace pachatelů loupežných přepadení benzinových 
stanic v rámci Včk. 
 Nejčetnější trestné činnosti se dopustil pachatel, který v pěti případech pod pohrůžkou 
střelné zbraně vyžadoval hotovost. 
 Nejzávažnějším případem je přepadení rodiny podnikatele v oboru řeznictví-
uzenářství s následkem smrti, pachatel byl zjištěn po 18 měsících. 
 
Mravnostní kriminalita 
 
 Na úseku mravnostní kriminality jde zejména o případy pohlavního zneužívání 
nezletilých, týrání svěřených osob a ohrožování mravní výchovy. Byl zaznamenán pokles  
o 12 případů (-41,4%). Prostituce není ve větší míře organizována. 
 
Kriminalita s extremistickým podtextem 
 
 Nejzávažnějším případem je poškození náhrobků umučených židovských dívek  
na hřbitově v Trutnově, při čemž se doposud nepodařilo zjistit pachatele. Z procesního 
hlediska byl případ ve smyslu zákonných norem odložen, šetření však ve zvýšené intenzitě 
probíhá nadále. 
 V mnoha případech dochází k posouzení rasového motivu deliktu z titulu přesvědčení 
občanské veřejnosti, v některých případech s necitlivým zásahem ze strany sdělovacích 
prostředků a někdy i státních orgánů. Vždy je ale nutno pečlivě zkoumat motiv trestného činu, 
který patří do subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu a musí být náležitě 
prokázán. Jedná se však o myšlenkové pochody pachatele, jejichž projevem mohou být pouze 
vnější znaky jednání a pro tyto vnější znaky však v mnoha případech chybí důkaz. Z hlediska 
posuzování této kriminality do budoucna bude vhodné přijmout politické rozhodnutí, které 
vnější znaky lze považovat za důkaz rasového motivu a které nikoliv. 
 
Korupce 
 
 V rámci okresu nebyly zjištěny závažnější případy korupčního jednání a klientelismu, 
které by ovlivnily bezpečnostní situaci. Některé případy jsou medializovány s patrnou snahou 
vyvolat u veřejnosti pocit silně korupčního prostředí ve veřejné správě (korupční mytologie). 
 



Oblast veřejného pořádku 
 
 Specifikem okresu Trutnov jsou letní hudební festivaly, na které policie reaguje 
bezpečnostními opatřeními, které mají preventivní dopad v celé oblasti nasazení a jsou 
občany pozitivně přijímány. 
 Bylo zaznamenáno několik případů sprejerství – jednalo se o individuální případy. 
Divácké násilí se v regionu ve zvýšené míře neprojevuje. 
 
Přestupky 
 
 V roce 2003 byl zaznamenán pokles zjištěných přestupků ( 9 962, -6,5%). 
Nejvýrazněji poklesl počet zjištěných přestupků na úseku veřejného pořádku (-103, -10, 9%) 
a přestupků proti majetku (-170, -9,7%). Oproti tomuto trendu došlo k nárůstu přestupků 
v souvislosti s používáním alkoholu a na úseku toxikomanie (+65, +40,1%). 
 Z celkového počtu bylo 6 829 (-182) řešeno blokově částkou 2,729.500 Kč  
(+151.850 Kč). 
 Podstatnou měrou se na skladbě přestupků podílí BESIP. Na tomto úseku bylo 
zjištěno 6 793 (-373) přestupků a v blokovém řízení jich bylo řešeno 6 482 (-162) částkou 
2,589.500 Kč. Průměr jedné pokuty činí 2399 Kč (+31 Kč). 
 Z hlediska přestupkové agendy a agendy jiných správních deliktů se jeví nezbytné 
zavést celoplošnou databázi přestupků a jiných správních deliktů a jejich pachatelů. 
 Registrovaná kriminalita podle druhů za rok 2003 na území okresu Trutnov:  
Celková - zjištěno 903, objasněno 501 (55,48%). Obecná 639, 287 (44,91%). Násilná 55,42 
(76,36%). Mravnostní 6,6 (100%). Majetková 476,160 (33,61%). Krádeže vloupáním 181,49 
(27,07%). Krádeže prosté 231,86 (37,23%). Ostatní 102,79 (77,45%). Hospodářská 180,138 
(76,67%). Zbývající 84,76 (90,48%). 
 
Bezpečnost silničního provozu 
 
 V roce 2003 bylo zaznamenáno 2 091 dopravních nehod (+101, +4,8%). Snížil se 
počet osob usmrcených na 20 (-5, -25%)., těžce zraněných (100, -13), zvýšil se počet lehce 
zraněných (310, +1) a hmotná škoda (+5,444.000 Kč, +6,5%). Nejčastějšími příčinami 
dopravních nehod zůstávají: rychlost jízdy (469), nedání přednosti (255), způsob jízdy ) 
1 075) a alkohol 175 (-22, -12,6%). Počet řidičů, u kterých byl zjištěn alkohol při běžných 
kontrolách činil 548. (Velmi negativně policie hodnotí  nemožnost zadržet řidičský průkaz  
na místě.) 
 
Integrovaný záchranný systém 
 
 Oblast integrovaného záchranného systému ochrany obyvatelstva, krizového řízení  
a civilního nouzového plánování: 
 Spolupráce v této oblasti probíhá zejména při mimořádných událostech, týkajících se 
bezprostředního ohrožení životů a zdraví osob, vznikem či hrozbou velké škody na majetku, 
či události, jejíž rozsah má dopad na bezpečnostní situaci v regionu, teritoriu či státu, vliv  
na veřejné mínění a morálku obyvatelstva a jiné situace, které jsou způsobilé takové důsledky 
vyvolat. 
 V největší míře jde o dopravní nehody, kde spolupráce s Hasičským záchranným 
sborem a Zdravotnickou záchrannou službou je každodenní rutinou. V podstatě na každou 
dopravní nehodu, kde dojde ke zranění či hmotné škodě, vyjíždějí i oba zmiňované subjekty 



IZS. Příslušníci P ČR ze zákona prošetřují každou nahlášenou dopravní nehodu a počet těchto 
událostí je v tomto případě vyšší. 
 Opačná situace je v případě vzniku či hrozby požáru, protože ne všechny události,  
při kterých zasahuje HZS, jsou prošetřovány P ČR. V případech vyřešení věci na místě  
a technických výjezdů není přítomnost P ČR nutná. Podobná situace je i při spolupráci  
se ZZS. 
 Další subjekty, se kterými P ČR spolupracuje při plnění úkolů IZS v našem teritoriu je 
především Horská služba Krkonoše. Záchranná kynologická brigáda Hradec Králové  
a Báňská záchranná služba Odolov. Bylo provedeno několik společných akcí,  
např. při záchraně osob z porouchané lanovky. 
 
Prevence: 
 
 Preventivní činnost je zaměřena především do škol včetně prevence v oblasti 
protidrogové scény. Preventivní činnost je rovněž zaměřena na starší spoluobčany a velmi 
dobrá spolupráce je s orgány preventivních aktivit města Trutnova. 
 Preventivní činnost P ČR 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 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. 
 
Závěr 
 
 Bezpečnostní situace měla v roce 2003 plynulý vývoj a nebylo třeba nasadit zvýšené 
množství policistů l zajištění veřejného pořádku, vyjma plánovaných akcí v letní a zimní 
sezóně. V otázce kriminality byl zaznamenán kvalitativní posun dopředu v profesionalitě 
páchaných trestných činů a rovněž nárůst 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. (Podle 
sdělení Mgr. Ing. pplk. Ivana Bílka, ředitele Okresního ředitelství Policie ČR Trutnov.) 
 
Dopravní nehodovost 
 
 Vyhodnocení nehodovosti P ČR OŘ Trutnov za rok 2003 (v porovnání 2002): 
Celkem dopravních nehod 2 091 (101). Úmrtí 20 (-5). Těžká zranění 100 (-13). Lehká zranění 
310 (1). Škoda na vozidlech 83 516 000 Kč (5 830 000 Kč). Jiná škoda 393 000 Kč  
(-386 000 Kč). Celková škoda 83 909 000 Kč (5 444 000 Kč). Pokuty 1 087 400 Kč  
(-240 500 Kč).Alkohol  175 (-22). VDN/MDN 1 244/697 (-443, 439). Celkem TČ 140 (140). 
Odloženo TŘ/PZ 10/262 (7/7). SKPV/OÚV 89, 41. Předáno k SŘ 698 (535). Předáno ke KŘ 
16 (7). MDN-OOP 150/95. VDN.DN (dopr. nehody) v obci 1 579 (63). DN mimo obec 512 
(38). Nezaviněná řidičem 129 (30). Rychlost 469 (-36). Předjíždění 67 (-3). Přednost 255 
(15). Způsob jízdy 1 075 (3). Technická závada 6 (2). Silnice 1. třídy 494 (26). Silnice 2. třídy 
455 (37). Místní komunikace 578 (29). ÚK – polní a lesní cesty 25 (-14). ÚK – ostatní 201 
(5). Řidičem motorového vozidla 1 909 (63). Řidičem nemotorového vozidla 40 (-3). 
Chodcem 20 (5). Zvěří – zvířetem 96 (42). Jiným účastníkem 1 (-2). Závadou komunikace 10 
(-7). Technickou závadou vozidla 4 (1). 
 Přínosem v silniční dopravě jsou kruhové objezdy. Nesnižují sice výrazně počty nehod 
na křižovatkách, ale díky nim klesá závažnost následků dopravních nehod. 
 



Klub vojenské historie 
 
 Z činnosti Klubu vojenské historie Trutnov za rok 2003: 
 V březnu se delegace KVH zúčastnila pietního aktu u pomníku vojenských 
vysloužilců v Polici n.M. S tamějším KVH má velmi dobré vztahy. Už tradičně se Trutnovští 
zúčastnili VI. C.k. plesu 6. praporu polních myslivců v Náchodě (15.3.). U příležitosti 
zahájení Fort Expa 2003 proběhla propagační předváděcí akce trutnovského tříliberního 
rakouského děla na dělostřelecké tvrzi Dobrošov (3.5.). Týž den za velmi nepříznivého počasí 
byla u památníku gen. Gablenze zahájena sezóna 2003 na naučné stezce 1866. Bylo to 
spojeno s ukázkami nabíjení a výstřelu. 
 Členové KVH zajišťovali po celou sezónu tématické výklady o válce 1866, ukázky 
nabíjení a střelby z rakouské předovky, horského děla, předváděli kompletní výzbroj a výstroj 
rakouského pěšáka a polního myslivce. Oba památné objekty této války (i Janská kaple) byly 
zpřístupněny. V této kapli se začalo s budováním muzejní expozice. 
 Tradiční jarní soutěž střelby na střelnici ČMS Babí byla zahájena 4.5. z opakovací voj. 
pušky, pistole nebo revolveru. I jejího 7. ročníku se zúčastnili střelci z celé ČR. 
K propagačnímu fotografování (fotograf Jiří Jahoda) se sešli členové KVH Trutnov  
na několika památných místech (deska 1866 na náměstí, u MěÚ, v místech někdejší Dračí 
uličky, u památníku gen. Gablenze). Tyto fotozáběry již zachycují členy KVH ve třech histor. 
uniformách  včetně výzbroje – C.k. pěšího pluku č. 1 – císaře Fr. J. I., C.k. praporu polních 
myslivců č. 16 a příslušníků E.k. dělostřeleckého pluku č. 3. 
 Významnou květnovou akcí byl zájezd po stopách vojenské historie na území ČR 
17.5. mikrobusem (Kolín, Praha, Rokycany). Několik členů v uniformách 16. praporu pol. 
mysl. Se zúčastnilo 24.5. C.k. manévrů v hrádku u Nechanic, 8.6. vysvěcení 
rekonstruovaného pomníku rak. 6. armádního sboru u Václavic – Dobenína – ve všech třech 
spolkových uniformách, 21. a 22. června v Nechanicích. 
 Hlavní domácí akcí bylo tradiční natírání pamětní desky na Krakonošově náměstí  
a 137. výročí bitvy u Trutnova (pietní akt na Šibeníku). V červenci (4.-6.7.) účast  
na 137. výročí bitvy u Hradce Při ní trutnovské dělo bylo zařazeno do půl baterie, která 
střílela čestnou salvu u památníku „Baterie mrtvých“ na Chlumu. 
 V srpnu se KVH (16. a 17.) zúčastnil oslav 750 let Police n.M. a 130. výročí 
vysloužileckého spolku Radecký. Pamětní medaili dostalo i pět členů KVH Trutnov. KVH  
se podílel na „Dobytí pevnosti Kalasperské.“ 
 Při organizaci trutnovské „Country na kolejích“ 30.8. se staral KVH o provoz, 
dopravu a ochranu parního vlaku při jízdách do Svobody, Královce a Malých Svatoňovic. 
 V září i letos ve spolupráci s DK Trutnov v rámci Dnů evropského dědictví pietní akt 
k událostem 1866 – jednak na náměstí (proslov starosty, natírání desky, čestná salva, dělový 
výstřel), jednak u památníku gen. Gablenze (ukázky výstroje a výzbroje, nabíjení a střelba 
s předovek a děla). U Janské kaple se prezentovali noví polní myslivci. KVH zahájil provoz 
nového srubu a stánku s občerstvením u Gablenzova pomníku. 
 20. září byl i letos ve znamení výročního střílení z historických zbraní na střelnici 
Babí. Sezóna naučné stezky byla uzavřena 27. a 28. září. 
 Při oslavě myslivosti a historických tradic na Kuksu se zapojili při „Svatohubertské 
slavnosti“ 4.10. i uniformovaní členové KVH. Plán akcí na rok 2004 byl přijat na poradě 
zástupců historických jednotek ČR na Chlumu. 26. prosince se někteří členové KVH 
zúčastnili ještě „Svatoštěpánských střeleb“ v Polici n.M. a na trutnovském náměstí přivítali 
31.12. Nový rok 2004 výstřelem z děla. 
 
 Činnost KVH v roce 2003 zahrnovala kromě uvedených akcí i práce na údržbě 
pomníků a památníků války 1866. Nepodařilo se dokončit dělostřelecký granát. Jednání 



s městem byla zaměřena na oživení naučné stezky 1866 pro turistický ruch a na budování 
nové expozice v Janské kapli, na její zpřístupnění. 
 V roce 2003 bylo přijato do KVH šest nových členů, tři na vlastní žádost vystoupili. 
Předsedou KVH Trutnov je Ivo Bucek. 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
 
 Okresní správa sociálního zabezpečení vykázala za rok 2003: 
Počet malých organizací (MO) 2 380. Počet zaměstnanců MO 11 317. Počet velkých 
organizací 352. Počet jejich pojištěnců 37 457. Počet osob samostatně výdělečně činných 
11 550. 
 Počet důchodců 32.147, z toho muži 12 499, ženy 19 648. Průměrný věk důchodců  
63 let. Průměrná výše důchodu 6 899 Kč (u mužů 7 318 Kč, u žen 6 632 Kč). 
 Počet pracovních neschopností za rok 2003 48 009, z toho úrazů a otrav 5 428. Oproti 
roku 2002 se snížil počet pracovních neschopností o 2 159. Počet porušení léčebného režimu 
130. Počet prodloužení jednoroční podpůrčí doby 47. Pracovní neschopnosti způsobené 
alkoholem, účastí na rvačce 30. 
 Dluh velkých organizací 75 629 969,55 Kč. Dluh malých organizací  
316 990 625,50 Kč. Dluh osob samostatně výdělečně činných 74 144 280,67 Kč. 
 Dlužné a penále bylo vymáháno výkony rozhodnutí. Celkem bylo zahájeno 1 691 
správních výkonů rozhodnutí a 1 453 soudních výkonů rozhodnutí. Vymáhaná částka činila 
79 131 807 Kč. 
 V roce 2003 bylo podáno oznámení o podezření z trestné činnosti u malých organizací 
a organizací celkem ve 3 případech, ale připojení k oznámení z trestné činnosti bylo celkem 
v 7 případech. 
 
Sociální oddělení komunálního odboru MěÚ 
 
 Sociální péče představuje systém dávek a služeb určených občanům, kteří nejsou 
schopni zabezpečit své životní potřeby a péči o sebe v nezbytném rozsahu. 
 Sociální oddělení poskytlo v roce 2003 následující dávky sociální péče: 
 
Typ dávky Počet příj.

v 1. čtvrt. 
v 2. v 3. ve 4. Celkem Kč 

Zvýšení životní náklady 555 575 582 587 2 299 1 303 890 
Příspěvek při péči o osobu blízkou 145 148 151 149 593 6346 300
Příspěvek na individuální dopravu 6 3 2 1 12 66 180
Příspěvek na provoz tel. stanice 315 318 334 331 1 298 661 650
Příspěvek na úhradu bezbariér. bytu 9 9 9 9 36 42 800
Příspěvek na úpravu bytu 16 6 8 6 36 1 098 580
Přísp. na zakoupení zvl. pomůcky 17 22 15 19 73 3 547 450
Přísp. na zakoupení MV 20 25 16 21 82 7 260 000
Přísp. na zvl. úpravu auta 2 3 3 1 9 302 980
Příspěvek na provoz MV 1 481 484 107 70 2 142 13 189 860
Dávky soc. péče nezaměstnaným 790 895 674 665 2 824 20 123 020
Přísp. při propuštění z výk. trestu 65 49 100
Dávky soc. péče rodinám 478 422 390 420 1 710 16 670 400
Příspěvek na výživu 177 77 74 188 516 607 980
Dávky soc. péče důchodcům 16 13 13 13 55 335 960



Celkem za rok 2003 11 750 příjemcům 71 637 950 Kč. 
 
 
 Zásady pro poskytování bezúročných sociálních půjček schválilo ZM 5. května 2003. 
Schválena částka 100.000 Kč. Jednomu žadateli do výše 20.000 Kč. 
 
 Koncepci přípravy komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na úrovni města 
Trutnova, obce II. typu schválilo ZM 30.9.2002. 
 Komunitní plánování sociálních služeb zajišťuje tyto služby tak, aby odpovídaly 
místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, otevřený proces zajišťování potřeb  
a zdrojů, hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Výsledkem má být systém 
sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje  
na lokální odlišnosti a zajišťuje efektivní využití finančních prostředků na služby 
vynakládané. 
 
Pečovatelská služba 
 
 Pečovatelská služba Trutnov, Dělnická 161 poskytla v roce 2003 služby 456 občanům 
(v domech s pečovatelskou službou 148 a v terénu 308). Rozvezeno bylo celkem  
48 975 obědů – z jídelny PS 456 981 a z jídelny ČD 1 994. V jídelně pro důchodce bylo 
uvařeno 74 850 obědů. V průběhu roku sem docházelo na 650 strávníků. 
 V roce 2003 bylo v domech s pečovatelskou službou přiděleno 19 bytů (Dělnická 3, 
Kryblická 8, Tichá 8 bytů). 
 Počet bytů v DPS 211 (Dělnická 53, Kryblická 64, Tichá 94). Počet pracovníků v DPS 
26. Ředitelkou pečovatelské služby je Jana Chlápková. 
 Příjmy za poskytnuté služby 663 365 Kč. Příjmy za stravné činily 2 132 222 Kč. 
Dotace z MěÚ 6 417 000 Kč. Výdaje 8 545 419 Kč. 
 
 21.7.2003 schválila RM výsledek výběrového řízení na akci „DPS-Humlův dvůr.“ 
Jako zhotovitele projektu firmu ATIP, a.s. Trutnov. 
 
Klub důchodců 
 
 Klub důchodců v Trutnově, občanské sdružení důchodců města Trutnova, má  
75 členů. 
 Posláním KD je organizace využití volného času členů vhodnými společensko-
kulturními aktivitami. Základní formou této činnosti jsou pravidelné odpolední besedy 
v úterý, čtvrtek a sobotu. Besedy občas zpestřují členové klubu – harmonikáři ve dnech 
narozenin a jmenin členů klubu, na Den matek a MDŽ, Mikuláše, o vánočních  
a velikonočních svátcích. Spojeno vždy s malým pohoštěním. 
 Jinou aktivitou KD je pořádání tanečních zábav v jídelně KD – v roce 2003 deset. 
Zájezd byl uspořádán jen jeden – do Chlumce n. Cidlinou. 
 Klub má podporu města pro svou činnost v areálu městského KD k dispozici čtyři 
místnosti (2 společenské, 1 kulečníkářská, 1 kancelář). Pro taneční zábavy je propůjčována 
bezplatně jídelna KD. Město přispívá klubu i finančním příspěvkem 5 000 Kč. Na rok 2004 
žádá KD o zvýšení – počítá se s více zájezdy. (Informace poskytl člen KD Jaroslav Středa.) 
 
 
 



Domov důchodců 
 
 Domov důchodců s kapacitou 36 obyvatel měl v roce 2003 19 zaměstnanců. Věkový 
průměr jeho obyvatel byl 82,7 let. K 31.12. zemřelo 11 jeho obyvatel, nově jich bylo přijato 
12. Počet nevyřízených žádostí je vysoký – 55, z toho 22 naléhavých. Nejmladším 
obyvatelem DD je muž 64 let, nejstarší obyvatelkou žena 102 let (Anna Ludwigová). 
Ředitelkou DD je Irena Vondráčková. 
 V letošním roce se prováděly v DD stavební práce (sanace vnitřní omítky, odstranění 
vlhkosti). Vymalován byl celý objekt. Špatně pohyblivým obyvatelům ulehčují elektrické 
zvedací postele – snadnější vykonávání ošetřovatelských úkonů. Podařilo se koupit auto Fabia 
Combi, mycí a drhnoucí stroj na podlahy. 
 Rehabilitační pracovnice provádí s obyvateli DD kondiční cvičení a muzikoterapii. 
Sociální pracovnice pravidelným čtením denního tisku a oblíbených časopisů udržuje celkový 
přehled obyvatel o událostech doma i ve světě. Členové KD se zúčastnili Krkonošských 
sportovních her (šipky, kuželky). Se svým programem zavítaly do DD děti ZŠ Mládežnická  
a Country klubu. 
 Akce s hudbou a tancem byly pestré – pan Mimra s harmonikou. Brněnská skupina 
Kondor – lidové písně z Moravy. Pan Skalník přednes Hašlerových písniček. Vánoční 
vystoupení agentury Vosa velmi zaujalo. Na přípravě občerstvení při těchto akcích se podílejí 
sami obyvatelé DD. 
 Obyvatelům DD  dobře slouží ortoped – cvičení pod dohledem rehabilitační sestry. 
Oblíbené jsou turnaje v ruských kuželkách a šipkách, v zimě společenské hry. Navštěvovány 
(podle pohybových možností) jsou výstavy a koncerty. Vedení DD se snaží všemožně 
obohacovat staří jeho obyvatel. Oslava 102 let paní Ludwigové za účasti místostarostky 
Horynové v listopadu je zmíněna v úvodu kroniky. 
 
Civilní služba 
 
 Občanů povinných vykonat civilní službu po 18 měsíců (je náhradou za poloviční 
vojenskou službu) bylo v evidenci MěÚ k 31.12.2003 evidováno 586. V průběhu roku 
odepřelo výkon základní vojenské služby 12 odvedenců, kteří byli převedeni z evidence 
Územní vojenské správy Jičín do evidence MěÚ Trutnov. 
 K vykazovanému datu vykonávalo civilní službu (CS) 66 občanů v těchto oblastech – 
45 zdravotnictví, 1 sociální služby, 1 ochrana životního prostředí, 19 obecně prospěšné práce. 
Výkon CS ukončilo 68 občanů; 48 občanů výkon CS nastoupilo. 
 V roce 2003 se u občanů vykonávajících CS zvýšilo stravné k 1.6. z 83,60 Kč  
na 84 Kč. Finanční náležitosti hradí občanovi organizace, v níž vykonává CS. Organizace je 
povinna proplácet mu i jízdné, včetně hromadné dopravy, do místa trvalého bydliště 
v případě, že není schopna zajistit mu ubytování. 
 Nárok na dovolenou při výkonu CS je 21 dnů. Lze ji čerpat po splnění nejméně  
3 měsíců CS, při čemž za každé 3 měsíce její poměrnou část. Řádná dovolená se přerušuje 
v případě nemoci. Do délky dovolené se započítávají soboty, neděle a státní svátky.  
Při závažných důvodech je možná zvláštní dovolená. 
 Odpovědnost občana v CS za škodu způsobenou organizaci a odpovědnost organizace 
za škodu jemu způsobenou upravují obecně závazné předpisy ve stejném rozsahu jako je 
upravena odpovědnost za škodu mezi vojáky základní služby a vojenskou správou. 
 CS je vykonávána především v těchto organizacích: nemocnice, domovy důchodců, 
domovy dětí a mládeže, organizace obcí a městských úřadů, občanských sdružení, škol 
(střední, základní, speciální, zvláštní a pomocné), sportovní a kulturní zařízení (CS v roce 
2003 už naposled?) 



 
Akademie J. A. Komenského 
 
 Činnost Akademie J. A. Komenského má, jak svědčí webové stránky o návštěvnosti  
a počtu přihlašovaných klientů, vzestupnou tendenci. Klienti se hlásí převážně přes internet; 
telefonicky a písemně jen minimálně. 
 Témata seminářů jsou většinou pro mzdové účetní o nemocenském a sociálním 
pojištění, zákoník práce, novelizace před vstupem do EU – daně z příjmů. Účetnictví, požární 
a bezpečnost práce, zákon o zaměstnanosti. Měsíčně šest seminářů, kurzy účetnictví po 35 
hodinách v 5 týdnech. Průměrný počet posluchačů na seminářích asi 50. Webové stránky jsou 
aktualizovány dvakrát za měsíc. 
 
Terénní sociální práce 
 
 Ze zprávy o realizaci terénní sociální služby – práce za rok 2003: 
Počet klientů ve věku do 6 let 15, od 6 do 15 let 40, od 15 do 18 let 19, od 18 do 60 let 28, 
starších 60 let 18 – celkem 120. Klienti byli situováni do dvou a více městských čtvrtí. Počet 
nezaměstnaných klientů 35. Drogy se nevyskytují. Jen záškoláctví 3, nízká kvalita bydlení 3, 
gamblerství 3, lichva 2, nedostatečná hygiena 3, kriminalita 2 – údaje v okamžiku ukončení 
práce s nimi: počet nezaměstnaných 32, záškoláctví 3, nízká kvalita bydlení 3, gamblerství 3, 
lichva 1, nedostatečná hygiena 3, kriminalita 2. 
 
 Přehled počtu uskutečněných kontaktů s klientem podle druhu kontaktů: počet 
prvokontaktů 16, intervence (jednání s klientem do 30 minut) 1 970, poradenství 260, rodina 
450, zprostředkování 28, jednání v zájmu klienta bez jeho přítomnosti 50, jednání v zájmu 
klienta v jeho přítomnosti 7, doprovod 4. Terénním sociálním pracovníkem Štefan Absolón, 
60 let. Tuto práci vykonává 3 roky. Z pověření MěÚ Trutnov, odbor soc. věcí, školství  
a zdravotnictví. 
 
Bytové oddělení MěÚ 
 
 Ve smyslu vyhlášky č. 2/1999 p postupu při pronájmu obecních bytů od 1.8.2003  
dle „Zásad č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů“ bylo v roce 2003 přiděleno  
106 bytů, z toho 7 náhradních, 22 v DPS, 47 na základě výběrového řízení, 10 sociálních,  
8 bytů se prodalo v rámci privatizace celého objektu z důvodů časové tísně, kdy nebylo 
možné stihnout obsazení bytu, 2 byty se neobsazovaly z důvodu privatizace celého objektu,  
1 byt se neobsazoval z důvodu rekonstrukce celého objektu, 6 bytů bylo přiděleno 
mimořádně, 2 byty přiděleny na rozšíření původních bytů a 1 byt byl zapůjčen. 
 V roce 2003 bylo ve výběrovém řízení zveřejněno 47 bytů – nájemní smlouva (podle 
velikosti) uzavřena s měsíčním nájemným od 1 000 Kč až po 10 800 Kč (dražby). Na rok 
2004 byl sestaven pořadník na sociální byty a pořadník na náhradní byty (RM 17.2.2003). 
 Pokud jde o holobyty, které město vybudovalo v roce 1999 v Horním Starém Městě 
(jednopokojové či dvoupokojové byty jsou vybaveny pouze přímotopem, sociální zařízení  
a kuchyň je na chodbě a slouží všem obyvatelům), jich je obsazeno 6, 1 obývá správce. 
 V roce 2003 byla v 18 případech podána žaloba k soudu na vyklizení bytu, z toho  
11 případů podání žaloby k soudu na výkon rozhodnutí pro dluhy na nájmu. Ve 2 případech 
bylo vyklizení bytu uskutečněno na základě rozhodnutí soudu a v 5 případech byly rozsudky 
soudu o vystěhování z bytu předány v rámci privatizace novému majiteli, který mohl v těchto 
případech pokračovat – soudní vystěhování. 
 



Stavební bytové družstvo 
 
 Stavební bytové družstvo vlastnilo k 31.12.2003 3 655 bytů, z toho v panelových 
domech 2 856. Počet domů ve vlastnictví družstva se snížil o vydané řadové domy,  
tj. o 37 v lokalitách Trutnov, Hajnice, Horní Žďár a Pilníkov. Tak jako v předchozím roce 
byly předávány byty do vlastnictví – bylo jich vydáno 240. 
 V rámci údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů bylo na tyto 
vynaloženo 22 884 390 Kč, což činí v průměru na jeden byt 6 261 Kč. Mezi stěžejní akce 
loňského roku lze počítat např. kompletní zateplení bytového objektu Lnářská čp. 497-503, 
Trutnov, do kterého bylo investováno 3 715 755,80 Kč, dokončena druhá etapa zateplení 
objektu Bratrství 432, 433 Trutnov za téměř 890 000 Kč. Tím jsme vtiskli levé straně Zelené 
louky barevnost, kterou by si zasloužilo celé sídliště. 
 Stranou nezůstaly ani další lokality Trutnova, např. v ulici Švédská 461 - 464 došlo  
ke generální opravě balkonů v částce 880 000 Kč, na Kryblici v ul. M. Gorkého čp. 268-270 
byla provedena první etapa zateplení štítových stěn za více než 300 000 Kč. 
 Na prvních samosprávách se začínají vyměňovat dřevěná okna za plastová a je 
předpoklad, že se v tomto nastoupeném trendu bude pokračovat i v následujícím roce. 
V průběhu roku byly dále opravovány vnitřní rozvody studené, teplé užitkové vody  
a kanalizace ve více objektech. Zanedbána nebyla ani údržba výtahů, kde začaly přípravné 
práce nutné k modernizaci výtahů, což do budoucna přinese velké finanční zatížení 
družstevníků. První odhady nákladů na jeden výtah se budou pohybovat kolem 700 000 Kč. 
Průběžně se montují do otopných soustav termoventily, které by měly přinést nejen úspory, 
ale i zlepšení tepelné pohody v jednotlivých bytech. Byly realizovány rozvody internetové 
sítě. 
 Nepodařilo se však odstranit odbourání komínového tělesa v ulici Národní 534, 535, 
který je v havarijním stavu. Problém přetrvává v tom, že se bývalý vlastník město staví 
negativně k jeho vlastnictví. Vyřešit celou záležitost by mělo krajské zastupitelstvo. 
 I loňský rok znovu prokázal funkčnost družstevnictví a je jen na škodu věci, že stále 
není přijat zákon o neziskovém družstevnictví, na jehož základě by mohlo dojít k oživení 
družstevní výstavby bytů, ať už dodavatelsky či svépomocí. 
 
Přestupky 
 
 Komise k projednávání přestupků města Trutnova řešila v roce 2003 celkem  
428 oznámených přestupků, tj. p 120 méně než v předešlém roce. Z důvodů místní nebo 
věcné nepříslušnosti jich bylo 50 postoupeno k vyřízení jiným úřadům. Ve 141 případech 
došlé oznámení neodůvodňovalo věc vyřídit jinak než odložením došlého oznámení  
o přestupku. U zahájených správních řízení jich bylo z důvodu neprůkaznosti nebo 
nedostavení se navrhovatele 39 zastaveno. 
 Ve zkráceném řízení, tj. vyřízení přestupku formou uložení blokové pokuty, bylo 
uloženo 32 pokut. V průkazním řízení a ve správním řízení, kdy bylo nařízeno ústní jednání, 
bylo uloženo 23 napomenutí a pokutou bylo řešeno 105 přestupků. 
 Celková výše uložených pokut byla 134 150 Kč. V porovnání s rokem minulým  
o 36 450 Kč méně. Přestupci zatím neuhradili částku v celkové výši 87 070 Kč, což je stejně 
jako v minulých letech způsobeno vedle jiných příčin i značným množstvím lidí bez práce, 
majetku, popř. i bez domova. Vymáhání dlužných částek je v těchto případech zdlouhavé  
a někdy i téměř nemožné. 
 Shodně jako v loňském roce bylo řešeno nejvíce přestupků (66) proti majetku (různé 
krádeže a poškození cizí věci) a následně pak přestupků (47) proti občanskému soužití 
(ublížení na cti, na zdraví z nedbalosti, úmyslným drobným ublížením na zdraví). Nejméně 



přestupků (14) bylo způsobeno v oblasti veřejného pořádku, při čemž v porovnání s rokem 
2002 se nejednalo v žádném případě o osoby mladší 18 let. 
 Do dalšího období přechází 65 nezpracovaných přestupků. 
 
Durabo 
 
 Rok 2003 byl pro skupinu historického šermu Durabo ve znamení návratu  
do domovského působiště. Tomuto cíli byla uzpůsobena činnost všech členů skupiny. 
Počátkem roku byla posílena nabídka – směřována do Trutnova a nejbližšího období. Na staré 
obchodní partnery a přátelské kontakty se však nezapomínalo. Durabo se zaměřoval  
na udržení dosavadních pozic a vybudování nových vztahů s perspektivou na následující 
období. Celá sezóna 2003 se tak nesla ve střídání výjezdů pro domácí a zahraniční akce. 
 Prvním z nových projektů byla vystoupení pro malé i velké u příležitosti dětských dnů 
a zábavných akcí různého druhu. Skupina při těchto příležitostech nabízela vystoupení  
se šermířskou tématikou z období starého Říma a vrcholné gotiky. Vystoupení byla často 
doplněna odborným výkladem o vývoji zbroje, zbraní a vojenské taktiky od dob starého 
Řecka až po třicetiletou válku. K akcím této skupiny lze přiřadit např. vystoupení na Dětských 
dnech v Janských Lázních, v Mladých Bukách a dobových tvrzích v Žacléři. 
 Novým projektem, kterého se skupina zúčastnila, byla i akce Putování s Asterixem  
a Obelixem, která proběhla v Kolíně. Zúčastnilo se jí více č¨šermířských skupin. Každá 
předvedla svou vlastní produkci a vyvrcholením celého dne bylo společné hodinové 
vystoupení všech aktérů zakomponované do divadelního rámce. Akce měla velký ohlas  
a vedla skupinu k zamyšlení, jak obohatit naši domácí scénu. 
 V rámci Dnů evropské kultury v září připravila skupina ve spolupráci s DK Trutnov 
vlastní program s celodenní náplní. Součástí programu byla vystoupení gladiátorů a rytířů, 
povídání o starém Římě, hradech a rytířích. Na akci nechyběly ani soutěže pro děti, které 
vyvrcholily volbou princezny rytířského turnaje. I tato akce ukázala výhody spolupráce DK 
Trutnov s kroužky působícími ve městě. 
 Vrcholem sezóny byla pro skupinu Hospodářská výstava v Trutnově. V jejím rámci 
proběhl zdařilý historický den. Ve spolupráci s regionálním zastoupení Hospodářské komory 
a skupiny Durabo bylo v parku Texlenu vybudováno celé historické městečko s celodenním 
doprovodným programem. Skupina se ujala námětu a režie – mohla využít bohatých 
zkušeností ze zahraničních akcí. Realizace se ujala Hospodářská komora. 
 Celý den byl zahájen slavnostním průvodem za účasti krále. Jeho příjezdem branou 
historického městečka byl zahájen program zahrnující divadelní představení, hudební 
vystoupení, rytířské souboje a potrestání nepoctivého kupce. Pro děti bylo připraveno rytířské 
ležení. Akce měla velký ohlas. Už dnes Durabo připravuje scénář následujících ročníků. 
 Závěrem své celoroční bilance Durabo uvádí: :Celá sezóna tak utekla a než jsme se 
nadáli, bylo dokončeno poslední vystoupení, dozněly poslední zvuky soubojů a odešel 
poslední návštěvník. Nám však zůstala radost (doufejme, že nejen nám, ale především 
návštěvníkům), šrámy a hlavně chuť a nápady do dalších podniků. Při podzimním rozjímání 
pak členové rekapitulovali uběhlou sezónu, ve které předvedli 82 vystoupení pro domácí  
i zahraniční diváky od 2 do 130 let věku.“ 
 Skupina Durabo měla 6 stálých členů: Hurdálek Libor (*1954), Hurdálek Martin 
(1978), Hurdálek Pavel (1980), Spěvák Milan (1962), Hajn Zdeněk (1966), Nagel Wilfried 
(1971). 
 
Mykologové 
 
 Z výroční členské schůze Mykologického kroužku v Trutnově 23.2.2004 za rok 2003: 



 Loni se jeho členové sešli 18x s průměrnou účastí 13. Hlavní náplní schůzek byly 
přednášky o houbách s diapozitivy a besedy – celkem 9. Na schůzích se určovaly i donesené 
houby – první koncem dubna, poslední koncem listopadu. Léto poznamenalo veliké sucho – 
nebylo co určovat. 
 Mimoschůzovní aktivita členů byla už tradičně značná – společné akce, brigády, 
výlety, vycházky. V květnu Náchod – jako hosté náchodského kroužku, Lomnice  
nad Popelkou (výstava fotografií a kreseb hub), v červnu Choceň (výstava rostlin a hub)  
a další. 
 Vycházka „Otevírání lesa“ se konala 7.6. do trutnovského lesoparku s 21 účastníky. 
Trutnovští se zúčastnili i otvírání lesa Úpickými (Bohuslavice), Lomnickými v Českém ráji, 
akce „Setí hub se sv. Prokopem“ v Chocni, vycházky k Devíti křížům, ve školním polesí, 
v Teplicích n. M., znalostní soutěže v Náchodě a několika dalších mykologických akcí. 
Uzavírání lesa vycházkou do lokality Peklo proběhlo 4. října se 14 účastníky. Přátelské styky 
s jinými houbařskými kroužky pokračují. 
 O houbařskou skříňku se už léta obětavě starají manželé Křovinovi, kroniku  
pí Langrová. 
 
 Zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše za 50 let práce v tělovýchově a od města Trutnov 
sportovní ocenění obdržela pí Jakoubková. 
 
OO P ČR Trutnov 
 
 Stav veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti v teritoriu Obvodního oddělení 
Policie ČR Trutnov za rok 2003. 
 V tomto roce nedošlo k žádným zásadním změnám tak jako v předchozích letech. 
Vžila se novela trestního řádu, sloučení služby kriminální policie s úřadem vyšetřování, 
zkrácené trestní řízení. Policie bude nadále věnovat zvýšenou pozornost prioritám jako jsou 
rekreační objekty, výskytům projevů xenofobie a rasismu, novým formám hospod. trestné 
činnosti, ochraně majetku právnických a fyzických osob, bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, v neposlední řadě alkoholové a nealkoholové toxikomanii a trestné činnosti páchané 
mladistvými a nezletilci. Tuto oblast pak od 1.1.2004 řeší nový zákon č. 218/2003, který 
pojednává o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření 
ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech 
mládeže. 
 Nedošlo ani ke změně územní působnosti našeho základního útvaru. Tato je rozdělena 
do 16 služebních obvodů. V působnosti MěÚ v Trutnově je 13 obvodů se všemi spádovými 
obcemi. Čtrnáctý obvod tvoří Obecní úřady v Pilníkově, Starých Bukách a Vlčicích. 
Patnáctým obvodem je území Českých drah, které prochází celým služebním obvodem. 
Šestnáctý obvod tvoří Obecní úřady Chvaleč, Radvanice a Jívka. K tomuto účelu byla v tomto 
obvodu zřízena policejní stanice, kde svou činnost vykonávají tři policejní inspektoři. 
 Do služebních obvodů jsou zařazováni policejní inspektoři, a to dle závažnosti 
jednotlivých obvodů. Jejich počet je stanoven tak, aby mohlo docházet k potřebné 
zastupitelnosti. Nejvíce jich pracuje v lokalitě největšího sídliště města Zelená Louka. Dalším 
obvodem, kde je zařazeno více policejních inspektorů, je lokalita Poříčí. Více inspektorů je 
zařazeno k výkonu služby i v centru města – ti pak nejvíce spolupracují se strážníky Městské 
policie. V územních obvodech pracuje celkem 28 inspektorů. 
 Prioritou OO P ČR v Trutnově je především práce ve služebních obvodech, přijímání 
a evidování oznámení od fyzických a právnických osob, zpracování, ale i dokumentování 
nápadu trestné činnosti. V úzké spolupráci s pracovníky služby kriminální policie  



a vyšetřování se obvodní oddělení spolupodílí i na objasňování neznámé trestné činnosti – 
obecné kriminality. Menším podílem pak i na objasňování hospodářské trestné činnosti. 
V neposlední řadě se plní i úkoly, které vyplývají ze zákona č. 283/91 Sb. o Policii České 
republiky. 
 
 V roce 2003 nedošlo v teritoriu OO P ČR k závažnějšímu narušení veřejného pořádku. 
Bylo zajišťováno mnoho společenských a sportovních akcí, které nijak nevybočovaly 
z běžného standardu. Šlo především o zajišťování hudebních festivalů v Trutnově, které se 
daří ve spolupráci s městskou policií zajišťovat již několik let. Nejzávažnějším případem roku 
2003 je poškození náhrobků umučených židovských dívek na městském hřbitově. Zde se 
doposud nepodařilo zjistit pachatele, ale na celém případu se nadále intenzivně pracuje. 
 Vývoj kriminality ve služebním obvodu v porovnání s rokem 2002 lze hodnotit jako 
stabilizovaný s mírným poklesem nápadu trestné činnosti. V celkových číslech v roce 2003 
napadlo v celém teritoriu OO 903 trestných činů (pokles o 196). Z tohoto počtu se podařilo 
policistům objasnit 501 trestných činů, což představuje objasněnost 55,48% (oproti roku 2002 
zvýšení objasněnosti o 3,72%). Tím splněn jeden z úkolů pro rok 2003. K jejímu zvýšení 
došlo ve všech oblastech, které jsou policejní statistikou sledovány. 
 V roce 2003 bylo spácháno 55 násilných trestných činů (- 26 oproti roku 2002). 
Z tohoto počtu objasněno 42 skutků – objasněnost 76,36%) (+ 5,63%). Do této oblasti patří 
loupeže, ublížení na zdraví, útok na veřejné činitele, omezování osobní svobody, porušování 
domácí svobody. Při poklesu nápadu v této oblasti došlo ke zvýšení objasněnosti. Pokles 
nápadu v této oblasti byl v celém okrese. 
 476 trestných činů bylo spácháno v oblasti majetkové trestné činnosti (- 76 proti roku 
2002). Objasněno bylo 160 (- 18 skutků), objasněnost 33,61% (+ 1,36%). Celkem 181 
trestných činů bylo spácháno vloupáním, a to do obchodů, výkladních skříní, ubytovacích 
zařízení, restaurací a školních jídelen, škol, bytů, víkendových a ostatních objektů. Krádeže 
vloupáním se dařilo objasňovat na 27% - srovnatelné s rokem 2002. Krádeží prostých 
spácháno 231 (- 71 s objasněností 37,23% (+ 5,4%). 
 V této oblasti patří k nejzávažnějším krádeže věcí z motorových vozidel, kapesní 
krádeže, krádeže na osobách, jedno a dvoustopých vozidel, jízdních krádeží, krádeže 
v bytech. K nárůstu objasněnosti došlo zejména tím, že se policistům OO ve spolupráci 
s SKPV podařilo realizovat partu mladíků z Trutnova (krádeže věcí z motorových vozidel). 
 Ostatních kriminálních činů, např. výtržnictví, ohrožování mravní výchovy mládeže, 
nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů, nedovolené ozbrojování, maření 
výkonu úředního rozhodnutí napadlo v roce 2003 102 (+29). Z toho bylo 79 trestných činů 
objasněno. Oproti roku 2002 o 1% více, tj. 78%. 
 Ve zbývající kriminalitě napadlo a bylo dokumentováno 84 trestných činů (- 33 oproti 
roku 2002). Objasněnost v této oblasti se zvedla nejvíce, a to o 11,31% na konečných 90,48%. 
Do této oblasti patří silniční a železniční nehody, zanedbání povinné výživy, ohrožování  
pod vlivem návykové látky – opilství, šíření poplašné zprávy, podněcování k rasové  
a národnostní nesnášenlivosti, propagace hnutí potlačující lidská práva a ostatní trestná 
činnost. 
 Nemalou část celkového nápadu ve služebním obvodu tvoří hospodářské trestné činy. 
Policisty útvaru a pracovníky II. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování 
dokumentováno 180 trestných činů (- 83 oproti 2002). S tímto poklesem však došlo 
k druhému nejvyššímu nárůstu objasněnosti, a to o 10,76% na konečných 76,67%. Byly 
dokumentovány trestné činy zvýhodňování věřitele, úvěrové podvody, neodvádění daně, 
krácení daně, podvody vůči sociálním a nemocenským dávkám, úvěrové podvody apod. 
 Za hodnocené období bylo polic. Inspektory OO a OHS (oddělení hlídkové služby) 
zpracováno 4 876 přestupků. Z toho bylo 282 oznámeno správnímu orgánu při MěÚ a Komisi 



pro projednávání přestupků při MěÚ v Trutnově a Hostinném nebo jiným institucím. Dalších 
372 přestupků bylo odloženo dle příslušného zákona ČNR č. 200/1990 Sb., jelikož se 
v zákonné lhůtě stanovené pro zpracování nepodařilo zjistit pachatele. 
 Ostatní přestupky byly vyřízeny v blokovém řízení nebo uložením bloku na pokutu  
na místě nezaplacenou – celková částka představuje 1 800 000 Kč. 
 Z další výslednosti lze uvést: Na OO P bylo předvedeno 112 osob, policisty bylo 
kontrolováno více než 14 000 osob a vozidel. Bylo zjištěno 139 podnapilých řidičů. 
 V roce 2003 bylo zpracováno 3 759 čísle jednacích, která se týkala zjišťování pobytů, 
zaměstnání, majetkových poměrů, různých prověrek a prošetření, dožádání o výslechu osob, 
předvedení k soudům, doručování písemností, dodání do výkonu trestu aj. Samotné OO pak 
zpracovalo 997 čísel jednacích, která byla přidělena na dokumentování trestných činů  
a 565 čísel jednacích na dokumentování přestupků. Dále základní útvar zpracoval 90 čísel 
jednacích, která byla přidělena ke zkrácenému řízení. 
 Zpráva za rok 2003 svědčí o určité stabilitě v oblasti nápadu trestné činnosti  
a veřejného pořádku. Potěšitelná je skutečnost, že při mírném poklesu nápadu trestné činnosti 
došlo k nárůstu objasněnosti. Rovněž lze konstatovat (uvádí ve své zprávě mj. Jiří Valášek, 
vedoucí OO), že se mírně zlepšila i výslednost policejních inspektorů v oblasti obchůzkové 
služby. V dalším období chceme odpovědným přístupem k plnění služebních úkolů, 
zvyšováním odbornosti udržet objasněnost alespoň na úrovni roku 2003. Zvyšovat aktivitu 
zejména při zajišťování veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a tím 
zvyšovat výslednost z obchůzkové a hlídkové služby. Lépe se vypořádat s uliční kriminalitou 
(vloupání do vozidel, krádeže motorových vozidel, jízdních kol, kapesní krádeže, xenofobie, 
poškozování cizího majetku). 
 Zvýšená pozornost bude věnována alkoholové a nealkoholové toxikomanii  
a zvyšujícímu se podílu nezletilců a mladistvých na nápadu trestné činnosti. K tomu plně 
využívat již zmiňovaný zákon č. 218/03. Ve větším rozsahu pak provádět ve spolupráci 
s SKPV, městskou policií kontrolu diskoték, barů a heren za účelem zjišťování podávání 
alkoholických nápojů mladistvým a zákazu hraní automatů osobám do 18 let. 
 Policisté vynaloží veškeré úsilí, aby v boji s kriminalitou dosahovali stále lepších 
výsledků. Naším cílem je, aby se pocit bezpečí pro občany nadále zvyšoval. 
 
Městský bytový podnik 
 
 Některé údaje z činnosti Městského bytového podniku Trutnov: 
Počet zaměstnanců 16. Počet domů (čísel popisných) města ve správě MBP 310. Počet bytů 
města ve správě MBP 2 486. počet nebytových prostor města ve správě MBP 333. Průměrné 
nájemné v městských bytech 1 095 Kč. 
 Příjmy z nájemného za byty 27 576 tis. Kč. Příjmy nájemného za nebytové prostory 
19 510 tis. Kč. Penále zaplacené nájemníky za pozdní platby 859 tis. Kč. 
 Celkové náklady na drobnou údržbu 11 040 tis. Kč. Celkové náklady na výměny 
zařizovacích předmětů 3 629 tis. Kč. Generální opravy střech 1 467 tis. Kč. Generální opravy 
fasád 1 262 tis. Kč. Rekonstrukce bytového domu Spojka 142 4 000 tis. Kč. Počet 
realizovaných oprav a akcí malého rozsahu 2 900. 
 
 Podané žaloby - nájemné a úhrady za služby – BYTY 134 (pro dlužnou částku  
2 904 tis. Kč). 
 Podané žaloby – nájemné a úhrady za služby – NEBYTOVÉ PROSTORY 4.  
(Pro dlužnou částku 134 tis. Kč.) 
 Podané žaloby – ostatní pohledávky (z obchodních smluv, faktur) 1.  
(Pro dlužnou částku 265 Kč.) 



 Podané žaloby o přivolení k výpovědi z bytu (z nájmu bytu) 21. Podané žaloby  
o vyklizení bytu 15. Podané žaloby o vyklizení nebytových prostor 2. Podané žaloby o změnu 
vyklizovacích podmínek 2. Podané návrhy na prodej vyklizených věcí 9. 
 Podané návrhy na výkon rozhodnutí celkem 4 (pro dlužnou částku 29 tis. Kč), z toho – 
výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy 2, výkon rozhodnutí srážkami z důchodu 2. 
 
 Podané návrhy na nařízení soudní exekuce celkem 88. Z toho exekuce pro peněžitá 
plnění – byty 55 (pro částku 930 tis. Kč), exekuce pro peněžitá plnění - nebytové prostory  
4 (pro částku 209 tis. Kč), exekuce pro peněžité plnění – ostatní pohledávky 14 (pro částku  
73 tis. Kč), exekuce vyklizením bytu 14, exekuce vyklizením nebytového prostoru 1. 
 Počet bytů předaných městu 86. 
 
Klub osamělých matek 
 
 Klub osamělých matek (KOM), občanské sdružení hájící práva a zájmy dětí 
z neúplných rodin, je v ČR jediným takovým sdružením rodičů, kteří mají ve své péči děti bez 
druhého partnery. Na jejich schopnostech závisí ekonomická situace celé rodiny. 
 KOM je zaměřen na činnost pro pomoc neúplným rodinám. Jim jsou zajišťovány 
finančně dostupné hlídací služby v bytech, bezplatná právní, psychologická a logopedická 
poradna, půjčovna hraček a audiovizuálních  pomůcek pro výuku cizích jazyků, odborné 
časopisy pro ruční práce a víkendy s programem, letní pobyty dětí na táboře, pracovní 
výměnná činnost mezi členkami KOM. 
 Činnost KOM je po celou dobu – od jeho vzniku v lednu 2 000 až podnes zajišťována 
bez placeného aparátu (jako jediné sdružení tohoto typu), Po celou dobu jeho existence  
od roku 1994 prošlo jeho členskou základnou na 800 členek. V současné době eviduje přes 
100 členek s více než 2 stovkami dětí. Na konci roku 2003 vydána legitimace č. 826. 
 KOM pracuje bez státní dotace. Přetrvává jen díky pochopení a finanční podpoře MěÚ 
v Trutnově a Úpici a sponzorům. Finančně podporuje činnost KOM Českomoravská stavební 
spořitelna, Tyco Elektronice EC, ZPA CZ. Řada sponzorů pomáhá věcně. 
 Zakladatelkou trutnovského Klubu osamělých maminek a trvale hybnou silou KOM je 
Jana Hetflejšová, herečka  úpické Jednoty divadelních ochotníků, bývalá ředitelka MŠ. 
Sídlem sdružení je Trutnov, Krakonošovo náměstí. 
 
ČSBS 
 
 Český svaz bojovníků za svobodu (OV a ZO Trutnov) za rok 2003 vykazuje  
v 7 základních organizacích 211 členů (Bernartice 14, Dvůr Králové 52, Hostinné 15, Chvaleč 
15, Úpice 17, Vrchlabí 29 a Trutnov 69).Žen eviduje OV 111, ZO 34. 
 Účastníků v různých druzích odboje 104 a 36 členů pozůstalých a sypat. 107 a 33. 
 Z 69 členů ZO je 57 české, 7 slovenské, 2 polské, 2 ukrajinské, 1 rusínské  
a 2 německé národnosti. Do věku 60 let je 5, do 70 let 6, do 80 let 24, nad 80 let 34 členů. 
 V roce 2003 bylo na plenárních zasedáních POVa OV ČSBS vzpomenuto výročí 
T.G.M., ukončení 2. svět. Války, Karpatsko-dukelské operace, SNP, ČNP, 28. říjen,  
11. listopad a 17. listopad. Při těchto a dalších významných oslavách pokračovala spolupráce 
s OkÚ, MěÚ, DK, ÚVS a s dalšími společenskými organizacemi v Trutnově, ve Dvoře 
Králové, v Úpici a ve Vrchlabí. Ve spolupráci s OV Náchod a ÚV ČSBS Praha proběhla 
pietní vzpomínka u Památníku odboje na Končinách. 
 
 



Stachelberg 
 
 Turistická sezóna 2003 probíhala na stachelberské dělostřelecké pevnosti od května  
do září vždy o sobotách a nedělích – v červenci a v srpnu ale i s nepřetržitým provozem. Letos 
ji navštívilo na 8 000 zájemců. 
 Podstatně větší pozornost než v dřívějších letech začalo družstvo Fortis, které se  
o pevnost stará, věnovat úpravě nejbližšího okolí. Jednalo se o zavezení a zkulturnění staré 
„černé“ skládky, vysekání a úprava keřovitých porostů a travnatých ploch. Město Trutnov 
vyznačilo kolem Stachelbergu cykloturistickou trasu. Družstvo Fortis tady proto vybudovalo 
altán s krytým ohništěm jako odpočinkové místo pro turisty a cykloturisty – i jako ochranu 
před deštěm. 
 Pozornost byla též věnována rekonstrukci vojensko-historické expozici v pevnostním 
objektu, kdy část klasických panelů byla nahrazena panely provedenými metodou 
velkoplošného digitálního tisku. I letos se už tradičně pevnost zapojila do akce Evropské 
kulturní dědictví. 
 
 U příležitosti 65. výročí všeobecné mobilizace československé branné moci v roce 
1938 se uskutečnil i na Stachelbergu 20. září Den opevnění na Trutnovsku. 
 
 Zajímavou reportáž z podzemí nedokončené největší čs. dělostřelecké tvrze zveřejnil 
v Krkonošských novinách 9. srpna Pavel Cajthaml. 
 „Průlez do srubu je velmi malý, musím se hodně sehnout, abych jím prošel. Vnitřek 
ihned vypovídá o vojenské stavbě. Chodby mezi jednotlivými místnostmi jsou úzké. Tak 
akorát, aby se v nich mohli míjet dva lidé. 
 Jediným vybetonovaným objektem pevnosti T-S 73 vstupuji do vojenského podzemí. 
Za doprovodu nadšenců z družstva Fortis, kteří se o tvrz starají, provozují v ní muzeum  
a provádějí podzemím turisty. 
 Schodištěm pěchotního srubu se vydáváme rovnou do podzemí. Šachta je hluboká  
35 metrů a má dvě stě schodů. Je v ní příjemný chládek, ačkoliv na povrchu je horké léto. 
 A jsme dole. Nasazujeme si helmy. Zhruba sto padesát metrů dlouhou chodbou 
míříme k místu, kde mělo být překladiště pěchotní munice. Je to vlastně křižovatka 
podzemních štol. Zatímco chodba, kterou jsme přišli, je vybetonovaná a na stěnách jsou ještě 
patrné stopy po dřevěném šalování, další chodby jsou už vylámané ve skále. „Je to názorná 
ukázka toho, že Stachelberg je nedostavěný,“ říká průvodce Miroslav Kejzlar. 
 Je tu vlhko. Představa, že bych tu jako voják za války měl žít několik týdnů či měsíců 
mě vůbec netěší. 
 Pozemím se dostáváme k pomocné strojovně. Je tu vidět, jak zde dělníci razili 
podzemí. „Nejprve vyhloubili dvě štoly nad sebou, vrstvu mezi nimi prolomili a pak už jen 
vylámali zbytek do předem určeného tvaru,“ vysvětluje průvodce. Chodba dál pokračuje  
ke kasárnám. Jen do ní s fotografem Alešem Vaníčkem nahlížíme – je totiž zaplavena vodou. 
 Otáčíme a míříme ke skladištím pod srubem T-S 75. V nich měla být munice  
pro jednu z otočných a výsuvných dělostřeleckých věží. Hned první sál nabízí jednu z rarit 
Stachelbergu – dřevěné prvky posuvného bednění. Bez velké techniky zde dokázali před  
65 lety dělníci vybetonovat muniční sál. Způsob, jakým to prováděli, je jedinečný. „Na stavbě 
pevnosti tehdy pracovalo patnáct set dělníků a pouze čtrnáct úředníků,“ přidává další 
zajímavost Kejzlar. V dokončeném sále vidíme hodně vzrostlou rostlinu dřevomorky,  
ze stropu visí malé krápníčky. V tuto chvíli se nacházíme skoro 60 metrů pod povrchem 
země. 



 Do vyrubaných chodeb, které vedou ke srubům T-S 77 a T-S 74 pouze nahlížíme. 
„Pracujeme na jejich zabezpečení a odvodnění. Počítáme s průběžným zpřístupňováním,“ 
ukazuje průvodce na stěnách černý pás. Ten ukazuje, jak se daří odčerpávat vodu z podzemí. 
 Chodbou se vracíme k šachtě se schodištěm. Teď musíme vystupovat nahoru  
do srubu. Ufuněný vylézám po několika minutách do míst, kde před desítkami let měli 
bojovat českoslovenští vojáci. Dnes se tu nachází muzeum vojenské historie. 
 Ve srubu jsou rozmístěné plastické mapy tvrze Stachelberg, popisy zbraní a palebných 
pozic. Je mi jasné, že Němcům by se naše republika stejně neubránila. Potvrzují to i slova 
Miroslava Kejzlara: „Tvrz není zdaleka dokončena, podařilo se z ní vybudovat jen část. Místo 
některých srubů na povrchu jsou jen základní desky.“ 
 
 Na úpatí kopce těsně nad podhorskou říčkou stojí pěchotní srub T-S 63. Objekt 
spadající pod stavební podúsek 2 Zlatá Olešnice ŽSV  VI Trutnov byl vybetonován ve dnech 
23.-27.8.1938. Jedná se o jednostranný dvoupatrový objekt s lomenou kasematou. Osy zbraní 
L1 a M svírají úhel 400. Zbraň L1 měla být chráněna pancéřovou oponkou.  Toto zařízení 
bylo zvoleno za původně plánovanou čelní polokoulí. Její osazení se plánovalo i na jiných 
srubech, např. STM-550. V září 1938 byl k obraně připraven pouze improvizovaně – nebyla 
osazena nejdůležitější zbraň objektu – 47 mm protitankový kanón vz. 36. Vyzbrojen byl 
provizorně kulomety, možná bylo osazeno dvojče těžkých kulometů vz. 37. Chybělo i další 
vybavení – dieselagregát, filtrována, inženýrské rozvody, cihelné příčky, pancéřový zvon.  
Po mnichovské zradě se nacházel v okupačním pásmu německé armády. Za okupace byl 
objekt zbaven střílen hlavních zbraní a jedné pomocné střílny zbraně N. V poválečné době byl 
objekt přestavován na chatu. Mimo jiné byly postaveny některé nové cihlové příčky, střelecká 
místnost byla dokonce vyválečkována. Poté byl opuštěn, zarůstal a chátral. 
 V roce 2001 se objektu ujala skupinka nadšenců a ihned započaly rekonstrukční práce. 
Vnitřek objektu byl vyčištěn od suti a poválečných nástaveb, exteriér byl zbaven porostu, 
z diamantového příkopu byl odstraněn odpad … Zajištěna musela být maximální bezpečnost 
návštěvníků, proto i zde byly provedeny základní práce (provizorní elektrické osvětlení  
po celém srubu, příprava výstavby zábradlí apod.). Budována je věrná maketa zvonu,  
do budoucna se plánuje rekonstrukce vnějšku objektu do stavu po celkovém dokončení 
(osazení maket vytržených střílen hlavních zbraní a střílny N, pokračování terénních úprav). 
Ve vnitřku srubu se plánuje vyzdění některých příček, osazení dveří, trvalé rozvody elektřiny 
a následovně osazení expozic. 
 Už od začátku rekonstrukce byl objekt pravidelně zpřístupňován pro širokou veřejnost. 
K vidění bylo zatím pouze staveniště, první návštěvníci si sem ale cestu našli. S přibývajícím 
časem se bude prohlídka stále více zkvalitňovat a bude toho více k vidění. 
 Objekt je otevřen každou první sobotu v měsících duben až říjen – vždy od 10  
do 16 hodin. Jinak se možno domluvit s provozovatelem Čeňkem Kratochvílem, Libeč 
120 541 06 Trutnov (tel. 606 66 21 17). V letáku vydaném panem Kratochvílem je i mapka  
a možnosti přístupu – pěšky, autem, vlakem, autobusem. 
 
Městská policie 
 
 Z činnosti Městské policie Trutnov za rok 2003. 
 Personální otázky: Početní stav MP se podstatně změnil – na konci roku bylo přijato  
9 zaměstnanců, v průběhu roku přešel jeden strážník k PČR, jeden ukončil pracovní poměr  
na vlastní žádost dohodou. RM schválila navýšení početního stavu MP na 32 strážníků  
a 1 administrativní pracovnici. V současné době (na začátku roku 2004) probíhá příprava 
výběrového řízené na obsazení jednoho volného místa 
 Organizace MP: Na konci roku 2003 byly uzavřeny dvě veřejnoprávní smlouvy  



na poskytování služby MP Trutnov s městem Pec pod Sněžkou a obcí Horní Maršov. 
Uzavření těchto smluv bylo podmíněno navýšením počtu strážníků o dva. Na město Trutnov 
bylo převedeno osobní motorové vozidlo a 500.000 Kč na mzdy včetně odvodů na uvedené 
dva strážníky. Díky dostatečnému obsazení pravidelných pracovních směn se snížil počet 
přesčasových hodin – přesto strážníci MP odpracovali 284 přesčasových hodin, 792 hodin  
o svátcích a 8 321 hodin o víkendech. Jednání o uzavření podobných veřejnoprávních smluv 
s Mladými Buky a Svobodou nebylo dosud dohodnuto. Pro Trutnov nemůže být tato 
výpomoc ztrátová. 
 
 Přehled činnosti MP: I v roce 2003 zajišťovala mj. různé společenské a sportovní 
akce. Jednalo se zejména o tři hudební festivaly, vánoční trhy na Krakonošově náměstí,  
o silvestrovské oslavy, o mistrovská utkání v basketbalu, hokejová mezinárodní utkání  
a fotbalové zápasy. Strážníci MP byli využíváni i při zajišťování bezpečnosti zaměstnanců 
města při výkonu jejich pracovních povinností, zajišťování zásahu na objektech města 
napojených na PCO. Spolupráce s PČR je dobrá – podíl na zajišťování různých 
bezpečnostních akcí. 
 
 Přehled činností evidovaných MP: Asistence, doprovod 26. Dopravní přestupky 6 700. 
Skládky, vraky, jiné 1 121. Odchyty psů a zvířat 86. Oznámení občana 2 320. Pult centraliz. 
ochrany 677. Krádež nezletilé osoby 136. Krádež mladistvé osoby 4. První pomoc 10. 
Pečetění bytových prostor 20. Přestupek 395. Spolupráce s PČR 81. Trestný čin 36. Závada 
495. Celkem v I. čtvrtletí 3 047, v II. 2 829, ve III. 2 825, ve IV. čtvrtletí 3 443. Celkem 
12 144. 
 Přestupky se dělí podle typu přestupků a sankcí udělených přestupcům na přestupky  
a dopravní přestupky. Strážníci mohou při jejich řešení uložit domluvu, blokovou pokutu –  
na místě nebo oznámením správnímu orgánu. 
 Blokové pokuty v I. čtvrtletí činily 316.100 Kč – počet 1 271 (z toho 285 000  
za 1 218 dopravních přestupků. V II. čtvrtletí 230.000 Kč – počet 955. Z toho 199.400 Kč  
za 900 dopr. přestupků. Ve III. čtvrtletí 223.800 Kč – počet 967. Celkem 279.800 Kč – počet 
1 057. Ve IV. čtvrtletí 494.900 Kč pokut – počet 1 669. Z toho 448.000 Kč za 1 604 dopr. 
přestupků.  
 Celkem uložila MP v blokovém řízení pokuty ve výši 1,321.700 Kč (o 121.700 Kč 
více než se předpokládalo v městském rozpočtu). Na místě nebylo zaplaceno 374.300 Kč 
pokut. Problémy s vymáháním přetrvávají. 
 MP zajišťuje i bezproblémový chod parkovacích automatů. Je jich 20 (jeden přibyl  
na parkovišti vedle autobusového nádraží). Příjmy z park. automatů činily 2,662.155 Kč 
hrubého, za čipové karty 8 194 Kč, za parkovací karty 66 100 Kč. Celkem 2,787.169 Kč. 
Proti loňsku nárůst o 50 210 Kč. 
 
 Prevence a dohled: MP i v roce 2003 uskutečnila řadu preventivních akcí,  
např. v červnu připravila pro žáky ZŠ a SŠ v areálu Na Bojišti zajímavý program, v němž  
se představili členové integrovaného záchranného systému, pořádková jednotka OŘ PČR 
Trutnov, psovodi se služebními psy. Strážníci MP navštěvovali základní školy, kde pomáhali  
i při řešení některých problémů. Několikrát navštívil ředitel MP Povr se svým zástupcem 
Klub seniorů při besedách o MP. Stranou nezůstaly ani letní dětské tábory, exkurze dětí  
do služeben MP. Velký zájem byl o „Městský kamerový dohledový systém.“ 
 
 Technické vybavení: Zlepšil se vozový park o dvě nová služební auta Škoda Octavia 
4x4. Tři vozidla jsou na naftový pohon – úspora PHM. Počet radiostanic se zvýšil na 25, 
počet tzv. botiček na 32. Zakoupeny byly dvě neprůstřelné vesty. 



 Městský kamerový dohledový systém: V průběhu roku se podařilo díky MKDS zjistit 
pachatele některých trestných činů nebo přestupků, dále při dohledu nad pořádkem v dopravě. 
MKDS je plně využíván při různých společenských a kulturních akcích. Koncem roku došlo 
ke zlepšení technického stavu MKDS. Bylo zakoupeno nové záznamové zařízení DIVAR  
a tak bylo možno rozdělit MKDS na dvě části – na vnitřní okruh, kdy kamery dohlížejí  
na budovu MěÚ a na vnější, kdy dohlížejí na veřejný pořádek v ulicích Trutnova. Lze 
konstatovat, že město má jeden z nejlepších kamerových systému. Jeho využívání ovlivňuje 
přirozeně obsluha s citem a předvídavostí. 
 
 Závěrem k činnosti MP: Přestože strážníci provedli v roce 2003 na 12 144 zásahů, 
muselo vedení MP řešit jen několik drobných stížností. Týkaly se především projednávání 
dopravních přestupků a řešení stížností na rušení nočního klidu. Nejzávažnější stížnost byla 
od občana z ulice P. Holého – stížnost na nečinnost MP při dohledu na veřejný pořádek  
a dopravu v souvislosti s utkáních v basketbalu. Stížnost byla podána na OŘ PČR. Závěr 
jednání, šetření vyzněl ve prospěch MP, která své povinnosti neporušila. 
 Součinnost s jednotlivými odbory MěÚ a organizacemi, které spolupracují s MP, je  
na velmi dobré úrovni. A stále se prohlubuje a zkvalitňuje. Stejně jako spolupráce s OOP ČR 
Trutnov. Vedení MP se pravidelně schází s velitelem OOP ČR mjr. Valáškem a společně řeší 
bezpečnostní situaci ve městě. P ČR využívala i záznamů z MKDS při odhalování  
a objasňování trestné činnosti v rámci města. (Ředitelem MP Trutnov je Karel Povr.) 
 
Střediska TST 
 
 Přehled prací středisek Technických služeb Trutnov, s.r.o., v roce 2003: 
 Středisko veřejná zeleň se zabývalo udržováním veřejné zeleně. Sekání trávy bylo 
provedeno šestkrát. Novinkou bylo zavedení květinové výzdoby na náměstí. 
 Středisko komunikace se zabývalo opravami výtluků, dešťových vpustí, překopů. 
Středisko provedlo mj. opravu komunikace Na Schodech. 
 Středisko dopravní značení provedlo přeznačení sídliště Křižíkovo, zjednosměrnění 
Jiráskova náměstí a Kryblice. Větší akcí byla obnova vodorovného dopravního značení ulice 
Horská. Pravidelně je opravováno dopravní značení ničené vandalismem a dopravními 
nehodami. 
 Středisko správy komunikací se zabývalo správou komunikací svěřených městem 
Trutnov, prováděním kontroly komunikací při zásahu, prováděním hutnicí zkoušky  
na překopech. V roce 2003 byly provedeny tyto akce: Oprava chodníku Kaufland. Nátěr 
vozovky J.R. z Dubé. Čištění příkopů Královédvorská a Sportovní. Oprava vozovky  
ul. Veleslavínova, Voletiny – nad kostelem, chodníky ul. Benešova, oprava krytu vozovky 
Bezděkov, oprava chodníků Náchodská, nátěr vozovky ul. Na Svobodě, výsprava 
patchmatikem ul. Gorkého, Mládežnická, Nad Jezem, Mánesova, Blanická. Oprava 
komunikací po zimě. Oprava komunikace Nad Jezem, mostu u Kary, krytu vozovky  
ul. Dolnoměstská, rekonstrukce chodníků ul. Žižkova, oprava komunikace Na Schodech, 
chodníků Břečtejnská a Žižkova, odvodnění ul. Břečtejnská, oprava chodníků Procházkova  
a Dvorského, příjezdové cesty ke garážím ul. Mánesova, oprava chodníků Poříčí, chodníků  
u Družby, otočky Růžová cesta. 
 Středisko čištění města provádí pravidelně jak strojní, tak ruční čištění. V náplni jeho 
práce je mytí zastávek, údržba města odstraňování plevelů z chodníků, dále údržba 
autobusového nádraží a lapolů ve městě, úklid psích exkrementů. 
 Středisko skládka provádělo údržbu a monitorování staré skládky Kryblice I., kde je 
kontrolován stav spodní vody a její vyvážení. 



 Středisko zimní údržba zajišťovalo údržbu strojně i ručně. Na pomoc byly sjednávány 
stroje na údržbu v integrovaných obcích babí (zajišťovalo ZD Volanov), Střítež, Bojiště, 
Volanov zajišťoval Výzkumný ústav Trutnov, Lhota a Bohuslavice (zajišťoval p. Rajter), 
Voletiny, Horní Libeč (zajišťoval p. Kroupa), H. St. Město (zajišťoval p. Miláček), Česká 
čtvrť (zajišťoval p. Balán). 
 Středisko svozu košů se staralo o pravidelné svážení košů s tím, že ve středu města 
zajišťovalo i odvoz kartonových krabic od podnikatelů. 
 Středisko tržnice zajišťovalo správu, pořádek a čistotu městských tržišť. Správce 
tržnice má na starosti i pracovníky určené k výkonu obecně prospěšných prací a zajišťuje  
nad nimi dohled. 
 Středisko veřejné WC. Ta jsou na ulicích Horská a Polská – starají se o čistotu  
a pořádek. Dále jsou zajišťována mobilní WC, a to na městských tržnicích, na městských 
hřištích (Volanov,  Oblanov, Voletiny, památník Gablenz, zajišťováno bylo i přistavování 
WC při různých akcích pořádaných městem. 
 Středisko zámečnictví se staralo o chod a údržbu městského mobiliáře – lavičky, 
dětská hřiště, kašny, opravy městských zastávek, zábradlí. 
 
Demografické údaje 
 
 Závěrem kroniky za rok 2003 některé známé údaje ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2001. 
 Celková výměra okresu Trutnov 144.677 ha (zemědělská půda 50.357, z toho orná 
půda 27.951, nezemědělská půda 64.320, z toho lesní pozemky 53.374). Nejvýše položený 
bod (m.n.m.) 1 602, nejníže položený bod 263. Počet obcí celkem 75, počet částí obcí 164, 
počet obyvatel na km2 105. Počet obyvatel k 31.12.2002 119.996, z toho ženy 61.412. Počet 
obyvatel v okresním městě 31.588. Počet obyvatel ve věku 0-14 let 18.905, 15-64 84.884,  
65 a více let 16.207. 
 
Sčítání lidu, domů a bytů 2001. 
1.Obyvatelstvo podle pohlaví a  rodinného vztahu: celkem 31.997, z toho ženy 16.549. Muži-
svobodní 6.525, ženatí 7 009, rozvedení 1 510, ovdovělí 328, nezjištěno 76. Ženy – svobodné 
5 544, vdané 7 051, rozvedené 2 070, ovdovělé 1 836, nezjištěno 48. 
2.Obyvatelstvo podle věku: 0-14 1 415, 5-14 3 905, 15-19 2 143, 20-29 5 400, 30-39 4 521, 
40-49 4 709, 50-59 4 719, 60-64 1 350, 65-74 2 373, 75 + nezj. 1 462. 
3.Obyvatelstvo podle stupně vzdělání. 
Obyvatelstvo 15 leté a starší 26 677, bez vzdělání 68, základní vč. neukončeného 5 977, 
vyučení a stř. odb. bez maturity 10 321, úplné střední s maturitou 6 962, vyšší odborné  
a nástavbové 943, vysokoškolské 2 080, nezjištěné 326. 
4.Obyvatelstvo podle národnosti. 
Obyvatelstvo celkem 31 997 – česká 29 807, moravská 28, slezská 2, slovenská 659, romská 
39, polská 198, německá 429, ukrajinská 30, vietnamská 39. 
5.Obyvatelstvo podle nábož. vyznání. 
Obyvatelstvo celkem 31 997. Věřící 5 894 – církev římskokatolická 4 367, církev 
československá husitská 500, českobratrská církev evangelická 209, pravoslavná církev 43, 
nábož. společnost Svědci Jehovovi 112. Bez vyznání 23 380, nezjištěné vyznání 2 723. 
6.Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity. 
Obyvatelstvo celkem 31 997. ekonomicky aktivní celkem 16 705, zaměstnaní 15 559, v tom 
pracující důchodci 698, ženy na mateř. dovolené 167, nezaměstnaní 1 146. Ekonomicky 
neaktivní celkem 15 025, z toho nepracující důchodci 6 579, žáci, studenti a učni 5 638. 
Osoby s nezjištěnou ekon. aktivitou 267. 



7.Ekonomicky aktivní podle odvětví. 
Obyvatelstvo celkem 31 997. Vyjíždějící do zaměstnání 14 223. Ekonomicky aktivní celkem 
16 705. Z toho zemědělství, lesnictví, rybolov 275, průmysl 5 640, stavebnictví 1 509, 
obchod, opravy motor. vozidel 1 689, doprava, pošty a telekomunikace 1 160, veřejná správa, 
obrana, soc. zabezpečení 1 155, školství, zdravotnictví, veter. a soc. činnost 2 010. 
 Z toho v rámci obce 11 031, v rámci okresu 1 712, v rámci kraje 415, do jiného kraje 
568. Vyjíždějící do zaměstnání denně mimo obce 1 860, žáci vyjíždějící denně mimo obec 
432. 
9.Počty domácností podle typu domácnosti. 
Bytové domácnosti 12 277, v tom 11 017 s HD, se 2+HD. Hospodařící domácnosti 13 785. 
V tom 1 CD 13 614, se 2+CD 171. Cenzové domácnosti 13 961 – úplné rodiny 7 105, z toho 
se závislými dětmi 3 335, neúplné rodiny 2 172, z toho se závislými dětmi 1 416, nerodinné 
domácnosti 248, domácnosti jednotlivců 4 436. 
10.Domovní fond. 
Domy úhrnem 3 480, z toho domy obydlené 3 248, rod. domky 2 201, bytové domy 931, 
domy soukromých osob 2 143, obce, státu 553, SBD 259. Domy postavené do 1919 736, 
1920 – 45 755, 1946 – 80 914, 1981-2000 782. 
11.Domy podle počtu podlaží a techn. vybavení. 
Domy úhrnem 3 248, z toho 1-2 2 265, 3-4 683, 5+ 264. Počet domů vybavených přípojkou 
na kanalizační síť 2 203, vodovodem 3 189, plynem 1 434, ústředním topením 2 259. 
12.Bytový fond. 
Byty úhrnem 13 014. V tom byty obydlené 12 277, z toho v rodinných domech 2 857, 
v bytových domech 9 280. V tom byty neobydlené v obydl. domech 477, byty neobydlené 
v neobydl. domech 260. Z toho podle důvodu obydl. přechodně 47, slouží k rekreaci 95. 
13.Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu. Obydlené byty úhrnem 
12 277, z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 209, v osobním vlastnictví 
726, nájemní 5 025, člena bytového družstva 3 135. Z úhrnu 1 místnost 2 216, 5+místností 
534. Obytné plochy na byt 45,18 m2, obytné plochy na osobu 17,3 m2, obytných místností  
na byt 2,5. 
 
Matriční události 
 
 Matriční události v roce 2003: V Trutnově se narodilo celkem 715 dětí, z toho  
368 chlapců a 347 děvčat. Trutnovských dětí se narodilo 226 (122 chlapců a 104 děvčat). 
Mimo Trutnov se narodilo 87 dětí (49 chlapců, 38 děvčat). Celkově se narodilo  
o 52 trutnovských dětí více než v roce 2002. 
 U příležitosti vítání dětí do života bylo do pamětní knihy města zapsáno 225 dětí. 
Komise pro občanské záležitosti děkuje paní Z. Bílkové, majitelce prodejny Bambino,  
za věnované hračky pro tyto děti a paní Al. Tommové, majitelce fotoateliéru v radnici  
za věnované fotografie z těchto akcí. Poděkování tradičně patří SZŠ v Trutnově, jejíž 
studentky pomáhaly při těchto slavnostech, a mateřským školám, které připravily kulturní 
vystoupení. Jde o MŠ v ulici M. Gorkého, Žižkova, V Domcích, Tkalcovská, Novodvorská, 
Náchodská. 
 V uplynulém roce bylo uzavřeno 207 manželství, z toho byly 4 církevní sňatky (loni 
11) – 3 římskokatolické a 1 evangelický. Členky komise připravily 1 zlatou a 1 diamantovou 
svatbu a Stříbrné podvečery pro manžele, kteří oslavili 25 let společného života (zúčastnilo  
se 12 dvojic). V roce 2003 zemřelo v Trutnově 477 lidí, z toho 227 spoluobčanů (131 mužů, 
96 žen). Členky komise navštívily při životních jubileích 80, 85, 90 a více let 289 našich 
spoluobčanů. (Vedoucí odd. matriky je Věra Ouhrabková). 
   K 31. prosinci 2003 měl Trutnov 31.616 obyvatel. 



 
 
 Zatím co pro město Trutnov končil i rok 2003 radostně a úspěšně s reálnou dobrou 
perspektivou dalšího rozvoje ve všech oblastech života, pro mě byl  tento tragicky smutný. 
Poznamenala ho 23.12.2003 ztráta manželky Toničky po 56 letech společného soužití. Její 
světlou památku připomíná i kronika, protože na ní měla po celých 46 let, významný podíl. 
Pomáhala trpělivě při nekonečném linkování téměř 17.000 stránek, při sestavování rejstříků, 
kartotéky aj. Hlavně však vytvářela pro mou kronikářskou a literární práci pěkné zázemí, 
pohodu a podporu, bez níž by moje práce nebyla možná. Moc mně proto chybí a bude chybět, 
i když zůstává v duchu a ve vzpomínkách se mnou a pomáhá mně tím i nadále… 
Květen 2004      Antonín Just 
      kronikář Trutnova 
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