
2.  Rada města. Zastupitelstvo města. Městský úřad. 
 
Docházka do RM a ZM 
 
 Jaká byla v roce 2004 docházka členů městské rady – ta se sešla v tomto roce 
dvaadvacetkrát (v závorce účast a %): 
Mgr. Adamec (24, 96 %), MUDr. Blecha (21, 84 %), Fiebinger (58, 100), Mgr. Hendrych  
(23, 92%), Ing.Horynová  (24, 96%), MUDr. Kochan (19, 76%), Ing.Labík (24, 96%),  
Mgr. Paták (20, 80%), Ing.Přívratský (23, 92%), Šubrt (21, 84%), Ing. arch. Vokatý  
(19, 76 %). 
 Docházka členů městského zastupitelstva – sešlo se sedmkrát: 
Mgr. Ivan Adamec (7, 100 %)), MUDr. Jiří Blecha (5, 71), Blanka Bubnová (7, 100), Jiří Cita 
(6, 86), MUDr. Karel Červíček (4, 57), MUDr. Jiří David (5, 71), Radek Fiebinger (7, 100), 
Jindřiška Greňová (7, 100), Mgr. Roman Hásek (6, 86), Mgr. Tomáš Hendrych (6, 86),  
Ing. Zdeněk Horský (6, 86), Ing. Hana Horynová (7, 100), PhDr. Josef Hűbl (6, 86),  
MUDr. Jozef Kochan (7, 100), Ing. Miroslav Kolman (7, 100), Ing. Jaroslav Kužel (7, 100), 
Ing. Lumír Labík (7, 100), Milan Lhoták (7, 100), MUDr. Eduard Lukáš (6, 86),  
Mgr. Jaroslava Maršíková (7, 100), Mgr. Jiří Paták (7, 100), Ing. Vlastimil Prouza (7, 100), 
Ing. Petr Přívratský (6, 86), Ing. Karel Rada (6, 86), Mgr. Petr Skokan (6, 86), Věra Šiková  
(7, 100), Michal Šubrt (6, 86), Ivan Tancibudek (7, 100), Zuzana Trösterová (7, 100),  
MUDr. Jiří Vambera (5, 71), Martin Veselý (6, 86), Ing. Arch. Martin Vokatý (6, 86),  
Ing. Roman Žatecký (6, 86). 
 1. zasedání se zúčastnilo 30 poslanců (91 %), 2. 32 (97 %), 3. 28 (85), 4. 30 (91),  
5. 29 (88), 6. 29 (88), 7. 31 (94 %). 
 
Z činnosti MR a MZ 
 
1. RM 
 
 Na 1. schůzi RM 19. ledna schválila navýšení počtu městské policie z 26 strážníků  
a 1 administrativní pracovnici na 32 + 1. Doporučila ZM souhlasit s uzavřením smlouvy  
o provozu naučné stezky „Den bitvy u Trutnova 28.6.1866.“ Odsouhlasila uzavření dodatku 
ke smlouvám o svozu komunálního odpadu. Schválila prodloužení termínu předání projektu 
mostu přes Úpu v poříčí (firma Valbek, s.r.o., Liberec). Schválila smlouvu na zajištění 
následků zimy, o údržbě veř. zeleně a správě městských komunikací a veř. prostranství TS. 
Vypsala obchodně veřejnou soutěž „Dům s pečovatelskou službou, Humlův dvůr.“ Dále 
půjčky ze SFRB. Schválila TS zachování stávajících cen Městské tržnice a změny 
organizačního schematu MěÚ Trutnov. 
 
2. RM 
 
 2. schůze RM 2. února schválila mj. poskytnutí zálohy na finanční příspěvek pro rok 
2004 FK Trutnov ve výši 50.000 Kč, výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu 
stavby „Rekonstrukce rozvodů ÚT a TUV v ZŠ V Domcích“ firmu ATIP, vzala na vědomí 
zřízení a zahájení činnosti komise sociálně právní ochrany dětí jako zvláštního orgánu města 
Trutnova, odvolala Ing. Houdka z funkce vedoucího majetkového odboru na jeho vlastní 
žádost. 
 
 



3. RM 
 
 3. RM 16. února doporučila ZM schválit rozpočet města Trutnova pro rok 2004, 
schválila finanční příspěvky do 50.000 Kč pro oblast sportu dle návrhu tělovýchovné komise, 
do 50.000 Kč pro oblast kultury také dle upraveného návrhu kulturní komise, do 50.000 Kč 
pro oblast Ostatní dle návrhu porady vedení a doporučila ZM toto rozdělení schválit, schválila 
smlouvu o zajišťování auditorské činnosti se společností K Kredit v Jablonci nad Nisou (cena 
dohodou ve výši 122 000 Kč), odsouhlasila prvnímu občanu města narozenému v roce 2004, 
Barboře Prouzové, ve výši 5 000 Kč, doporučila ZM schválit smlouvu s TIC Trutnov, 
doporučila udělení sportovní ceny města za rok 2003, schválila firmu GTS CZECH, Praha 
jako poskytovatele telekomunik. služeb pro budovu MěÚ, doporučila ZM schválit změny  
č. 2 územního plánu města (i č. 3), schválila vícepráce u akce „Stavební úpravy MěÚ,“ 
doporučila ZM schválit hospodaření SFRB za rok 2003 (9,6 mil. Kč), schválila firmu 
Kamenictví KYNO a Jan Vích jako zhotovitele památníku padlých 1. světové války  
ve Starém Rokytníku. 
 
1. mř. RM 
 
 1. mimořádná schůze RM 23. února jmenovala Ing. Pavla Mikuleckého vedoucím 
majetkového odboru od 24.2. (po výběrovém řízení). 
 
1. ZM 
 
 1. zasedání ZM 23. února schválilo rozpočet města pro rok 2004, finanční příspěvky 
pro rok 2004 na sport, kulturu a ostatní nad 50 000 Kč, půjčky ze SFRB pro rok 2004, 
hospodaření SFRB v roce 2003, poskytnutí příspěvku TIC Trutnov ve výši (1090000 Kč), 
změny územního plánu č. 2 a č. 3, smlouvu o provozu naučné stezky „Den bitvy u Trutnova,“ 
udělení sportovní ceny města Trutnova za rok 2003. 
 
4. RM 
 
 4. schůze RM 1. března schválila smlouvu o provozování MHD pro rok 2004, 
jazykové verze (AJ, PJ, NJ) brožury „Trutnov teď“ a Tiskárnu B.N.B. Velké Poříčí, uzavření 
dohody o kolektivním členství města Trutnova se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska 
– okr. sdružení Trutnov, vydala nařízení města o odstraňování závad ve schůdnosti místních 
komunikací, souhlasila s vyhlášením zápisu do MŠ. 
 
5. RM 
 
 5. schůze RM 15. března schválila příspěvek 30 000 Kč Sdružení Nový život Vrchlabí, 
pro komunitní centrum v Trutnově, patronát města nad akcí „Pivní slavnosti v Trutnově,“ 
výsledek výběr. řízení na dodávku motorové nafty pro TS firmou Aral, výsledek VŘ  
na dodávku drtě a kameniva pro TS firmou Duna – R. Ševc, doporučila ZM delegovat do roku 
2006 zástupce města v obch. společnostech  Krematorium (Ing. Gereg), Horní Labe  
(Ing. Horynová), Transport (Bc. Nýdrle), Vodovody a kanalizace (Mgr. Adamec), 
odsouhlasila Mgr. Rathouského pro zajištění místností pro volby do EP a do Zastupitelstva 
KH kraje. 
 
 



6. RM 
 
 6. schůze RM 29. března doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu, výsledek 
hospodaření města za rok 2003, vzít na vědomí výrok auditora, schválila příspěvek CČH 
v Trutnově (projekt Ubuku) 5 000 Kč, Středisku ekol. výchovy Rýchory – SEVER 5 000 Kč, 
Klubu seniorů 4 500 Kč (autobus do Lán), nákup rolby pro zimní stadion od firmy 
ROLMONT Praha, VŘ na Sběrný dvůr – vítěz Stavebně dopravní Trutnov, VŘ na zhotovitele 
stavby „Dům s pečovatelskou službou“ – firmou BAK, doporučila ZM vyčlenit pro rok 2005 
400 000 Kč na zakoupení automobilové stříkačky pro SDH v HSM, vzala na vědomí 
vypořádání s ATIP (zastřešení autobus. nádraží). 
 
2. ZM 
 
 2. zasedání ZM 5. dubna schválilo výsledek hospodaření města za rok 2003, rozpočet 
města pro rok 2004, vzalo na vědomí zprávu o činnosti P ČR a MP za rok 2003, delegovalo 
navržené RM do obch. společností, vzalo na vědomí členství TR ve Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, odsouhlasilo pořízení požární stříkačky pro SDH HSM, vzalo na vědomí 
záměr L. Ábela realizovat sjezdovku v lesoparku, vyslovilo poděkování a.s. Atip  
za prezentaci města při realizaci projektu sport. haly Sazka Aréna. 
 
7. RM 
 
 7. schůze RM 13. dubna schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 
2004, příspěvek 50 000 Kč Sdružení občanů Lhoty a Bezděkova (sjezd Lhot a Lehot), 
reklamy firem v publikaci „Měšťanské domy,“ uzavření smlouvy o výpůjčce etnografických 
exponátů s Národním muzeem pro výstavu „Samuel Fritz – trutnovský rodák na Amazonce,“  
povolila předzahrádku u hotelu Grand, schválila Program obnovy venkova, vypsala VŘ  
na zhotovitele stavby „Oprava hl. schodiště v městském parku.“ 
 
8. RM 
 
 8. schůze RM 26. dubna schválila příspěvek 30 000 Kč středisku Junák (stany), úpravu 
cen pro letní koupaliště, výzvu více zájemcům k podání nabídky na akci „Zajištění územního 
rozhodnutí na městské divadlo Trutnov“ a pověřila výběrovým řízením firmu Gordion, 
schválilo po VŘ firmu MAVL, Dvůr Králové jako zhotovitele stavby „Objízdná komunikace, 
parkoviště BUS, fontána u areálu Lidl,“ firmu Siemens jako dodavatele telef. ústředny  
pro MěÚ, rekonstrukci mostu u loděnice v Poříčí firmou OK-BE Nový Knín. 
 
9. RM 
 
 9. schůze RM 10. května doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu města, schválila 
příspěvek 5 000 Kč Klubu filatelistů na výstavu, TJ Loko ceníky vstupného na letní 
koupaliště a pro zimní stadion, doporučila ZM schválit projekt regenerace panelového sídliště 
HSM, schválila firmu G-TEAM Progres pro stavbu „Rekonstrukce technolog. zařízení ohřevu 
TUV na VS 33,“ doporučila ZM neudělit letos Kulturní cenu města Trutnova, vzala  
na vědomí, že ak. malířka Dana Holá bude  reprezentovat Trutnov na Výtvarném salónu král. 
věnných měst 2004, schválila program prevence kriminality na 2004, doporučila změnu 
stanov Sdružení Euroregionu Č, M a Kladska – Euroregion Glacensis. 
 



3. ZM 
 
 3. ZM 17. května schválilo úpravy rozpočtu města pro rok 2004 č. 3, změnu stanov 
Sdružení Euroregionu Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, projekt regenerace 
panelového sídliště HSM, neudělení Kulturní ceny města za 2003. 
 
10. RM 
 
 10. schůze RM 24. května schválila hospodářský výsledek příspěvkových organizací 
za 2003, stanovila výši stravovací jednotky pro klienty Domova důchodců od 1.6., doporučila 
ZM potvrdit, že v rozpočtu na 2005 jsou 3 000 000 Kč na dofinancování akce Křižovatka  
u Autostylu Trutnov, schválila vícepráce u akce „Stavební úpravy budovy MěÚ.“ 
 
11. RM 
 
 11. schůze RM 7. června schválila finanční příspěvky dle návrhu tělovýchovné a 
kulturní komise, ceník školného v ZUŠ na školní rok 2004/05, firmu AG Studio zhotovitelem 
akce „Zajištění územního rozhodnutí na městské divadlo,“ uzavření smlouvy s firmou 
Průmstav (obnova interiéru hrobek Porak a Faltis na hřbitově), uzavření smlouvy s firmou  
KV + ZL, Žacléř na obnovu kaple P. Marie v Poříčí a na opravu nadstřešní části světlíku  
na budově ZUŠ, opravu hl. schodiště v parku firmou Pavel Bořek, Dvůr Králové, opravu 
vstupu do Národního domu firmou MAVL, Dvůr Králové, postup přijímání žádostí  
o přidělení bytu v DPS, patronát města nad akcí Velká cena Incom – kritérium města 
Trutnova. 
 
12. RM 
 
 12. schůze RM 17. června schválila příspěvky ČSOP při SLŠ (10 000 Kč tisk), DD 
Lampertice „Gerontologické dny“ (5 000 Kč), KOM (Klub osamělých maminek) 5 000 Kč 
(letní tábor), grant 120 000 Kč Martinu Jedličkovi na ozvučovaní techniku klubu New End, 
3 000 Kč Kamilu Šandorovi (romské fotbalové mužstvo – turnaj), 20 000 Kč na projekt 
výtvarných umělců „Společná Evropa“ v Praze, později i v Trutnově, uzavření smlouvy  
o spolupráci se správci inženýrských sítí při práci na Digitální technické mapě, pronájem 
tělocvičen ZŠ od 1.9.2004 do 31.8.2005. 
 
4. ZM 
 
 4. zasedání ZM 21. června schválilo úpravy rozpočtu města, potvrdilo, že v rozpočtu 
na rok 2005 jsou 3 000 000 Kč na akci „Křižovatka u Autostylu,“ schválilo grant na podporu 
hudebních aktivit ve městě (120 000 Kč). 
 
2. mř. RM 
 
 2. mimořádná schůze RM 24. června schválila mj. nabídku firmy IBCOL Praha  
na parkovací automat u Okresního soudu, patronát města nad Velkou cenou Kasper 18.8. 
 
13. RM 
 
 13. schůze RM 26. července vzala na vědomí hospodaření příspěvk. organizací  



za 1. pololetí, schválila příspěvek M. Jedličkovi pro Music restaurant New End (30 000 Kč), 
Zuzaně Mornstajnové na zakoupení počítače (15 000 Kč), Skateboardovému klubu Ra 
Paradoxe (závody 31.7., 5 000 Kč), dodatek č. 3 na zabezpečení provozu VO, firmu Milan 
Hrdina H-TECH Trutnov na akci „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Mládežnická,“ firmu 
KARIM, Kroměříž po VŘ na akci „Víceúčelové hřiště Nadace Duhová energie  
ve Voletinách,“ zapůjčení exponátů od VHÚ Praha do muzea v Janské kapli, TS jako 
dodavatele prací v integrovaných obcích, realizaci akce „Obnova sport. hřiště v ul. 
Foersterova,“ vydává nařízení města č. 3/2004 o parkování na místních komunikacích. 
 
14. RM 
 
 14. schůze RM 30. srpna schválila příspěvek HK-Cyklo, Hradec Králové  
na cyklistické kriterium centrem města Trutnova (20 000 Kč), Církvi ČH a Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR (25 000 Kč, vytápění na faře), doporučila ZM schválení 
navýšení místního poplatku za odvoz komunálního odpadu z 360 na 420 Kč od 1.1.2005, 
schválila po VŘ firmu A+K, Trutnov na akci „ZS – stavební úpravy pro garáž rolby,“ firmu 
Jaroslav Folc – AP, Mladé Buky na akci „Oprava kaple v Bezděkově,“ prodloužení termínu 
akce „Obnova vstupu do ND“ firmě MAVL, Dvůr Králové, vzala na vědomí dotaci Zvl. a P. 
škole Trutnov od Ministerstva vnitra ČR na projekt „Jízdní kola dětem“ (56 000 Kč) – 12 kol 
od firmy Šárka Svobodová, Polská (ta i sponzorem), vzala na vědomí petici „Za záchranu 
trutnovského lesoparku“ (sjezdovka). 
 
15. RM 
 
 15. schůze RM 13. září doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu města, příspěvek  
na vydání sezónních novin Veselý výlet č. 23 (32 000 Kč), Gymnáziu Trutnova na výměnnou 
akci studentů do Liverpoolu (10 000 Kč), doporučila ZM schválit příspěvek na obnovu hřiště 
v ul. Foersterova (120 000 Kč), schválila firmu MAVL, Dvůr Králové na stavbu „Dračí 
ulička,“ firmu Štěpánský a Fišer na akci „Obnova inženýrských sítí na městském hřbitově,“ 
doporučila ZM schválit přistoupení města do Svazku obcí Východní Krkonoše,“ odsouhlasila 
cyklostezku ul. Revoluční a Dolní Promenády. 
 
5. ZM 
 
 5. zasedání ZM 20. září schválilo úpravy rozpočtu města, nadační příspěvek  
2 000 000 Kč na hřiště ve Voletinách, změny územního plánu č. 3, s realizací projektu „Jízdní 
kola dětem“ Zv a P školy v HSM, přistoupením města do Svazku obcí Východní Krkonoše, 
změnu zakládací smlouvy Mostu k životu, o.p.s. 
 
16. RM 
 
 16. schůze RM 29. září vzala na vědomí příspěvek 50 000 Kč z rozpočtu města 
Regionální hospod. komoře, schválila vícepráce  u akce „Objízdná komunikace u Lidl,“ firmu 
Strabag, Rychnov n. Kn. Na opravu Lomní ulice a firmu Strabag Hradec Králové   
na rekonstrukci komunikace HSM, prodej na veřejném prostranství na Horské (dušičkové 
zboží, prodej knih). 
 
 
 



17. RM 
 
 17. schůze RM 11. října souhlasila se slevou školného žákům ZUŠ ze sociálních 
důvodů, s kupní smlouvou s Miloslavem Lhotským, s použitím znaku města na mezinárodní 
výstavě v Berlíně v říjnu Klubem železn. modelářů Trutnov. 
 
6. ZM 
 
 6. zasedání ZM 18. října schválilo úpravy rozpočtu města, příspěvek 52 051 Kč 
Ďyvadlu Neklid  na vytápění sálu ve Voletinách, vzalo na vědomí příspěvek 50 000 Kč 
Regionální hospod. komoře Sv. Čech, vydalo obecně závaznou vyhlášku o poplatku  
za odstraňování komunálních odpadů. 
 
18. RM 
 
 18. schůze RM 25. října odsouhlasila TJ Loko pronájem nemovitostí, technolog. 
vybavení  a zařízení ke sport. činnostem do 1.3.2005 za určených podmínek, schválila 
příspěvek 18 000 Kč Leteckému klubu Ultralight, Jiskře Bohuslavice 25 000 Kč, klubu 
OLFIN CAR VELLA Trutnov 30 000 Kč (pásové vozidlo pro úpravu lyžařských tratí),  
5 000 Kč OS Nový Život Vrchlabí (fotbalový turnaj), 13 000 Kč hudbě Krakonoška (souprava 
mikrofonů), schválila  Plán zimní údržby TS, zřídila škodní komisi od 26.10. 
 
19. RM 
 
 19. schůze RM schválila příspěvek Konfederaci polit. vězňů, pobočka Trutnov 
(doprava na pozvání prezidenta ČR do Prahy), 5 000 Kč Komitétu pro udržování památek 
z války 1866, Hradec Králové (propagační materiály), 3 000 Kč na akci pro děti v kině 
Vesmír „Vánoční MAXI Show“ 26.12., 3 000 Kč Gymnáziu Trutnov (Republikové finále 
atletů v Jablonci n.N.), 50 000 Kč Speciální ZŠ ve Voletinách (akumulační kamna), 5 000 Kč 
AŠSK při Gymnáziu (krajské finále SŠ a SOU v basketbale), 10 000 Kč OS Poliklinika 
Masarykův dům (koupě data projektoru). 
 
20. RM 
 
 20. schůze RM 22. listopadu schválila změny rozpočtu a rozpočtové provizorium  
na 2005 (po schválení ZM), ZM doporučila schválit i přehled čerpání půjček ze SFRB za rok 
2004, Program regenerace MPZ, RM odsouhlasila smlouvu s KH krajem a městem 
Trutnovem o poskytnutí příspěvku na provoz DD. 
 
7. ZM 
 
 7. zasedání ZM 29. listopadu schválilo úpravy rozpočtu města a rozpočtové 
provizorium na 2005, vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004, zařazení objektů  
do Programu regenerace MPZ, schválilo přehled čerpání půjček ze SFRB, odsouhlasila 
prodloužení veřejnoprávních smluv s Pecí p. Sn. a Horním Maršovem o výpomoci Městské 
policie Trutnov. 
 
 
 



21. RM 
 
 21. schůze RM 6. prosince schválila firmu Dán-Ladislav Ábel Trutnov na akci úprav 
soc. zařízení v MěÚ – 1. NP, smlouvy s TS – návrhy na 2005, Autostyl jako dodavatele 
osobního automobilu pro MěÚ, povolila ČRS předvánoční prodej ryb. 
 
22. RM 
 
 22. schůze RM 20. prosince vzala na vědomí změny č. 3 územního plánu, doporučila 
ZM partnerskou spolupráci  městem Kepno v Polsku a rovněž s městem Strzelin, schválila TJ 
Loko úpravu cen vstupného na městská sportoviště – krytý bazén, zimní stadion – vstup 
zdarma u dětí do 3 let s platností od 1.1.2005, smlouvu o partnerství  a vzájemné spolupráci 
s Královéhradeckým krajem. 
 
Bilance posledních 15 let 
 
 Senátor Mgr. Ivan Adamec (v prosinci se stal místopředsedou pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu) je i starostou města Trutnova. Jak vidí jeho vývoj v posledních  
15 letech, zveřejnily 9. října Krkonošské noviny. 
 Patnáct let není v historii města dlouhá doba. Některé události však mohou způsobit  
i v tak krátkém čase výrazné změny. Rozvoj měst a obcí od roku 1990 toho může být 
dokladem. Respektive může být ukázkou toho, jak kde dokázali využít výraznou změnu 
společenských poměrů. 
 Rozvoj sám o sobě je však imaginární pojem. Vždy jsou za ním skryty stovky 
rozhodnutí jednotlivců i desítek lidí, kteří v samosprávě chod města ovlivňují. 
 Mezi města, která urazila výrazný krok vpřed, patří rozhodně Trutnov. Ve většině 
důležitých oblastí došlo k zásadním změnám. Ty se sice nyní zdají jako samozřejmé, ovšem 
při porovnání s mnoha jinými městy zjistíme, že tomu tak být nemusí. Co tedy bylo zásadním 
impulsem k nastartování změn? Zeptali jsme se starosty Trutnova Ivana Adamce. „Především 
získání právní subjektivity měst a zánik národních výborů. Z voleb vzešla zastupitelstva, 
představitelé měst a obcí začali rozhodovat. O tom, kde získané finanční prostředky 
investovat, na jakou oblast se přednostně zaměřit, co být může a musí. Za minulé volební 
období jsme investovali do infrastruktury téměř miliardu korun. Důležitá je především 
společná snaha zastupitelů i správná finanční politika. A samozřejmě také trochu štěstí. Nikdo 
nedokáže stoprocentně odhadnout důsledky všech učiněných rozhodnutí. Dobrá a fungující 
infrastruktura je však rozhodně základem každého města. 
  
Zrcadlo minulosti 
 

Důležitým prvkem při posuzování míry rozvoje dané oblasti je připomenutí si 
dřívějšího stavu. A to nejen prázdných výkladních skříní či oprýskaných fasád domů, ale i 
celkového fungování základních životních „funkcí“ města. Jak odvážet odpadky, kdo bude 
spravovat veřejné osvětlení, jak budou fungovat a co všechno obstarávat Technické služby, 
kdo se bude starat o lesy a podobně. Ještě nedávno všechno patřilo všechno všem a nikomu 
nic. Osobní zodpovědnost žádná a motivace už vůbec ne. V těchto záležitostech jsme se 
většinou vydali cestou privatizace a vytvořili podnikatelské společnosti ve stoprocentním 
vlastnictví města. Tak, aby s co nejmenšími náklady byly tyto činnosti kvalitně zajištěny. Až 
na výjimky jsem se však nepouštěli do žádného velkého spolufinancování se soukromými 
subjekty.“ 
  



Nezaměstnanost bez výkyvů 
 

Dalším kladem Trutnova i celého okolního regionu je relativně příznivá 
nezaměstnanost. Působí zde několik silných a zavedených firem, které s určitými výkyvy 
poskytují stabilní zaměstnání.  „Výrazný vliv měla i úspěšná restrukturalizace obyvatelstva  

Po zániku hornických profesí a výrazných změnách v tradičním textilním průmyslu.“ 
Všechna velká města okresu jsou trvale pod 10 % lidí bez práce. Trutnov již několik let 
balancuje na hraně 9 %, podobně i Dvůr Králové. Průmyslově založené Vrchlabí se 6 % drží 
výrazně pod republikovým průměrem. Výjimkou je pouze Žacléř, kde je po útlumu hornictví 
pracovních míst stále málo. 
  
Dálnice skýtá potenciál 
 

Samostatnou kapitolou Trutnova je doprava. Progresivně řešená městská síť ostře 
kontrastuje s možnostmi vnějšího přístupu do města, kdy zastaralé komunikace již dlouho 
nevyhovují současným požadavkům. Výstavba dálnice D 11 by tak mohla být pro Trutnov 
dalším významným stimulem. „Přestože mezi dálnicí a rozvojem není rovnítko, existuje zde 
obrovský předpoklad. Jsem přesvědčen, že by město strategicky, a tím pádem i ekonomicky 
výrazně posílilo.“ 
 
Zadluženost klesá 
 
 Základním příjmem města a obcí je podíl z celostátních daní. „Jeho výše by měla být 
minimálně stejná, ale lépe vyšší, než jsou nutné výdaje na provoz. Dále však je potřebí získat 
další investiční prostředky. Z finančních aktivit, prodeje majetku, úvěrů a podobně.“ I v tomto 
ohledu se Trutnovu daří. Průměrná zadluženost město v ČR je skoro 8 000 Kč na občana, 
každý Trutnova však nese zátěž o polovinu nižší. Navíc dluh stále klesá. „Snažíme se naše 
úvěry zaplatit a nabrat druhý dech pro další aktivity. Ať je to výstavba divadla, 
dvacetimilionová investice do fotbalového a atletického stadionu aj.“ 
Velký vliv na to, zda obec či město bude mít nové byty, tělocvičnu, silnici nebo čističku mají 
státní dotace. „Tento způsob dofinancování je nesystémový a příliš se mi nelíbí. Pochopil 
bych to na počátku 90. let, k vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými městy, ale dnes je to 
problém. Vzniká nestandardní prostředí pro získávání peněz a myslím, že je třeba hledat lepší, 
více motivační řešení.“ 
 
Senátor a starosta Trutnova 
 
 Zajímavý rozhovor se starostou Trutnova ohledně diskutovaného zákazu souběhu 
dvou platů pro ty, kteří vedle své funkce  zákonodárce ještě řídí radnice, zveřejnil 8. září 
šéfredaktor Krkonošských novin Pavel Cajthaml. 
 Takže se Vám zákaz líbí? „Je to populistický návrh, který je založen na závisti, že 
někteří lidé berou více peněz. Rozhodnout, zda politik bude vykonávat souběžně dvě funkce, 
mohou voliči. Je řada politiků, kteří byli legálně zvoleni v řádných volbách a občané předem 
věděli, že dotyčný chce působit ve více funkcích.“ 
 To je i Váš případ. „Občané, kteří šli volit, to věděli. Musím zdůraznit, že pro mne 
nebyly důvodem pro kandidaturu do senátu peníze, ale prosperita našeho regionu a města. 
Hlavní prací je pro mě činnost v parlamentu, starostu dělám po práci. Takže působím co by  
neuvolněný starosta, platu jsem se vzdal ve prospěch města.“ 
 Dá se plnohodnotně zvládnout obojí? „Nezískal jsem pocit, že by se situace 
v Trutnově změnila k horšímu. Spíš jsme z mé účasti v senátu vytěžili. Ale obecně musí platit, 



že jedna z těch funkcí by měla být uvolněná a jedna neuvolněná. Pak je souběh obou funkcí 
možný.“ 
 Podpořil byste zákon, který by regionálním politikům nařizoval pravidelná daňová 
přiznání? „V žádném případě. Řada lidí podniká nebo se živí jiným způsobem. Schopní lidé 
nepůjdou do toho, aby museli ukazovat své majetkové poměry a neustále se někde zpovídali. 
V místní politice by to mělo zůstat jako doposud, jinak do ní schopní lidé nepůjdou.“ 
 Mají starostové a jejich zástupci být v dozorčích radách společností? Bylo by špatné, 
kdyby regionální politici nemohli zastupovat města ve vybraných společnostech. Jenže 
občané si zřejmě představují, že sezení v dozorčí radě se automaticky rovná odměnám  
ve velkých firmách jako je ČEZ nebo Sazka.  Tady se však jedná spíše o symbolická 
ocenění.“ 
 
Škodní komise 
 
 Statut škodní komise schválila RM 8.11. Tato instituce se má zabývat škodami 
způsobenými pracovníky úřadu, určit konkrétní osobu zodpovědnou za škodu a případně 
navrhnout řešení. Komise je poradním orgánem vedení města a rady. Bude také určovat 
případnou spoluúčast na škodách při autonehodě městského vozidla. 
 
Rozpočet města na rok 2004 
 
 Rozpočtové provizorium města Trutnova pro rok 2004 schválilo ZM 22. prosince 
2003. Rozpočet města nato 23.2.2004. 
 Celkové příjmy města, uvádí starosta Trutnova Mgr. Adamec, činí 630 mil. Kč  
a výdaje 659 mil. Kč. Plánovat vyšší výdaje nám dovolují vytvořené finanční rezervy 
z posledních čtyř let, kdy hospodaření města skončilo vždy s výrazným přebytkem.  
Ve stejném období byl kladný výsledek hospodaření vytvořen vždy v provozní části rozpočtu. 
Tato skutečnost vypovídá o zdravé finanční politice našeho města. V kapitálové části rozpočtu 
tj. v investiční oblasti, byly naopak výdaje vždy výrazně vyšší, což znamená, že finanční 
prostředky jsou vždy vynakládány na tvorbu nových hodnot nebo rekonstrukci a modernizaci 
stávajícího majetku. Struktura rozpočtu pro rok 2004 je obdobná, plánovaný schodek našeho 
rozpočtu letos je vyvolán pouze investičními výdaji. 
 Základním kritériem při sestavování finančního plánu je navrhovat pouze ty výdaje, 
které budou kryty reálně očekávanými příjmy a existujícími rezervami. V době přípravy a 
vypracování rozpočtu nebyly ještě přesně známy legislativní změny reformy veřejných 
financí, které budou mít dopad v příjmové i výdajové části rozpočtu města. Na tuto skutečnost 
jsme pamatovali rezervou v podobě mírného podhodnocení daňových příjmů a máme již 
určité představy o možných finančních dopadech, nepovažujeme však tuto rezervu a její vliv 
na ekonomickou strategii za zásadní. 
 Páteří rozpočtu jsou daňové příjmy včetně správních a místních poplatků, v našem 
případě se jedná o částku 244 mil. Kč. Značnou sumu příjmů ve výši 286 mil. Kč tvoří dotace. 
Tato částka se musí výhradně použít na zákonem určené výdaje. Investiční výdaje je velice 
obtížné plánovat, neboť postoje státu a jeho úřadů je velmi nečitelný. V tomto roce máme 
zabezpečenou technickou přípravu a finanční zdroje pro příjem dotací na dokončení 
vodovodu ve Starém Rokytníku, na dostavbu a modernizaci sportovního stadionu a částečně 
na výstavbu domu pro seniory. 
 V rámci privatizace bytového fondu očekáváme kapitálový příjem asi 60 mil. Kč, tyto 
prostředky budou použity výhradně na krytí investičních výdajů. 
 
 



Výdajová část 
 
 Struktura výdajů hrazená z rozpočtu města je velmi pestrá. Při tvorbě této stránky 
rozpočtu musíme respektovat platné právní předpisy. Jde o významnou část tzv. mandatorních 
(každoročně se opakujících výdajů, které ZM nemůže ovlivnit svým rozhodnutím). Mezi 
takové patří např. dávky a podpora v sociálním zabezpečení ve výši 81 mil. Kč, na úhradu 
osobních výdajů a učebních pomůcek ZŠ a MŠ vydáme 126 mil. Kč, které dostaneme  
ze státního rozpočtu. 
 V plnění úkolů v oblasti vzdělávání, kultury, sociální péče a bydlení má město zřízeno 
18 příspěvkových organizací, z toho 10 v oblasti školství. Na tuto sféru máme v rozpočtu 
vyčleněno celkem 71 mil. Kč. 
 Významná je rovněž položka 37 mil. Kč na dopravu. Tento výdaj zahrnuje údržbu 
místních komunikací a související infrastruktury včetně příspěvku na místní dopravu. Úklid, 
čistota a údržba veřejné zeleně, tedy vzhled města, náš stojí téměř 17 mil. Kč. Zajištění 
bezpečnosti a majetku obyvatel nás přijde na 13 mil. Kč. Zájmové aktivity, tělovýchova  
a sport včetně údržby a provozu sport. zařízení budou v souhrnu dotovány 19 mil. Kč.  
Do oblasti kultury půjde celkem 28 mil. Kč.  Tomto obnosu je zahrnut i investiční výdaj  
ve výši 5 mil. Kč na projektovou dokumentaci uvažované výstavby městského divadla. 
 Velmi si vážíme působení všech neziskových organizací i jednotlivců působících  
na úseku mládeže, tělovýchovy a sportu, kultury a v jiných prospěšných aktivitách. Do této 
oblasti byly v letošním roce ZM a RM rozděleny dotace v souhrnné částce 4,5 mil. Kč.  
Na tomto místě bych jim rád doporučil, aby sledovaly grantové programy vyhlašované 
Královéhradeckým krajem. Je to další z možných způsobů získání tolik potřebných finančních 
zdrojů. 
 V oblasti investic v roce 2004 jde především o dokončení rozpracovaných akcí 
z minulého roku. I přes tento „skromný“ záměr dosáhnou investiční náklady výše 115 mil. 
Kč. Z toho bude 27 mil. Kč použito na stavební práce na sportovním stadionu, 5 mil. Kč 
vydáme na počáteční investice do Domu pro seniory a další 3 mil. Kč vložíme do realizace 
hlavního vodovodního řadu ve Starém Rokytníku. Všechny tyto stavby budou provedeny 
pouze za podmínky, že dodržíme účelové dotace ze státního rozpočtu. Zabezpečení druhé 
etapy reformy veřejné správy nás bude stát 24 mil. Kč, určených na nezbytnou rekonstrukci 
budovy měÚ. Další „drobné“ investice padnou na opravy komunikací, chodníků, škol, 
školních zařízení a sportovišť. 
 Tímto stručným výčtem jen některých výdajů jsem chtěl, uvádí starosta města 
v Radničních listech  z 29.3.2004, naznačit rozmanitost a šíři úkolů, které musí město 
zajišťovat a plnit. V rozpočtu jsou zakomponovány cíle, kterých chceme dosáhnout ještě 
v letošním roce. Zároveň jsou zde promítnuty záměry připravené k realizaci v následujících 
letech. Z dlouhodobějšího pohledu je finanční strategie našeho města velmi jednoduchá. 
Cílem vždy byl a je vyrovnaný rozpočet. 
 
 Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2003 je bez závad, jak potvrdil audit 
společnosti K Kredit. Schválilo ho 5.4.2004 ZM stejně jako rozdělení hospod. výsledku 
hospodářské činnosti města za rok 2003. 
 Rozpočtové provizorium města Trutnova pro rok 2005 schválilo na doporučení RM 
z 22.11.2004 ZM 29.11.2004. 
 
 
 
 



Regenerace MPZ 
 
 Do Programu regenerace MPZ schválilo ZM 29.11.2004 zařazení 4 žádostí 
soukromých majitelů nemovitostí v MPZ – Bulharská 66, Palackého 106, Krakonošovo 
náměstí 68 a 130, dále městských objektů Městská knihovna a Národní dům. 
 
SFRB 
 
 Přehled čerpání půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2004 schválilo ZM 
29.11.2004. Celková výše úvěru činila 25 000 000 Kč. MBP z toho vyčerpal 6 915 890 Kč 
(do konce roku vyčerpá ještě 711 485 Kč). Soukromníci, bytová družstva a panelové domy 
9 086 000 Kč. Přislíbeno na základě podaných žádostí 7 709 000 Kč. Celkem 24 422 375 Kč. 
 
Svazek obcí Východní Krkonoše 
 
 Na doporučení RM z 13.9.2004 schválilo ZM přistoupení města Trutnova 
k dobrovolnému svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše 20.9.2004. Zároveň i úhradu 
vstupního členského příspěvku ve výši 100 000 Kč. 
 
Euroregion Glacensis 
 
 Změnu stanov sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion 
Glacensis projednala RM 10.5. a schválilo ji ZM 17.5.2004. 
 
Vyhláška o odstraňování odpadů 
 
 Informace o změnách ve vyhláškách o místních poplatcích zveřejnil finanční odbor 
koncem roku v Radničních listech. 
 Ke zvýšení ročního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 360 na 420 Kč bylo nutné přistoupit 
vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladů na likvidaci odpadů. Zvýšený poplatek uhradí 
občané poprvé v dubnu, a to buď jako částku na celý rok nebo splátku za 1. čtvrtletí 2005 
(105 Kč na osobu). I přes vyšší příjem v této oblasti bude město nadále na likvidaci odpadů  
ze svého rozpočtu přispívat, neboť výdaje stále převažují. Osvobození od poplatku  
se rozšiřuje na děti po dobu prvního měsíce jejich věku. Poplatek za nezletilou osobu a osobu 
zbavenou způsobilosti k právním výkonům hradí zákonný zástupce této osoby. 
 
Vyhláška o užívání veřejného prostranství 
 
 Od 1.1.2005 je od poplatku osvobozeno užívání veřejného prostranství, které spočívá 
v umístění lešení za účelem opravy fasád budov, a to maximálně po dobu prvních tří měsíců. 
 Dále se poplatek za užívání veřejného prostranství nebude hradit při umístění 
dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb vyjma předzahrádek.  
O takových případech bude dán pozemek, který je v majetku města Trutnova, pouze  
do pronájmu nebo poskytnut jako výpůjčka. 
 Rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce přísluší RM, není-li 
řečeno jinak. Oznamovací povinnost vůči poplatku za takové užívání veřejného prostranství 
trvá i nadále. 
 



Hospodaření SFRB 
 
 Půjčky lidem na opravy bytových domů ze Státního fondu rozvoje bydlení se 
osvědčily – město toho využívá již druhým rokem. Občané, soukromníci a bytová družstva 
využívají půjček převážně na opravy střech, zateplení fasád, výměnu oken a rekonstrukce 
balkonů. 
 Hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2004 projednala RM 24.1.05  
a schválilo ho ZM 14.2.05 ve výši 25,000.000 Kč. 
 Příjmy SFRB činily celkem 25,246.929,11 Kč, výdaje 25.145.365,80 Kč. Stav účtu 
k 31.12.2004 činil 101.563,31 Kč. 
 
Prodej bytových domů 
 
 Prodej bytových domů pokračoval plánovitě i v roce 2004. Prodat co nejvíce 
městských bytů do soukromých rukou a umožnit tak, aby si lidé o svém bydlení rozhodovali 
sami, se radnici daří. „Město si chce ponechat jen část kdysi rozsáhlého bytového fondu 
Trutnova,“ uvádí trutnovská místostarostka ing. Horynová. 
 Statistika majetkového odboru města o těchto prodejích za rok 2004 udává 48 
prodaných bytových domů, 332 bytů a 11 nebytových prostor v celkové hodnotě  
22,595.604 Kč. Průměrná cena za bytovou jednotku se pohybovala mezi 90.000 Kč  
až k 227.616 Kč. 
 
Hotel Bohemia (nabídka prodeje) 
 
 Město stále hledá kupce pro hotel Bohemia v Palackého ulici. Dům v historickém 
centru města se nabízí za 10 milionů korun. Zájemci o objekt se sice už několikrát přihlásili, 
ale pak od smlouvy odstoupili. 
 Trutnov se snaží objekt hotelu prodat od března – chce se zbavit domu, jehož 
pronájem se mu nevyplácí. Objekt se podařilo prodat teprve po dvou kolech veř. nabídky.   
Na tu první žádný z podnikatelů nezareagoval, v té druhé se radním nelíbila splátková forma 
úhrady za dům a přilehlý pozemek. 
 Trutnov chce prodat hotel obálkovou metodou. Má 32 – 38 míst k sezení v restauraci  
a 25 lůžek v hotelové části. 
 
Plnění investičních akcí 
 
 Přehled plnění investičních akcí roku 2004, vypracovaný odborem rozvoje města (ZM 
vzalo na vědomí 14.2.2005): 
Název akce Dodavatel Rozpočet 

2004 
Termín 
zah. 

Termín dok. 
plánx, skut. 

Celk. 
náklady 

  (prostavěno)                        rozp./skut. 
Městský 
stadion 

BAK TR 15.200.000 08/02 12/05x 96.216.499 

  (14.020.870)   78.269.384 
Výměník. 
stanice 

R.O.K.Q.Team 
Step 

5.150.000 01/04 08/04 5.150.000 

  (5.146.500)   5.146.500 
Úpravy 
budovy 

BAK TR 24.145.000 01/04 06/04 24.045.000 



MěÚ 
  (24.081.010)   24.081.010 
Vodovod St. 
Rokytník 

BAK TR 7.941.000 10/03 11/04 15.390.000 

  (9.408.420)   15.361.070 
Komunikace 
Lidl 

MAVL Dvůr 
Králové 

11.313.000 07/04 05/05x 12.000.000 

  (9.940.490)   9.940.490 
DPS 
Humlův 
Dvůr 

BAK TR 32.000.000 07/04 12/05x 84.728.000 

  (24.353.770)   24.353.770 
Celkem  96.349.000    
  (86.953.064)    
 
 
Oblast dopravy 
 
 Rozpočet města v oblasti investic byl opět štědrý především v oblasti školství a sportu. 
Za zmínku stojí jistě i architektonická soutěž na ideový návrh vzhledu nového divadla 
v Trutnově. 
 V oblasti dopravy byly vynaloženy prostředky v celkové výši 16 mil. Kč. Největší 
akcí v tomto období byla výstavba nové komunikace za nově vybudovaným supermarketem 
Lidl. Tato komunikace spojuje most u zimního stadionu s nově vybudovaným kruhovým 
objezdem u Lidlu a především umožní obyvatelům městské čtvrti Kryblice rychlejší a 
bezpečnější výjezd na komunikaci Polská. Dále byla zahájena rekonstrukce ulice Lomní  
od železničního přejezdu po napojení komunikaci ulice Sokolovská. Dotace na nákup 
autobusu pro firmu Osnado činila 2,6 mil. Kč. Samozřejmě byly prováděny další drobnější 
akce, a to opravy komunikací, chodníků, budování nových autobusových zastávek apod. 
 
Oblast vodního hospodářství 
 
 V oblasti vodního hospodářství byly největší prostředky vynaloženy na dokončení 
výstavby vodovodu ve Starém Rokytníku, kde bylo prostavěno cca 7,5 mil. Kč. Tato akce 
byla skončena a obyvatelé Starého Rokytníku se tak mohou připojit na nový rozvod kvalitní 
pitné vody. 
 
Oblast školství a kultury 
 
 V oblasti školství  se prováděly především opravy plochých střech (ZŠ Mládežnická – 
1 mil. Kč) a dále výměna části oken v ZŠ R. Frimla (400.000 Kč). 
 V oblasti kultury s celkovými náklady 13,2 mil. Kč je velmi významné zahájení prací 
na projektu pro územní rozhodnutí na budoucí městské divadlo. (Ostatní akce této oblasti jsou 
z odboru rozvoje města.) Podrobně popsány v příspěvku Vlastimila Grofa. 
 
 
 
 



Oblast tělovýchovy 
 
 V oblasti tělovýchovy bylo nejvíce prostředků určeno na dokončení výstavby nové 
tribuny pro fotbalový a atletický stadion s kapacitou 2 x 800 diváků. Celkové rozpočtové 
náklady přesáhly v tomto roce 14 mil. Kč. Další významnou akcí bylo vybudování garáže  
pro novou rolbu na zimním stadionu. Vlastní rolba stála 2,2 mil. Kč a garáž zhruba  
1,1 mil. Kč. Dotace na provoz pro Lokomotivu Trutnov dosáhly částky 10,6 mil. Kč. 
 
Oblast bydlení a územního rozvoje 
 
 V oblasti bydlení  územního rozvoje byla provedena rekonstrukce několika 
výměníkových stanic za 5,5 mil. Kč. Začala se připravovat akreditace průmyslové zóny 
Krkonošská. Tato průmyslová zóna je v současné době prioritou v přípravách území pro vstup 
budoucích investorů. Na veřejné osvětlení, tj. na provoz, údržbu a rekonstrukci, bylo 
vynaloženo  7,7 mil. Na úseku územního plánování proběhlo schválení koncepce změn č. 3 
územního plánu, které však budou ukončeny až v průběhu následujícího roku. Pokračovala 
digitalizace územního plánu a jeho zpřístupnění na internetových stránkách města. 
 Velkou investiční akcí tohoto roku bylo zahájení výstavby domů s pečovatelskou 
službou v lokalitě Humlův Dvůr. Tato akce, která je stavebně rozložena do tří let, stála v roce 
2004 město 5 mil. Kč z vlastních zdrojů a zhruba 20 mil. Kč bylo poskytnuto z prostředků 
státu – státní dotace. 
 Velkou akcí byla nutná rekonstrukce budovy MěÚ, kam bylo nutné přestěhovat téměř 
všechny zaměstnance z budovy bývalého okresního úřadu. Tato rekonstrukce si vyžádala 
investiční náklady ve výši 24 mil. Kč. 
 
 Rozpočet města Trutnova na rok 2004 podle uvedených údajů vedoucího odboru 
rozvoje města ing. France dovolil udělat další výrazný krok ke zkrášlení města a zdůraznění 
jeho historie a současnosti. 
 
Kontrolní výbor v roce 2004 
 
 Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2004 vzalo na vědomí zastupitelstvo 
města 14.2.2005. 
 Kontrolní výbor ve složení Ivan Bartuněk (s 30 % účastí na deseti zasedáních v tomto 
roce), Jiří Cita (30 %), JUDr. Petr Jiránek (60 %), Anna Kořínková (80 %), Ing. Josef 
Moravec (80 %), Ing. Vlastimil Prouza (100 %), Ing. Silvie Plšková (70 %), Ing. Vlastimil 
Šubrt (70 %) a Jitka Vostrovská (80 %) provedl kontrolu reinvestic v areálu Dolce, prověřil 
provádění investičních akcí v tomto areálu v roce 2004. 
 KV projednal následující problematiku: 
1. Prověření navýšení nákladů spojených s vícepracemi u akce rekonstrukce městského 
stadionu – tribuna. 
2. Vyúčtování reinvestic nájemného v areálu Dolce za rok 2003. 
3. Jednání s Ing. Karpíškem o činnosti MBP a jeho hospodaření za 2003. 
4. Kontrolním výborem vyžádaná informace od vedoucího ORM o tom, jakým způsobem je 
kontrolováno čerpání státních dotací z FRB. 
5. Kontrolním výborem vyžádaná informace od vedoucího MO o tom, jakým způsobem byla 
řešena problematika přípojek energií a kanalizace přes pozemky města k již privatizovaným 
objektům. 
6. Přehled FO o plnění rozpočtu v oblasti poplatku za psy a poplatku ze vstupného za období 
2001 – 03. 



7. Prošetření usnesení ZM č. 2004-209/4 a RM č. 2004-955/13 ve věci finančního příspěvku 
pro p. Jedličku na ozvučovaní techniku a na činnost klubu Music Restaurant New End. 
8. Plán činnosti KV na rok 2005. 
 
Plnění programu prevence kriminality 
 
 Jak byl plněn program prevence kriminality na rok 2004, který projednala RM  
10. května? Byl realizován  v souladu s prioritami, stanovenými MV ČR: 
1. oblast sociální prevence – prevence dětí a mládeže, prevence drogové kriminality a dalších 
sociálně pathol. jevů, pomoc obětem trestné činnosti, pozornost sociálně vyloučeným 
skupinám. 
2. oblast situační prevence – využití technických prostředků k řešení konkrétních problémů  
ve vymezených lokalitách. 
 
 Realizované úkoly: Jízdní kola dětem Zvláštní školy a Pomocné školy v Trutnově. 
Smyslem projektu bylo obohatit nabídku volnočasových aktivit žáků (dotace MV ČR činila 
56 000 Kč). Na mobilní kamerový monitorovací systém přispělo MV ČR dotací 438.953 Kč. 
Na obou projektech mělo finanční spoluúčast město. 
 
 V rámci programu prevence kriminality byly na místní úrovni uskutečněny následující 
aktivity: 
a) podpora preventivních programů ZŠ (fin. účast města na samostatném projektu ZŠ 
Mládežnická, fin. zajištění přednášek o problematice záškoláctví, šikaně a nebezpečí drogové 
závislosti pro žáky ZŠ Komenského. 
b) podpora programu Harm reduction, kontaktní místo RIAPS Trutnov, fin. příspěvek  
10 000 Kč na zakoupení testů HIV, společenských her, laminátoru (foliovačka).  
c) podpora volnočasového klubu mládeže Shelter, umístěného v prostorách farního úřadu 
CČH, Trutnov, Úpická, fin. příspěvek 70.000 Kč, na zakoupení počítače, společ. her a knih, 
arteterapeutického materiálu k zajištění kvalitní nabídky volnočasových aktivit pro mladé lidi. 
d) pro studenty gymnázia v Úpici byla připravena beseda o veřejné správě se zaměřením  
na téma Správního řádu a otázky související – přednášku realizoval v Úpici Mgr. Jiří Ratajík, 
vedoucí správního odboru MěÚ Trutnov. 
e) v úzké spolupráci s Městskou policií Trutnov, Úřadem práce, Azylovým domem pro matky 
s dětmi při o.p.s. Most k životu, Diakonií, krizovým centrem Riaps a dalšími subjekty 
probíhala případová práce s klienty 
f) opakovaně došlo k zajištění odborné praxe studentů SŠ (seznámení s oblastí prevence 
kriminality obecně i s konkrétními aktivitami na místní úrovni, návštěva participujících 
státních i nestátních subjektů – Most k životu, Riaps, MP Trutnov) 
g) příprava plánu činnosti na rok 2005 (rozšíření spolupráce s PČR, MP, ZŠ a SŠ, subjekty 
z neziskového sektoru, církvemi a charitami, státními organizacemi, sestavení návrhu složení 
Komise pro prevenci kriminality při MěÚ Trutnov). 
 
Svazek obcí Východní Krkonoše 
 
 Předmětem činnosti Svazku obcí Východní Krkonoše je ochrana společných zájmů  
a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji 
mikroregionu, tvořeného katastrálními územími všech členů svazku. Zahrnuje zejména účast 
v národních a mezinárodních programech, přípravu a realizaci integrovaných projektů  



a rozvojových strategií, přeshraniční spolupráci bez potřeby vzniku nové právnické osoby, 
aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu všech členských obcí 
svazku. 
 Členy svazku je obec Černý Důl, obec Horní Maršov, město Janské Lázně, obec Malá 
Úpa, obec Mladé Buky, město Pec pod Sněžkou a město Svoboda nad Úpou. K nim přibyl  
od 20.9.2004 i Trutnov. 
 
Integrované obce 
 
 Akce v integrovaných obcích města Trutnova: Za rok 2004 bylo na základě požadavků 
zástupců jednotlivých integrovaných obcí, kteří jsou členy komise pro integrované obce, 
realizováno několik akcí pro zlepšení současného stavu těchto obcí. Akce byly realizovány 
z rozpočtu města – byla na ně vyčleněna částka 4 mil. korun. 
 Mezi hlavní akce patřilo dokončení sport. hřiště v obci Libeč, opravy komunikací 
v obci Libeč, Střítež, Oblanov, Nový a Starý Rokytník. Dále byla provedena oprava mostku 
v obci Babí. Tyto akce nejsou jediné, které se v integrovaných obcích v roce 2004 realizovaly. 
Další akce byly hrazeny z městského rozpočtu samostatně, např. vodovod do Starého 
Rokytníka, vybudování víceúčelového sportovního hřiště ve Voletinách nebo opravy památek 
(je uvedeno v jiné kapitole). 
 
Digitální mapa Trutnova 
 
 V roce 2004 se pokračovalo ve spolupráci se správci inženýrských sítí (VČE, a.s., 
Telecom, a.s., VČP a.s., VAK, a.s., EPO Trutnov) v započaté tvorbě nové formy digitální 
mapy města Trutnov. Realizaci na základě výběru ve vyzývacím řízení zajišťuje firma 
Geodézie Krkonoše, s.r.o., se kterou má město Trutnov dlouhodobou zkušenost, a která má 
pro tuto zakázku dostatečnou kapacitu geodetů. 
 Tato nově vytvořená mapa splňuje III. třídu přesnosti, což znamená, že odchylka 
naměřeného polohopisu nesmí přesáhnout 30 cm od skutečnosti. Celá akce by měla být 
dokončena v roce 2006, kdy bude zaměřeno kompletní samosprávní území obce Trutnov. 
 
Územní plán 
 
 V roce 2004 byly zahájeny práce na změnách č. 3 územního plánu města Trutnova. 
Změny jsou prováděny na základě požadavků vlastníků jednotlivých pozemků zahrnutých 
v ÚP, kteří si přejí změnu funkčního využití svého pozemku. Nejčastěji se jedná o požadavky 
na změnu na rodinné bydlení. Pořízení a schvalování změn ÚP podléhá podle zákona 
zdlouhavému procesu připomínkování, jak ze strany veřejnosti, tak i ze strany dotčených 
orgánů státní správy. Z těchto důvodů je odhad na ukončení procesu pořízení změn na příští 
rok. Konečné schválení změn č. 3 tedy bude schváleno zastupitelstvem města v roce 2005. 
 
Integrované obce 
 
 Činnost komise pro rozvoj integrovaných obcí s předsedou MUDr. Jozefem 
Kochanem a tajemníkem Markem Hlízou, pracovníkem ORM hodnotila v létě místostarostka 
Ing. Horynová. 
 „Posláním komise je přenášet poznatky a požadavky místních lidí na úřad. Je jakousi 
prodlouženou rukou úřadu, pomocí níž se jednotlivé obce dovybavují. Mám na mysli 
vybavení autobusovými zastávkami, kontejnery na separovaný sběr, hřiště pro děti apod.  



Před rokem měla komise nemalou zásluhu na tom, že se ve Starém Rokytníku zahájila 
výstavba nového vodovodního řadu, který prochází obcí od jejího začátku až po poslední dům 
v Rubínovicích. V letošním roce se připravily podklady pro výstavbu vodovodu v Bezděkově 
a začíná se prověřovat prodloužení vodovodu na Babí. V obcích Volanov, Libeč a Starý 
Rokytník byla postavena nová volejbalová či tenisová hřiště. Ve Voletinách se s pomocí 
občanů stávající hřiště rozšířilo a nové v hodnotě téměř dvou milionů bude postaveno 
v blízkosti školy. Ve Lhotě se opravilo stávající hřiště a v letošním roce, kdy jsou naši 
Lhotečtí hostiteli přátelského setkání všech Lhot a Lehot z celé ČR, se obec vybavila dvěma 
dřevostavbami a lavičkami. Komise se snaží nejen o fyzické, ale i duševní vyžití občanů. 
Snaží se opravit pomníky z 1. svět. války, ve Voletinách a Lhotě přispívá na postupnou 
rekonstrukci divadelní scény, zajišťuje opravy pomníků bitvy 1866, křížových cest, pomníků 
a božích muk. Prostřednictvím TS se stará o opravu místních komunikací, sekání trávy podél 
komunikací a hřišť. Problém je v obcích, kde jsou státní komunikace (Babí, St. Rokytník, 
Lhota, Libeč, Studenec, Střítež, Volanov) – tady jsou opravy dlouhodobějšího rázu. Stranou 
nezůstává ani veřejné osvětlení – jeho síť se prodlužuje. Město se rovněž snaží nahradit 
velkoobjemové kontejnery popelnicemi pro každý dům. 
 Integrované obce rozhodně nestojí stranou zájmu Trutnova. 
 
Příspěvkové organizace 
 
 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004 a rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření projednala RM 14.2.2005 a ZM 21.2.2005, které je schválilo. 
 V roce 2004 vykazuje 11 příspěvkových organizací zlepšený výsledek hospodaření.  
U 2 z nich bude použit na úhradu ztráty minulých let, ostatním jsou navrženy příděly do fondů 
odměn (až do výše 80 % zlepšeného výsledku hospodaření) a do fondu rezervního. 
Hospodaření 3 příspěvkových organizací skončilo v roce 2004 se ztrátou. Tato ztráta bude 
uhrazena z rezervních fondů. 
 
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004: 
 
Organizace Zisk-ztráta Neuhr. 

ztráta 
Fond-
rezerv. 

Úhrada 
neuhr. 

Neuhraz. ztráta 

  z min. let         -
odměn 

ztráty min. let po 
rozd. 

Dům kultury 29 180,93 580 610         - 29 180,93 551 429,07
          -  
Měst. knihovna 47,12       - 10,12         - 
  37,01  
Galerie MT 44 998,75       - 22 499,75  
  22 499,-         - 
Stacionář TU - - - - 
Městské jesle 
TU 

- - - - 

Pečovat. služba 118 302,58 - 117 302,58 - 
  1 000,-  
Domov důch. 
TU 

- - - - 

MBP 359,20 - 300,00 - 
  59,20  



MŠ Trutnov -29 696,46 - -29 696,46 - 
ZUŠ Trutnov 29 554,00 - -28 554,00 - 
ZŠ Komenského 338 903,30 969 272,90 - 338 903,30 630 369,60
ZŠ R.Frimla -4 704,37 - -4 704,37 - 
ZŠ Mládežnická 185 527,31 - 37 127,31 - 
  148 400,00  
DDM 81 523,05 - 65 200,00 - 
  16 323,05  
ZŠ V Domcích -36 035,37 - -36 035,37 - 
  -  
ZŠ Náchodská 32 368,08 - 6 568,08 - 
  25 800,00  
ZŠ kpt. Jaroše 28 037,77 - 5 607,77 - 
  25 800,00  
Spec. ZŠ 
Voletiny 

- - - - 

 
 
 Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2004 po projednání finančního výboru 
3.5.2005 doporučila rada města 2.5. zastupitelstvem města schválit 9.5.2005. To ho bez 
výhrad schválilo stejně jako rozdělení hospod. výsledku hospodářské činnosti města za rok 
2004. 
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí i „Výrok auditora za rok 2004.“ 
 
Celkový rozbor hospodaření města za rok 2004 
 
 Poslední verze upraveného rozpočtu roku 2004 počítala s příjmy v tis. Kč ve výši 
679 116,72 a s výdaji 712 696,97. Rozdíl (deficit) – 33 853,25. 
 Dluhové financování: Dlouhodobé přijaté půjčky – SFRB 8 410,00. Uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých půjček 27 415,51. Dluhové financování celkem – 19 005,51. 
 Financování deficitu z vlastních zdrojů: 
Financování celkem 33 853,25. Výchozí stav fin. prostředků k 1.1.2004 54 917,00. Plánovaný 
stav fin. rezerv k 31.12.2004 54 917,00. Plánovaný stav fin. rezerv k 31.12.204 2 058,24. 
 Skutečný výsledek roku 20004: 
Příjmy 687 148,30. Výdaje 679 504,17. Rozdíl (přebytek) 7 644,13. 

Dluhové financování: 
Dlouhodobé přijaté půjčky (SFRB) 16 193,62. Uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjček 35 638,17. Dluhové financování celkem – 19 444,55. 
 Financování z vlastních zdrojů: T 
Financování celkem – 7 644,13. Výchozí stav fin. prostředků k 1.1.2004 66 669,36. 

Skutečný stav fin. rezerv k 31.12.20004  54 868,94. 
Skutečný stav fin. prostředků k 31.12.2004 54 868,94. Disponibilní zdroje  

(bez účelově vázaných prostředků) 49 670,94. 
Hospodářský výsledek města Trutnova činí přebytek 19 887,801 Kč. 
 
Rozdělení hospod. výsledku hospod. činnosti města za rok 2004 

a) město zastoupené MěBP Trutnov: hospodářský výsledek po zdanění 15 588.477,43 Kč. 
MěBP za rok 2004 vybral na nájemném 41.728 tis. Kč, z toho za nájemné za byty  



21.382 tis. Kč a za nájemné za nebyty 19.317 tis. Kč. K 31.12.2004 bylo v majetku města 
1 367 byt. jednotek a 360 nebytových prostor. 
 
b) Město Trutnov: Hospodářský výsledek po zdanění 4 209.557,89 Kč. Zálohově převedeno 
do rozpočtu města v roce 2004 3 000.000,00 Kč. Nerozdělený zisk 1 209.557,89 Kč. Celkem 
4 209.557,89 Kč. 
Finanční vypořádání za rok 2004 
Město Trutnov: 
   Rozepsáno  Použito k 31.12. Vcelku dotace 
         po fin. vypořádání 
Domovy důchodců 2 289 900,0  2 289 888,0  12,0 
Ústavy soc. péče 2 751 000,0  721 237,0  2 029 763,0 
Dávky soc. péče 81 000 000,0  68 138 685,0  12 861 315,0 
 
Zpráva auditora 
 
Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření: 
 Auditorská společnost K Kredit, s.r.o., oprávněná k auditorské činnosti podle zákona 
č. 254/2000 Sb., o auditorech, číslo licence 370, se sídlem Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, 
ověřila účetní závěrka města Trutnov za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. 
 Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 
165, 541 16 Trutnov, IČO 002 783 60 za rok 2004 na základě údajů o ročním hospodaření 
města. Za hospodaření, které bylo předmětem zkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a 
finančních výkazech je zodpovědný statutární orgán. Naší úlohou je vyjádřit na základě 
provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. 
 Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,  
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a 
auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných  
pro přezkoumání hospodaření splňuje požadavky pro vydání auditorského výroku. 
 Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem 
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu 
pro své vyjádření. 
 
 Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu 
a o ostatních peněžních operacích včetně údajů, o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů  
o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se 
cizích a sdružených prostředků. 
 Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města. Při 
přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími 
finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu 
hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Dodržování zákona  
o účetnictví bylo posuzováno s přihlédnutím k povinnosti třídit příjmy a výdaje podle 
rozpočtové skladby. 
 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. 
V Jablonci nad Nisou, dne 24. března 2005.   Auditor Ing. Renata Janečková. 
 
 Audit je doložen podrobnou zprávou auditora o přezkoumání hospodaření města 
Trutnov za rok 2004 s jedenácti kapitolami: 



1.Úvod.  2.Předmět zkoumání.  3.Rozpočtové hospodaření.  4.Hospodaření s fondy.  
5.Dotace.  6.Hospodaření s majetkem obce, inventarizace.  7.Vedení účetnictví.  8.Veřejné 
zakázky.  9.Výkazy příspěvkových organizací.  10.Dluhová služba.  11.Závěr. 
  
  
 
 



 
3. Životní prostředí. 
 
Ovzduší 
 
 Na úseku ochrany ovzduší města nedošlo v roce 2004 k žádným změnám. Zdroje 
znečišťování ovzduší se nemění, pouze narůstá automobilová doprava, což se projevuje 
mírným nárůstem oxidů dusíku (NOx) zejména v blízkosti komunikací. Byla zprovozněna 
nová stanice měření ovzduší, kterou provozuje ČHMÚ a která stojí na Zelené Louce  
u základní školy, Mládežnická. Tato stanice je součástí celostátní sítě automatického imisního 
monitoringu. Hodnoty znečištění ovzduší se na území města Trutnova pohybují zhruba  
na jedné třetině povolených imisních limitů. Sledovat údaje mohou občané na světelném 
ukazateli ve vestibulu MěÚ. Celkem lze uzavřít zjištěním, že kvalita ovzduší je na území 
města dobrá. 
 
Veřejná zeleň 
 
 Smlouvu o dílo na poskytování služeb souvisejících s údržbou veřejné zeleně má 
město s Technickými službami, Trutnov (jde i o zajištění úklidu a uložení rostlinných zbytků 
na skládku ze zajištění údržby zelených ploch v Trutnově – cena za dílo je 1 230 000 Kč  
vč. DPH. 
 Počet stromů vykácených TS v roce 2004 73 byl nahrazen výsadbou 156 nových 
stromů a 40 keřů (duben). Nová výsadba je především na pěší zóně a v Revoluční ulici. 
Okrasné nádoby se stromy byly v květnu doplněny výsadbou květin. Pro zpříjemnění vzhledu 
města byly vyvěšeny květináče na podloubí Krakonošova náměstí a v přilehlých ulicích. 
 

        
 

     



 Probírku a kácení stromů na břehu Úpy u koupaliště z bezpečnostních a 
protipovodňových důvodů provádělo Povodí Labe. Koryto řeky bylo očištěno  
od nebezpečných dřevin – při povodni ovlivňovaly neprůchodnost vody. Pokácené topoly 
byly už ve věku zralosti – několikrát došlo k ulomení obrovských větví nad stezkou u řeky.  
Za pokácené dřeviny zajistí Povodí Labe náhradní dosadbu nového břehového porostu. 
 Počátkem roku byly odstraněny staré a zdravotně poškozené stromy v Novodvorské 
ulici (6 javorů). I ty budou nahrazeny novou výsadbou. 
 Na kruhových objezdech jsou záhony osazeny vhodnými květinami – v létě pravidelně 
ráno zalévané. Ošetření vodou jsou vždy i ostatní květiny. 
 
 Na jaře se překvapivě objevili na komínu pivovaru čápi. 
 
Úpravy koryta Úpy 
 

       
 

     
 
 V korytě Úpy probíhaly od září (pokračování v roce 2005) opravy – zpevňování a 
zvyšování břehů v úseku od železničního nádraží k městskému stadionu. „Cílem oprav je 
rekonstrukce stávajících břehů v rámci programu protipovodňové prevence,“ vysvětluje 
mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek. 
 První etapa potrvá do příštího roku. Kdy bude pokračovat druhou. Proč Povodí Labe 
k opravám přistoupilo? Od roku 1997 zasáhlo region pět významných povodí, které se 
podepsaly i na technickém stavu některých nábřežních zdí, vybudovaných koncem 19. století. 
Opravu umožnila Evropská investiční banka. S rekonstrukcí koryta na jiných místech  
se nepočítá. 
 
 
 



Svoz odpadu 
Transport s.r.o. 
 
 Svoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu prováděl Transport, s.r.o., 
Trutnov. 
 Svozová oblast asi s 65.000 obyvateli s 36 městy a obcemi zahrnuje Trutnov,  
Pec p. Sn., Janské Lázně, Svoboda n. Ú., Horní Maršov, Malou Úpu, Mladé Buky, Žacléř, 
Královec, Bernartice, Lampertice, Zlatou Olešnici,  Jívku, Radvanice, Chvaleč, Havlovice, 
Libňatov, Hajnici, Kohoutov, Staré Buky, Pilníkov, Vlčice, Dolní Kalnou, Malou Olešnici, 
Prosečné, Rudník, Klášterskou Lhotu a Strážné.  
 Vozový park: 5 bobr press, 2 kont. nosiče avia, 1 kont. nosič liaz, 1 kont. nosič 
mercedes. 
 Množství zlikvidovaného odpadu Trutnov – komunálního odpadu 5 500 t, plastu 104 t, 
papíru 180 t, skla 131 t, zářivek 240 kg, lednic 550 (23 t), barev 4,5 t, autobaterií 8 t, televizí 
24 t, objemného odpadu 597 t. 
 Personální záležitosti: 5 THP pracovníků, 11 řidičů, 12 závozníků, 2 pracovníci 
obsluhy sběrného dvora. Fluktuace pracovníků je minimální. 
 Tržba celkem 37.146 tis. Kč, zisk před zdaněním 3,600 tis. Kč. Hospodaření má  
od roku 1995 vzestupnou tendenci. Tržba se zvýšila pětinásobně, zisk trojnásobně. Investiční 
náklady směřovaly hlavně do nákupu nových odpadových nádob a svozové techniky. 
 Nový areál sběrného dvora byl vybudován v lokalitě Dolního Starého Města. Funguje 
od listopadu a je náhradou za dosavadní prostor u Městského bytového podniku Trutnov. 
Provozuje ho firma Transport – nachází se v Horské ulici za odbočkou k závodu pekáren  
a cukráren. 
 
Odpadové hospodářství 
 
 V roce 2004 bylo vyčleněno v rozpočtu města 350.000 Kč na odstranění černých 
skládek na území Trutnova. Většina jich byla na pozemcích ve vlastnictví města – z těch 
větších to byla např. skládka ve Volanově směrem k letišti nebo skládka v Bohuslavické ulici. 
 Vzhledem k stále narůstajícímu množství tříděného odpadu bylo na jaře 2004 
rozmístěno po území města dalších 20 kontejnerů  a co možná nejvíce zkrátit  vzdálenost 
občanů od míst nádob ke třídění odpadu. V současné době je po území Trutnova rozmístěno 
již 180 těchto nádob. Se zvyšováním počtu kontejnerů na separovaný odpad se počítá  
i v dalších letech. 
 Město Trutnov je zařazeno do systému Eko-kom o nakládání s komunálním odpadem 
se zaměřením na tříděný sběr. Společnost Eko-kom na základě smlouvy o spolupráci 
odměňuje město za třídění odpadu. Výše odměny je závislé na množství vyseparovaného 
odpadu – v roce 2004 to bylo přes 630.000 Kč. 
 Zatím co objem komunálního odpadu stagnuje zhruba na výši 5 000 až 6 500 t za rok, 
objem vyseparovaného odpadu trvale narůstá – v roce 2004 to bylo již 434 t vytříděného 
odpadu (papír, plast, sklo). 
 Položka na likvidaci černých skládek se v posledních letech snižuje – ze 790.000 Kč 
v roce 2000 na dnešních 350.000 Kč. 
 
 
 
 
 



Poplatek za komunální odpad 
 

Nová vyhláška o navýšení poplatku za komunální odpad byla schválena RM 
30.8.2004 – z 360 Kč na 420 Kč ročně s účinností od 1.1.2005 z důvodu navýšení sazby DPH 
z 5 na 19 %. ZM schválilo vyhlášku 18.10.2004. 

K odprodeji stání pro odpadkové nádoby na TKO o výměře 69 m2 byly prodávány  
za 1 Kč/m2 např. Bytovému družstvu a jednotlivým společenstvím vlastníků byt. jednotek  
(po privatizaci) a Bytovým družstvům. 
 
Zemědělský půdní fond 
 
 Zemědělský půdní fond: K zásahům do ZPF docházelo v roce 2004 v minimální míře, 
neboť lokality určené územním plánem k zástavbě již byly ze zemědělské půdy vyňaty. Nyní 
tak byly vydávány pouze dílčí souhlasy k ojedinělým zásahům do zeměď. půdy z důvodů 
výstavby rodinných případně rekreačních objektů. K odnětí z důvodů průmyslové výstavby 
v roce 2004 nedošlo. Celkově tak byl v tomto roce vydán souhlas s odnětím na cca 0,5 ha 
zem. půdy.  
 
Veřejná zeleň 
 
 Jednou z hlavních činností orgánu ochran y přírody na území města je povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les, tedy zeleně ve městě. Za rok 2004 bylo povoleno vykácet 
celkem 250 vzrostlých stromů – náhradní výsadba činila 291 stromů. Celkem v tomto roce 
vysázely TS 102 stromů, 123 keřů a 35 stromů do betonových nádob v místech, kde výsadba 
do volné půdy není možná (pěší zóna Horská, ulice Nádražní a Revoluční). Veškerá náletová 
a keřová zeleň byla v roce 2004 odstraněna při rekonstrukci nábřežních zdí řeky Úpy. 
 
Veřejné osvětlení 
 
 Veřejné osvětlení ve městě Trutnově je z převážné části zajišťováno firmou Petr 
Štěpánský, elektromontáže, Spojenecká 68, která se stala správcem veřejného osvětlení. 
 Mezi městem a tuto firmou byla uzavřena smlouva o dílo, která zahrnuje následující 
paušální náhrady. 
A) Veřejné osvětlení – správa, běžná údržba a běžné opravy – hodnota díla dojednaná pro rok 
2004          1 140 040 Kč 
B) Dopravní signalizace – zajištění provozu – hodnota díla        17 034,10 Kč 
C) Slavnostní osvětlení – zajištění provozu – hodnota díla        26 372,30 Kč 
D) Vánoční osvětlení – zajištění provozu – hodnota díla        68 359,20 Kč 
E) Osvětlení vodotrysků – zajištění provozu          15 634,50 Kč 
F) Náklady na spotřebovanou energii pro veřejné osvětlení – 
    hodnota energie vyúčtovaná v roce 2004 činila     3 002  ?  , 02 Kč 
Proti roku 2003 došlo k úspoře i přesto, že VO bylo i v roce 2004 rozšiřováno. Projevila se 
zde úspora díky prováděné rekonstrukci a inovaci stávající sítě VO, jakož i řádná údržba 
všech zařízení VO. 
 Nad rámec uzavřené smlouvy o dílo byly prováděny i další akce na rozšíření, inovaci  
a výměnách svítidel a sloupů VO. Jednalo se o následující akce: 
A) odstranění následků dopravních nehod v Trutnově 3 (proti Kaře), v ul. Hřbitovní, Polské, 
Hornoměstské, Čsl. armády, Kostelní, Novodvorské, Náchodské, Královédvorské (2x) a  
na Úpském nábřeží. Hodnota díla činila 140 335,- Kč. 
 



B) Rekonstrukce a budování nového VO – 
Výměna svítidel v ul. B. Němcové 3 455,90 Kč, výměna svítidel ve Studenci 4 257,- Kč, 
výměna svítidel v Dlouhé, Fibichově a Kryblické 15 040 Kč, rekonstrukce na sídlišti „Křižík“ 
195 958 Kč, výměna svítidel v ul. Textilácká, Dlouhá, Voletiny 32 203 Kč, rozšíření VO  
ve Lhotě a Babí 28 081 Kč, výměna stožárů v ul. J.R. z Dubé 49 484 Kč, v Libušince 
76 969,50 Kč, rozšíření VO v ul. Strojnická 25 192,50 Kč, výměna stožárů v ul. Družba a 
Strojnická 76 020,80 Kč, přípojka NN kaple v Poříčí 47 349,50 Kč, rekonstrukce VO nám. 
Horníků 30 343 Kč, Výměna stožárů a světel na Libušince 181 524,10 Kč, rekonstrukce VO 
v Břečtejnské ul. 73 587 Kč, výměna stožárů v ul. Psohlavců 75 712 Kč, rekonstrukce VO 
Sluneční stráň 263 355 Kč, výměna svítidel v Šestidomí 4 344 Kč, Na Záduší 4 360 Kč, 
rozšíření VO Sluneční stráň 36 006 Kč, rekonstrukce zapínacího bodu v Sokolské 23 551 Kč, 
nasvícení hradeb ve Vězeňské 26 922 Kč, Na Struze 18 846 Kč, výměna svítidel v ul. K Úpě, 
Polská, U Hřiště, Svornosti a U Pramene 56 012 Kč, Výměna stožárů v Husově ul. 48 309 Kč, 
úprava VO v ul. Obránců míru 91 529 Kč, výměna stožárů v Českobratrské 14 999 Kč, 
úprava VO v Textilácké 64 064 Kč, rekonstrukce VO v Alšově 105 300 Kč, na městském 
hřbitově 544 035 Kč, K Valům 23 824 Kč. 
C) Ostatní akce pro VO: 
Nasvícení hrobek a kaple 38 453,60 Kč, přisvětlení náměstí 26 989,60 Kč, oprava po poruše 
VČE 2 011,50 Kč, oprava kabelu ve Spojenecké 5 145 Kč, posunutí sloupu v ul. Na Svobodě 
13 432 Kč, nasvícení přechodu Hypernova, Čsl. armády 50 584 Kč, oprava VO v areálu ZvŠ 
8 750 Kč, nasvícení 5 přechodů v Trutnově 161 977 Kč, uložení kabelu do ochr. žlabu TN 3 
v ul. K loděnici, rekonstrukce 4 pojistkových skříní pro VO 18 569 Kč, posunutí hodin  
u vlakového nádraží 3 558 Kč, nasvícení přechodu Lidl 47 908 Kč, posunutí sloupu VO 
v městském parku 12 358 Kč, propojení VO v Polské – Lidl 10 130 Kč, posunutí sloupu  
v ul. Vlčická 9 845 Kč, rozšíření vánočního stromu 20 533 Kč. 
 
 26.7.2004 schválila RM dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zabezpečení provozu VO 
v souvislosti se změnou sazby DPH na 19 %. Nenavyšuje se cena za správu, provoz, údržbu  
a opravy, ani nedojde ke snížení objemu provedených prací. Navyšuje se pouze celková cena 
za DPH, což za rok činí 169 001 Kč. Toto navýšení bude pokryto ze stávajícího rozpočtu. 
 
Vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 Z činnosti a.s. Vodovody a kanalizace Trutnov v roce 2004. 
 Výroba a dodávka pitné vody se v tomto roce zvýšila především podílem fakturované 
vody. Do provozu byly uvedeny stavby vodovodu ve Starém Rokytníku a Bezděkově. Pitná 
voda je dodávána i do Hertvíkovic. Výroba vody – Trutnov 3 518 tis. m3, Svoboda n. Ú.  
683 tis. m3. Voda fakturovaná 2 313 tis. m3.  
 Na vodovodní síti Trutnov bylo opraveno 99, Svoboda n. Ú. 85 poruch. Z toho 
v Trutnově 25, ve Svobodě n. Ú. 36 na přípojkách. Na řadech do DN 200 mm 62 a 49,  
na řadech nad 200 mm 12. Nejčastěji na potrubí a polyetylénu, ale i stáří rozvodů vody. 
Vodoměrů bylo v provoze Trutnov vyměněno 1 049, v provozu Svoboda n. Ú. 248. 
 Kvalitu vyrobené a dodávané vody v systému skupinového vodovodu zajišťuje 
podniková laboratoř se sídlem na ČOV Bohuslavice. Do její kontrolní činnosti spadají i malé 
vodovody Babí, Libeč, Studenec, St. Rokytník a Bezděkov. Pro chemický rozbor bylo 
odebráno 423 vzorků, pro mikrobiologický 423. Nevyhovovaly jen v 6 případech (2,3 %)  
a v 21 (mikrobiologie) (5 %). 
 Laboratoř v oboru odpadních vod zajišťuje kontrolu významných zdrojů napojených 
na kanalizaci, kontrolu funkce čistíren a technolog. procesů čištění. 



 Na ČOV Bohuslavice bylo v roce 2004 vyčištěno 7 292 550 m3 odpadních vod. 
Odpadní vody vypouštěné do recipientu splňují většinou limity stanovené platným povolením 
k nakládání s vodami (překročení jen ve 3 případech). 
 Vzhledem k nepřekročení koncentračních limitů je podle vodního zákona zpoplatněn 
pouze objem vypouštěných odpadních vod – za rok 2004 729 555 Kč. 
 V průběhu roku 2004 bylo na ČOV zachyceno 105 t shrabků, písku a štěrku. Celkem 
953 t lisovaného kalu v průměrné sušině 25 % bylo předáno firmě Zemec. Z mezofilního 
vyhnívání bylo vyprodukováno 273 697 m3 plynu, který byl využit k výrobě el. energie a 
produkované teplo k vyhřívání vyhnívacích nádrží. 
 Na kanalizaci Horní Maršov jsou 2 ČOV typu VHS s účinností 57-83 %. 
 
Investiční výstavba. 
 Na financování i.v. bylo z vlastních zdrojů použito 17 024 tis. Kč – v provozu Trutnov 
to např. bylo: ČOV. Rekonstrukce manipulačních uzlů. Modernizace měření plynojemu. 
Propojení vodovodů.  Rekonstrukce vodovodu u hřbitova v H. St. Městě. Vodovod  
ve Volanově. (Většina akcí na ČOV.) 
 Pořízeny byly tři automobily – nákladní vozidla SUZUKI. 
 Hospodářský výsledek VaK za rok 2004 je kladný. Na vodném přesahují tržby 54,3 % 
a stočné 38,4 %. V provozu Trutnov 1 831 tis. m3 (vodné), 2 661 tis. m3 (stočné).  
 Fakturované ceny vodného za 1 m3 bez DPH v roce 2004 – pro domácnost 19,90 Kč, 
ostatní 19,90 Kč. Stočné 10,60 Kč pro domácnost, 10,60 Kč ostatní. 
 
 Ze stavebních oprav na vodovodech Trutnov: šlo zejména o opravy vodojemů (HSM, 
park, Poříčí) a práce na budově střediska, ze strojních pak opravy vodoměrů a nákladních 
automobilů. Na úpravně vody byla provedena výměna oken, oprava hromosvodů a filtrů, 
v položce strojních oprav zejména GO turbiny a oprava chlorovacího zařízení. Pokud jde  
o vodovody ve Svobodě n. Ú. Je zde rozhodující část stavebních oprav poskytnuta na opravy 
budovy střediska, z dopravních a mechanizačních prostředků se jedná zejména o bagr MF 
860. U střediska kanalizace Trutnov byla ze stavebních úprav nejnáročnější oprava kanalizace 
v Janských Lázních.  V Trutnově pak šlo o opravu kanalizace v ul. Gorkého, Kpt. Jaroše, 
ČSA a v Koncertní. Na ČOV Trutnov byly stavební opravy čerpány na objekt garáží, opravy 
hromosvodů, čištění a sanace laguny. Ze strojních oprav šlo zejména o čerpadla a kogenerační 
jednotku. 
 Významným výdajem v oblasti oprav jsou opravy komunikací po poruchách. 
Vyžádaly si 768 tis. Kč. 
 
 Průměrný evidenční stav zaměstnanců VaK v roce 2004 byl 83 osob, průměrný 
přepočtený stav 81 osob, k 31.12. 81 zaměstnanců. Z nich to bylo 74 pracovníků 
v produktivním věku, 4 důchodci, 3 vedlejší pracovní poměry. Průměrná mzda za rok 2004 
činila 17 424 Kč, loni 16 576 Kč (+ 5,1 %). 
 
EPO II 
 
 Rok 2004 byl pro Elektrárnu Poříčí II rokem úspěšným. V tomto roce pokračovalo 
připojování nových odběratelů  tepla na síť centrálního zásobování. Připojeni byli například 
odběratelé v Poříčí, byty v Horním Starém Městě o přípojném výkonu 390 kW. Dokončila se 
teplofikace Mladých Buků. 
 V roce 2004 bylo v Elektrárně Poříčí II vyrobeno 662 702 MWh elektrické energie a 
2 028 821 GJ tepla. Zvýšená výroba elektřiny než v předchozím roce byla zapříčiněna 
požadavky dispečinku elektrizační soustavy na vyšší využívání EPO II. 



 Významným krokem k bezpečnosti elektrárny v roce 2004 bylo získání titulu 
„Bezpečný podnik.“ 
 K 1. červnu 2004 byla dokončena transformace a centralizace na EPO a tím došlo  
ke snížení počtu zaměstnanců OJ EPO. Elektrárna Poříčí měla v roce 2004 v přepočteném 
průměru 190 pracovníků a celá organizační jednotka Elektrárny Poříčí potom 242 pracovníků. 
 Elektrárna Poříčí II se v roce 2004 svými sponzorskými aktivitami výraznou měrou 
podílela na pomoci celému regionu. Patří sem mj. dar ve výši 325 000 Kč pro Gymnázium 
Trutnov, 2.000 000 Kč městu Trutnov na výstavbu Duhového hřiště, 50.000 Kč Fotbalovému 
oddílu Trutnov, 50.000 Kč FK Mladé Buky. Kromě toho byly darovány menší částky  
do oblasti sociální péče, školství a kultury. 
 Elektrárna Poříčí II se v roce 2004 úspěšně zúčastnila regionální výstavy Krkonoše. 
 
 Co nabízí ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí? Vyrábí technologií kombinované výroby 
elektrickou a tepelnou energii. Tepelnou energii nejen vyrábí, ale soustavami 
centralizovaného zásobování teplem také distribuuje – ve většině případů až na místo konečné 
spotřeby. Tato skutečnost je podstatná nejen pro udržení přijatelné cenové úrovně její služby, 
její kvality a spolehlivosti. 
 Tepelnou energii dodává pro účely vytápění, přípravy teplé užitkové vody, 
vzduchotechniku i pro účely technologické. 
 Své služby poskytuje v Trutnově, Mladých Bukách, Janských Lázních, Svobodě  
nad Úpou, Dolním a Horním Maršově, ve Lhotě u Trutnova, v Radvanicích, Bohuslavicích, 
Adamově, Suchovršicích, Úpici a ve Dvoře Králové n.L. 
 Volnou kapacitu v dodávkách tepelné energie nabízí všem, kteří vlastní objekt 
v dosahu tepelných sítí a kteří zvažují, jaký zdroj energie zvolit. Elektrárna jim nabízí pomoc 
při problému zajištění tepelné energie. 
 Elektrárna nabízí i certifikované stavební materiály (vedlejší energetické produkty) – 
Stabilizát pro tvarové úpravy krajiny. Popílek z fluidního spalování pro rekultivaci skládek  
a variantní zemní konstrukce. Popílek pro násypy a zásypy. 
 
 Z historie Elektrárny Poříčí: 
 První elektrárna v Poříčí u Trutnova byla uvedena do provozu již v roce 1914 – dnes je 
už odstavena. 
 Elektrárna Poříčí II byla uvedena do provozu v roce 1957. Bylo zde instalováno šest 
kotlů, každý o výkonu 125 tun páry/hod. Další rozvoj Elektrárny Poříčí II je už úzce spjat 
s orientací na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Efekty této výroby jsou zcela 
prokazatelné. 
 V polovině 90. let bylo rozhodnuto zásadním krokem modernizovat kotle a přispět tak 
k ekologizaci výroby. Jako nejvhodnější řešení byla vybrána varianta výstavby dvou fluidních 
kotlů o výkonu 250 t/hod. namísto čtyř kotlů původních. Fluidní spalování probíhá již při 
teplotách 830 – 8500C. Při této teplotě se ve spalinách vytváří podstatně nižší obsah oxidů 
dusíku a síry. Po uvedení fluidních kotlů do provozu klesly tyto emise z původních  
10 000 tun/rok na pouhých 1 500 tun/rok. 
 Z pohledu výroby elektřiny patří EPO II k tzv. systémovým elektrárnám. Díky svému 
umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů 
v severovýchodních Čechách. 
 EPO II obdržela tak jako všechny plně provozované elektrárny ČEZ, a.s., certifikát 
„Systém environmentálního managementu“ a současně splňuje ISO 14 001. 
 
 
 



Teplo 
 
 Koncem 60 let se poříčtí energetici zaměřili na využití nových trendů v energetice,  
a sice na využití elektrárny nejen na výrobu elektřiny, ale i na výrobu tepla v tzv. 
kombinovaném cyklu (část energie z páry je nejprve využita pro výrobu elektřiny a poté  
i pro výrobu tepla do sítí centrálního zásobování teplem). 
 Teplem zásobuje celý trutnovský region a to prostřednictvím tří parovodů a dvou 
horkovodů. Jedná se o parovod Krkonoše pro Trutnov, Mladé Buky, Svobodu, Janské Lázně  
a Maršov, parovod Poříčí a parovod Prefa a dále horkovody Trutnova a Úpice. Celkový roční 
prodej tepla je cca 1 500 TJ, sjednané smluvní výkony v dodávce tepla 165 MW a celkový 
instalovaný výstupní výkon v páře a horké vodě je 214 MW. Uvedené dodávky tepla 
pokrývají asi 78 % tepelné spotřeby trutnovského regionu a ve zdroji je výkonová rezerva  
pro připojení dalších odběratelů. 
 Výrobní cyklus v EPO II založený na kombinované výrobě elektřiny a tepla je 
hospodárný a ohleduplný vůči životnímu prostředí, neboť snižuje spotřebu paliva a 
ekologickou zátěž na získanou jednotku energie. 
 Elektrárny dodávají teplo až na místo konečné spotřeby za přiměřené a plně 
konkurenceschopné ceny. Za výhodu pro zákazníky lze považovat i očekávanou cenovou 
stabilitu ve srovnání se zdroji tepla spalujícími dovážený zemní plyn a servisní služby 
poskytované dodavatelem. 
 
Vedlejší energetické produkty 
 
 Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší 
energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných 
podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu. 
 Tyto produkty jsou certifikovány a jsou v případě popílku z fluidního spalování určeny 
po úpravě na stabilizát, který se používá na uzavírání a rekultivaci skládek a variantní zemní 
konstrukce, popílku určeny pro násypy a zásypy, stabilizovaného popílku určeny pro tvarové 
útvary krajiny. 
 
 Jedním z příkladů užití přepracovaných odpadů je strusko-popílkové odkaliště Debrné. 
Tam, kde dříve existovalo pouze odkaliště s černou směsí vody a popílku, je dnes dopravován 
popílek z fluidních kotlů potrubím ve formě zahuštěné směsi, která ve styku s ovzduším 
homogenizuje a tuhne v nepropustný stabilizát. Zmiňovaný stabilizát byl podroben celé řadě 
zkoušek a testů, které vyústily až v jeho certifikaci jako výrobku, vhodného pro tvarové 
úpravy krajiny. 
 Tak vlastně došlo k zahájení postupné rekultivace celého odkaliště, k jeho následné 
integraci zpět do přírody a tím k obnovení dřívějšího charakteru krajiny.  
 
Duhová energie 
 
 Pro domácnosti a menší podniky je nabídka elektřiny a dalších služeb Skupiny ČEZ 
zastřešována obchodní značkou Duhová energie. Tuto značku uvedla a.s. ČEZ na trh v roce 
2001. Cílem bylo představit veřejnosti elektřinu jako klasické zboží a kontinuálně prezentovat 
značku, která se stane zárukou kvality, spolehlivosti a vysokých užitných vlastností. 
 



4. Stavebnictví. Komunikace. 
 
REPARE, spol. s r.o. 
 
 Repare Trutnov, s.r.o., Mladobucká 105, Trutnov 4 – zhodnocení roku 2004: 
 V tomto roce prováděla firma pouze drobné opravy v areálu společnosti a  
na budovách, dále pak běžnou údržbu vozidel, strojů a ostatních mechanismů. Ze strojů, které 
firma používá, byl pořízen bagr Schaeff formou finančního leasingu. Tento mechanismus 
umožňuje společnosti Repare provádět veškeré zemní práce vlastními prostředky. 
 Převážná část prací byla prováděna v okrese Trutnov, dále pak v Královéhradeckém 
kraji, např. v Hradci Králové, Hostinném, Vrchlabí, v Lázních Bělohrad, v Hořicích a 
v Novém Bydžově. 
 V roce 2004 zaměstnávala firma průměrně 26 pracovníků. Čistý obrat firmy činil  
35 mil. korun (o 9 milionů nižší než v roce 2003). V návaznosti na změnu legislativy nastala  
pro společnost nepříjemná změna: Od 1. května jsou veškerá uskutečněná plnění zdaňována 
19 % sazbou DPH místo stávajících 5 %. 
 Od 1.7.2004 se stala společnost z hlediska Správy sociálního zabezpečení velkou 
organizací, tzn. že zaměstnává v průměru více jak 25 pracovníků a z toho vyplývají nové 
povinnosti společnosti ve mzdové oblasti. 
 Hlavní druhy výsprav komunikací: Výsprava obalovanou směsí. Výsprava 
penetračním způsobem. Výsprava strojem Scháffer RZS 14000. Vodorovné dopravní značení. 
 Akce zabývající se opravou mostů, propustů a opěrných zdí: 
1. Rekonstrukce regulační zdi u silnice II/295 „Studené Koleno.“ Stavba řešila rekonstrukci 
části stávající regulační zdi a oprava dotčené vozovky silnice II/295. Při velkém množství 
dešťových srážek v minulých letech došlo k postupnému porušení a k částečnému podemletí 
stávající kamenné rovnaniny a regulační zdi. Stávající porušená rovnanina byla rozebrána  
a postavena znovu se zakotvením do skalního podloží. Celkový objem prací by byl cca 
800.000 Kč. Doba realizace byla červen až září 2004. 
2. Oprava opěrné zdi u silnice II/325 v Hostinném – likvidace povodňových škod. Během 
velkých průtoků vod došlo k lokálním poruchám a k částečnému podemletí stávající kamenné 
regulační zdi potoka Čistá. Po podemletí spodní stavby zdi došlo v několika místech 
k následné částečné destrukci zdi a tím i k porušení krajnice a okraje vozovky silnice II/325. 
Oprava řeší úsek dlouhý 200 m, výška zdi 3-4,5 m. Práce jsou prováděny v období od 9/2004 
do 6/2005. Celkový náklad stavby dosáhne cca 7 mil. korun, z toho je prostavěno za rok 2004 
4,672.000 Kč. 
 Jednateli společnosti jsou Václav Melichar a Miroslav Udatný. 
 
Plán zimní údržby místních komunikací TS 
 
 Jak splnily Technické služby plán zimní údržby na období 2003-2004? Tento plán 
schválila Rada města Trutnova 20.10.2003. Plán zpracoval Ing. Zd. Jaďuď – vedoucí zimní 
údržby TST. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti  
na místních komunikacích vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní 
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na jedné straně a 
ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
 Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, 
nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že 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 místních komunikací a z technických možností 
provádění zimní údržby. Zimním období se rozumí doba od 1.11. do 31.3. 
 
 Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje 
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel, přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. 
 Závadou ve sjízdnosti na MK s rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže 
řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému 
stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 
 Schůdností místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto 
komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu  
a dopravně techn. stavu komunikací, povětrnostním situacím. 
 Závadou ve schůdnosti je taková změna, kterou nemůže chodec předvídat ani  
při pohybu přizpůsobeném stavu komunikace a povětrnosti. 
 Neudržované úseky MK jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý 
dopravní význam a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. 
 Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní 
komunikací, je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat 
závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníků, 
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti. 
 Plán zimní údržby zahrnuje rozdělení MK podle pořadí důležitosti a dopravní 
omezení. Patří sem i parkoviště u býv. OkÚ, U Studny, před MěÚ, před KB a IPB, u hřbitova, 
u zimních lázní, u muzea, u hotelu Patria, za provozovnou Osnado, centrální parkoviště  
ve Sněženkové, Pomněnkové, Fialkové, Tiché, Dlouhé a Papírenské ulice a v ulici Lomní  
pod sídlištěm. 
 Pro malý dopravní význam se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu  
a náledí na MK: a) v celém úseku mezi Novým a Starým Rokytníkem, v ul. K Červenému 
Kopci, K Soutokům, Říční, Údolíčkem a Zahradní, dále v části ulic Bohuslavická, 
Elektrárenská, Ječná, Mírová a Tovární  b) pěší komunikace a schody u Horalky, v ul. 
Svažitá, u okr. soudu, Hluboký příkop, na Nivách u KD, k podchodu ZŠ Komenského, z ul. 
Úpická do parku, z ul. Barvířské do Vězeňské, ve vnitrobloku sídliště Kryblice (M. Gorkého) 
z ul. Kryblické do ul. I. Olbrachta, na sídlišti Šestidomí k čp. 605 a 606, z ul. Spodní do ul.  
Kpt. Jaroše, z ul. Pod Sadem do ul. Lesní  c) most u hotelu Patria, lávka z ul. Náchodská  
do ul. Za Řekou, lávka pro pěší z ul. Náchodská k městskému koupališti. 
 Jako nebezpečná místa jsou označena svah v ul. Vlčické, Zahradní město, 
Komenského, Sokolovská, Pod lesem, Novodvorská, Sluneční stráň, U pramene a Kacíř, 
Kostelní stezka, schody ul. Hradební. 
 Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti MK jsou podle pořadí důležitosti do 4, 12, 
48 hodin. Sjízdnost a schůdnost se zajišťuje strojově do 4 hodin od zjištění závady v době  
od 3.00 do 23.00 hodin, ručně od 6.00 do 14.30 hodin. 
 Uvedený plán dále stanoví rozsah zimní údržby (pluhování, posyp, ruční úklid, odvoz 
sněhu), povinnosti a oprávnění správce MK, spolupráci mezi správcem MK a ostatními 
orgány, způsob a technologii provádění zimní údržby, kalamitní situace, dokumentaci o zimní 
údržbě, výspravy vozovek, řešení a náhrady škod, kontroly. 
 Dále vymezuje 27 pracovních okruhů s určením vozidla, řidiče a délky okruhu, 
seznam pracovníků zařazených do zimní údržby, smluvní zajištění zimní údržby. 
 
 Plán zimní údržby místních komunikací na rok 2004/05, který vypracovaly TS 
Trutnov, schválila RM 25. října 2004. V podstatě zachovává základní údaje a pokyny 
předchozího roku. Dodatek ke smlouvě stanovil odměnu za vykonanou činnost 1 795 000 Kč 



vč. DPH. Dodávku drtě a kameniva zajišťuje firma Duna – R. Švec, motorové nafty firma 
Aral ČR. 
 
Přehled vydaných rozhodnutí odboru výstavby 
 
 Odbor výstavby MěÚ vydal v roce 2004 celkem 1 784 rozhodnutí (91 územních,  
318 stavebních povolení, 13 demolic a 29 změn způsobu užívání). 
 Ohlášení stavebních úprav, drobných staveb, udržovacích prací bylo celkem 492. 
 Bytová výstavba (počet bytových jednotek) – zahájené, dokončené: 
Rodinné domky 17  14, nástavby, přístavby a stavební úpravy rod. Domků 1  4, bytových 
domů 8  3, byty získané stavební úpravou nebytových prostor 10  2, modernizace bytového 
fondu 51  42. 
 
Územní rozhodnutí  
 
 Územní rozhodnutí odboru výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu 
(obecný stavební úřad): 
Malá vodní elektrárna – Zelená Louka – Úpa (novostavba), investor Ing. Libor Kotek  
+ 3 osoby. 
Rekonstrukce a propojení místní komunikace ul. Příkrá a Pod Svahem, HSM. 
 Stavební úpravy a novostavba. Investor: Město Trutnov (ORM ÚP) Areál firmy 
Davídek s.r.o. – integrovaný objekt pro obchod a ubytování s doprovodnými službami a 
zázemím pro tenisový klub včetně 2 tenis. kurtů (v zimě kryté přetlakovou halou). 
Novostavba. Investor: firma Davídek 
Moto centrum Autostyl Trutnov – objekt Bosch servis centrum: Objekt administrativy a  
inž. sítí.  Novostavba. Investor: A. Kranátová, Ing. J. Kranát, Rekonstrukce křižovatky  
u Autostylu, D. St. Město, Horská. Investor Autostyl s.r.o., Město Trutnov. 
Rodinný dům vč. příjezdové komunikace, zemní kabelové vedení NN, kanalizace a vodovod, 
STL plynovod pro RD na Červeném Kopci, vybudování zemního kabelového vedení NN  
pro 7 RD, kanalizace a vodovodu pro 3 RD, STL plynovodu pro 6 RD a příjezd. komunikace 
na Červeném kopci. Novostavba. Investor: Mgr. Kateřina Mikšovská, Ostrčilova 23. 
Přístavba gymnázia Trutnov do dvorní části, přístavba směrem ke sport. hale, nástavba auly 
nad stávající tělocvičnu, půdní vestavba, rekonstrukce stávajících kanalizačních přípojek, 
rekonstrukce stávající vodovodní přípojky, plynovodní přípojka, dešťová kanalizace, 
přístřešek pro jízdní kola, zpevněné zařízení staveniště.. Stavební úpravy, novostavba. 
Investor: Královéhradecký kraj, zastoupený ředitelem gymnázia. 
Komerční objekt na Pražské ulici. Novostavba. Investor: Tomáš Lajský, nám. Osvobození. 
Stavební úpravy a přístavba objektu dílen na autosalon a servis Renault v ulici Za Cihelnou. 
Stavební úpravy a přístavba. Investor: Olfin Plus, Havlíčkova. 
 
Stavební povolení: 

Sběrný dvůr s objektem pro obsluhu v D. St. Městě. Novostavba. Investor: Město 
Trutnov. 

Teplofikace – VS96 – V Kolonkách, Horská, HSM. Novostavba. Investor: ČEZ, a.s., 
EPO.  

Stavební úpravy stávajícího objektu prodejny piva v Barvířské ulici. Stavební úpravy. 
Investor: Krakonoš, s.r.o., Křižíkova. 

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v ul. Kmochova, Novodvorská, Foersterova, 
Sukova a Libušinka. Stavební úpravy. Investor: VČ plynárenská, a.s., HK. 



Music club ve stávajícím obchodním středisku Máj. Stavební úpravy. Investor: Karel 
Krča, Horská 277. 
 Přestavba objektu S1 a S2 v Komenského ulici. Stavební popravy a přístavba. 
Investor: ZPA CZ, s.r.o., Komenského. 
 Generální rekonstrukce střechy objektu Delvita, a.s., ul. Čsl. armády. Stavební úpravy. 
Investor: Delnemo, a.s., Rudná. 
 Moto centrum Autostyl Trutnov – objekt Bosch, servis centrum. Motocentrum 
Autostyl Trutnov – objekt administrativy a STK včetně umístění inženýrských sítí. 
Novostavba. Investor: A. a J. Kranátovi, Autostyl, s.r.o. 
 Dostavba objektu radiálka Trutnov, ul. Kolmá, Poříčí. Stavební úpravy a přístavba. 
Investor: Radiálka Hradec Králové, s.r.o., Koutníkova 272. 
 Teplofikace Poříčí – ul. Za Řekou a Podstránská. Novostavba. Investor: České 
energetické závody, a.s., EPO, Kladská 466. 
 Teplofikace Poříčí – přípojky pro objekt. Novostavba. Investor: ČEZ, EPO. 
Rekultivace I. a II. etapy  skládky Trutnov – Kryblice. Novostavba. Investor: Společnost 
Horní Labe, a.s., Bohuslavice 226. 
 Stavební úpravy a přístavba v areálu Kasper Kovo, s.r.o., Źitná. Stavební úpravy a 
přístavba. Investor: Kasper Kovo, s.r.o., Žitná 476. 
 Box pro ruční mytí osob. aut ČS PHM Trutnov-Benzina, a.s. Investor: Benzina, a.s., 
Dělnická 12. 
 Zimní stadion v Trutnově. Stavební úpravy pro garáž rolby. Stavební úpravy. Investor: 
Město Trutnov. 
 Komerční objekt, ul. Pražská. Novostavba. Investor: T. Lajský, nám. Osvobození. 
 Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 170, Za Cihelnou. Investor: Ing. Mil. Pábl, 
Jaroměř. 
 Stavební úpravy objektu skladu na prodejní sklad v ul. Jana Roháče z Dubé. Investor: 
Ing. L. a V. Kuhnovi, Šárka a Kubelíkova. 
 
Kolaudační rozhodnutí 
 
 Televizní vysílač pro ČT 1 v Babí. Novostavba. Investor: Trade Technology, s.r.o., 
Daliborova, Ostrava. 
 Přestavba objektu S1 a S2 v ul. Komenského. Stavební úpravy a přístavba. Investor: 
ZPA CZ, s.r.o. 
 Moto centrum Autostyl Trutnov – objekt administrativy. Moto centrum Autostyl 
Trutnov – objekt Bosch servis centrum. Novostavba.  
 Music club v obch. středisku Máj. Stavební úpravy. Investor: K. Krča. 
 Stavební úpravy stávajícího rozvodu tepla v areálu SUS, ul. Sportovní. Investor: 
Správa a údržba silnic KH kraje, HK. 
 Sklad pro drobný kovový, spojovací materiál, ul. Kladská, Poříčí. Novostavba. 
Investor: Nypro, s.r.o., Malé Svatoňovice. 
 Sběrný dvůr s objektem pro obsluhu v D. St. Městě vč.  Příjezd. Komunikace, 
kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, elektropřípojky, telekomunikačního vedení  
a veř. osvětlení. Novostavba. Investor: Město Trutnov. 
 
Oddělení silničního hospodářství a dopravy 
 
 Oddělení silničního hospodářství a dopravy (speciální stavební úřad). Investor: město 
Trutnov. 
Rekonstrukce mostu u Kary, Vrbová, Poříčí (SP 04/2004). 



SO 22 Objízdné komunikace – II. část, SO 05 Parkoviště BUS, SO 15 (SP 04/2004) 
Přeložky veř. osvětlení, veř. osvětlení komunikace SO 21 Zeleň. (KR 11/2004) 
Rekonstrukce ul. Poštovní (SP 04/2004). 
Ulice Lomní – oprava vozovek a chodníků. (SP 08/2004). 
Rekonstrukce komunikace Trutnov – HSM, ulice Příkrá a Pod Svahem. (SP 11/2004). 
 
Ostatní investoři: 
SO 03 Objízdné komunikace – I. část. 
SO 23 Veřejné osvětlení – okružní křižovatka. 
Polská ulice. Investor Lidl, ČR, Praha. (SP 12/2003, KR 10/2004). 
Rozšíření zásobní komunikace a rozšíření parkoviště u prodejny plus Diskont v HSM. 
Investor: Plus Diskont, s.r.o., Počernická 257, Praha. (SP 11/2004). 
Oprava silnice II/300 – II. etapa, Babí. Investor: SÚS KH kraje, dovoze Trutnov, Sportovní 
(SP 08/2004). 
Zkratky:  
ÚR – územní rozhodnutí 
SP – stavební povolení 
KR – kolaudační rozhodnutí 
 
M-Silnice, a.s., Pardubice, odštěpný závod Trutnov, Sportovní realizovaly v roce 2004 tyto 
akce: 
Komunikace u firmy Relko (v bývalých kasárnách). Investor Ing. R. Havel, Červený 
Kostelec, 26.4.-28.6. 
Komunikace Sběrný dvůr. Investor Stavebně dopravní odd. Trutnov, realizace  
ve dnech (2.8.-6.8.2004) 25.5.-30.6. 
EPO – komunikace okolo velína. Investor: Stavebně dopr. odd., 2.8.-6.8. 
EPO – zpevněná plocha – příjezd a výjezd z mostní váhy. Investor Stavebně dopravní 
Trutnov, s.r.o., 28.7.-6.8. 
Živičný povrch u trutnovského stadionu. Investor: Borta, s.r.o., 1.-2.9. 
Kryty autobusových zastávek Kaufland. Investor TST, 4.8.-10.8. 
Kryty autobusové zastávky a chodníků. Investor TST, 4.8.-10.8. 
Oprava lesní cesty Kání vrch. Investor Lesy ČR, s.p., 23.8.-26.8. 
Prodejna Lidl – živičné kryty komunikace. Investor MAVL, s.r.o., 23.9.-19.10. 
Prodejna Lidl – živičné kryty komunikace. SAM silnice, mosty, a.s., 23.9.-19.10. 
Komunikace prodejního centra – Autostyl. Investor Autostyl. 5.10.-10.12. 
Komunikace prodejního centra – Ing. Kranát. Investor J. a A. Kranátovi,  5.10.-10.12. 
Komunikace u firmy Relko ( v býv. kasárnách). Stavbyvedoucí: St. Možíš, cena  
1 926 675 Kč. 
Komunikace Sběrný dvůr. Stavbyvedoucí: St. Možíš, cena 1 808 350 Kč. 
EPO – komunikace okolo Velína. Stanislav Možíš. 762 493 Kč. 
Živičný kryt u stadionu. Stavby vedoucí Ing. Oldřich Tester. 269 844 Kč. 
Kryty autobus. zastávek Kaufland. Ing. O. Tesner.  265 385 Kč. 
Kryt autobus. Zastávky a chodníků. Ing. O. Tesner. 330 354 Kč. 
Oprava lesní cesty Kání vrch. Stanislav Možíš. 1 461 532 Kč. 
Prodejna Lidl – živičné kryty komunikace. Ing. Tesner. 2 013 328 Kč. 
Prodejna Lidl – živičné kryty komunikace. Ing. O. Tesner. 2 089 402 Kč. 
Komunikace prodejního centra – Autostyl. František Jetmar. 1 322 891 Kč. 
Komunikace prodejního centra – Ing. Kranát. František Jetmar. 894 268 Kč. 
Vedoucím oddělení přípravy odštěpného závodu Ing. Pavel Kopřiva. 
 



BAK, a.s. 
 
 Historie společnosti začíná 17.10.1991, kdy skupina fyzických osob založila 
společnost s ručením omezeným. Tato společnost od května 1992 začala podnikat jako 
soukromý subjekt. V roce 1995 vznikla pro zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti 
podnikání dceřiná společnost BAK, a.s., na kterou byly převedeny všechny aktivity, všechna 
aktiva, pohledávky i závazky. V roce 1998 rozhodla valná hromada obou společností  
o úplném sloučení obou, což se uskutečnilo po nezbytných právních transformačních krocích 
k 1.1.1999. 
 Z dalších významných obchodních a rozvojových kroků, které významně ovlivnily 
podobu a činnost společnosti to byly odkup majetku s.p. Inva HK v roce 1993, čímž došlo  
ke stabilizaci pozice na významném trhu Hradec Králové, založení česko-německé 
společnosti na výrobu betonu TBG BAK v roce 1996, koupě Stavebního podniku Jablonce 
n.N. v roce 1997, která posílila majetkovou a kapacitní základnu na sz. regionu a založení 
společnosti Stavebniny Nypro a.s. pro kompletní zásobování mateřské firmy včetně 
významného externího prodeje stavebnin. 
 V roce 2001 došlo k uskutečnění dlouhodobého záměru BAK a.s. o posílení kapacit  
na přípravu developerských projektů převedením této aktivity do dceřiné společnosti DBT 
s.r.o., včetně vytvoření jejího materiálního a personálního zázemí. Rok 2001 byl po stránce 
objemů a ekonomiky odrazovým rokem i pro dceřinou společnost Prezenta .s.r.o., zabývající 
se realizací interiérů. 
 Následující roky byly pro rozvoj skupiny BAK a.s. významné rozjezdem realizace 
developerských bytových projektů a jejich přípravu pro další roky. Došlo k rozšíření prodejní 
sítě společnosti Stavebniny Nypro a.s. o Hradec Králové a Jičín. Zejména však bylo toto 
období významné potvrzením stanoveného trendu v posilování finanční samostatnosti BAK 
a.s. i celé skupiny. Ten se projevil v úspoře finančních nákladů, v posílení finančních 
charakteristik firmy, v rozšíření spolupráce s investory při financování jejich projektů i 
v dalším otevření prostoru v oblasti platebních vztahů s dodavateli. 
 
 Jak zdůraznil v úvodu výroční zprávy generální ředitel a předseda představenstva 
Jaroslav Rufer, je to již devátá výroční zpráva BAK a.s. Trutnov. Zpráva za rok 2004 je 
dokladem dlouhodobě pozitivního vývoje ve firmě, lepšících se výsledků a dobrého 
finančního zdraví firmy. 
 Pro české stavebnictví byl rok 2004 úspěšný. Stavebnictví mimo růst výnosů vykazuje 
především vyšší stabilitu výnosů a dosažená produktivita práce předbíhá růst mezd. 
V Čechách se staví rychle, kvalitně a stavební firmy používají nejmodernější technologie. 
Toto platí v plném rozsahu i pro naši firmu. Stavíme krásné stavby, máme šikovné a schopné 
zaměstnance a dobré technické vybavení, máme všechny potřebné certifikace, jsme schopni 
obchodním partnerům poskytnout potřebné garance a provést i nejsložitější stavby. 
 Za výsledky roku 2004 a dlouhodobý rozvoj byla firma BAK a.s. vyhodnocena 
v rámci ČR jako „Stavební firma roku 2004“ v kategorii nad 200 zaměstnanců. Takové 
umístění v nejsilnější  a nejprestižnější kategorii je velmi významným oceněním dosažených 
výsledků v rámci ČR a dokladem našeho pevného postavení mezi nejvýznamnějšími 
stavebními firmami na českém stavebním trhu. 
 Jsem si vědom (uvádí dále gen. ředitel), že výsledky naší firmy mohou být lepší, že  
u některých ukazatelů je pro zlepšení značný prostor. Ve velké míře to závisí na našich 
technicích, na jejich schopnostech a hlavně vůli po vlastním rozvoji. Právě personalistika je 
jednou z oblastí, na kterou jsme zaměřili pozornost v souvislosti s výrazně náročnějším 
plánem stanoveným na rok 2005. Soustavné vzdělávání zaměstnanců se musí projevit 



v lepších výsledcích firmy a především ve větší spokojenosti našich investorů a obchodních 
partnerů. 
 
 Ekonomické výsledky za rok 2004 odrážejí dvě základní tendence – snahu o růst 
efektivnosti hospodaření ve všech činnostech společnosti a přitvrzující se konkurenční boj, 
kde stále víc dochází k tomu, že největší stavební firmy na trhu usilují stále více i o menší 
zakázky a naopak menší a malé společnosti e snaží i za cenu použití minimálních cen získat 
reference z „vyššího patra.“ 
 Výsledkem druhé z těchto tendencí byl pokles objemových ukazatelů, zejména tržeb 
za prodej vlastních výkonů a služeb o 5,6 % a výkonů o 8,9 %. Přesto byl rok 2004 i v těchto 
ukazatelích druhý nejúspěšnější v historii společnosti. 
 Tlak na hospodárnost a efektivní činnosti se projevil v nárůstu vyprodukovaného 
provozního zisku o 4,6 %. Který oproti dřívějším letům nebyl ovlivněn nárůstem zisku 
z prodejů majetků a zásob. Zásadním pozitivním vlivem na tento nárůst byla aktivní obchodní 
politika, která umožnila snížení nákladů na služby o 11,7 %. Dalším pozitivem v tlaku  
na snižování nákladů a nákladovosti bylo snížení ztráty z finančního výsledku o 26 %,  
na kterém se podílely zejména klesající úroky z úvěrů, klesající objem spláceného úvěru a 
výnos z finanční investice TBG BAK. V souhrnu pokračoval meziroční růst vlastního jmění  
o další 4,2 % na hodnotu 428.323 tis. Kč a kladně lze hodnotit i nárůst rentability vlastního 
kapitálu ze 3,8 % na 4,1 %. 
 Certifikát pro BAK a.s. z roku 2003 platný do března 2006 je pro provádění 
pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb, demolice a zemní práce, výrobu 
betonových výrobků, výrobu tesařských a truhlářských výrobků a pro silniční nákladní 
dopravu. 
 Ze 620 pracovníků v roce 2004 připadlo 197 na THP a 423 na dělníky. Žen pracuje  
ve firmě 80, mužů 540. Vysokoškolské vzdělání mělo 51, ÚSO s maturitou 157, SOU 341. 
 BAK má odštěpný závod v Jablonci n.N., v Hradci Králové, v Praze a v Trutnově. 
Nejvýznamnější zakázky trutnovského závodu: Rekonstrukce budovy KRNAP Svoboda. 
Rekonstrukce kotelny nemocnice Žacléř. Odbahnění MNV Dolce. Rekonstrukce MěÚ 
Trutnov. Vodovod Starý Rokytník. Rekonstrukce a přestavba městského stadionu Trutnov. 
Pavilon slonů ZOO Dvůr Králové. DPS Trutnov. 
 V okrese Trutnov prostavěla v roce 2004 firma cca 460 mil. Kč. Ze zajímavých staveb 
to byly: Nemocnice Trutnov rekonstrukce (50 mil. Kč). Gerocentrum Hostinné (15). Městský 
stadion (9). ZOO pavilon slonů (32). Rekonstrukce ZŠ Mladé Buky (15). DPS Trutnov (19). 
 V roce 2004 BAK výkony celkem 1 605 397 tis. Kč. Hospod. výsledek 17 395 tis. Kč. 
Výsledek auditu z 28.2.2005: Účetní uzávěrka BAK a.s. za rok 2004 v pořádku, bez závad. 
 
 
 
 
  



5. Průmyslová výroba. 
 
Pivovar Krakonoš 
 
 Jak si vedl v roce 2004 pivovar Krakonoš v Trutnově? Výroba piva činila 109 473 hl. 
Z toho 10 světlá 16 185 hl, 10 tmavá 1 100 hl, 12 světlá 91 684 hl a 14 světlá 504 hl. 
 Odbyt piva v tomto roce byl 107 868 hl. Z toho sudy 67 182 hl, lahve 40 686 hl,  
10 světlá sudy 8 708 hl, lahve 7 260 hl. 10 tmavá sudy 710 hl, lahve 293 hl. 11 světlá sudy 
143 hl, lahve 1 408 hl. 12 světlá sudy 57 503 hl, lahve 31 319 hl. 14 světlá sudy 122 hl, lahve 
406 hl. 
 Prodej zboží: Pito lahve 562 hl. Dia lahve 179 hl. Nealko 617 hl. Minerálky 1 758 hl. 
Tržby za zboží ( v tis. Kč) 7 400, z toho prodejna 4 943 Kč. Krmné odpady: Mláto 2 514 t. 
 Výroba: 
Mzdové prostředky celkem 13 507 Kč. Počet zaměstnanců 58 (loni 60). Průměrná měsíční 
mzda 19 407 Kč (loni 18 484 Kč). Zisk neuveden. 
 
 V roce 2004 vystavil pivovar 107 868 hl piva, což je o 6 840 hl méně než v roce 2003. 
Nebylo prodáno žádné pivo v cisterně do pivovaru Hlinsko (nebyl požadavek – v roce 2003 to 
bylo 2 000 hl). Největší pokles prodeje byl v II. kvartálu 2003, kdy prodej poklesl o 4 625 hl  
a bez piva v cisternách to činilo 3 125 hl. Ve IV. kvartálu byl výstav téměř stejný jako v roce 
2003 – prodáno o 18 hl více. Sudového piva bylo vystaveno 67 182 hl, tj. o 3 361 hl méně než 
v roce 2003, lahvového piva vystaveno 40 686 hl, tj. o 1 209 hl méně než v roce 2003. Podíl 
světlého ležáku „Krakonoš 12“ na celkovém výstavu vzrostl na 82,34 %. Největší  výstav byl 
v měsíci červenci, nejnižší v lednu. Do SRN bylo exportováno 173 hl. 
 Prodej minerálek Poděbradka poklesl o 1 099 hl – hlavní důvod poklesu prodeje bylo 
ukončení výroby Poděbradky ve skleněných lahvích v měsíci srpnu 2003. V roce 2004 byl 
ukončen prodej nealko nápojů v lahvích 0,25 l ze Sodovkárny Příbram, protože poklesl zájem 
o tento sortiment. Celkově bylo prodáno o 351 hl nealko nápojů méně. Vliv na nižší odbyt 
nealko nápojů, minerálek a lahvového piva má snižování počtu malých prodejen a stále větší 
obliba obyvatel nakupovat v supermarketech. 
 Tržby za zboží klesly o 1,015 tis. Kč v důsledku snížení tržeb za nealko nápoje. 
Mzdové náklady se zvýšily o 198 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 2 pracovníky  
a průměrná mzda na jednoho zaměstnance vzrostla o 923 Kč na 19 407. Ředitelem pivovaru 
je Karel Janko. 
 Vývoz piva do Polska se zatím nedaří. „Do Polska nevyvážíme. Máme tam rozjednané 
čtyři kontakty, u nichž by šlo o odbyt v řádu stovek hektolitrů,“ uvedl v listopadu ředitel 
Janko. V minulosti má trutnovský pivovar špatné zkušenosti s platební morálkou polských 
obchodníků. 
 Čtyři pivovary v KH kraji nemají na českém pivním trhu významnější postavení – loni 
uvařily 317 000 hl piva, což byla necelá dvě procenta výroby piva v ČR. 
 
Infineon Technologies 
 
 Infineon Technologies AG měla od května zájem o předání divize Fiber Optics – 
světlovodných kabelů jinému výrobci. Tento obor byl pro ni ztrátový a představoval 
objemově cca 9 mld. Euro z celkových 60 mil. Euro. Převod na americkou firmu Finisar  
se měl uskutečnit nejdříve v říjnu, potom v lednu 2005. V poslední fázi se vedení firem 
nedohodlo – Američani nechtěli zaplatit původní částku. Nakonec to dopadlo tak, že se jim 
prodá jen část výroby – převodníky – včetně dokumentace, strojů a přístrojů, ale bez lidí  



a budov. V tiskové informaci Infineonu je mj. uvedeno, že to způsobí uzavření některých 
závodů v Německu a USA. Co se stane se závodem v Trutnově po předání části výroby, těžko 
říci. Mateřská firma by sem musela převést nějakou jinou výrobu. Co se týče pracovníků – 
v dělnických profesích je stop stav, ale stále se nabírají odborníci, a to i z Polska a Slovenska. 
Nabídka je ještě asi na 27 vysoce kvalifikovaných míst. 
 Německý výrobce čipů Infineon prodá podle sdělení z ledna 205 část své ztrátové 
divize pro optická vlákna americké společnosti Finisar za 50 milionů dolarů. Firma oznámila 
svůj záměr poté, co plánovaný prodej celé divize zkrachoval. Součástí tohoto prodeje měl být 
podle týdeníku Euro i český výrobce optických kabelů Infineon Technologies Trutnov. 
Finisar původně hodlal zaplatit za celou divizi 263 milionů dolarů. 
 Finisar koupí pouze některé produkty, aktiva a intelektuální vlastnictví divize a 
nepřevezme žádné nemovitosti nebo zaměstnance. Infineon uvedl, že v rámci 
restrukturalizace zbytku divize uzavře továrny v Německu a v USA. Opatření se bude týkat 
zhruba 350 z celkových 1 200 zaměstnanců divize. Uvolněné pracovníky se Infineon pokusí 
převést do jiných částí společnosti. Infineon uvedl, že Finisar převezme aktiva, která 
v posledním čtvrtletí loňského roku (2004) přinesla tržby 12 milionů dolarů. Tato částka 
podle zdrojů blízkých firem představuje zhruba 40 % celkových příjmů divize optických 
vláken. 
 „Finisar původně souhlasil s tím, že zaplatí za celou divizi dvojnásobek jejích ročních 
tržeb. Platili vysokou cenu a není divu, že od tohoto ustoupili. Nyní platí za část aktiv částku 
srovnatelnou s jejich ročními tržbami. Z pohledu Infineonu to není ideální, ale ani špatné,“ 
řekl analytik Ulrich Pelzer. 
 Infineon se s Finisarem dohodl, že ani jedna strana nebude požadovat žádné náhrady 
škod v souvislosti s krachem původní dohody o prodeji celé divize optických vláken, napsala 
agentura Reuters. Infineon, který je největším výrobcem čipů v Evropě, oznámil, že v prvním 
finančním čtvrtletí končícím v prosinci zvýšil čistý zisk více než čtyřikrát. Ve druhém čtvrtletí 
počítá s poklesem zisku a služeb kvůli slabé poptávce po polovodičích. 
 Infineon Technologies Trutnov je výrobcem světlovodných kabelů a konektorů, 
optoelektronických převodníků a optických součástek. Sídlem firmy (dvě výrobní haly) jsou 
v průmyslové zóně trutnov – Volanov. 
 

Podle tiskové informace a sdělení ing. Viktora Kořízka je trutnovský Infineon  
centrem divize Fiber Optics optických vláken. Meziročně zvýšil tržby o 40 % a plánuje další 
růst. 

Centrem nové divize pro optická vlákna Fiber Optics německého koncernu Infineon 
Technologies AG, který je největším producentem čipů v Evropě, se stal závod Infineon 
Technologies Trutnov. Po lednovém prodeji části své deficitní výroby optokabelů americké 
firmě Finisar Corporation za 50 mil. Dolarů o tom rozhodlo vedení mnichovské společnosti. 
Týdeníku Euro to potvrdil gener. ředitel českého podniku Ambroz Wascher s tím, že Trutnov 
se stal fakticky základnou koncernu pro jeho další působení na světovém trhu optických 
vláken. Mateřská společnost tak podle Waschera ocenila vysokou odbornost zaměstnanců 
českého závodu a jejich schopnost naplno využívat moderní výrobní technologie pořízené 
v nedávné minulosti. 

Infineon Technologies Trutnov, který aktuálně zaměstnává 750 lidí, je významným 
výrobcem světlovodných kabelů, optoelektronických převodníků a dalších součástek pro 
telekomunikační oblasti a do států EU. V minulém obchodním roce, končícím v září 2004, 
trutnovský Infineon utržil téměř 2,3 miliardy korun. Meziročně to představuje nárůst o více 
než 40 %. Další téměř osmiprocentní navýšení tržeb plánuje český podnik také ve fiskálním 
roce 2004/05, kdy chce prodat zboží za téměř 2,5 miliardy korun. 



Prodejem části divize pro optická vlákna společnost Infineon Technologies AG 
zásadně reagovala na obtížnou situaci na světovém trhu. V rámci nutné restrukturalizace firma 
uzavře své závody v Berlíně, Mnichově, Regensburgu a v americkém Longmontu. Jen 
v Německu se to přímo dotkne téměř 300 zaměstnanců. Program ozdravění výroby optických 
vláken počítá také s postupným snižováním nákladů, zvyšováním produktivity a s dalšími 
kroky, vedoucími k celkovému růstu efektivity působení celého koncernu. 

Závod Infineon Technologies Trutnov, který se po lednové transakci mateřské 
společnosti s americkou firmou Finsar stal centrem nové divize optických vláken, neplánuje 
snižování objemu výroby, ani počtu zaměstnanců. V souvislosti s významnějším postavením 
v rámci koncernu do budoucna český podnik podle gen. ředitele Waschera počítá s určitými 
změnami výrobního programu a s dalším nárůstem pravomocí. 
 
ZPA CZ, s.r.o. 
 
 Rok 2004 probíhal v duchu oslav desetiletého úspěšného fungování ZPA na českém  
i zahraničních trzích. Firma oslavila toto výročí se svými zaměstnanci, s obchodními partnery 
i s představiteli města Trutnov, jehož významnou ekonomickou součástí je. Oslavy 
kulminovaly 1. května, kdy ZPA uspořádalo pro obyvatele města Den otevřených dveří, kdy 
bylo možno zhlédnout mj. i výrobní prostory. Mezi obchodní úspěchy firmy, kterých bylo 
dosaženo v roce 2004, patří novinky na poli elektronických elektroměrů. 
 Elektroměry řady ZE 110 a ZE 310, uvedené na trh koncem roku 2003, se osvědčily 
jako kvalitní a úspěšné. V roce 2004 jich bylo prodáno více než 71 000 kusů. Mimo to byly 
elektroměry řady ZE 310 vybrány Českým metrologickým institutem a v průběhu roku 
sloužily jako porovnávací měřidla pro testování cejchovních zařízení. Byly vybrány právě  
pro svou přesnost a vykazování stabilních hodnot. 
 Firma vyrábí několik řad statických elektroměrů. Lze si vybrat podle několika kritérií: 
podle fází buď jednofázové či třífázové, podle typu měření pro přímé či nepřímé měření, 
podle počtu měřených tarifů jednotarifní až čtyřtarifní, podle zobrazení údajů elektroměry 
s elektromechanickým počítadlem či s LCD displejem, podle použití fakturační či 
nefakturační a podle instalace na tříbodovou desku či DIN lištu. Díky stálému vývoji  
a inovacím je software na takové úrovni, že umožňuje zobrazování nejrůznějších údajů  
a naprogramování elektroměru přesně dle přání. Jednotlivé elektroměry mohou být 
dovybaveny pomocnými moduly: HDO modulem umožňujícím dálkové ovládání nebo 
modulem LONCL pro dálkový přenos dat. 
 Úspěšně pokračovala výroba a prodej přijímačů HDO (hromadného dálkového 
ovládání), v jejichž produkci firma stále patří k české špičce. Přijímače HDO jsou součástí 
systému, který dokáže pomocí elektrické sítě ovládat spotřebiče a jiná elektrická zařízení či 
přepínat tarify. Ve velkém měřítku jsou užívány k přepínání tarifů el. energie, k ovládání 
veřejného osvětlení či dopravních značek apod. Zmenšené verze, tzv. MINI HDO, jsou 
používány k ovládání elektrických spotřebičů, osvětlení, požárního systému, odběru energie 
aj. v rámci továrny či jiného objektu. Všechny verze umožňují regulovat odběr energie tak, 
aby se vyrovnala, a proto i snížila spotřeba, což se příznivě promítne do konečného 
vyúčtování. 
 Celkově skončil pro ZPA CZ loňský rok (2004) velmi příznivě – roční obrat dosáhl 
391 mil. Kč. Na poli kvality firma úspěšně obhájila oba certifikáty ISO 9001 i ISO 14 001. 
Kromě toho se aktivně zapojuje do nových projektů, zvyšujících jak kvalitu výroby, tak i 
chránících okolní prostředí. Příkladem je např. řešení ekologického třídění a likvidace starých 
výrobků. 
 Objem sponzorských příspěvků a darů činil v roce 2004 340 tis. Kč. Většina 
sponzorských příspěvků byla poskytnuta sportovním klubům a akcím (150 000 Kč), další 



příspěvky putovaly na podporu školství, ochranu přírody a kultury. Část celkového objemu 
byla věnována  humanitárním organizacím Trutnovska. Ke sklonku roku se firma připojila 
k vlně solidarity, kterou vyvolala katastrofa v jv. Asii příspěvkem ve výši 50 000 Kč. 
 
 Dosavadní působení ZPA CZ je úspěšné. Společnost se dokázala prosadit 
v mezinárodní konkurenci a vykazuje trvalý růst, jak dokazuje řada ukazatelů: Tržby v roce 
1994 150,9 mil. Kč, v 2004 391,8 mil. Kč. Přidaná hodnota 76,8 mil. Kč, 175,4 mil. Kč. 
Hospod. výsledek 17 mil., 64,5 mil. Kč. Tržby na pracovníka 382 tis. Kč, 1 255,8 tis. Kč. 
Počet zaměstnanců 395, 312 v roce 2004. 
 Generálním ředitelem společnosti je Ing. Jaroslav Jirman. 
 
Ekvita, s.r.o. 
 
 Ekvita, s.r.o., Náchodská 6 pokračovala i v roce 2004 v trendu roku 2003, tj. zmenšit 
podíl obchodu s EUR a zvýšit podíl produkce realizované v CZK, nezávislé na výkyvech 
kurzu EUR/CZK. Podíl spolupráce s tuzemskými firmami dosáhl takřka 30 %. Klíčovým 
partnerem na tuzemském trhu zůstává firma Sklostroj Turnov. 
 Obrat s firmami v oblasti Evropské unie zůstal na úrovni roku 2003, takže celkový 
obrat firmy překročil 100 milionů CZK při snížením počtu zaměstnanců na cca 98 včetně 
zahraničních. 
 Průměrný výdělek dosáhl částky 15 200 Kč (CZK) a firma je významným 
zadavatelem zakázek v oblasti zpracování plechu a povrchových úprav pro další firmy 
v regionu. 
 Po rozsáhlých investicích v roce 2003 do technologií byly v roce 2004 namířeny 
investice do oprav střech, úprav interiérů výrobních hal a kanceláří. 
 Firma Ekvita díky certifikaci 9001 provádí samostatný vývoj, jehož výsledkem je 
nový skartační stroj s označením 19.45 pro americkou firmu Martin Yale, nástupce firmy 
Schleicher. 
 Problém přetrvává v oblasti kvalifikovaných pracovníků strojírenských profesí, kde 
jsou dnes už požadavky na středoškolské vzdělání strojírenského charakteru včetně znalostí 
počítačové techniky. 
 Firma Ekvita je v regionu vnímána jako strojírenská firma s velkým rozsahem 
strojírenských technologií pro precizní obrábění a stabilního růstu bez vážných výkyvů. 
 Ředitelem společnosti Ekvita je Jaromír Jeleček. 
 
ABB, s.r.o. 
 
 Nejvýznamnější událostí roku 2004 pro ABB, s.r.o. v Trutnově bylo zahájení 
implementace a budování GFF – pod touto zkratkou (Global Focused Faktory) se skrývá 
projekt, jehož cílem je centralizace výrobních a inženýrských kapacit. V Trutnově se 
konkrétně jedná o inženýrink, projektování a výrobu rozváděčů ochran a řídících systémů  
pro rozvodny vvn/vn. Důvodem proč byla vybrána právě Česká republika a lokalita Trutnov 
byla jak garance odborné způsobilosti, vysoké kvality a zkušenosti v oboru, tak zajímavá 
úroveň výrobních nákladů. 
 Projekt byl oficiálně zahájen v březnu 2004. Do konce roku 2004 probíhala testovací 
fáze na reálných projektech a zároveň byly realizovány některé nutné investice. Došlo 
k rozšíření pronajaté plochy v areálu ZPA CZ v Trutnově a k částečné modernizaci 
pronajatých prostor. 
 V roce 2004 bylo realizováno 10 projektů, a to pro ABB ve Švýcarsku (hlavní partner 
a koordinátor projektu), Švédsku, Německu a Itálii. Zástupci z jednotlivých zemí byli 



přítomni realizaci, byly provedeny také tři konečné přejímky zákazníkem. Kvalita práce 
pracovníků v Trutnově byla hodnocena velmi vysoko, zákazníci vyjadřovali naprostou 
spokojenost s odbornou úrovní, flexibilitou a zákaznickou  orientaci. Tato fáze zároveň 
potvrdila předpoklady nákladových úspor. 
 Do konce roku 2004 bylo přijato 10 nových pracovníků, v průběhu roku 2005 se 
předpokládá nárůst o dalších asi třicet zaměstnanců, a to zejména v oblasti výroby, montáže, 
testování, nákupu a řízení zakázek. 
 V období do konce roku 2006 bude probíhat postupný přesun výrob z výše uvedených 
zemí do ČR a ukončování výroby v původních zemích. V následných etapách implementace 
pak budou následovat další evropské země. 
 V průběhu roku 2005 bude zahájena další fáze projektu, který má zajistit plynulou 
výrobu a souběžně přenos potřebného know-how i materiálního vybavení z partnerských zemí 
do Trutnova. Na řízení fáze se budou podílet všechny zúčastněné země a její ukončení je 
plánováno rovněž do konce roku 2006. Předpokládá se, že v roce 2005 bude takto vyrobeno 
700 rozvaděčů, v následujících letech se očekává postupný nárůst až na 3000 za rok- 
 V souvislosti s projektem GFF probíhá i rekonstrukce budovy ABB v Trutnově, 
otevření plně rekonstruovaných prostor včetně nového vstupu do objektu by mělo proběhnout 
v říjnu 2005. 
 Další významné události v roce 2004: 
Leden – všichni zaměstnanci provozovny Trutnov se sešli na neformálním zahájení roku 
2004, který byl již 12. rokem působení ABB v Trutnově. 
Říjen – firma se zúčastnila regionální hospodářské výstavy Krkonoše 2004. 
Duben – účast na výstavě Ampér. 
Listopad/prosinec – v posledním čtvrtletí bylo podepsáno několik významných kontraktů  
na dodávky ochran rozvoden 6 kW pro automobilku ŠKODA Auto. 
 
Texlen Linen, a.s. 
 
 Jak si vedl v roce 2004 Texlen Linen, a.s., informoval čtyřikrát v tomto roce 
Texlenský zpravodaj, především jeho generální ředitel Ing. Petr Vik. 
 V lednu dosahujeme nejvyššího obratu posledních let. Na veletrzích Heimtextil, 
Teworld, Munich Fabric Start, Styl nemůžeme chybět. Pokračuje přijímání nových 
pracovníků do tkalcovny v Mladých Bukách. 
 V únoru začíná stěhování techniky ze Studence. V tomto měsíci bylo přemístěno 24 
stavů, na začátku března snovadlo, zbytek do Velikonoc. Kapacita tkalcovny byla posílena  
o 6 nejnovějších stavů Dornice. Obrat za 1. čtvrtletí by mohl překročit 250 mil. Kč (plán  
na rok 2004 stanovil růst obratu nad 900 mil. Kč). 
 V březnu byly ukončeny audity účetních závěrek, které mj. potvrdily, že za rok 2003 
dosáhl zisk před odvody a tvorbou rezerv a opravných položek hodnoty 17 mil. Kč. Na konec 
března a polovinu dubna svolává představenstvo konání výročních valných hromad. Cílem 
pro rok 2004 je stabilizovat situaci. Počet tanečních akcí a plesů ve velkém sále Centrolenu 
roste (8). Vytváří se tu významné kulturní zařízení. Na duben se tu plánuje třetí módní 
přehlídka. 
 Očekávaného čtvrtletního obratu více než 250 mil. Kč bylo dosaženo. I na druhé 
čtvrtletí jsou kontrakty na slušné úrovni – je předpoklad, že objem fakturace v tomto vždy 
slabším období bude dobrý – k 30.6. se očekává už 440 mil.  
 Podaří-li se zajistit letní zakázky v sortimentu módního zboží, bude překročení hranice 
900 mil. Kč v roce 2004 více než reálné. Závisí to i na tom, jak brzy bude v tkalcovně 
v Mladých Bukách dosaženo normálních výkonů (23 Mproh denně) – v dubu stěhováním 
klesl denní výkon pouze k 15 Mproh.  



 Od května uplatnilo představenstvo společnosti zpřísněná opatření a soustředilo se 
přímo na vlastní řízení tkalcovny. Zajištěním nezbytného počtu osob jednotlivých profesí  
a zlepšenou organizací práce vzrostl denní výkon nad 20 tis. prohodů. Valné hromady Texlen 
Linen, a.s. a Texlen, a.s. proběhly dobře. 
 1.5. zavlály na stožárech textilních továren vedle vlajky s naším znakem a české vlajky 
i prapory Evropské unie. Problémy jistě v tomto novém seskupení budou – jak to bude 
s DPH? 
 Život podniku poznamenávají i sportovní události – volejbalové družstvo Leny Mladé 
Buky vyhrálo každoroční firemní turnaj. Historický je i úspěch ligových basketbalistek, které 
před lety začínaly v první lize i díky podpoře Texlenu. Letos získalo poprvé stříbrné medaile. 
 V červnových dnech výkon tkalcovny poklesl – až v závěru měsíce se situace zlepšila. 
Objednávek bylo podstatně víc než loni. Hlavním úkolem v červenci bylo splnit zakázky, 
získat za ně potřebné peníze a pak teprve jít na dovolenou. I když se situace příliš nejevila, 
byla letos vyhlášena celozávodní dovolená.  
 Normální pracovní režim začal 9.8. Výpadek jedné dekády pochopitelně ovlivnil  
i výsledky měsíce srpna. Celý srpen byl ještě hodně v duchu pohody prázdnin. Na provozech 
potřebujících vodu nás sice letos sucho nezaskočilo, na rosení lnu, který v tomto roce dobře 
narostl, bylo však ranní vláhy málo. To odsunulo jeho sklizeň až do září (v minulosti se ale 
sklízel len třebas koncem října či v listopadu, často za sněhových přeháněk – to může potvrdit 
kronikář, když na školní brigádě SZŠ hustě chumelilo). 
 Výsledky ve výrobě tkanin stále nejsou uspokojivé, i když na začátku září poprvé  
od dubna bylo dosaženo 23 Mproh za den. Protože je výroba tkanin nižší, nestačí vlastní 
výroba přízí. Rostoucí poptávka po lněných tkaninách nutí zahájit nákup příze z cizích 
přádelen (už v červenci). Na řadu přichází dodávky od polského Safilinu, rakouského Hitiagu, 
zkouší se italská příze od Linificia.  
 Díky letním zakázkám se daří udržet náskok v objemu fakturace proti minulým letům. 
Je předpoklad, že na konci září se dosáhne v kumulaci na 650 mil. Kč (o 40 mil. Kč více než 
loni). Účastí na veletrzích Styl, Prét-á-Porter, Texworld chce Texlen ukázat, jak je na další 
období připraven. V září je nainstalován nový tumbler, podepsán kontrakt na dovoz 
automatického naváděcího stroje do tkalcovny a rozhodnuto o koupi soukacího stroje 
s automatickými čističi pro přádelnu (pro zlepšení produktivity a kvality). 
 Prodej v hlavních měsících sezóny je o něco nižší než loni – důsledek menší 
produktivity ve výrobě, která je největším problémem letošního roku. Přesto roční obrat  
900 mil. Kč se jeví reálně. V době, kdy jiní textiláci s odkazem na nastávající zrušení 
dovozních kvót z Asie nemají dostatek zakázek, Texlen jich má dost. Že však čínští výrobci 
zaplaví v příštím roce evropský trh, s tím nutno počítat a připravit se na to. 
 Požár ve skladu lnu 27. září, i když byl brzy uhašen, znehodnotil velké množství 
suroviny a poškodil i budovu skladu. V listopadu byl dodán automatický naváděcí stroj, který 
zlepší situaci ve výrobě tkanin. 
 V Centrolenu se rozběhla další sezóna společensko-kulturních akcí. V sezóně 
2004/2005 by se mělo uskutečnit na 15 plesů a zábav. Od listopadu probíhají práce  
na přípravě plánu na rok 2005. Dochází k podstatným změnám v podnikání. Definitivně se 
potvrzuje útlum výroby jednoduššího bavlnářského sortimentu a naproti tomu již trvalý růst 
nejnáročnějších, zejména pestře tkaných textilií pro konfekční průmysl. Byla zahájena 
příprava dlouhodobější strategie firmy. Na jarních veletrzích by měla být již nabídnuta první 
vlastní komplexní kolekce oděvních tkanin. Změna strategie firmy však neznamená útlum 
výroby domácího textilu. 
 Magický 1. leden 2005, který textilácká Evropa vyhlížela s velkými obavami, neboť 
padla další omezení na dovoz levných textilních výrobků z Asie, je za námi. Této 



problematice se bude Texlen zodpovědně věnovat, uvádí gen. ředitel Petr Vik v Texlenském 
zpravodaji. 
 
Výsledky roku 2004: 
 Byl to rok v mnohém stabilizovanější a v některých oblastech i lepší než předcházející 
roky. Ziskovost se sice nepodařilo zvýšit, ale zachování úrovně předchozích let je pozitivní. 
V roce 2004 vyrobila vlastní přádelna 1382 tun zboží (nejvíce za poslední 4 roky).  
Vedle toho však bylo nakoupeno cca 300 tun z jiných lnářských přádelen.  
 Nenaplněné očekávání při realizaci záměru získat dostatek nových pracovníků  
pro tkalcovnu v Ml. Bukách a jejich pomalé zapracování zapříčinilo hlavní ztráty loňského 
roku. Plánovaný výkon ve výrobě tkanin nebyl dosažen. Po celé období byl výkon  
pod 20 Mproh denně (ovlivněno dovolenou, svátky, čištění klimatizace tkalcovny, kdy byla 
výroba buď úplně zastavena nebo snížen počet směn). 
 Z obchodního pohledu se přitom dařilo v roce 2004 zajistit dostatek zakázek – vstup 
ČR do EU byl spíše pozitivním faktorem ovlivňujícím podnikání. V obchodu došlo 
k zastavení poklesu exportu v oblasti HOME textilu, pokračoval růst ve skupině MODA  
a zlepšilo se plnění záměru v oblasti prodeje lnářských přízí, což vše převýšilo nad poklesem 
mzdových prací pro jiné textilní podniky, snížením prodejů výrobků pro výrobní spotřebu  
a stagnaci tuzemského prodeje. 
 Mnohé bylo učiněno v oblasti plnění záměru zvládnutí výroby nejnáročnějších tkanin 
pro výrobu oděvů (velký objem vzorování). 
 Strojní a technologické vybavení výrobních provozů bylo v roce 2004 doplněno  
o 6 nejmodernějších tkacích strojů, snovadlo pro vzorování a další tumblovací stroj.  
Vedle plánovaných strojních investic byl pořízen automatický naváděcí stroj VEGA – 
přispěje k rychlejší a preciznější přípravě osnov a zakládání nových zakázek na tkací stroj. 
 V Mladých Bukách se podařilo provedení první etapy opravy vodního díla, po které 
mohla být opět zprovozněna malá vodní elektrárna.  Úplná stabilizace výroby zůstává 
hlavním záměrem pro rok 2005. S ohledem na to, že téměř nelze odhadnout, k jakým změnám 
dojde v důsledku zrušení dovozních kvót na dodávky textilních výrobků z Asie do EU, nejde 
rozhodně o lehký úkol. 
 
Dukla CZ, s.r.o. 
(Seznam činností – předměty podnikání) 
 
 Dukla CZ, s.r.o. v likvidaci, Trutnov-Poříčí, Elektrárenská 390 se zabývala:  
1. Montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení. 2. Výroba, montáž, 
opravy, rekonstrukce, revize a periodické zkoušky nevyhrazených tlakových zařízení, kotlů  
a talkových nádob. 3. Projektová činnost ve výstavbě. 4. Výroba výrobků a výlisků z oceli  
a plastických hmot v rámci živnosti volné. 5.Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely – 
vymezení: pecí, sušáren a hořáků, zvedacího a dopravního zařízení, chladírenského, větracího 
a klimatizačního zařízení, zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy.  
6. Zprostředkovatelská činnost v obchodních vztazích a investiční výstavbě v rámci živnosti 
volné – vymezení: zemědělskými produkty, potravinami, nápoji a tabákem, textilem, oděvy, 
obuvi, drogistickými a kosmetickými výrobky, elektrickými přístroji a spotřebiči pro 
domácnost, porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky, nábytkem, podlahovými 
krytinami, bytovým textilem. 7. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci 
životnosti – vymezení: se širokým sortimentem zboží. 
 



 Z výrobní činnosti Dukly CZ: Plasty. Vzduchojemy. Úpravny průmyslové vody. 
Magnetická úprava vody. Aquamat. Systém Ecotherm. Expanzní nádoby. Miniaquamaty. 
Expanzomat/Aquamat-Kombi. Pojistné ventily. Úprava vody. 
 
Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o. 
 
 Organizační změny, které byly vyvolány rozhodnutím představenstva Siemens AG, 
respektive divize A&D PT, což ovlivnilo procesy plánování a controllingu vývoje a výroby 
sensoriky v Trutnově, následně založení point venture SiNAF, s.r.o. ve Vrchlabí a nakonec 
založení společnosti mdexx Magnetronics Devices, s.r.o. v Trutnově již po datu roční 
uzávěrky. Poslední dvě organizační změny cíleně rozdělily portfolie produktů SIEMENS NST 
Trutnov do 3 skupin,  z nichž každá je soustředěna do samostatné obchodní jednotky. 
 Tyto změny jasně předurčily směr rozvoje společnosti v oblasti vývoje a výroby 
elektronických spínacích a signalizačních přístrojů a prvků. Již v průběhu roku byly zavedeny 
dílčí organiz. změny v rámci koncepce využití výrobních ploch, které jsou v souladu 
s vytyčeným směrem elektronické výroby a byl zpracován návrh na další rozšíření areálu 
v průmyslové zóně ve Volanovské ulici. 
 Rok 2003/04 byl rokem prakticky stabilního kurzu České koruny na úrovni  
32,00 Kč/EUR, vyjma období konce roku 2003, kdy směnný kurz překročil hranici  
33,00 Kč/EUR. Takto stabilizované prostředí vytvářelo dobré podnikatelské podmínky  
při téměř minimální meziroční inflaci a výrazném poklesu sazeb na fin. trhu. I nadále lze 
očekávat, že naše makroekonomické prostředí se bude vyznačovat lehkým vzestupem 
tuzemského trhu a velmi lehkým růstem západoevropských ekonomik. Nadále pokračující 
proces celosvětové globalizace bude mít za následek růst konkurenčního prostředí nejen na 
produktové úrovni, ale hlavně na úrovni celosvětových teritorií a regionů s nízkou nákladovou 
strukturou. 
 Za velmi pozitivní lze označit změnu koncernového postavení v rámci divize A&D 
CD CC. Společnost získala v účetním období roku 2003/04 postavení samostatné výrobní 
jednotky zodpovědné za všechny procesy spojené s předmětem podnikání. Doposud byla 
chápána jako odloučený výrobní závod divize Control Component německého Ambergu. 
Touto organizační změnou dochází k převzetí zodpovědnosti v tak důležitých oblastech jako 
je budování útvarů vývoje a techn. rozvoje, procesů kvality, logistiky atd. Zároveň tím byla 
převzata zodpovědnost za přípravu strategických projektů, které by měly zajistit rozvoj firmy. 
 V návaznosti na strukturální změny v rámci organizace divize a vývoj firmy  
v uplynulých dvou letech bylo přijato rozhodnutí o převodu výroby startérů motorů 
ECOFAST. V novém účetním období by měla proběhnout výroba nulových sérií, testování,  
a poté klíčové dodávky pro zakázku, kterou Siemens získal v Dubai. 
 K 30.9.2004 začal praktický proces vyčlenění divize do nově založené společnosti 
mdexx Magnetronic Devices. Byla zvolena metoda “odprodej části podniku” z důvodu 
zabezpečení transparentnosti procesu při převodu stávajících zaměstnanců, ale i části aktiv  
i pasiv. Na audit zvolena firma KPMG. 
 Je předpoklad, že k 1.12.04 bude tento transformační proces ukončen a nová firma 
uvedena do provozu. Účetní hodnota odprodávané části podniku se nebude příliš lišit od ofic. 
znaleckého posudku. Příští účetní období bude velkou zkouškou pro dceřinnou společnost 
SiNAF ve Vrchlabí. Růst objemu požadavků je již na hranici 500 %. Jelikož firma je  
na hranici svých prostorových a technolog. možností, nutno připravit nové výr. prostory  
a přestěhování firmy. Tato investiční akce bude velmi náročná. Rovněž udržení pozitivního 
trendu v oblasti logistických ukazatelů bude základním pilířem měření úspěšnosti této mladé 
společnosti. 
 



Tyco Electronics, s.r.o. 
 
 Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o., je součástí nadnárodního koncernu Tyco 
internacional Ltd., který vyrábí, prodává, instaluje a udržuje výrobky a systémy pro široké 
spektrum trhů, zahrnujících zabezpečovací a protipožární ochranné systémy, elektroniku, 
podmořské telekomunikační systémy, zdravotnické prostředky a nástroje, plasty a lepidla a 
systémy řízení kontinuálních procesů. Společnost operuje ve více než sto zemích a 
zaměstnává téměř 260.000 pracovníků po celém světě. 
 Trutnovské “Tyco” vyrábějící komunikační relé, konektory, odpory, speciální výlisky, 
dráty a nově take výlisky pro energetické rozvodné sítě v centru Trutnova a provozu v Poříčí  
s vlastní výrobou prvodílů, nástrojů a výrobních zařízení, je od roku 1999 součástí skupiny 
Tyco Electronics. Společnost zaměstnávala na konci roku 2004 (obchodního roku) přes  
800 pracovníků, což znamenalo nárůst o více než 200 míst během jediného roku. Také  
v příštích měsících dojde k dalšímu rozšiřování nabídky prac. příležitostí. Díky převodům 
výrob z Anglie, Španelska, Rakouska, Německa a Irska úspěšně realizovaným v letech 2003  
a 2004 se podařilo zvýšit meziročně obrat z 900 mil. Kč na 1,4 mld. Obdobný vývoj 
společnosti očekává v roce 2005, kdy by měly tržby přesáhnout 2 mld. Kč. Spektrum 
zvládnutých technologií a profesí je velmi široké a je dobrým základem budoucího vývoje 
firmy. 
 Obdobně je také pestrá historie trutnovské společnosti, která jako právní subject 
existuje již 12 let. Výrobní činnost zahájila po úspěšném završení privatizačního projektu býv. 
st. podniku ZPA Trutnov již v lednu 1993 jako Siemens Elektropřístroje, s.r.o.  
Po restrukturalizaci části mateřská společnost Siemens AG v Německu založila dvě dceřinné 
společnosti, které se po odprodeji v roce 1999 staly základem nových trutnovských firem 
Siemens Nízkonapěťová spínací technika a Infineon Technologies. Sama společnost pak  
po integraci do Tyco internacional změnila svoje jméno na dnešní Tyco Electronics EC 
Trutnov, s.r.o. 
 
 
 



6. Příroda. Zemědělství. 
 
Lednové počasí 
 
 Leden začal mírným večerním mrazem – 1.1. -70C. Sněhu přibývá. 2.1. ráno -100, 
podél cest mantinely vyhrnutého sněhu. V dalších dnech se mráz zvětšuje, -140C, 6.1. už 
230C. 7.1. už jen -100, 8.1. mírné oteplení, polojasno. Po slabých mrazech 9. a 10.1. -60C, 
11.1. teplota kolem 00, prší ráno i večer – sníh v břečku. Až do 15.1., kdy znovu napadlo, celý 
den kolem 00. 17.1. přes den +40C. 19.1. -110, sněhu zase dost. 21.1. -120C, přes den 100, ale 
večer už -190 (22.1.). Další zvýšení mrazu 23.1. -240C, 24.1. -250C, ve 22 hod. -200,  
25.1. -250C. V posledních lednových dnech zmírnění – ranní teploty kolem -60C, přes den 
kolem 00. 
 
Únorové počasí 
 
 V „divné“ zimě (přes den poprchává, sníh břečka, chodníky plné vody). Na únor 
nezvykle teplo, občas déšť, občas déšť, silný vítr. Teploty málo pod nulou. Z 8. na 9.2. hodně 
nachumelilo (10 cm), všude bílo. 10.2. ráno -120, 11.2. -50C. Sněhu přibývá. 12. a 13.2. ráno  
-100C, přes den kolem -40C, 17.2. přes den kolem 00C, chumelí. 20.2. ráno -120, 21.2. -100C, 
přes den ale jen kolem -50C, sněhu přibývá. 25.2. -150C ráno, poslední únorové dny mírné 
zmírnění mrazu (-70C). Klidno, pěkné dny. 
 
Březnové počasí 
 
 Březen pokračuje vcelku mírnou zimou. 1.3. -80C, ráno kolem 00C, hustě chumelí, 
večer drobně prší. 4.3. ranní mráz -80C, 5.3. už -120C, ledový vítr, 6.3. -170C. 7.3. přibylo 
sněhu. Další březnové dny žádné větší mrazy, denní teploty kolem 00C od 11.3. Teplotně 
skoro jarní dny – 15.3. +80C, slunce, 17.3. už 130C a 18.3. +160C. Sníh skoro pryč. Pěkný den 
po nočním dešti, +150C. 20.3. +60C, občas prší, přes den +70C. První den moc jarní nebyl. 
Občas poprchává. Ranní teploty mírně pod 00C, přes den kolem +50C, 28.3. +90, 31.3. už 
120C. 
 
Dubnové počasí 
 
 První dubnové dny mají rána už nezimní, teplota kolem 00C, 3.4. přes den +120C. 
Stejně tak i 4.4. Občasný déšť s bouřkou (19 hod.), malé ochlazení. Od 7. do 11.4. slabé ranní 
mrazíky, ale silný studený vítr. Tak i v následujících dnech. 16. a 17.4. teplota kolem +110C, 
18. a 19.4. a 20.4. ráno teplota kolem +100C. Mělo by víc pršet – výjimkou 19.4., kdy večerní 
i noční déšť. 21. a 22.4. ranní teploty kolem +50C, přes den k +200C. Teplý den byl i 23.4., 
přes den +180C. 24. a 25.4. ochlazení, drobné přepršky, během dne jen kolem +50C,  
vítr – „aprílové dny,“ 28.4. většinou jasno, přes den +160C. Podobně i 29. a 30.4. Celkem 
příjemné dny až na silný ledový vítr. 
 
Květnové počasí 
 
 První květen začal zimní ranní teplotou kolem +70C, silným větrem a večerním 
deštěm. 2.5. po nočním dešti +90C, prší i přes den, +150C. 3. a 4.5. ráno +60C, přes den  
příjemných +160C (skoro letní dny). Tak i 5.5., 6.5. už ochlazení. 7.5. +40C po nočním dešti, 
vítr. Prší i v noci 10. a 11. května, chladný vítr. 13. až 15.5. ranní teploty +50C, denní kolem 



+90C. 19.5. přes den už +160, pěkně i 21.5. Další tři dny deštivé, 23.5. ráno kolem 00, 
dopolední sněhové přeháňky, +10C, chladný vítr. Občasný déšť i 27.5. poslední květnové dny 
oteplení, i když chladný vítr nepřestává. Denní teploty  kolem +150C. 
 
Červnové počasí 
 
 První červen poznamenalo ráno +50C, polojasno, klidno. 2.6. po nočním dešti. 3.6. 
oteplení – ráno kolem +80C, přes den +170C. Postupné oteplování – 5.6. +130C, 8.6. už  
nad +200C. 9.6. silná odpolední bouřka s lijákem. Prší i v dalších dnech. Přes den teploty 
+180C, 15.6. +190C – teplý letní den. 17.6. po nočním lijáku +100C, přes den +200C. První 
letní den 21.6. počasí nic moc. Ráno +60C (po nočním dešti), přes den jen +130C, chladný 
vítr, podobně i další dny. Žádné očekávané trvalejší letní počasí. 28.6. přes den +190C.  
30.6. náznak zlepšení počasí. (Červnové bouřky v Trutnově žádné větší škody nenadělaly – 
spadlá lípa na Jiráskově náměstí, výpadky el. proudu.) 
 
Červencové počasí 
 
 Červenec začal ranní teplotou +100C, sluncem a denním teplem kolem +200C, ale 
k večeru už ochlazení na +140C. 3.7. odpolední déšť s bouřkou, +140C. Až do 8.7. ranní 
teploty kolem +80C – 7.7. za poledne ještě +190C, v dalších dnech ochlazení. 8.7. bouřka, 
prší, jen +150C. Déšť zlobí i 10. a 11.7., denní teplota jen kolem +130C. I když následující 
červencové dny jsou červencové /teplota od +200C až po 260C 27.7., poslední dekáda 
v měsíci už opravdu letní není). Déšť a vítr. 21.7. ještě sice +230C, ale postupné ochlazení 
koncem července s jen 140C. Výjimkou byl horký letní den 30. a 31. července s teplotou  
200 až 220C a plný slunce. 
 
Srpnové počasí 
 
 První srpnové dny většinou pěkně, 20 – 250C, rána ale chladnější +80C. Léto ale ještě 
trvá, 17.8. ráno +100, přes den +250C. Po 20. srpnu ochlazení – studený vítr, občas dešťová 
sprcha. 23.8. ráno jen +20C, většinou jasno. 24.8. ráno +40C, chladný vítr. 25.8. ráno +80, 
oblačno, chladný vítr, +160C, prší i v noci. 26.8. ráno +60C, oblačno, +150C, přeháňky.  
27.8. ranní déšť. Poslední srpnové dny příliš letní nejsou, ranní teploty sice kolem +100C,  
ale denní jen +150C. 
 
Zářijové počasí 
 
 První zářijový den začínal chladně – jen +20C, polojasno, přes den jen +140C. Ranní 
teploty 2. a 3.9. už podzimní, kolem +30C, denní ale ještě s náznaky léta – kolem +200C.  
5.9. pokles teploty k 170C, 8.9. +60C. 9.9. pokles teploty – ráno jen +10C, přes den +100.  
10. září překvapil prvním mrazíkem -10C. 11.9. ráno kolem 00C, polojasno, přes den ale zase 
+180C. 12. a 13.9. silný déšť. 14.9. zase ještě letní den, horko, +200C. 15.9. po nočním dešti, 
+160C. 17.9. slabý ranní mráz, přes den +120C. 18.9. -20C, „šedivák“ na trávě, autech a 
domovních střechách, přes den +150C. 19.9. denní teplota přechodně na +180C. Další dny už 
ale trvalý pokles denních teplot na +10 – 120C. Ranní teploty kolem +80C, občasné přeháňky. 
 
 
 
 



Říjnové počasí 
 
 Od 1. do 6. října ještě (asi už naposled v roce) pěkné slunné dny „babího léta.“ Jasno, 
bezvětří, teploty kolem +160C. 7.10. po nočním dešti poprchává celý den. Pršlavo i 8.10. ráno 
+40C, v poledne +90C. 10. říjen nepříjemně chladný – ráno -10C, mrazivý vítr, přes den jen 
+70C. 11.10. ráno -20C, ledový vítr. Malé oteplení od 13.10. Až do 19.10. ranní teploty 40C, 
déšť, silný chladný vítr, přes den kolem +60C. Mrazem -50C překvapil 20. říjen, přes den ale 
+90C. 21.10. ranní teploty mezi 5-70C, přes den až +140C (24. a 25.10.). 26.10. pěkný, skoro 
letní den. 28.10. ráno +60C, odpoledne +130C. Podobné i poslední dva říjnové dny. 
 
Listopadové počasí 
 
 Prvních sedm listopadových dnů ještě ranní tepoty nad nulou, přes den +80C, občasný 
déšť. 8.11. ráno kolem 00, přes den +40C. 9.11. po nočním dešti prší i přes den, teplota jen 
+30C. Oteplení přichází po 10.11. na +90C 11. a 12. listopadu. 14.11. pokles teploty k nule, 
mrazivý vítr. 15.11. -80C ráno, celý den pod nulou. 17.11. ráno +30C, prší, i v noci i celý den. 
18.11. Ranní déšť se sněhem. 19.11. Sníh padá dopoledne, odpoledne už všude bílo. 20.11. 
noční chumelení pokračuje i ve dne. 21.11. je všude na 15 cm sněhu, denní teplota -50C. 
22.11. ještě mrzne, ale 24.11. déšť, který mění sníh v břečku. 25.11. už silnější mráz  
při vyjasnění -100C. Podobný je i 26.11. Přes den kolem nuly. Od 27.11. přepršky. 30.11.  
jako definitivní rozloučení s letním časem – slunečno, +80C. Sníh mizí. 
 
Prosincové počasí 
 
 Prvního prosince ráno ještě +40C, přes den +60C. 4.12. noční mráz, ale ráno kolem 00. 
5.12. ráno -70C, přes den -30C, večer -20C. Až do 9.12. dny bez mrazu, teplota málo nad 00. 
Sníh skoro žádný. Od 10.12. ochlazení, mrazy kolem -50C. Hrozí při nedostatku sněhu 
poškození ozimů. Až ze 17. na 18.12. silně nachumelilo, sníh vlhký, denní teploty málo  
nad nulou. 20.12. ráno -130C, za poledne kolem 00C, navečer -80C. 21.12. ráno -100C, 
v poledne -70C. 22.12. opět silný mráz – v noci -150C, ráno -120C, večer -50C. 23.12. ráno 
ještě -50C, ale přes den oteplení, sněhu dost, ale mokrý. 24.12. teplota kolem bodu mrazu, 
cesty rozbředlé s ledem. 25.12. přes den +40C. 26.12. teplota málo nad nulou, občas 
poprchává, občas drobně padá sníh. Tak i poslední prosincové dny. Žádné mrazy, sněhu 
poskrovně. 
 
Základní kynologická organizace Trutnov 
 
 Z činnosti Základní kynologické organizace Trutnov v roce 2004: 
 ZKO má 32 členů, další 2 členové v ZO hostují. Za činnost odpovídá sedmičlenný 
výbor, zvolený v dubnu 202. 
 Výcvik zajišťuje šest vyškolených instruktorů výcviku, jeden figurant 1. třídy  
a 2 figuranti 2. třídy. 
 Ve sportovní činnosti patřila k nejdůležitějším účast Břetislava Klominského ml. 
s německým ovčákem Dusty NIOX na kvalifikačních závodech na mistrovství ČR a světa 
podle mezinárodního zkušebního řádu IPO III, kde závodil jako nejmladší účastník. 
 Oblastních závodů se zúčastňovala Era ze Zdenkova dvora (německý ovčák) psovoda 
B. Klominského st. – v kategorii ZVV 1 byla druhá na Poháru Atmos v Ženevě a druhá 
v kategorii IPO III na Poháru města Rychnova nad kněžnou. 
 ZKO organizovala na jaře a na podzim zkoušky z výkonu podle mezinárodního 
zkušebního řádu IPO. Z 15 nastoupených dvojic psovod – pes splnilo úspěšně limit  



11 dvojic. 
 U veřejnosti je velmi oblíben Kurz začátečního výcviku psů. I nadále dobře 
spolupracuje ZKO se psovody Policie České republiky. Předsedou ZKO je Břetislav 
Klominský z Horního Maršova. 
 
Útulek pro psy 
 
 Útulek pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově – Poříčí se velmi osvědčil. V roce 
2004 bylo v útulku přijato 144 opuštěných a zatoulaných psů. Z toho jich bylo 45 předáno 
původním majitelům a 85 náhradním (novým) majitelům. Do roku 2005 přešlo 14 psů,  
pro které se nenašel odbyt. Ze sponzorských darů ve výši 45 000 Kč byl zvětšen venkovní 
výběh tak, aby mohlo být více psů umístěno najednou venku. Šestý ok provozu útulku 
proběhl bez výraznějších problémů. 
 Nabídku psů z útulku nabízí pravidelně měsíčně rubrika v Radničních listech. Všichni 
psi jsou očipováni, očkováni kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veterinárním 
lékařem. Noví majitelé po zaplacení poplatku ve výši 400 Kč dostanou i očkovací průkaz  
a jsou po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku za psa. (Na odboru životního prostředí 
MěÚ má na starosti Jiří Hejna.) 
 
Honitba 
 
Základní údaje p honitbě. 
1. Výměra honitby v ha (k 31.12.): 
Zemědělská půda s honební plochou 20 254, z toho připadá na bažantnici 303. 
Lesní půda s honební plochou 15 639, z toho na bažantnici 37. 
Vodní plocha s honební plochou 114, z toho na bažantnici 10. 
Ostatní pozemky s honební plochou 1 796. 
  Honební plocha celkem 37 803 ha, na bažantnici 350 ha. 
 
2. Obhospodařování honitby: 
Vlastnický vztah k honitbě počet honiteb - ha obora - počet ha bažantnice 
a) vlastní   10  9098 1 5 
b) společenství  22  28713 1 350 
 
Způsob využívání honitby počet honiteb – ha obora – počet ha bažantnice 
a) ve vlastní péči  9  7959 1 5 
b) pronajatá   23  39852 - -  350 
 
3. Stavy psů s loveckou upotřebitelností: 
Druh  počet zkoušky z výkonu pro počet plán. počet skutečný 
ohaři  61 drobná zvěř    37  65 
barváři 3 spárkatá zvěř    50  84 
norníci 80 norování    36  68 
slídiči  21 celkem     123  217 
honiči  10 
ostatní  9 Celkem 184 
 
4. Početní stavy zařízení pro přikrmování 
Druh zařízení  počet  počet jednotek 
Slaniska  422 



Zásypy   41   115 
Krmelce  393   1289 
Napajedla  5   18 
Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě 
právo myslivosti 465. 
 
Klasifikace honitby  NKS zvěře  Výměra honeb. plochy Jakost. třída 
    ks nom  ks min 
jelen evropský   56         48   5221    III. 
muflon    49         28   2472    III. 
srnec evropský  1616     651   43491    III. 
    29         12   895    IV. 
prase divoké   72         40   7378    III. 
zajíc polní   1057  665   14993    III. 
    748      493   11207    IV. 
bažant v bažantnici  105      98    350 
bažant mimo baž.  179      133   2766    III. 
    30   -   250    IV. 
 
Výsledky mysliveckého hospodaření 
Druh zvěře plán lovu odstřel odchyt  odstřel v oborách úhyn JKS k 31.3. 
jelen  29  30        67 
laň  14  23        41 
kolouch 14  19        30 
zvěř jelení sa 57  72        138 
daněk  8   4   1    12 
daněla  7  4 4       11 
danče  7   5   2    8 
zvěř dančí 22   13   5    31 
muflon 10  5        23 
muflonka 10  11        25 
muflonče 8  8        16 
zvěř mufloní 28  24        64 
srnec  413  395      21  759 
srna  400  332      60  723 
srnče  325  291      59  515 
zvěř srnčí sa 1138  1018      140  1997 
kňour  11  2        39 
bachyně 19  13        74 
loučák 60  351      2  71 
sele  109  609      7  228 
zajíc polní 37  16      10  1028 
bažant-kohout 215  169  vypuštěná ml. zvěř 140 31  72 
bažant-slepice 80  53           160 36  72 
zvěř bažan- 
tní sa  295  222            300 67  144 
kachna divoká  573        390 
husy            4 
 
 



Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov  
Druh  početní stav lov druh    početní stav lov 
liška obecná  407 523 liška pomocí norníků   - 38 
jezevec lesní  202 16 kuna lesní a skalní   404 98 
ondatra pižmová 231 4 holub hřivnáč    608 102 
straka obecná  602 94 vrána obecná    139 16 
tchoř tmavý a stepní 80  hrdlička zahradní   173 8 
špaček obecný  826 
 
Výskyt dalších druhů  
Zvěř  početní stav lov druh    početní stav lov 
vydra říční  1  čírka modrá a obecná   2 
holub doupňák 16  jestřáb lesní    70 
káně lesní a rousná 344  komorán velký   150 
koroptev polní 95   krahujec obecný   58 
krkavec velký  145  křepelka polní    71 
moták pochop  7  poštolka obecná   198 
racek chechtavý 89  sluka lesní    272 
sojka obecná  890  volavka popelavá   122 3 
výr velký  48 
 
Lov dalších živočichů – druh, lov 
psík mývalovitý 26  norek americký 3 
toulavý pes  16  toulavá kočka  82 
 
 
ZO Českého svazu včelařů 
 
Z činnosti ZO ČSV Trutnov za rok 2004: 
 Spolu s osmi zákl. organizacemi Dvůr Králové, Dolní Kalná, Hostinné, Bílá 
Třemešná, Svoboda, Vrchlabí, Úpice a Žacléř sdružuje trutnovská organizace včelaře 
z Trutnova, Pilníkova, Vlčic, Starých Buků, Studence, Petříkovic, Chvalče, Radvanic, Jívky, 
Markoušovic a Zlaté Olešnice. V organizaci je 85 včelařů se 727 včelstvy, které byly 
přihlášeny k zazimování 2004/05. 
 Oproti roku 2003 stouply stavy včelstev z 590 na 775 k červenci 2004, kdy se 
provádělo nařízené léčení Gabonovými pásky proti roztoči VD. Z dlouhodobého pohledu 
však stavy včelstev a včelařů stále klesají (v roce 1995 106 včelařů a 961 včelstev, o pět let 
dříve 150 q 1210 včelstev). Důsledkem poklesu včelařů a včelstev je celkový trend ekon. 
situace (včelaření jako zájmová činnost, ne jako hlavní podnikatelský směr). V podmínkách 
českého včelařství přetrvává z ekon. hlediska nevhodná struktura chovatelů včel – pouze 
necelé 1 promile chovatelů by bylo možno podle EU označit za profesionální nebo 
poloprofes. včelaře.  V českém včelařství převažují malovčelaři, kteří zabezpečují  
pro opylovací funkci nezastupitelné plošné rozložení včelstev po celém území ČR. 
 Včelaření neprospívají současné ekon. podmínky – v průběhu roku stoupla cena cukru 
ze 14 až na 28 Kč/kg, výkupní ceny medu klesly ze 70 na 40 Kč/kg. Dovozem medu z Číny  
se domácí výkup skoro zarazil. To povede k dalšímu omezení počtu včelstev se všemi 
negativními důsledky. Na zazimování jednoho včelstva je třeba 10 – 20 kg cukru. Pro mnohé 
včelaře tak mohou již tak nízké stavy včelstev dále klesat. V obchodních řetězcích se objevuje 
míchaný zahraniční med (méně kvalitní – cizorodé látky, zárodky nemoci včel)  s tuzemským 



a je deklarován jako med český. Obranou může být přímý prodej medu od včelaře 
spotřebitelům. 
 Problémem včelaření je i věk včelařů – v ZO Trutnov je 63,5 let (nejmladší včelařka 
Jindrová 30 let, nejstarší včelař Uherka 88 let se 4 včelstvy). V ZO převažují včelaři s větším 
počtem včelstev od 60 do 75 let. Průměrný počet včelstev – jedním včelařem chovaný je 8,65 
včelstev. V září 2004 bylo přihlášeno k zazimování 727 včelstev. Na zazimování jim byla 
poskytnuta dotace MZd na 724 včelstev 104 256 Kč – 144 Kč na jedno včelstvo. 
 Členský příspěvek na rok 2005 je 16 Kč na včelstvo a 150 Kč jako roční příspěvek  
na člena ČSV. Z příspěvku 16 Kč zůstává 15 % (2,40 Kč) na činnosti ZO. 
 Výbor ZO se sešel v roce 2004 sedmkrát – úmrtím pokladníků se dva roky hledal 
nový, než se toho ujal Zdeněk Trobl. Nemocného předsedu Jiřího Novotného, dlouholetého 
obětavého funkcionáře, nahradil Jiří Bouška. Na jeho dosavadní funkci zdravotního referenta 
byl pak zvolen Jiří Hrůza. 
 Ozdravován opatření včelstev se prováděla po celý rok. Zamoření včelstev roztočem 
VD se snížilo. 
 I v roce 2004 se zúčastnila ZO svou expozicí výstavy Svět květin v H. St. Městě – 
pomoc při přípravě a provozu výstavy. V červenci proběhla beseda s velkovčelařem 
Rubáčkem z Maršova u Úpice (chová 120 včelstev). 
 Přesné záznamy o počasí a přínosu sladiny vedl jednatel ZO Ing. Zdeněk Horský. 
Denní přírůstek uspokojoval. Podmínkou vynikajících výsledků byla silná vyzimovaná 
včelstva a dostatek prostoru pro rozšiřující se plodová tělesa a možnost ukládání sladiny. 
 Statistický výkaz o včelařích ZO v roce 2004: 84 včelařů se 727 včelstvy – jeden 
včelař bez včel. Ve skupině 1-5 včelstev na včelaře je 27 včelařů s 96 včelstvy, ve skupině  
6-10 včelstev 41 včelařů s 204 vč., ve skupině 31-100 je 1 včelař s 38 včelstvy. 
 Vytěženo bylo 7 476 kg medu (10,28 kg na včelstvo) a 339 kg vosku (0,46 kg  
na včelstvo). Odchováno bylo 171 matek. 
 Odznakem Vzorný včelař byl oceněn Jiří Hrůza, Josef Novák, Bohumír Kropáček  
a Rudolf  Posdina. Na včelařské vyznamenání 2. stupně za celoživotní práci o rozvoj 
včelařství (30 let ve funkci předsedy ZO, 25 let ve funkci předsedy OV ČSV v Trutnově) byl 
navržen přítel Jiří Novotný starší. Bude předáno po sjezdu ČSV. Podklady pro kronikáře 
vzorně zpracoval Ing. Zdeněk Horský. 
 
Lesy a parky, s.r.o. 
 
 Firma Lesy a parky Trutnov, s.r.o. spravovala v roce 2004 následující majetek města: 
1) Lesní půdní fond o výměře 2 065 ha a budovy sloužící lesnímu provozu  2) Městský park  
3) Městské hřbitovy 
 Počty pracovníků: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 30, 
průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 29, z toho manuálně pracujících 18. 
 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 18 523 tis. Kč, z toho vlastní tržby za dřevo  
a služby 17 016 tis. Kč. Celkové náklady 18 502 tis. Kč. Z toho spotřeba materiálu 1 509 tis. 
Kč, spotřeba energií 284 tis. Kč, služby bez oprav 5 690 tis. Kč – z toho nájem městu Trutnov 
2 726 tis. Kč, opravy a údržba 529 tis. Kč, mzdy včetně OON 5 073 tis. Kč, zdravotní  
a sociální pojištění 1 724 tis. Kč, odpisy 314 tis., ostatní náklady 653 tis. Kč.  Hospodářský 
výsledek + 21 tis. Kč. 



 
1) Lesní hospodářství. 

LPF (lesní půdní fond) se nachází na 19 katastrálních územích. Z obhospodařovaných  
2065 ha tvoří 139 ha lesních porostů lesopark, který navazuje na městský park. 
 Pěstování lesa 
Zalesňování – plocha 19,46 ha (z toho 3,39 ha přirozená obnova), 72 tis. sazenic, z toho více 
než 70 % melioračních a zpevňujících dřevin. Prořezávky – plocha 14,08 ha. Probírky  
do věku 40 let – 14,51 ha. Péče o lesní kultury – více než 153 ha. Chemická ochrana kultur 
proti klikorohu více než 2,5 ha. 
 Těžební práce 
Těžba dřeva celkem 12.229 m3 jehličnaté, 993 m3 listnaté. Z toho nahodilá 1 138 m3. 
 Ochrana lesa 
Podzimní kontrola výskytu ploskohřbetky na lesním úseku Hajnice metodou půdních sond 
formou praktického vyučování SLŠ Trutnov a diplomové práce studentky MZLU Brno. 
Kontrola kůrovců pomocí feromonových lapačů (46 ks) a lapáků (16,60 m3) vhodně 
rozmístěných na škůdcových atraktivních místech. Kontrola stavu pilatky: po loňském zásahu 
došlo k výraznému poklesu stavů. Odstraněno bylo několik divokých skládek v lesích nebo  
na jejich okrajích. 
 Dodávky dřeva 
Byly realizovány převážně na odvozním místě. Dodáno celkem 11.961 m3, z toho 
jehličnatého 11.076 m3 a listnatého 885 m3 v celkové hodnotě více než 12,6 mil. Kč bez DPH. 
Vlastní spotřeba pro potřebu organizace (oplocenky, opravy cest, rekreačně estetické prvky 
apod.) celkem 344 m3. Bylo dosaženo průměrného zpeněžnění 991 Kč/m3. 
 Opravy a údržba lesních cest 
Oprava lesních cest na LÚ 1 214 tis. Kč. Oprava lesní cesty „Nad Lhotou“ 153 tis. Kč. 
 Příspěvky 
Ze státního rozpočtu (Mze) celkem 934 tis. Kč. Pěstební činnost 773 tis. Kč. Těžební činnost 
161 tis. Kč. 
 Rekreační funkce v lesoparku 
Proběhla pravidelná údržba zařízení pro návštěvníky lesoparku – opravy a nátěry laviček, 
altánů, zábradlí apod. Pravidelně jsou sekány, případně mulčovány cesty, pěšiny a loučky a 
vyváženy odpadové koše. Po dohodě se sportovními oddíly je průběžně upravována travnatá 
plocha na „Parafráze“ mulčováním. Ve spolupráci s městem provádíme na naučné stezce 
k bitvě roku 1866 běžnou údržbu – neustále se zlepšuje zázemí pro návštěvníky a síť 
chodníků a pěšin. 
 Myslivost 
V roce 2004 bylo v režijní honitbě „Království“ uloveno 48 ks srnčí zvěře (20 srnců, 13 srn  
a 15 srnčat), 14 ks zvěře černé (1 kňour, 1 bachyně, 4 loučáci a 8 selat), 2 kachny, 12 lišek,  
1 kuna, 3 straky a 3 toulavé kočky. Proběhl hon na drobnou zvěř, údržba mysliveckých 
zařízení (posedů, kazatelen, krmelců, vnadišť), políčka pro zvěř a lovecké chaty. 
 
 2) Městský park 
Prováděna běžná údržba travnatých ploch  a zařízení pro návštěvníky, oprava stávajících 
odpadkových košů, brigáda SLŠ a VOŠL Trutnov na hrabání a úklid listí, oprava odvodnění 
na pěšinách v parku, výroba a oprava zábradlí, chemické ošetření proti škůdci na jírovci – 
klíněnce. Z větších akcí proběhla rekonstrukce hlavního schodiště u fontány, vyklízení  
a úprava podzemních prostor pod parkem (tyto akce byly hrazeny městem), Práce byly 
provedeny pomocí osob odsouzených k obecně prospěšným pracím v rozsahu 710 hodin. 
 
  



3) Městské hřbitovy 
Prováděna běžná údržba, odpracováno 1458 hodin uvedenými odsouzenými osobami. Větší 
akce byly hrazeny městem – začala rekonstrukce rozvodu vody a elektřiny, pokračovala 
oprava hrobek továrníků Porak a Faltis, chemické ošetření jírovců, údržba neudržovaných 
(neplacených) hrobových míst – terénní práce a oprava spadlých náhrobků, oprava střechy  
a nátěru márnice v Bohuslavicích. 
 V roce 2004 byly provedeny rozptyly 81 a vsypy 16 uren (29.5. 31 uren, 26.6. 25, 
11.9. 18, 9.10. 16, mimo termíny 7 uren). 
 Na pohřebišti Trutnov uloženo ostatků do země v 22 případech, v jednom do hrobky, 
na pohřebišti HSM 2 uložení, na pohřebišti Voletiny 1. Celkem 26. 
 
Zemědělství 
 
 Rok 2004 byl významným rokem pro české zemědělství – v květnu jsme se stali 
součástí EU. Kromě štědřejších dotačních titulů a zlepšení situace na trhu s mlékem a masem 
se naplno projevila administrativní náročnost zemědělského podnikání, mnohdy až příliš 
přísná legislativa, rozpad trhu s ovocem a zeleninou. 
 Před květnovým vstupem se konala řada informačních akcí pro zemědělce – Okresní 
agrární komora uspořádala tři předvstupní semináře (dotace, rozvoj venkova, investice). 
 Dne 4.6. přijal místopředseda OAK pan Burkoň ve své firmě ministra zemědělství  
Ing. Palase za účasti členů představenstva s řadou slibů, které zůstaly na papíře. 
 V roce 2004 zvítězila Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje v tendru  
na zpracování „Koncepce zemědělské politiky KH kraje“ pro krajský úřad. V údajích se 
projevila odlišnost zemědělství trutnovského okresu. Ukázalo se, jak nízká je vlivem 
přírodních podmínek produktivita zemědělské půdy a zemědělství vůbec. Díky extenzifikaci 
výroby vzrostla závislost na dotacích. Projevila se také absence zpracovatelského průmyslu 
v okrese (po vstupu do EU zůstala jen troje jatka, mlékárna zanikla už dříve). Ukázala se také 
nutnost najít využití pro přebývající biomasu v podobě travních porostů, které vlivem nízkého 
zatížení hospodářskými zvířaty není komu zkrmovat. Po jednání s EPO se ukázalo, že není 
schopna díky své technologii spalovat biomasu v podobě sena nebo slámy. Bylo by nutné tuto 
hmotu zgranulovat, což rapidně zvyšuje výrobní náklady. 
 
 Rok 2004 byl klimaticky velmi příznivý. Dlouhé, chladné a vlhké jaro a počátek léta 
zkomplikovaly sklizně travních porostů. Vlivem velmi častých přeháněk bylo do konce 
července téměř nemožné usušit seno a vlhkost půdy zkomplikovala v některých lokalitách 
samotnou seč i výrobu senáže. Obilovinám však takový průběh počasí velmi vyhovoval  
a sklizeň roku 2004 byla skutečně rekordní. 
 Žně v okrese Trutnov: 
Plodina Výnosy v t/ha k 20.9.  Prům. výnosy  2004/průměr v % 
      1997-2003 
Pšenice ozimá  5,6    4,3   130 
Pšenice jarní  3,9    3,1   126 
Ječmen jarní  4,5    3,0   150 
Ječmen ozimý  5,2    3,8   137 
Žito   4,3    3,4   126 
Oves   5,5    3,2   172 
Triticale  4,8    3,5   137 
Řepka   4,1    2,1   195 
Obiloviny průměr t/ha 5,0. 



 Vliv vysoké úrody nebyl nepříznivý. Díky malé skladovací kapacitě podniků a 
soukromých zemědělců se velká část obilí prodala rovnou „od kombajnu.“ To byl dobrý 
taktický manévr. Došlo k poklesu výkupních cen až na 2.700 Kč/t potravinářské pšenice. 
Bohatá úroda se tak neprojevila na výši zisku. Nadprodukce obilovin se neodrazila v cenách 
krmných směsí – zůstaly v podstatě na úrovní roku 2003. 
 Ceny  produkce zůstávají bolavým místem zemědělců. Nakonec s ale podařilo pohnout 
s cenami jatečních prasat na 33 Kč/kg v živém, což představuje překročení hranice výrobních 
nákladů. V cenách mléka s projevil vliv prodeje do Německa – cena mléka se vyšplhala  
na 8,15 Kč/l. Několik zemědělců využito výhodných nabídek německého odběratele. 
 Rok 2004 byl poznamenán také prvním výskytem BSE v okrese. Postižena byla a.s. 
Kalenská zemědělská – přišla o 240 krav. Tuto ránu však přežila. 
 Letos se poprvé konaly KH krajské Dožínky. OAK Trutnov se podílela na jejich 
přípravě. Součástí dožínkových oslav bylo i  ocenění nejlepších zemědělců kraje. 
 
ČSOP 
 
 Z činnosti ČSOP na SLŠ Trutnov v roce 2004: 
Manuální činnost pro ochranu přírody, zejména zalesňování erodovaných ploch, těžebních 
holin, rekonstrukce nevhodné dřevinné skladby. Zejména na školním polesí a na lesním 
majetku Kristiny Colloredo-M v Opočně. 
 Celkem v roce 980 hodin. 
 Účast na svazových programech (ochrana mravenišť) 108 h. 
 Pomoc města (úprava parku, akce odstranění odpadů – Clean up), 
 úprava břehových náletů Úpy 112 hodin. 
 Dokončení naučné stezky 8,2 km a tisk průvodce (500 ks). 
Pro členy  ČSOP a studenty SLŠ organizovány naučné exkurze do regionálního parku Corse 
(Korsika) – Ing. Kotas a předseda Dr. Ing. Eugen Král, CSc. Dále přednášky o ekologickém 
vzdělávání na Fachhofschule Rottenburg – 50 let školy (Král). Účast a organizace 
vzdělávacího grantu v lesích Francouzské Guiany (Král). Spolupráce s organizací Horské lesy 
v Toulouse (Francie). Školení mladé ekolog. generace – průvodcovská činnost v parku 42 h. 
Poradenská činnost. Spolupráce s KRNAP a Českosaské Švýcarsko (nár. parky).  
 
Český rybářský svaz MO 
 
 Výroční členské schůze zástupců místních skupin ČRS MO Trutnov proběhla 2.4. 
v klubové restauraci TJ Jiskra HSM. 
 Hlavním zájmem v období od minulé VČS bylo dokončení investiční akce – 
odbahnění rybníka u Severky – Dolce 3. Celkové investiční náklady přesáhly 6 mil. Kč 30.4. 
byl rybník zkolaudován bez závad a splněny podmínky pro napuštění vodou od 5.5.2005. 
V květnu se do rybníka vrátila všechna ryba, která byla odlovena před vypuštěním. Zarybnění 
se podařilo zvýšit o 25 q kapra o velikosti od 45 cm. Dnem 1.7.04 byl rybník uvolněn opět  
pro společný rybolov. 
 Na líhni MO byl opraven jen na Petřkovickém potoce – hladina vody zvýšena  
o 15 cm, vyhloubena studna do hloubky 30 m, přivedena voda do areálu samotné líhně, 
provedena instalace nádrží na vodu, umístěno tu 20 nových aparátů. 
 MS splnily většinu úkolů – MS č. 7 ale zajistila zabudování závory k zabránění vjezdu 
na hráz rybníka. Negativem byly výlovy potoků – někdy brigádníků nadbytek, jindy 
nedostatek. Odpracováno 2 252 hodin, ale v minulosti bylo za 900 hodin sloveno víc. Některé 
el. agregáty se při slovu porouchaly. Zakoupen byl bateriový agregát nové generace, aby 
výlovy mohly pokračovat. 



 Při plnění brigád byly nedostatky v evidenci a v kvalitě prací. 
Přehled kontrolní činnosti RS za rok 2004: 
 Při pochůzkách zaměřených na čistotu a průtok vod byly zjištěny jen menší nedostatky 
(plasty, únik odpadních vod). Úhyn ryb nebyl zjištěn. V létě byl zaznamenán nižší stav vody 
na všech tocích. Boberský potok vyschnul zcela, Černý částečně. Pochůzky provádělo  
8 členů. 
 Kontrolní činnost Rybářské stráže (18 členů) vykázala skoro stovku kontrolních dnů, 
počet kontrol trojnásobný. 
 
 Mládeže ve věku 8-15 let bylo v roce 2004 organizováno 182. Pro rok 2005 je úbytek 
dětí asi o 50, a to zejména pokročilých. Důvodem poplatky? DDM v Trutnově zvedl zápisné 
do kroužku na 500 Kč. 
 Pod DDM pracuje jeden kroužek začátečníků a dva pokročilých, při ZŠ Mládežnická 
v HSM dva kroužky a při MS Pilníkov. Kroužek mládeže vedený panem Moravcem 
pravidelně spolu s DDM zabezpečuje olympiádu mládeže – v roce 2004 v Dolcích na rybníku 
č. 2. Spolupráce mezi kroužky je malá. V budoucnu dojde k reorganizačním opatřením  
pro zlepšení práce s mládeží. 
 Do brigád se některé kroužky dobře zapojily – pálení dřeva, úklid staveniště, 
vysazování plůdků na chovném rybníce ve Chvalči. 
 
 Z činnosti skupiny mládeže Trutnov město ve spolupráci s DDM: 
Výuka mladých rybářů teoreticky i prakticky, praktický rybolov pro všechny začátečníky + 
házení rt 26.4. v Pekle, soutěž v Chlumci nad Cidlinou (velmi dobré umístění trutnovských 
závodníků), Rybářská olympiáda v Dolcích 2.5. (vítězné dívky), vysazení plůdků pstruha 
v chovném potoce Chvalič, příprava materiálu na výstavku činností všech kroužků, rybářský 
dětský tábor na Rozkoši, Den otevřených dveří na hřišti ZŠ R. Frimla. 
 
 Návrh plánu pro rok 2005 počítá: 
Všechny MS řádně zajišťovat běžnou údržbu svěřených úseků (sekání trávy, ledu, krmení). 
MS č. 1 – oprava přepadu na rybníku Dolce 3, zajištění podzimního výlovu rybníka Dolce 0. 
MS č. 3 – zabezpečení Petřkovického jezu proti vymývání břehu vodou. MS č. 4 Pilníkov – 
řádná údržba rybníku Nebe. MS č. 6 – vysazování plůdků. MS č. 7 – oprava sportovního 
rybníku „Svazarmák“, zabudování závory na rybníku č. 2, jeho výlov. HO – řádné 
zabezpečení  filtrace vody na líhni a ukončení incest. prací  na líhni. Dále uspořádání 
rybářských závodů pro veřejnost na rybníku Dolce 21.5. a pomoc odboru mládeže na konání 
olympiády mládeže 22.5. 
 
 Místní organizace Trutnov: Dolce 100 členů, Poříčí 160, Pilníkov 118, Žacléř 63, 
Slovovací 81, Peklo 104, Komín 104. Organizováno je 149 dětí ve věku 6-16 let a 20 mládeže 
16-18 let. Celkem v organizaci 318 členů s brig. omezením, dále 115 tzv. plátců brigád. 
Příjmy MO činily 7 183 758 Kč, výdaje 7 281 348 Kč. 
 
 Výhled a strategie dalšího postupu: 
 Ve spolupráci s PF pokračoval v jednání o odprodeji části pozemků potřebných  
pro činnost MO v Dolcích a Pekle (Ukrajina, pod Severkou a pod hrází rybník 2 – Peklo, 
rybník „Svazarmák). 
 Intenzivně usilovat o vlastnictví dalších  vlastních  vodních nádrží, popř. o jejich 
dlouhodobé pronájmy. 
 Zahájení jednání o pronájmu vodní plochy v lomu „Libeč“ a jeho zařazení jako 
podrevíru Líčná. 



 Vzhledem k tomu, že příští rok je rokem volebním, bude nutné, aby všichni 
funkcionáři, a to jak MO, tak především v MS věnovali tomuto pozornost a již teď 
připravovali za mnohé náhradu. Je nutné doplnění členů DK, nutná příprava náhradníka  
na funkci nového jednatele MO a dalších. 
 
 Sumář úlovků za rok 2004: Počet docházek 17 217. Sumář za povolenky: roční, 
měsíční, 14 denní, 7 denní, 2 denní a 1 denní, dospělí, dorost, děti, členské, hostovské, ostatní, 
územní, celosvazové, celorepublikové, místní, pstruhové, mimopstruhové, beze slevy, 
důchodci, TP, ZTP, vojáci, zdarma. 
 
Druh   ks   kg   kg/ks 
Kapr   6075   11872,9  1,95 
Lín   96   39,4   0,41 
Cejn   867   373,9   0,43 
Tloušť   36   21,8   0,60 
Okoun   947   152,9   0,16 
Parma   2   3,0   1,48 
Ostroretka  1   1,0   1,00 
Štika   135   259,6   1,92 
Candát/štika  407/135  791,5  259,6  1,94  1,92 
Sumec   25   180,6   7,22 
Pstruh obecný  2453   663,3   0,27 
Lipan   268   82,5   0,31 
Bolen   7   24,2   3,46 
Karas   27   19,0   0,70 
Úhoř   49   25,9   0,60 
Pstruh duhový  389   11,1   0,29 
Siven   209   53,6   0,26 
Amur   19   71,7   3,77 
Ostatní   290   86,9   0,30 
Celkem 12 302 ks o váze 14 838,1 kg, průměrná váha 1 ks 1,21 kg. 
 
Na výroční členské schůzi ČZS – místní organizace Trutnov přítomno 79 členů. 
 
Český zahrádkářský svaz ZO HSM 
 
 Základní organizace ČZS Trutnov 2 – Horní Staré Město (nejaktivnější ve městě). 
Počet členů 310, výměra zahrádek 11,6 ha. Celkem 16 zahrádkářských osad, největší je osada 
Peklo. 
 Organizace pořádá každoročně výstavu „Svět květin.“ Výstava probíhá vždy poslední 
víkend v srpnu (v uplynulém roce 20.-22.8.). Příští rok bude výstava ve dnech 19.-21.8. 
 V roce 2004 navštívilo výstavu 10 400 návštěvníků. Ti si mohli prohlédnout expozice 
mečíků (300 exponátů), jiřin (90 exponátů), růží (50 exponátů), bonsají (33 exponátů), fuchsií 
(31 exponátů). Na výstavě se podílejí další zájmové organizace – chovatelé ptactva, citrusáři, 
kaktusáři, včelaři a rybáři. 
 Součástí výstavy je také bohatý stánkový prodej, zaměřený především na zahrádkářské 
potřeby a rostliny všeho druhu (70 prodejců) v prostorách školní budovy a kolem ní, dále 
objekt bývalého kulturního zařízení. 



 Aranžování výstavy zajišťovala paní Miloslava Bendová a pan Václav Hercík. 
Výstava byla poprvé obohacena o přednášky a poradnu léčitele Pavla Váni. MO ČZS vede 
Ing. Miloslav Kotaz, vyučující SLŠ. 
 Další zahrádkářské osady jsou TR-Družba, Kryblice, Poříčí, Starý Rokytník, TR-
Vnitřní město, Organizace ČZS na okrese: Mají na 3000 členů, v zahrádkářských osadách 
přes 2000. Využívaná půda na 2350 ha, v zahrádk. osadách na 100 ha. 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7. Služby. 
 
České dráhy – Uzlová železniční stanice Trutnov 
 
 České dráhy, a.s., Uzlová železniční stanice Trutnov, hospodaření v roce 2004: 
Byla vytvořena 1. dubna 2004 a byly do ní začleněny tyto stanice a zastávky: Vlčice, 
Pilníkov, Chotěvice, Hostinné, Prosečné, Klášterská Lhota, Kunčice n.L., Podhůří, Vrchlabí, 
Horní Branná, Martinice v K., Jilemnice, Hrabařov, Víchová n.J., Horní Sytová, Poniklá, 
Poniklá zastávka, Jablonec n.J.-Hradsko, Jablonec n.J. a Rokytnice n.J. 
 V celé Uzlové železniční stanici Trutnov je l 1.1.2005 zaměstnáno 395 pracovníků, 
z toho 176 žen. 
 Údaje o výkonu železničních stanice Trutnov hlavní nádraží, Trutnov střed a Trutnov 
Poříčí: 

Počet prodaných jízdenek (jízdenky z prodejních automatů, útržkové ve vlaku, AVOS 
vnitrostátní a mezinárodní, psané jízdenky, přepravní rejstříky, traťové jízdenky)  
293 354 kusů. Prodané místenky 151. Prodané lehátkové a lůžkové lístky 59 kusů. 
 Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 12 867 371 Kč. Tržby z přepravy cestujících 
mezinárodní 761 843 Kč. 
 Nakládka a vykládka vozových zásilek: Naloženo a vyloženo 10 428 vozů 481 234 
tun. 
 Přepravně obstaratelská činnost: Počet provedených výkonů 2 178. Tržby  
1 751 792 Kč. (Ovlivněno vstupem do Evropské unie.) 
 Reklamační činnost – počet zápisů 44. Úschovna zavazadel – vydané úschovní lístky 
2 439. Tržby z úschovny zavazadel 29 796 Kč. 
 Osobní přeprava – výchozí vlaky 21 104 vlaků, končící vlaky 21 305 vlaků. 
 Nákladní doprava – výchozí vlaky 2 351, končící vlaky 2 471. 
 
 V Trutnově hl. n. bylo v roce 2004 vybudováno další zvýšené nástupiště k lepšímu 
nástupu a výstupu cestujících do vlakových souprav. 
 V jízdním řádu, který začal platit od 12.12.2004 došlo opět k výrazným změnám. 
 Dálková doprava – došlo k dalšímu vylepšení rychlého spojení krajských, bývalých 
okresních a dalších větších měst a zlepšení spojení s centrem státu. Kromě expresního vlaku 
„Krakonoš“ byl zaveden nový rychlík R 961 Praha hl. n. odjezd 6.10 h. – Trutnov hl. n. 
příjezd 9.28 h. Zpět je veden jako R 960 v trati Trutnov hl. n. odjezd 12.33 h. – Hradec 
Králové – Praha hl.n. – Plzeň – Cheb příjezd 19.42 h. 
 Dalším novým spojením je rychlík R 981 v trati Trutnov hl. n. odjezd 5.18 h. – Hradec 
Králové – Pardubice – Havlíčkův Brod – Jihlava příjezd 9.21 h. 
 
 Na základě objednávky organizátor dopravní obslužnosti OREDO (zástupci HK kraje) 
byla realizována druhá fáze zrychlení dopravy na trati Jaroměř – Trutnov zvýšeným počtem 
spěšných vlaků, kteří zčásti nahrazují pomalé a pro zákazníky nepříliš atraktivní osobní vlaky, 
s cílem vytvoření rychlé dopravy v rámci kraje. 
 Všechny spěšné vlaky jsou vedeny v trati Trutnov hl. n. – Hradec Králové a zpět  
bez přestupu (ve 14.40 h. přímé spojení spěšným vlakem do Náchoda), osobní vlaky jsou 
vedeny do Jaroměře. V čase od 5.40 h. do 18.40 h. byla vytvořena přibližná taktová doprava 
jedné hodiny. První vlak z Trutnova hl. n. směr Jaroměř odjíždí ve 4.15 h. a poslední  
ve 22.21 h. 
 Na trati Trutnov – Chlumec n. C. byl rozšířen a rovnoměrněji rozložen počet osobních 
vlaků v době od 4.17 h. do 22.20 h. 
 



Živnosti 
 
 Jaká situace byla v roce 2004 v oblasti trutnovského živnostenského podnikání? 
Obecní živnostenský úřad evidoval na počátku roku 2005 následující počet podnikatelů, 
provozoven a živností v Trutnově. 
 Podnikatelé – fyzické osoby v jednotlivých částech města a v přilehlých integrovaných 
obcí 5 378, právnické osoby 693 – celkem 6 040. 
 Provozovny – fyzické osoby 1 692, právnické osoby 696 – celkem 2 388. 
  
 Živnosti – koncesované 325, vázané 958, řemeslné 2 299. Provozovny – volné 7 714 – 
celkem 11 296. 
 Počet podnikatelů, jejichž všechny platné živnosti jsou pozastaveny/přerušeny k datu 
3.3.2005: Fyzické osoby – ženy 82 do 30 let, 155 do 40 let, 119 do 50 let, 93 do 60 let,  
15 nad 60 let – celkem 464. Muži 147 do 30 let, 198 do 40, 143 do 50, 143 do 60,  
43 nad 60 let. Právnické osoby 29. 
 
 Správní obvod Trutnova, obce s rozšířenou působností, zahrnuje Batňovice, 
Bernartice, Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice,  Horní Maršov, Horní Olešnice,  
Chotěvice, Chvaleč,  Janské Lázně, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé 
Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec p. Sn., Pilníkov, Radvanice,  Rtyně v Podkr., 
Staré Buky, Suchovršice, Svoboda n.Ú., Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá 
Olešnice, Žacléř. 
 Počet zrušených živnostenských oprávnění od 1.1.2004 do 31.12.2004 v tomto celém 
obvodě: 
 Fyzické osoby 537, právnické 49 – celkem 586. 
 Počet přerušených živnostenských oprávnění od 1.1.2004 do 31.12.2004: Fyzické 
osoby 2 278, Právnické 89 – celkem 2 367. 
 Počet obnovených (pokračování v provozování živnosti/živnostenských oprávnění  
od 1.1.2004 do 31.12.2004: Fyzické osoby 288, právnické 3 – celkem 291. 
 
 Počet některých živností v obci Trutnov: Automatizované zpracování dat 24. Činnost 
podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 118. Činnosti účetních 
poradců, vedení účetnictví 174. Dokončovací stavební práce 119. Hostinská činnost 572. 
Kadeřnictví 43. Kosmetické služby 63. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
250. Lesnictví a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 27. Lesnictví, těžba dřeva a 
poskytování služeb v myslivosti 37. Malířské a natěračské práce 24. Maloobchod motorovými 
vozidly a jejich příslušenstvím 61. Maloobchod použitým zbožím. Maloobchod provozovaný 
mimo řádné provozovny 143. maloobchod tabákovými výrobky 79. Montáž a opravy 
vyhrazených el. Zařízení 45. Montáž suchých staveb 59. Nákup a prodej zboží – obchodní 
činnost 596, v rámci živnosti volné 419, vč. Zahraniční 170. Návrhářské, designérské a 
aranžerské činnosti 15. Oceňování majetku pro věci nemovité 12. Opravy karosérií 40. 
Opravy silničních vozidel 133. Pedikura, manikura 23. Podniky zajišťující ostrahu majetku  
a osob 24. Pokrývačství 45. Pořádání kult. Produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících 
zábavě 51. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 21. Poskytování software  
a poradenství v oblasti hardware a software 56. Poskytování technických služeb 39. 
Poskytování tělovýchovných služeb 37. Projektová činnost ve výstavbě 51. Pronájem  
a půjčování věcí movitých 18. Provádění prací ve výškách horolezeckou technikou v rámci 
živnosti volné 13. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 56. Překladatelská  
a tlumočnická činnost 47. Přípravné práce pro stavby 95. Realitní činnost 93. Reklamační 
činnost a marketing 71. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizační 



hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 136. Specializovaný maloobchod 593. 
Správa a údržba nemovitostí 81. Taxislužba 31. Tesařství 63. Truhlářství 164. Ubytovací 
služby 89. Velkoobchod 224. Vodoinstalatérství 67. Výroba, instalace a opravy el. strojů  
a přístrojů 57. Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 38. Výroba 
rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 87. Výuka jazyků 33. Zámečnictví 246. 
Zednictví 281. Zprostředkování obchodu 276. Zprostředkování služeb 246. 
Zprostředkovatelská činnost 315. 
 
Centrum ochrany spotřebitele 
 
 Z činnosti Centra ochrany spotřebitele: V roce 2004 se uskutečnily tři přednášky, 
týkající se problematiky spotřebitele. Řešeno bylo 190 reklamací – nejvíce reklamací se 
týkalo spotřebního zboží (81), reklamování obuvi (51). Ve 32 případech byly poskytnuty 
telefonické nebo osobní porady ohledně výrobků. Ve dnech 9.-11.11. se zúčastnilo Centrum 
semináře pro regionální poradce v Třebíči, který zde každoročně pořádá „Centrum 
spotřebitelsko-podnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele Třebíč.“ 
 
Viamont, a.s. 
 
 Mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpu přepravuje soukromá železniční společnost 
Viamont měsíčně na 24 000 cestujících. Její vedení jedná o rozšíření dopravy kolem celého 
města – využití kolejiště k Bohuslavicím. 
 Denně vypravuje Viamont 22 vlakových spojů – dva vlaky zkušebně zajížděly až  
na nádraží Trutnov střed a zastávku Trutnov (zatím nevelký zájem). Doprava do Svobody je 
na objednávku krajského úřadu a je dotovaná. Ředitelem divize Regionální dráhy je František 
Kozel. 
 Společnost má pro současnou trať pronajaté dva motorové a dva přívěsné vozy. 
Provedla na nich už jistá vylepšení – nové látkové potahy sedadel, protiskluzová podlahová 
krytina). 
 Viamont má pronajatou trať od roku 1997. Koordinaci přepravy zajišťuje výpravčí 
z trutnovského hlavního nádraží. Klasický způsob řízení tu není. „Nemáme výhybkáře, 
výpravčí ani dozorčí. To byl jeden z prvních kroků, kterým jsme trať optimalizovali, aby 
nebyla doprava tolik ztrátová,“ dodává ředitel Viamontu. 
 Veškerou dopravu zajišťuje celkem jen 90 lidí. Vedoucí mj. kontroluje technický stav 
tratě, u dopravy se střídá 6 strojvedoucích a 1 vlakvedoucí. Tržby z jízdenek pokrývají asi 
třetinu přímých nákladů na přepravu. Zbytek je hrazený z dotace KH kraje. 
 
Tržnice – ceny 
 
 Změna ceníku TST s.r.o. – ceny tržnice z důvodu zvýšení sazby DPH (22 %).  
Tržnice – město (ceny včetně DPH):  
Za 1 prodejní místo (do 4 m2) –  dosud  nově 
Potraviny, ovoce, zelenina  100 Kč  120 Kč 
Občerstvení    160  200 
Ost. zboží tuzemské výroby  300  350 
Ost. zboží s podílem zahraničí 300  350 
Erotické časopisy   350  400 
Příplatek za propůjčení stolu  50  60 
Příplatek za propůjčení boxu  100  120 
 



Tržnice – Dolní Promenáda a Horní Staré Město 
Za 1 prodejní místo (do 4 m2) - Stávající cena  návrh nové ceny 
Potraviny, ovoce, zelenina  50 Kč   60 Kč 
Občerstvení    80   100 
Ost. zboží tuz. výroby  100   120 
Ost. zboží s podílem zahraničí 150   180 
Erotické časopisy   175   200 
Příplatek za propůjčení stolu  25   30 
Příplatek za propůjčení boxu  50   60 
 
 Obecně závaznou vyhlášku 5/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 18/2003, o místním poplatku za užívání veř. prostranství s platností od 1.1.2005 
(ZM 18.10.2004). 
 
Osnado, s.r.o. 
 
 Firma Osnado, s.r.o. měla v roce 2004 267 zaměstnanců, z toho 146 řidičů autobusů, 
36 řidičů nákladních automobilů, 34 opravářů a 52 ostatních zaměstnanců. Celkem bylo ujeto 
6 491 km a přepraveno 8 191 000 osob. V MHD (Trutnov a Dvůr Králové n.L.) bylo najeto 
326 000 km, v příměstské dopravě 3 240 000 km, v nepravidelné dopravě 580 000 km  
a v mezinárodní dopravě 177 000 km. 
 V provozu bylo celkem 113 autobusů, z toho 5 kloubových. Osnado provozovalo 
celkem 75 linek: 1 mezinárodní – Trutnov – Žiar nad Hronom, 10 dálkových – Praha, 
Liberec, Brno, Český Krumlov, Ostrava, 12 městských a 52 příměstských. Spojů celkem 
1 150. 
 Nových autobusů bylo pořízeno 14 (1 městský MHD Trutnov, 11 vnitrostátních, 1 na 
mezinár. linku). 
 
 Smlouvu o provozování MHD projednala a schválila RM pro rok 2004 1.3.2004.  
Za Osnado ji podepsal ředitel Ing. Martin Bělovský, za Trutnov starosta Mgr. Ivan Adamec. 
 Dopravu se zavazuje zajišťovat provoz městské hromadné dopravy v Trutnově 
v rozsahu platných jízdních řádů podle tarifních podmínek schválených RM 20.11.2003. 
 Město se zavazuje hradit dopravci ztrátu vzniklou provozováním MHD v roce 2004 
v částce 2 683 000 Kč. Platby budou prováděny měsíčně. Dopravce bude seznamovat město 
s celkovými náklady provozování MHD na základě požadavků města Trutnova s ujetými 
kilometry a tržbami. 
 Zastaralé papírové jízdenky chce Osnado nahradit čipovými kartami v první polovině 
2005 – nejdříve v linkových autobusech, později i v MHD. 
 Dopravu lyžařů do známých krkonošských areálů zajišťují skibusy. Dalším zlepšením 
služeb bude zvýšená frekvence krkonošských cyklobusů – v příštím roce pojedou od 4.6.  
do 25.9. 
 Nový jízdní řád od 12.12. přinesl některá vylepšení pro MHD. Linka č. 1 pojede 
z HSM do Poříčí ještě ve 22.30 hodin (zpět ve 23.23 hodin). Linka č. 6 z HSM  
(ve 3.50 hodin) umožní dostihnout dálkové autobusy na Prahu. 
 V roce 2005 nebude MHD v Trutnově zdražována. Na pokrytí rostoucích nákladů  
se podílí radnice – ročně to bude přes 3 mil. korun. Osnado provozuje v Trutnově 8 linek a 
ročně sveze kolem 2 mil. pasažérů. V pásmu do pěti zastávek stojí základní jízdné 7 Kč,  
přes pět zastávek 9 Kč. 
 
 



Technické služby 
 
 Technické služby Trutnov, s.r.o. v roce 2004 vykonávaly práce především pro město 
Trutnov. Jako každý rok zajišťovaly pořádek ve městě zametacími stroji Johnson 600, 
chodníkovým zametacím strojem Johnson C40 a pracovníky, kteří provádějí ruční sběr 
odpadků. Na úklid v jarních a podzimních měsících bylo středisko posíleno také o pracovníky 
z Vězeňské služby Odolov. Při úklidu města je také účinným pomocníkem komunální 
vysavač Piktay, který byl v roce 2004 zakoupen, dále i vysavač na psí exkrementy KORADO. 
 Středisko čištění města provádí v pravidelných intervalech mytí autobusových 
zastávek a čištění a údržbu trutnovských kašen a fontán. Mimo jiné zajišťuje toto středisko 
také údržbu památníků ve městě i v přilehlých obcích. 
 Středisko svozu košů pravidelně zajišťuje svoz odpadu vozidlem Volkswagen 
Transport. V Trutnově je instalováno na tisíc odpadových košů a košů na psí exkrementy. 
Podle potřeby jsou postupně instalovány další koše – v roce 2004 bylo instalováno 74 kusů 
plastových odpadkových košů a 43 nových košů na psí exkrementy. 
 Na středisku veřejných WC přibylo v roce 2004 vedle stávajících na ulici Polské  
a na bývalém „Šmoulově“ nové WC v „Pasáži.“ Měsíčně jich využívalo cca 1 800 lidí. 
 Na středisku veřejné zeleně probíhalo v roce 2004 několik větších akcí. Na Úpském 
nábřeží a na pěší zóně byly umístěny velké mísy se stromy a okrasnými květinami. Středisko 
se dále podílelo na přestavbě kruhového objezdu ulice Volanovská z betonové plochy  
na zatravněnou včetně okrasných keříků. V průběhu roku také probíhala výsadba letniček  
do záhonů a mís, které lemují podloubí Krakonošova náměstí. V roce 2004 byly prováděny  
i potřebné zdravotní řezy stromů a keřů a jako každý rok se dělala opatření proti klíněnce 
jírovcové. 
 Ve velké míře se rozběhla v roce 2004 pasportizace městského mobiliáře. K tomuto 
účelu byl zakoupen program Evidence Technických služeb od firmy Gordic. Progam slouží 
pro správu městského majetku a umožňuje evidenci zakázkových listů na práce prováděné 
TS. Základem tohoto programu je objekt (lavička, odpadkový koš, ulice, strom…),  
ke kterému se jednotlivé zakázkové listy vztahují. Výhodou programu je přehledná evidence 
městského majetku, a to i zásahů, které se provádějí v městských komunikacích. 
Zjednodušením práce jsou také mapy, které jsou součástí programu. 
 Středisko dopravního značení provedlo mimo běžných oprav instalaci nových nebo 
výměnu 279 dopravních značek. 
 Z větších akcí v roce 2004: 
Opravy komunikací po zimě 2 072 tis. Kč. Oprava mostu ul. Podstráňská 1 056 tis. Kč. 
Terénní úpravy Družba + hřiště a lavičky 96 tis. Kč. Chodník vnitroblok Družba 181 tis. Kč. 
Chodník ulice Husitská 519 tis. Kč. Rekonstrukce chodníků na Zelené louce 862 tis. Kč. 
Oprava chodníku Poříčí si vyžádala 1 180 tis. Kč. Oprava komunikace Mánesova 100 tis. Kč. 
Oprava chodníku ulice Břečtejnská 765 tis. Kč. Oprava chodníku ulice Janáčkova 487 tis. Kč. 
Komunikace ulice Bednářova 358 tis. Kč.Zřízení chodníku ulice Na Svobodě 367 tis. Kč. 
Oprava komunikace ulice Moravská 387 tis. Kč. Oprava komunikace ulice Na Terase 600 tis. 
Kč. Opěrná zídka Voletiny 150 tis. Kč. Oprava chodníku ulice Slévárenská 234 tis. Kč. 
Oprava vozovky Bojiště 75 tis. Kč. Zřízení chodníku Náměstí Horníků 240 tis. Kč. Zřízení 
chodníku ulice K Parku 100 tis. Kč. Oprava projezdů ulice Horská 1 183 tis. Kč. Kruhový 
objezd ulice Bojanovská 300 tis. Kč. 
 
 V roce 2004 vyřadily TST ze svého majetku: Nakladač UNC 060. Š 1203. Traktor 
Zetor. Sněhová radlice Trambus. Křovinořez SOLO 140 a 152. Další drobný majetek. 



 V roce 2004 nakoupily TST: Křovinořez STIAL 350. Šatní skříně. Fotoaparát Canon 
IXUS. Komunální vysavač PIKTA. Dvě sněhové radlice. Vozidlo Citroen Jumper. Vozidlo 
Citroen Berlingo. Svařovací stroj. 
 
Finanční úřad 
 
 Finanční úřad v Trutnově, Slezská 166, vykázal ze své činnosti mimo jiné: 
Za zdaňovací období roku 2004 bylo podáno 904 přiznání k dani z příjmů  právnických osob, 
6 304 přiznání typu B k dani z příjmů fyzických osob a 2 083 přiznání typu A k dani z příjmů 
fyzických osob. 
 Na FÚ bylo doručeno 904 zmocnění k předložení daňového přiznání k 30.6.2005. 
 K 31.12.2004 bylo vybráno 219 363 707 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
98 807 713 Kč na dani z příjmů fyzických osob a 356 876 702 Kč na dani z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti. 
 Průměrná měsíční odměna 85 pracovníků FÚ činila včetně příplatků v roce 2004 
18 139 Kč. 
 V roce 204 bylo exekuční činností vymoženo 30 820 000 Kč. FÚ zorganizoval  
3 dražby, z toho jednu dražbu nemovitého majetku s celkovým výnosem 750 000 Kč. 
(Ředitelem FÚ je Ing. Bohumil Novák). 
 
TIC 
 
 Sdružení pro Turistické informační centrum Trutnov, Krakonošovo náměstí, bylo 
založeno 11.7.2000 – hlavním iniciátorem bylo město Trutnov. Členy TIC se pak stávaly další 
regionální subjekty. Hlavní náplní TIC je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti 
v široké oblasti společenského, kulturního a sportovního vyžití. 
 TIC má velkou podporu Trutnova. 23.2.04 odsouhlasilo ZM poskytnutí fin. příspěvku 
ve výši 1 090 000 Kč podle podmínek smlouvy se Sdružením pro TIC Trutnov. Příspěvek je 
poskytnut v 10 splátkových termínech. 
 Rok 2004 byl pro TIC příznivý. Podle tržeb i počtu návštěvníků byla turistická sezóna 
jedna z nejlepších v posledních letech, uvedl ředitel trutnovského infocentra Martin Veselý. 
„Ke zvýšenému zájmu o naše město určitě přispěla masivní prezentace Trutnova na veletrzích 
cestovního ruchu.“ 
 Nejvíce informací podává TIC o dopravním spojení, o zajímavostech a památkách 
města. Velký zájem je o propagační materiály, cizinci si kupují v TIC zahraniční tisk, mapy 
města a okolí. 
 Ve dnech 17.-21. listopadu se konal na výstavišti v Lipsku mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu, kterého se zúčastnilo i trutnovské Sdružení pro TIC. Cílem účasti  
na veletrhu byla nejen prezentace města, Krkonoš a možností ubytování, dále i získávání 
užitečných informací a navázání kontaktů s vystavovateli. 
 TIC nabízí průběžně všechny publikace, především z Trutnova. Letos to byla mj. 
publikace Trutnov na dobových pohlednicích a Nové měšťanské domy s nástěnným 
kalendářem. V TIC je zdarma i k dispozici propagační leták s trasami cyklostezek. Milovníci 
jízdy na kolech v něm naleznou mapku, profily a popis jednotlivých tras včetně upozornění  
na zajímavá místa v regionu. 
 
Zimní údržba TS 
 
 Několik údajů z vyhodnocení zimní údržby místních komunikací, prováděné TS 
Trutnov, s.r.o., v období 2004-2005. 



 Zimní období od 19.11.2004 do 31.3.2005 bylo v důsledku velkého spadu sněhu 
v únoru a březnu velmi nepříznivé. Spad sněhových srážek v prosinci nezpůsobil problémy  
ve spotřebě posypových materiálů. Spad sněhu a střídající se mrazové cykly v lednu až 
v březnu způsobily ale abnormální nároky na posypové materiály, především na sůl a drť  
a zároveň na mechanismy zimní údržby. V únoru a v březnu bylo nutno nasadit nakladače  
a automobily na odvoz sněhu z jiných organizací. Z mimořádně nepříznivého zimního období 
vyplynuly zvýšené nároky na pohonné hmoty, mzdové náklady, náklady na posypový 
materiál. Důsledkem průběhu počasí v tomto zimním období jsou značně poškozené 
komunikace a chodníky. 
 V říjnu až listopadu 2004 bylo provedeno předzásobení posypovými materiály.  
Na skladě měly TS zásobu posypové soli K3S a zásobu posypové drti frakce 2-5 mm a frakce 
4-8 mm. Z důvodu nepříznivých podmínek bylo během zimního období nutno průběžně 
dozásobit se dalšími posypovými materiály. 
 V zimním období 2004-2005 činila spotřeba soli 377 tun (nejvíce v lednu 151 tun, 
nejméně v listopadu 42 tun). Drti 2-5 bylo spotřebováno celkem 367 t, drti 4-8 786 t. Solanky 
bylo spotřebováno 64 715 l (nejvíce v lednu 22 360 l a v únoru 21 070 l). 
 
 Údržba komunikací s prováděla pluhováním čtyřmi traktory s radlicí a třemi 
nákladními auty. 
 Traktory byly nasazovány na vyhrnování sněhu v ulicích, kde nezajedou velké 
nákladní vozy a na komunikacích III. třídy. Na výpomoc bylo stabilně nasazeno devět 
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 a nástavbou sypače s nastavitelným dávkováním. Na úzké 
chodníky bylo využito TORA se sněhovou radlicí. V letošní zimní sezóně bylo využití 
mechanismů téměř stoprocentní. 
 V listopadu činil počet výjezdů mechanismů 9 dnů, v prosinci 16, v lednu 18, v únoru 
27, v březnu 22 – celkem po 92 dnů. V únoru a v březnu byly nutné výjezdy téměř každý den. 
 
 Dlouhé zimní období způsobilo zvýšené náklady na provádění zimní údržby. 
V listopadu činily 301 840 Kč, v prosinci 501 947 Kč, v lednu ale už 2 041 604 Kč, v únoru 
2 161 237 Kč a v březnu 1 857 509 Kč. Celkem 6 894 137 Kč. 
 Plánované prostředky na zimní údržbu na celý rok 2005 činily 3 767 100 Kč. Náklady 
na zimní údržby oproti plánu překročeny o 2 825 197 Kč. Na rok 2005 (poslední měsíc roku) 
je nutno počítat minimálně s částkou 500 000 Kč, což představuje navýšení rozpočtu  
o 3 325 197 Kč. 
 Z této částky bylo již vynaloženo na průběh zimní údržby do konce dubna 2005 
2 825 197 Kč. Zbývající částka ve výši 500 000 Kč je plánována na průběh zimní údržby 
v měsících září – listopad 2005. 
 Vedoucím zimní údržby je Ing. Zdeněk Jaďuď. 
 
 
 



8. Kultura. 
 
Finanční příspěvky pro oblast kultury 
 
 Žádost o finanční příspěvky pro oblast kultury projednala 4.2. kulturní komise  
a navrhla rozdělení ve výši 559.000 Kč. Částka v rozpočtu města na rok 2004 činila  
560.000 Kč. RM schválila 16.2. rozdělení fin. prostředků do 50.000 Kč  a pro oblast ostatní 
dle návrhu PV 209.000 Kč (v rozpočtu na této položce 380.000 Kč). ZM schválilo rozdělení 
fin. příspěvků pro obě oblasti 23. února, pokud přesahují 50.000 Kč. 
 
 OS Regio Musici-Trutnovský varhanní festival 90.000 Kč, Trutnovský advent 25.000. 
Katschner Tomáš – Jazzinec 70.000. Jeszik Josef-Jarní vánek (aparatura 10.000). Musica 
Antiqua-provoz 10.000. Lábus Josef-nahrání demosnímku 7 000. Ing. Pejchal-Dračí ulička, 
koncerty 5 000. Chorea corcontica-přehlídka pěv. sborů 6.000. Melancholik Band H-Kvintet-
vydání zvuk. nosiče 15.000. Horyna L.-Reggae Zkouška-koncerty 5.000. Štoček  
Bruno-Bukake (CD) 10.000. Spolek podkrkonošských výtvarníků (výstavy) 10.000.  
SZŠ-celost. recit. soutěž 8 000 Kč. Nadační fond Gymnázia – Galerie Dračí ulička 10.000. 
Divadlo Vratislava Barvy-akce pro děti 25.000. Ďyvadlo Neklid –vytápění sálu 20.000. 
Krakonoška 105 000 – cest. náklady Polsko 13.000. Star West-tan. akce 100.000. Jůzl Jiří – 
Bonanza „Velký folkový rachot“ 20.000, kult. akce 30.000. OS Studio-komorní večery v ZUŠ 
40.000. Měst. kult. středisko Červený Kostelec-sborník Rodným krajem 10.000. Bene Dance 
Art  Team-tan. akademie 20.000. Celkem 559.000 Kč (v rozpočtu 560.000 Kč.) 
 
Finanční příspěvky pro oblast „Ostatní“ 
 
 Svaz diabetiků, úz. org. 5000 Kč, Svaz neslyšících a nedoslýchavých 10.000. Jednotná 
org. zdrav. postižených 5000. Konfederace polit. vězňů 6.500. ČSBS 5.000. Český svaz PTP, 
okr. klub 5.000. Voj. sdružení  rehabilitovaných 5.000. Kult. sdružení občanů něm. národnosti 
3.000. Svaz postiž. civilizačními chorobami 5.000. Centrum pro zdravotně postižené 5.000. 
Český rybářský svaz MO 5.000. Klub důchodců 5.000. KOM 10.000. Nadační fond 
Gymnázia 5.000. Čs. svaz ochránců přírody SLŠ 5.000. Krnap, střed. ek. výchovy 10.000. 
Ing. V. Pecen – Malý a velký železný pes 5.000. Klub Kopecký – Pivtest 5.000. Hrazdíra 
Josef – Auto design 5.000. KVH 20.000. Družstvo Fortis. Junák 10.000. Pionýr. skupina 
Táborníci 5.000. Obl. skupina mládeže ČČK 5.000. Riaps 5.000. Divadlo Vrat. Barvy 50.000. 
Zákl. kynologická organizace 5.000 Kč. 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov měla k 31.12.2004 ve svém 
knihovním fondu 138 694 knihovních jednotek (46 479 naučné literatury, 92 074 krásné 
literatury a 141 ostatních dokumentů). Počet exemplářů docházejících periodik 191. Přírůstek 
knih. jednotek 5 308, úbytky 1 094 KJ. 
 Počet registrovaných čtenářů 7 462, z toho 1 835 do 15 let. Knihovnu navštívilo 
106 189 osob. 
 Výpůjčky činily 404 776 KJ (z toho naučná literatura dospělým čtenářům 164 196, 
krásná literatura pro ně 178 494, naučná literatura dětem 19 151, krásná liter. dětem 42 780, 
ostatní dokumenty 155. 
 Meziknihovní výpůjční služba: počet požadavků 1 253, kladně vyřízeno 1 207, zaslané 
požadavky jiným knihovnám 224 – kladně vyřízeno 217.  



 Počet souborů výměnných fondů 286, počet svazků 15 078. 
 
 Vzdělávací a výchovné akce (kolektivní) 79, semináře a konzultace 94. Počet 
studijních míst 40. Počet počítačů pro uživatele 15, z toho napojených na Internet 15. Počet 
poboček MK 4. Počet hodin pro veřejnost týdně 46 hodin. 
 V MK pracuje 16 zaměstnanců (přepočtený stav) – VŠ knihovnického směru 1, VŠ 
ostatní 1, SŠ knih. směru 12, SŠ ostatní 1, ostatní 1. 
 V průběhu roku 2004 byly upraveny stavěcí znaky naučné literatury podle nového 
plánu stavění. Při této příležitosti také byly opraveny a nově zabaleny poškozené knihy. 
Pobočka MK v poříčí byla přestěhována do nových prostor na Lípovém náměstí – návštěvnost 
tím stoupla. 
 Pro pobočku v HSM byly získány nové prostory. Koncem roku byl zadán projekt  
na stavební úpravu nových prostor. Třikrát v roce byla odeslána nová data do souborného 
katalogu naučné literatury. 
 Akvizice zpracování knih. fondu probíhala v součinnosti pracovnic z odd. pro děti, 
z odd. pro dospělé čtenáře a metodičky. Během roku bylo uskutečněno 16 návštěv knihoven 
regionu. Z LANia do Clavia přešla knihovna Trutnov. 
 Ze 79 vzdělávacích a výchovných akcí připomeňme: Celostátní „Březen – měsíc 
internetu.“ (V jeho rámci řada akcí pro seniory, nezaměstnané, maminky s dětmi.) V „Týdnu 
knihoven“ od 4.10. nabídnuto členství v MK do konce roku a pro seniory bezplatný internet. 
 V dubnu a květnu byly rozšířeny prostory odd. pro děti, v červnu připravena prodejní 
výstava dětských knih, od září navázána úzká spolupráce s MŠ Novodvorská, v říjnu, 
listopadu a prosinci uskutečněno výtvarné odpoledne pro děti předškolního věku a děti 
prvního stupně ZŠ. 20.12. připraveno pro děti předvánoční posezení. 
 V roce 2004 bylo provedeno 9 revizí knih. fondů v základních knihovnách regionu.  
Bylo poskytnuto 51 konzultací – osobních, telefonických nad 30 minut. Uskutečnily se  
3 porady profesionálních knihovníků a 4 školení.  
 Koncem roku skončil v knihovně civilní službu pan Šoltézs. Nově zakoupený 
integrovaný knih. program Clavius splňuje nároky na odborné zpracování dokumentů a knih. 
norem podle požadavků Nár. knihovny Praha. 
 
SOkA 
 
 K 31.12.2004 bylo ve Státním okresním archivu v Trutnově zaměstnáno celkem  
8 odborných pracovníků, 1 pracovník obslužných profesí a jeden brigádník. Ředitelem 
archivu je Bc. Roman Reil, jeho zástupcem Bc. Luděk Jirásek. 
 SOkA vlastní 2 274 fondů v rozsahu 4 086,97 bm. Uspořádáno bylo 1 429,29 bm, 
z toho inventováno 1 278,57 bm. Nezpracováno 2 657,68 bm. V přímé péče archivu je 315 
podnikových archivů. A využívání celkem? 198 badatelů, 784 badatelských návštěv,  
28 zápůjček, 10 výpůjček, 14 rešerší, 8 522 elektrograf. kopií archiválií, 11 749 mikrofilmů. 
(198 badatelů bylo cizí státní příslušnosti). Nejvíce badatelů bylo (62) ve věkové kategorii  
20 až 29 let, nejméně (4) ve věkové kategorii 80 až 89 let. 
 V roce 2004 prováděl archiv 16 kontrol u úřadů obcí a měst. Mimo skartační řízení 
bylo posouzeno 8 případů a archiválie byly převzaty do SOkA. 
 Zpracování archiválií: Během roku 2004 byla dokončena inventarizace 16 fondů –  
po inventarizaci mají rozsah 18,20 bm. Největší rozsah měla vnitřní skartace při zpracování 
písemností  fondu ONV Trutnov, kde bylo vyřazeno 11,24 bm. Pořádací práce byly i v roce 
2004 zaměřeny převážně na kmenové fondy, především archiv na Archiv města Trutnova – 
uspořádáno 13,62 bm. U fondu ONV bylo uspořádáno 127,78 bm. K 31.12. je u tohoto fondu 



uspořádáno 2 796 kartonů, 453 knih a 3 fascikly, což je 328,57 bm. Zbývá uspořádat celkem 
114,06 bm. 
 Pokud jde o evidenci JAF bylo zaznamenáno v roce 2004 87 přírůstků v rozsahu  
33,41 bm. Nejvíce (10,77 bm) z Okresního úřadu Trutnov a z ONV Trutnov  (5,45 bm). Bylo 
získáno 5 kronik a 5 fotokronik. V roce 2004 bylo evidováno 6,94 bm úbytků. 
 Externí fotograf SOkA Bohuslav Tošovský vyhotovil na mikrofiltrovací lince 
v depozitáři v Poříčí 11 749 políček mikrofilmů především z německých periodik z přelomu 
19. a 20. století. Při pravidelném sledování teploty a vlhkosti v archivu každé dva týdny byly 
zjištěny tyto hodnoty: průměrná teplota činí v centrále 17,90C, v depozitáři v Poříčí 18,40C  
a průměrná relat. vlhkost je v centrále 45,4 %, v depozitáři v Poříčí 44,6 %. 
 V restaurátorské dílně v Zámrsku byly odplísněny spisy z fondu Archiv města 
Trutnova kromě dalších prací. 
 Badatelské dotazy se zmnožily – v roce 2003 evidováno a vyřízeno 195 žádostí, v roce 
2004 na 250. Také v oblasti rešerší byl zaznamenán výrazný růst – bylo provedeno 14 rešerší 
a 1 soupis. 
 Do tisku předal SOkA v roce 2004 již čtvrtou Ročenku. Redakčně se podílel  
na přípravě Historického atlasu města Trutnova. Celkem 10x se sešla v prostorách SOkA 
Pracovní skupina pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona 
Hűttla. Většina z nich podnikla ve svém volnu v květnu 2004 cestu do vídeňských archivů  
a opět do města Bad Aidse ve Štyrsku. V prostorách žacléřského muzea se podílel SOkA  
na výstavě „Kroniky Mikroregionu Žacléřsko.“ 
 Pro místní školy uskutečnili pracovníci Reil a Jirásek 10 exkurzí (257 účastníků). 
Prezentace knihy Historický atlas Trutnova, kterou vydal Historický ústav AV ČR Praha  
se v archivu 4.9.2004 zúčastnilo 45 pozvaných. 
 Spolupráce s medii pokračovala stejně jako účast na konferencích, např. v Mělníce  
o věnných městech za 30 leté války. 
 Archivní knihovna měla v roce 2004 přírůstkových čísel – v tomto roce byla rozšířena 
o 382 knih. 
 Kompletní správu sítí a výpočetní techniky SOkA zajišťoval Ing. Jaroslav Řezníček. 
Nejvýznamnější změnou bylo začlenění nového serveru s operačním systémem Windows 
2003 server do izolované sítě. Zakoupeny byly ještě dva osobní počítače a 1 laserová tiskárna 
(SOkA má 21 osobních počítačů – 5 bude třeba vyřadit). 
 Velmi výrazně byla inovována internetová prezentace archivu. Návštěvnost 
webovských stránek byla o 54 % vyšší. 
 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
 
 V roce 2004 uspořádalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově kromě devíti zdařilých 
výstav ve své budově (zmíněny jsou v první části kroniky Trutnova) 14.8. výstavu 
v Kohoutově při tamějších tradičních keramických trhů „Loutky a loutkové divadlo ze sbírek 
MP.“ Byla bohatě navštívena – 5 500 návštěvníky. 
 Počet návštěvníků na výstavách: v muzejních expozicích 7 347 osob, v Kohoutově 
5 500. Počet posluchačů přednášek a individuálních badatelů 882 osob. Celkový počet osob 
na všech výstavách muzea a na jeho akcích 13.729 osob. 
 Ediční činnost: Mgr. Václav Horák, redakční uspořádání Sborníčku č. 3 s články všech 
odborných pracovníků muzea. Článek Sepulkrální památky Trutnova a Dvora Králové z let 
1500 – 1700, příspěvek do periodika Rodným krajem (Zvon D. Schrötera z roku 1609).  
PhDr. Milada Ryšánková: „Jarní obyčeje a velikonoční svátky“ v MF. Mgr. Marek Madaj: 
Měšťanské domy Trutnova (vydalo město Trutnov). Mgr. Jitka Lukášková: Textová část  



o historii Trutnova v Historickém atlasu Trutnova. „Český muzejní spolek v Trutnově 1936 – 
1939.“ 
 Přednášková činnost – většinou pro školy v budově MP, rozšířená témata vztahující se 
k expozicím: Mgr. Vlasta Burešová „Příčiny, průběh a důsledky konfliktu v roce 1866“  
(13x, 316 osob). PhDr. Milada Ryšánková: „Masopust a postní doba v lidovém kalendáři“ 
(9x, 233 osob). „S čím si dříve děti hrály: (8x, 179 osob). Mgr. Marek Madaj na konferenci 
král. věnných měst v mělníce o stavební podobě Trutnova v průběhu století. Mgr. Hana 
Burdychová a Mgr. Marek Madaj „Postupy archeologických prací při záchranném výzkumu“ 
(43x, 771 osob). 
 Služby pro badatele: Knihovnické služby (52 badatelů). Poskytované poradenství a 
konzultace odb. pracovníků (Mgr. Horák 12 osob, Mgr. Madaj 12, Mgr. Burdychová 16,  
Mgr. Lukášková 19 osob). Celkový počet badatelů 111. 
 
 Odborná činnost. Pracoviště historiků – kurátorů sbírek a terénní archeologie. Celkem 
45 akcí se zpracováním nálezových souborů a zpráv pro investora. 
 Mgr. Burdychová – zpracování nových přírůstků (74) do podsbírky fotoarchiv. 
Zpracování nového archeolog. materiálu, podíl na arch. akcích. 
 Mgr. Madaj – zpracovávání problematiky trutnovských měšťanských domů. 
 Mgr. Lukášková – zpracovávání písemností z fondu Josefa Műhlbergera, příprava  
na výstavu o něm v roce 2005. 
 Mgr. Horák – kromě výstavy „Řády, medaile, vyznamenání a odznaky ze sbírek MP 
průběžné zpracování sbírkového fondu, soupis náhrobníků v regionu. 
 Muzejní knihovna: Jaroslava Čapková – péče o počítačovou síť, přírůstek odborných  
a regionálních publikací (133), poskytování literatury k prezenčnímu studiu a počítače 
připojeného na internet pro veřejnost. Celkový počet výpůjček 1 053. 
 PhDr. M. Ryšánková – scénář k výstavě „Od Popelce ke Svatojanské postýlce,“ 
spolupráce k výstavě o J. Műhlbergrovi v roce 2005, vydání obrazu Vratislava Nechleby. 
 Sbírkový fond: Správa sbírek Marcela Orsáková (furnigace celého sbírkového fondu 
včetně expozice včetně expozic, konzervace a restaurování 450 sbírkových předmětů – 
získáno 250 přírůstkových čísel). Spolupráce s městským muzeem v Hostinném, metodická 
pomoc muzeu v Žacléři a Úpici, podíl na přípravě všech muzejních výstav. 
 
Dům kultury 
 
 Ze zprávy Domu kultury Trutnov za rok 2004, jeho ředitelky Ziny Rýgrové: 
DK je příspěvkovou organizací města Trutnova – hospod. výsledek = zisk 29 000 Kč. 
Z celkových příjmů tvoří 54,2 % příspěvek města. Kromě běžné údržby a oprav byly v roce 
2004 provedeny dvě významné investiční akce: Rekonstrukce sociálních zařízení v Národním 
domě (1 800.000 Kč, z toho tvořila 500 000 Kč účelová investiční dotace města, ostatní hradil 
DK. Rekonstrukce vchodu ND (vstupní schodiště a zastřešení) – investiční akce města. 
 DK zaměstnává 27 pracovníků (přepočtený stav) – z toho 19,4 zaměstnanců v hlavním 
prac. poměru. DK zajišťuje provozně technické zajištění akcí a pořadů, provoz a údržbu 
budov včetně pronájmů (ND, KK Nivy, kino Vesmír), provozně techn. služby na objednávku, 
dopravu. 
 Propagační a reklamní služby zahrnují výlepovou službu na výlepové plochy 
Trutnova, výroba propag. materiálů 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. 
 Půjčovna knih rozvoje ducha a zdraví je v KK Nivy, půjčovna kostýmů v ND. 



 Kulturně společenská činnost zahrnuje práci s filmem – činnost kina, dále 
programovou činnost. 
 Z činnosti kina: Pro veřejnost 181, pro školy 15 filmů, 552 a 15 představení, s počtem 
25.324 návštěvníků a 3 577 žáků. Průměr na 1 představení 6 a 238. 
 V rámci projektu 100 bylo promítnuto 10 filmů v rámci Art filmů s celkovou 
návštěvností 420. Jako premiéra bylo v Trutnově uvedeno 155 filmů. Nejúspěšnější v roce 
2004 tu byly „Horem pádem“ (1749 návštěvníků), „Jak básníci neztrácejí naději“ (1518), 
„Snowboarďáci“ (1420), „Kameňák 2“ (1274), „Shrek“ (1236), „Harry Potter“ (1082). 
 V roce 2004 bylo pro veřejnost promítnuto o 20 titulů více, ale v menším počtu 
představení (o 25). Návštěvnost se snížila o 1566 za rok, na každém představení o 1.  
Pro školy uvedeno více o 3 tituly a 1 představení. Celková návštěvnost se zvýšila  
o 134 diváků, průměrná návštěvnost se snížila o 8 na každém představení. 
 
 Z rekapitulace programové činnosti za rok 2004: Počet představení a návštěvnost 
v jednotlivých měsících: 12 (2 240 celkem, 187 průměrná), 18 (3061, 170), 16 (4997, 312),  
15 (2087, 139), 13 (3413, 263), 2 (153, 77), 3 (270, 90), 2 (187, 94), 8 (963, 120),  
22 (4738, 215), 16 (2729, 171), 15 (5649, 377). Celkem 142 (30 487, 215). 
 Profilové, velké a komponované akce: 
Čarodějnice (duben, návštěvnost 1000). Dětský den (květen, 1000). Dětská scéna (červen, 
1790). Víkend s hudbou a divadlem (červen, 600). Trutnovský jarmark (září, 3500). Dny 
evropského dědictví (září, 11.055). Návštěvnost 11.945. 
 Z ostatních akcí měly největší návštěvnost módní přehlídky, např. v říjnu 740. 
 Program akcí DK na jednotlivé měsíce s předstihem přinášely pravidelně Radniční 
listy. Nejvíce akcí bylo pro školy – 34 s návštěvností 7 392, módní přehlídky na objednávku – 
20, 3 147, Akademie III. věku 14, 1 230, pop koncerty – 12, 2 745 návštěvníků. 
 Přehled akcí: 
Mix 2. Soutěže 2. Divadelní předplatné 8 s prům. počtem předplatitelů 263. Módní přehlídky 
vlastní 3, objednané 28. Výstavy a rukodělné přehlídky 8, 2. Přednášky a besedy – Akademie 
III. věku 14 s prům. účastí 90 zájemců. Přednášky pro veřejnost 9 (největší účast „Skotsko“ 
122). Klubové a netradiční akce 3. TP a klasické koncerty 2. Koncerty (pop, folk, rock, 
counry) 8 (z nich „Žlutý pes“ zrušen). Zábavné pořady 6 (nejv. účast na Mir. Donutilovi 317). 
Tanec – divadelní ples 1. Sedmikráska 7 (účast od 131 do 274). Pořady pro školy 24. Akce 
pro děti 14. Krakonoška 6. Ostatní městské koncerty 14. Akce s partnerskými městy  
ve Swidnici 1. Slavnostní městské akce 3. Ostatní městské akce 3. 
 
 Ve srovnání s rokem 2003 se uskutečnilo o 7 představení méně, ale celková 
návštěvnost se zvýšila o více než 1100. Zvýšila se i průměrná návštěvnost – o 35 na každé 
akci. Snížení počtu akcí třeba brát tak, že ve statistice nejsou např. zahrnuty country večery  
a country bály – tyto akce jsou i nadále realizovány, ale DK již není jejich spolupořadatelem  
a proto nejsou ve statistice uvedeny. Stejně tomu tak je v případě akce Trutnovská taneční 
akademie. Programová nabídka DK tedy žánrově a rozsahem prakticky odpovídá roku 2003. 
Nové typy akcí: komorní večery Pod střechou (besedy), Víkend s hudbou a divadlem, obměna 
pořadů v nabídce pro děti. 
 Návštěvnost podle jednotlivých žánrů zůstává vyrovnaná u divadelního předplatného 
(počet předplatitelů je však vyšší), u koncertů klasické hudby, promenádních koncertů, 
přednášek Akademie III. věku, při Trutnovském jarmarku. 
 Výrazně stoupla u nedělních pohádek pro děti (v průměru o 20), u přednášek  
(v průměru o 20 u každé akce), u pořadů pro školy (o 44), na výstavách (o 1200), u koncertů 
populární hudby (o 32), u pohádkového cyklu Sedmikráska (o 50), při Dětské scéně (téměř  
o 1000). 



 
 Výrazněji klesla u akcí pro děti (v průměru u akcí venku o 130 návštěvníků při každé 
akci, u akcí v sále o 59, neboť se konaly i pořady komornějšího rázu, u zábavných pořadů  
o 70 – ve skutečnosti jsou však důvodem snížení pouze 2 pořady (Dejdar a Vacek – jen 44 
návštěvníků, Večer s cimbálovou s jen 21 návštěvníky), u soutěží o 59, při Dnech evropského 
dědictví o cca 900. Mírně klesla u módních přehlídek – o 8 při každé přehlídce. 
 Závěrem opodstatněný pocit kronikáře: Dům kultury zůstává trvale hybným činitelem 
kulturně-společenského života Trutnova. 
 
Akce v souvislosti s rokem 1866 
 
 Realizované akce v souvislosti s válkou 1866 na Trutnovsku  v roce 2004 (podle 
sdělení Vlastimila Grofa, pracovníka odboru rozvoje města pro památky). 
 Rok 2004 byl v této oblasti rokem spíše útlumovým, protože díky značnému množství 
památek opravených v předchozích dvou letech bylo již práce výrazně méně. 
 Kromě pravidelného odstraňování škod po vandalech (tabule Naučné stezky  
20. 405 Kč, tisk Reklama Štěpánek, Náchod), běžné údržby byla hlavní pozornost tentokrát 
obrácena na prodloužení stávající naučné stezky směrem do Staré Rokytníku. V předchozích 
letech se podařilo provést navržení a vytyčení trasy a dále hrubé terénní úpravy. Letos bylo 
vytvořeno značení celé trasy v terénu pomocí směrníků a pokračovalo se ve zpevňování 
některých úseků štěrkem. Také byla vybudována na trase dvě nová odpočívadla s lavičkami  
a upravenou plochou, a to u pomníku Julia Krušiny a dále u pomníku 23. p. pl. barona Airoldi 
– oba jsou nad Starým Rokytníkem. Obzvláště na posledně jmenovaném místě je vytvořeno 
příjemné prostředí, obklopené zelení s překrásným výhledem do okolní i vzdálené krajiny. 
 V podzimních měsících a vlastně také až na počátku zimy, se na základě předchozích 
úspěšných jednáních s majiteli dotčených pozemků započalo s prodloužením zmíněné 
cykloturistické trasy členitým terénem od památníku Airoldi zpět do města. Je tak vytvořen 
okruh, jehož začátek i konec jsou u srubu u památníku generála Gablenze, kde je možnost 
občerstvení, odpočinku a získání základních informací. 
 Celá trasa je vedena po stávajících nebo nově  vybudovaných lesních a polních 
cestách, které na několika místech křižují státní silnice. Z části je také vedena po málo 
frekventovaných obecních cestách. Trasa prochází místy významných bojů 27.6.1866 a 
zpřístupňuje některé méně známé památky. Zároveň také zpřístupňuje zajímavě členitou část 
předměstské krajiny, která nebyla dosud díky intenzivnímu způsobu hospodaření nedávné 
minulosti turisticky běžně dostupná. Již nyní, kdy ještě tato druhá část trasy není v některých 
problematických úsecích dostatečně zpevněna, je orientační systém osazen po její celé délce. 
V roce 2005 by měl být v jarních měsících vydán informační letáček s plánem celé trasy, 
obohacený o fotografie zajímavých míst. Dodavatelem terénních prací byly firmy Lesy a 
parky Trutnov a technické služby Trutnov, orientační systém vyrobila firma Štěpánek, 
Náchod v ceně 225.000 Kč. Na akci byl získán grant KH kraje, odboru cestovního ruchu,  
ve výši 50.000 Kč. 
 Z dalších aktivit můžeme připomenout dokončení rekonstrukce pomníku Jindřicha 
Wowsa u Janské kaple – oprava byla započata loni. V druhé polovině června byl zpět osazen 
vrchní díl pomníku s vojenskými emblémy a do nitra dutého pylonu byla vložena zpráva  
o průběhu restaurování a přepis původního dokumentu z doby vzniku. Originální dokument je 
uložen v Okresním archivu Trutnov. 
 Pokračovalo se také s budováním vojenské expozice v Janské kapli. Byly instalovány 
výstavní vitriny a zčásti také výzdoba samotné kaple. První část exponátů zapůjčených 
z depozitáře Vojenského muzea v Praze v roce 2003 byla rozmístěna v kapli. Teprve na závěr 
roku návštěvní sezóny se podařilo přivézt i onu početnější část zapůjčených exponátů, které 



byly hned alespoň provizorně instalovány a vystaveny. Už na podzim mohly být všechny 
exponáty naaranžovány ve finální poloze. Základní část expozice je již hotova, pouze 
v průběhu příštího jara dojde ke komplexnímu označení exponátů vhodnou formou 
informačních materiálů. Je třeba ještě prostor doplnit o fotografie a obrazy a několik dalších 
zajímavých trojrozměrných předmětů. Také se snad bude pokračovat  v restaurování 
mobiliáře kaple. 
 Celkový součet finančních prostředků, které byly městem investovány do opravy 
válečných památek a s rokem 1866 spojených aktivit v roce 2004 je 536.000 Kč. Dalších 
70.000 Kč bylo proplaceno KVH jako mzda za průvodcovskou službu v obou objektech  
na naučné stezce. Mimo to byly ještě nemalé částky proplaceny v souvislosti s tiskem různých 
propagačních materiálů o válce 1866. Doufejme, že rok 2005 a 2006 bude příznivě nakloněn 
péči o památky roku 1866. 
 
Opravy a úpravy historických památek 
 
 Další akce realizované z rozpočtu města v okruhu historických památek: 
 Na sousoší Svatého Jana Nepomuckého na Horské ulici u pošty byl osazen nový 
pozlacený křížek s Kristem, který zhotovila firma Kovářství Červenka – Pospíchal, Hlinsko 
dle dobové fotografie a osazení provedla firma Kamenictví Beneš, Trutnov za 6.000 Kč. 
Původní křížek se nedochoval, při přemístění sousoší v 90. letech 20. století byl nahrazen 
nepovedenou kopií. Ta byla odcizena neznámým pachatelem v roce 2003. 
 V kapli ve Volanově  byly opraveny vstupní dveře. Protože se do kaple prášilo 
z nedaleké státní silnice a rovněž sem lezly kočky, byly dveře doplněny skleněnými výplněmi. 
Práci realizovala firma Zámečnictví Beran, Trutnov za 19.933 Kč. 
 Na základě oznámení vloupání do kaple ve Střítěži (děti oknem) bylo provedeno 
provizorně základní zabezpečení oken a dveří (KAPOS Kaválek, Trutnov, 4 000 Kč).) 
 Po zkušenostech s loňskou sezónou na Naučné stezce 1866, provoz ve srubu, byla 
upravena vodoinstalace a elektroinstalace u čerpadla vodárny. (Instalatérství Paseka a 
Elektromontáže Štěpánský-Fišer Trutnov, 8 100 Kč). V kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí byla 
opravena elektrická část pohonu zvonů za 3 282 Kč. 
 Na hřbitově v HSM bylo upozorněno na havarijní stav centrálního kříže – podélná 
prasklina v příčném břevnu. Opravu a celkové zrestaurování kříže včetně obnovy nápisů 
provedl Petr Beneš, 62.050 Kč. 
 Na ZŠ kpt. Jaroše byl zrestaurován hodinový ciferník v průčelí budovy Kovářstvím 
Postrach za 35.000 Kč. Hodinový stroj zatím osazen nebyl – až bude provedena nová podlaha 
v rámci půdní vestavby nových učeben. 
 Ve Starém Rokytníku byla provedena generální oprava pomníku padlých v 1. světové 
válce. Památník vybudoval Spolek vojenských vysloužilců v roce 1928, autorem sochař 
Schwantner. V 50. letech 20. století byl pomník přebudován na památník Osvobození RA. 
Původní sousoší rakouského vojáka v polní uniformě sklánějícího se nad raněným vojákem 
bylo nahrazeno jednoduchým betonovým dílem – rudoarmějce s děvčátkem v náručí. Také 
původní nápisové desky po stranách s výčtem padlých obyvatel obce byly nahrazeny 
skleněnými s citátem od J. Fučíka a S. K. Neumanna.  Po roce 1989 byl památník opětně 
poškozen a stal se postupně zarostlou  černou skládkou s neudržovaným okolím. Nyní při 
rekonstrukci byly podle dobových fotografií vyrobeny kopie původních nápisových desek  
a plastických nápisů a symbolů na pomníku. Pomník byl opraven a restaurován Kamenictvím 
KYNO, Jilemnice za 67.687 Kč. Zdařilou kopii původního sousoší realizovala akad. sochařka 
Nina Jindřichová ve spolupráci s akad. sochařem a restaurátorem Janem Vícjem z Prahy 
v ceně 252.000 Kč. Úprava zeleně a kácení provedly Lesy a parky Trutnova za 11.462 Kč. 



 Ve Voletinách v lokalitě za objektem zeměď. družstva byla provedena celková 
rekonstrukce kříže, který byl rozvalený a nekompletní. Podle dobových fotografií byly 
vytvořeny kopie nápisní desky a nový kříž s Kristem. Chybějící boční sošky svatých byly 
nahrazeny kopiemi vyhotovenými dle zapůjčených sošek podobných, které má pan Kadlec  
na své hrobce na voletinském hřbitově. Kompletní obnovu provedlo Kamenictví Novotný 
z Čermné  za 229.864 Kč. Kříž dostal nový základ z betonu a byl umístěn v terénu výše. Bylo 
obnoveno přístupové schodiště a upraven přilehlý terén včetně odstranění náletové zeleně. 
Terénní práce realizoval pan Černý ze Zlaté Olešnice za 11.382 Kč. V roce 2005 bude ještě 
vyrobeno nové kovářsky provedené oplocení s brankou. 
 U kostelíka ve Voletinách byla provedena oprava vstupního portálu. Vlivem mrazu  
a zanedbané údržby se uvolnily oba ozdobné sloupy nesoucí kamennou stříšku nad vchodem, 
pravý hrozil zřícením. Tento stav byl známý již dlouho, ale výrazně se zhoršil po poslední 
zimě. Při opravě byly oba sloupy demontovány a vybetonován nový základ. Práce provedlo 
Kamenictví Beneš za 161.530 Kč. 
 U Koncertní síně B. Martinů byla provedena celková rekonstrukce schodiště  
u hlavního vstupu. Schodiště bylo už ošklivé a staticky narušené. Sníh a voda zatékaly už  
do omítky a zdiva. Byl zřízen nový základ, schody zrestaurovány a navíc doplněno 
pískovcové obložení stěny podél schodiště. Provedlo Kamenictví Novotný z Čermné  
za 242.678 Kč. 
 V Janské kapli bylo dokončeno restaurování Božího hrobu, nalezeného  
při rekonstrukci bočního oltáře v předchozím roce. Práci provedli manželé Krouzovi 
z Olešnice za 89.000 Kč. Současně s tím byla zrestaurována plastika Krista na kříži vedle 
bočních dveří. Dále bylo opraveno harmonium varhanářem panem Mimoněm z Mladých 
Buků za 13.500 Kč. 
 U dračí fontány v městském parku bylo doplněno zařízení umožňující čerpat vodu 
z podzemního pramene a používat ji tak k doplnění nádrže fontány po technologických 
odstávkách (čištění, údržba). Dojde tak k úspoře vody, neboť od svého vzniku v roce 1902 se 
fontána vždy napouštěla z veřejného vodovodu. Toto řešení se nabízelo už jen proto, že právě 
pod vstupem do pozemní fontány je pod podlahou chodba vedoucí k pozemnímu prameništi, 
takže stačilo pouze provrtat strop. S tím spojené práce byly ohodnoceny částkou 41.000 Kč. 
Provedla je firma Instalatérství Paseka a Lesy a parky Trutnov. V souvislosti s tím se uvažuje  
o úpravě vstupu do podzemí, které by se pak tak mohlo občasně zpřístupnit veřejnosti. 
 Díky finančnímu daru bývalých německých obyvatel Bezděkova byla započata oprava 
tamní kaple, která se nacházela již několik desítek let v dezolátním stavu. Byla již dokončena 
určena k demolici. Dále se podařilo na opravu sehnat grant KH kraje (160.000 Kč), takže 
mohly být provedeny nejnutnější záchranné práce. Shnilá střešní konstrukce včetně stropu 
byla stržena. Provedlo se statické zajištění obvodového zdiva, jeho doplnění a spárování. 
V kapli je již i nová podlaha – podkladní beton. Byla odstraněna náletová zeleň a započato 
s terénními úpravami. V roce 2004 se prostavělo celkem 370.000 Kč firmou AP Stav Polz 
z Mladých Buků. K úplnému dokončení je nutné ještě investovat asi 600.000 Kč, nejlépe 
v roce 2005. Nebude však asi dost financí a postaví se alespoň střecha. 
 Na městském hřbitově v Trutnově se započalo s celkovou rekonstrukcí rozvodů vody  
a elektřiny. K razantnímu zásahu donutil již velmi špatný stav s mnoha poruchami. 
Rekonstrukcí tak získá hřbitov zcela novou tvář, protože byly k osazení zvoleny litinové 
historické výrobky sléváren v Blansku a v Brně – 12 lamp a 12 pump. Takové jsou obvyklé 
např. v Praze nebo v zahraničí. Pro naše potřeby byly dokonce do pump osazeny speciální 
ventily, které by měly zaručit snadnou obsluhu a spolehlivost. Akci realizuje firma Štěpánský 
a Fišer za 1,539.707 Kč. Součástí stavby bude v roce 2005 zřízení nové přípojky vody na 
hřbitov včetně osazení vodoměrné šachty a dokončení prací, které nestihly příchodem zimy – 
instalace pump a mřížek k nim. 



 Také pokračovala rekonstrukce kaple P. Marie v Poříčí. Po úspěšné obnově střechy  
a vnějších omítek před dvěma lety se stavební činnost sem opět vrátila. Kromě nové 
elektrické přípojky se kompletně opravoval interiér. Nová izolace, sanace vlhkosti, omítky, 
podlaha. Dodavatelem byla žacléřská firma KV+ZL za 574.142 Kč, dále Štěpánský a Fišer  
za 47.349 Kč. Podle rozpadlého torza byl postaven nový kamenný oltář. V roce 205 zbývá 
provést ozdobnou výmalbu a osazení elektrospotřebičů (lampy, vypínače, elektronické 
zabezpečení). 
 Poslední akcí je výstavba Dračí uličky, místa, které má připomínat pověst o vzniku 
města a současně zaniklou historickou uličku. Spojovací pěší komunikaci se schodištěm  
dle projektu architekta Tomka stavěla firma MAVL ze Dvora Králové za 1,174.156 Kč. 
Uprostřed plochy pod hradbami nad Vodní ulicí je instalováno umělecké dílo dle návrhu 
pracovníků z okruhu občanského sdružení „Dračí ulička,“ působícího při trutnovském 
gymnáziu. Model díla realizovala sochařka P. Škávová – je vyrobeno z bronzu ve slévárně 
Dolní Kalná. Na instalaci a výrobě pískovcového podstavce se podílel kameník Petr Beneš 
z Trutnova. Celé umělecké dílo tak stálo 384.500 Kč. Nepříznivé zimní počasí nedovolilo 
dokončit finální terénní práce, které se přesunuly na jaro. 
 
Program Regenerace městské památkové zóny 
 
 Práce realizované v rámci Programu regenerace městské památkové zóny, který 
vyhlašuje pravidelně ministerstvo kultury. Pro rok 2004 se podařilo získat dotaci  
o mimořádné výši 2,333.000 Kč na následující akce: 
 Byl poskytnut příspěvek na opravu soukromého domu na Krakonošově náměstí  
čp. 127 – oprava střechy a omítek ve vstupní chodbě. 
 Další akcí byla oprava interiéru hrobek Porak a Faltis na městském hřbitově. Zde se 
jednalo o sanaci vlhkosti a obnovu omítek a výmalby. Práce prováděla firma Průmstav 
Trutnov, restaurátorské práce pak manželé Koňákovi z Prahy – vše za 625.700 Kč. 
Nejnáročnější oprava, respektive nové provedení povrchů z umělého mramoru. Práce 
pokračovala i přes vánoční svátky. 
 Na budově ZUŠ na Krakonošově náměstí čp. 73 se prováděla celková obnova světlíku 
hlavního schodiště. Práce byly vyprojektovány arch. Chaloupským podle dobových výkresů a 
historických fotografií. Podařilo se vrátit budově původní vzhled z doby stavby, protože se 
vybouraly dodatečné zazdívky okenních lunet a vložený strop ze skla a betonu. Tyto 
dodatečné úpravy pocházely zhruba z 50. – 60. let 20. století a zhoršily architektonický vzhled 
budovy. Lunety byly osazeny kovovými segmentovými rámy – vitrážemi s dvojitým 
zasklením. Střešní konstrukce světlíku byla kompletně vyměněna a byly osazeny i požární 
odvětrávací klapky. Práci provedla žacléřská firma KV+ZL za 1,294.743 Kč. 
 V městském parku se opravilo další kamenné schodiště. Tentokrát to bylo hlavní, a to 
včetně doplnění a opravení ozdobných váz s plechovými listy. Celé schodiště bylo rozebráno 
a vybudován nový pevný základ a drenáže. Jednotlivé prvky z kamene byly restaurovány  
a nakonec sestaveny. Dílo bylo dokončeno terénními úpravami, kterými schodiště navazuje  
na okolní svah. Práce provedla firma Bořek ze Dvora Králové za 785.344 Kč. Restaurování  
a doplnění litinových váz s listím pak firma Červenka – Pospíchal z Hlinska za 122.748 Kč. 
 Nejzajímavější akcí byla obnova vstupu do Národního domu. Původní byl vystavěn 
v akci „Z“ na začátku 80. let 20. století jako zastřešení dodatečně vybouraného vchodu 
(kolem 1970). Při poslední celkové opravě objektu 1999/2000 se tento vstup pouze provizorně 
opravil. Nyní však pro celkově havarijní stav a neodpovídající bezpečnosti provozu (schodiště 
vede přímo do frekventované místní komunikace) bylo rozhodnuto o změně vzhledu. 
Autorem myšlenky byl pracovník MěÚ Vl. Grof – návrh rozpracoval a dokumentaci vytvořil 
arch. Smilnický. Změna spočívala ve vybudování nového kamenného dvouramenného 



schodiště zastřešeného kovovou konstrukcí na litinových sloupech. Předlohou měla být 
klasicky řešená situace starých secesních nádraží. V souvislosti se změnou pak došlo 
k vybudování odděleného chodníku a dvou infotabulí opět na litinových sloupech. Vznikl tak 
hodnotný stylový vstup prací firmy MAVL ze Dvora Králové za 1,503.843 Kč. Na jaře 2005 
ještě bude dokončeno dopravní značení, který se dořeší bezpečnostní situace v ulici (podélné 
parkování). 
 V roce 2004 bylo do památek proinvestováno 9,7 milionů korun, z toho bylo uhrazeno 
z dotací a darů 2,26 milionů korun. 
 
„Trutnov na dobových pohlednicích“ 
 

     
 

     
 
 Slavnostní křest nové knihy Trutnov na dobových pohlednicích spojený se zahájením 
stejnojmenné výstavy provedl 15. listopadu 2004 v 16 hodin ve Staré radnici Mgr. Ivan 
Adamec, starosta města Trutnova a Ing. Leoš Erben, vydavatelství Gentiána Jilemnice. 
Zprávu o tom zveřejnili v Krkonošských novinách 18.11. Pavel Cajthaml a Josef Farský. 
 „V prodeji se tak objevuje jedinečná publikace, která zachycuje historii města  
od konce 70. let 19. století až do 30. let 20. století. Obsahuje téměř 150 pohlednic se 
stručnými texty, které výstižně popisují místo a jeho minulost. – Historie Trutnova je velmi 
bohatá, je potřeba s ní naše občany seznámit. Kniha podá čtenářům autentický obrázek  
o minulé době, uvedl starosta Adamec. – Publikaci křtil šampaňským společně s vydavatelem 
Leošem Erbenem z jilemnického nakladatelství Gentiana.  
 Jedinečný svazek pohlednic zachycuje významné období v historii města. Trutnov 
teprve získával základní podobu budoucí metropole. Vyrůstaly v něm textilky, pivovar, 
vlakové nádraží, školy a řada jiných důležitých zařízení. Českého čtenáře zřejmě překvapí 
německé názvy pohlednic. Pro historiky to však není nic nového. – Trutnov býval více 



německý než český. Proto jsou ulice a náměstí uvedeny tehdejšími jmény, vysvětlil hlavní 
tvůrce knihy Antonín Just. – 
 S nápadem vydat podobnou publikaci přišla trutnovská místostarostka Hana 
Horynová. Nejen že nechtěla, aby město zaostalo za okolními obcemi ve vydávání 
historických publikací. Především sama v praxi poznala hodnotu dobových obrázků. – Když 
pracujeme v úřadě s památkami, většinou neznáme, jak která lokalita vypadala. Například  
o Jiráskově náměstí jsme se dověděli jen díky pohlednicím, že vypadalo jinak než dnes, řekla 
Horynová.  
 Ústředním autorem Trutnova na dobových pohlednicích je Antonín Just. Pohlednice 
ze svých sbírek zapůjčili Pavel Janata, Zdeněk Kadaník, Antonín Tichý a Muzeum 
Podkrkonoší. Vydání publikace podpořilo město Trutnov. 
 Úvod prodeje knih je spojený s menší výstavou pohlednic. V přízemí Staré radnice 
jsou k vidění až do sobotního poledne. – V prvním panelu jsme soustředili líbivé litografie  
a koláže, dalších pět panelů patří Trutnovu. Je to jakási procházka městem, která končí 
pohlednicemi hospod. Část je věnována také prusko-rakouské válce, okrajovým částem H. St. 
Města a Poříčí a závěrečný panel je ukázkou unikátních sbírek pohledů, prozradil spoluautor 
expozice a sběratel Pavel Janata. 
 
Klub vojenské historie 
 
 Hodně pro propagaci Trutnova vykonával i v roce 2004 Klub vojenské historie.  
Na začátku roku se výbor KVH zúčastnil jednání na MěÚ jednak ve věci zajištění provozu 
v objektech války 1866, Naučné stezky 1866, jednak zajištění významné akce roku 2005 – 
Sto let od převozu ostatků generála Gablenze z Curychu do Trutnova 27.9.1905. 
 Výroční schůze KVH 30.1. potvrdila mj. výkonný výbor, který se již několik let 
prakticky nemění. 
 I v roce 2004 se členové KVH zúčastnili společenských a pietních vojenských akcí 
spřátelených spolků – 7.2. Dělostřelecký ples v Josefově, 6.3. pietní akt u pomníku voj. 
vysloužilců  Václava hraběte Radeckého na hřbitově v Polici n.M., 13.3. účast na plesu  
6. praporu polních myslivců v Náchodě. Sezóna otevřením histor. objektů začala v Trutnově 
1. května (tématické výklady, ukázky střelby z rakouské předovky, horského děla). Tradiční 
jarní soutěžní střelby na střelnici ČMS proběhly už poosmé 2.5. v Babí za účasti střelců z celé 
ČR (voj. puška, pistole, revolver). Několik členů se zúčastnilo 29.5. C.k. manévrů v Hrádku  
u Nechanic, uniformovaná jednotka KVH 19.6. a skupina 16. praporu polních myslivců  
při odhalení pomníku vojáků na hřbitůvku 1866 v České Skalici. 
 Hlavní domácí vzpomínková akce proběhla tradičně v Trutnově 27.6. na Krakonošově 
náměstí (natírání pamětní desky, přehlídka) a u památníku gen. Gablenze (pietní akt) za účasti 
dalších HJ (Náchod, Police, Jičín, Železnice). Pochod po bojišti války 1866 uspořádali 27.6. 
členové 16. praporu polních myslivců za minimální účasti členů KVH. Větší účast byla už při 
pietním aktu u památníku „Baterie mrtvých“ na Chlumu (2.-4.7.1866 138. výročí bitvy  
u Hradce Králové). 11. září se zúčastnil KVH oslav 750. výročí založení Náchoda. (Vzhledem 
k této akci proběhlo trutnovské natírání desky 1866 bílou barvou až v rámci Dnů evropského 
dědictví 12. září). 
 Výroční střílení z historických zbraní KVH se uskutečnilo v Babí 18. září. Víkend  
25. a 26. září byl datem zakončení sezóny 2004. Historické objekty naučné stezky navštívilo 
letos více než 5000 návštěvníků. 
 Koncem roku (v říjnu) došlo k rozporům v KVH a Vl. Víta (Polní myslivci), který 
ukončil členství v KVH. Na poradě zástupců historických jednotek 23.10. na Chlumu byl 
sestavován plán akcí na 2005. Patří k nim i převezení ostatků gen. Gablenze do Trutnova  
před 100 lety, k pietní slavnosti 10.9. byli zástupci spolků pozváni. 



 
 Náplň činnosti KVH není jen v přípravě a účasti na různých akcích, ale i v práci  
na údržbě okolí pomníků a památníků války 1866. O obnovu voj. lesního hřbitůvku  
se zasloužili především členové z řad 16. praporu polních myslivců. Služby u historických 
objektů a na naučné stezce budou pokračovat – smlouva o tom s městem je uzavřena. 
Významnou vojensko historickou a společenskou akcí roku 2005 bude 10. září. „Poslední 
cesta“ gen. Gablenze. (V roce 2004 bylo přijato do KVH pět nových členů. Předsedou KVH 
je Ivo Bucek). 
 Příslušníci Historické jednotky C.K. praporu polních myslivců č. 16, sekce 1914-18, 
uzavřeli v říjnu svou sezónu účastí na Caporettu 1917, které připomnělo krvavé události 
z italské fronty. Přijali pozvání členů Historické jednotky C.K. 35. pěšího pluku z Plzně. 
 Závěrem roku čekají trutnovské polní myslivce jen komorní akce – pietní akt  
u pomníku padlým v 1. světové válce na hřbitově v Trutnově 11. listopadu ve výroční den 
ukončení války. Dále to je brigáda v rámci pravidelné údržby vojenského hřbitova 
v Kocbeřích a o Dušičkách tradiční návštěva hrobů padlých příslušníků C.K. 16. praporu 
polních myslivců z války roku 1866 v Rubínovicích, Starém Rokytníku a u Janské kaple. 
 
Pěchotní srub T-S 63 
 
 Mezi objekty vybudované před 2. světovou válkou patří především dělostřelecká 
pevnost Stachelberg a Libečský pěchotní srub, který obětavě obnovili otec a syn 
Kratochvílové. Oba objekty byly zpřístupněné u příležitosti Dne opevnění v září. 
 Pěchotní srub T-S 61 „Hranice“ byl od roku 2002 rekonstruován Klubem vojenské 
historie Debrné. Kubaturou betonu je tento srub 3. největším v trutnovské opevněné linii. 
Nachází se na vrcholu kopce mezi Libčí a bývalým Debrné sv. od Trutnova. Kromě 4 cm 
protitankových kanonů a dvojčat těžkých kulometů ve střeleckých prostorách srubu tu byl  
i 9 cm pevnostní minomet. Jeho kasemata je umístěna v týlovém patře pod pravou střeleckou 
místností. Srub byl vybetonován v srpnu 1938. 
 V roce 2004 byl srub zpřístupněn 16.4., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 10.10. a 28.10. 
Rekonstrukční práce probíhají průběžně včetně osvětlení a zábradlí. Buduje se i věrná maketa 
zvonu. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Galerie města Trutnova připravila podle stanoveného výstavního programu v roce 
2004 devět autorských výstav – z toho tři byly společné a jedna skupinová – Salon 
královských věnných měst. V průběhu roku připravila galerie 25 komentovaných prohlídek – 
přednášek, převážně pro studenty SŠ, dále 2 odborné přednášky na téma výstav, 2 hudební 
večery a 1 dramatický večer. Návštěvnost na těchto kulturních akcích činila 5 102 
návštěvníků. 
 Potěšitelný je podle ředitele GMT Aleše Pražana počet darovaných uměleckých 
předmětů pro galerii v roce 2004. Výtvarníci či správci pozůstalosti věnovali galerii 1 plastiku 
a 4 obrazy v celkové hodnotě 135 000 Kč. Zvlášť hodnotná je bronzová plastika od Josefa 
Wagnera a grafický list Josefa Čapka, dar od Dr. Jaroslava Dostála. Těmito dary opět stoupla 
cena sbírky GMT. 
 Fond majetku GMT k 31.12. činil 18,246.037 Kč (k 1.1.2004 17,557.070 Kč), nákup 
děl 477.498 Kč, darovaná díla 135.000 Kč, úhrada úvěru – Josef Čapek byl 126.000 Kč, 
převedení zboží do sbírky – Samuel Fritz 143.960 Kč. 



 Zlepšený hospod. výsledek k 31.12.2004 činil 44.998,75 Kč. Přepočtený stav 
pracovníků 4. Průměrný hrubý plat v roce 2004 (bez platu ředitele) 11.369 Kč. Mezi pořízené 
nejvýznamnější položky v roce 2004 patří monitor ke kamerovému systému 19.992 Kč  
a nákup řídící jednotky počítače 11.694,50 Kč. 
 
 Nákup děl v roce 2004: Josef Wagner ml. – Pes–hlava smrti (30.000 Kč). Štěpán 
Málek – Bez názvu (4000). Jan Wagner – Koně (40.000). Jan Wagner – Tři Grácie (35.000). 
Josef Wagner ml. – Hlava smrti (20.000). Jaroslav Klápště – Bílé torzo (40.000). Jaroslav 
Klápště – Noční město (25.000). Aleš Ogoun – Čára života (25.000). Dalibor Matouš – Zátiší 
s hornickým kahanem (42.000). Jana Bittnerová – Bouře (15.000). Vladimír Hendrych – 
Osada v Orlických horách (5000). Bořivoj Borovský – Kompozice 1985 (6000). Antonín 
Střížek – Zátiší s knihami (60.000). Miloslav Lhotský – Let bělásků a vážek (18.000). 
Miloslav Lhotský – Ptačí vábení (35.000). Jiří Havel – Kolekce 35 fotografií (9998). Zdeněk 
Sýkora – Detail č. 21 (23.000). Dana Holá – Proměny hmoty (5000). Josef Šíma – Bez názvu 
(29.500). Jan Wagner – Detail stroje (10.000). Celkem 477.498 Kč. 
Samuel Fritz – Soubor panelů 143.960 Kč.  Celkem 621.458 Kč. 
 Darovaná díla v roce 2004: 
Josef Wagner st. – Dvojice (60.000 Kč). Miloš Janků – Stmívání v polích (5000). Miloslav 
Lhotský – Faustové dneška (35.000). Dana Holá – Něžné larvy (5000). Josef Čapek –  
Před zrcadlem (30.000).  Celkem 135.000 Kč. 
 Počet návštěvníků na přednášky, vernisáže, hudební večery, besedy a divadlo 5 102, 
nejvíce v září (včetně DED) 940. 
 
Durabo 
 
 Skupina historického šermu Durabo se 7 stálými členy (Hurdálek Libor 1954), Martin 
(1978), Pavel (1980), Morávek Michal (1978), Spěvák Milan (1962), Hajn Zdeněk (1966)  
a Nagel Wilfried (1971) pokračovala v roce 2004 ve své záslužné činnosti – při Dětském dnu 
v Janských Lázních, na dětském letním táboru v Dolcích v rámci DED šermířské odpoledne 
(poslední připravená akce zmařena nečasem). K dalším akcím patřily Historické trhy 
v Boskovicích a Šermířská přehlídka v Brně na hradě Špilberk, účast na 1. ročníku akce  
na záchranu hradu Rumburk (za veliké nečekané účasti návštěvníků ze širokého okolí). 
 V roce 2004 rozšířilo Durabo již navázanou spolupráci s divadelníky ze Lhoty  
u Trutnova, s Divadlem Vratislava Barvy (program při setkání Lhot v létě v Trutnově). 
Připravují se společné výjezdy do Žacléře a na Rumburk. Několik zájezdů směřovalo  
i do SRN. V roce 2004 realizovalo Durabo 116 vystoupení. 
 A zkušenosti z 19 leté činnosti Duraba? Po roce 1992 byl velký rozdíl mezi českým, 
německým a rakouským publikem. České obecenstvo bylo dost pasivní na rozdíl  
od německého a rakouského, které se i osobně do akcí zapojovalo. Dnes už se tyto rozdíly 
vyrovnávají. Zájem o programy Duraba na Trutnovsku přetrvává a šermíři jsou tu opravdu 
doma. Jejich činnost zasluhuje svými pohledy do minulých časů opravdové ocenění. 
 
Divadlo Vratislava Barvy ve Lhotě 
 
 V roce 2004 působily v Trutnově dva soubory amatérské (stálé) Ďyvadlo Neklid  
z Voletin a Divadlo V. Barvy ze Lhoty. To je pojmenováno po rodákovi a členovi souboru, 
který má 14 členů. V repertoáru mají jednak pohádky, jednak taškařice pro dospělé. 
Vystoupení provázejí nejen mluveným slovem, ale i zpěvem a hudbou. Od roku 1999 
nacvičují zpravidla v každém roce novou hru. Předpokládá to velkou zanícenost pro divadlo – 
pravidelné zkoušky 2x až 3x týdně v hostinci ve Lhotě. Tady mají k dispozici pěkný sál 



s jevištěm. Počet vystoupení v jednom roce přesahuje desítku. Svá vystoupení si většinou 
vymýšlejí sami. Pokud je převezmou, upraví si je a zrýmují. Pořízení kostýmů, rekvizit, 
hudby a zvuku je pro spolek i finančně náročné. 
 
Ďyvadlo Neklid ve Voletinách 
 
 Ďyvadlo Neklid se datuje od roku 2002, kdy se tato skupina odtrhla od lhoteckých 
divadelníků. Svou domovskou scénu nalezli v zašlém sále hostince ve Voletinách. Z počátku 
se museli zaměřit místo nacvičování divadelních her na úpravu hostince – zednické a 
uklízečské práce. Jeviště potřebovalo stejně jako hlediště zateplit, naléhavě bylo třeba zřídit 
nové sociální zařízení. Přípravné práce pro domovskou scénu trvaly po celý rok, ale vyplatilo 
se to. Soubor tu má dnes dobře vyhovující podmínky. Početně není velký – 11 opravdových 
nadšenců. Repertoár jejich vystoupení je zaměřen na autorské komedie pro dospělé. Hrají  
12x do roka a jsou úspěšní, jak dokazuje vítězství na krajské divadelní přehlídce v Miletíně. 
Během tří let uvedlo divadlo i tři vlastní komedie vlastního autora Petra Vanžury  
(je redaktorem Krkonošských novin). Ten byl autorem úspěšné hry „Obraz na sekeru.“ 
 
Divadlo Trdýlko ZUŠ 
 
 Dramatický kroužek při ZUŠ nemá stálý soubor. Hraje v Divadélku Trdýlko ve Školní 
ulici. Vede si velmi dobře, jak svědčí i náročná veršovaná Shakespearova hra „Sen noci 
svatojanské“ s 25 účinkujícími a Gogolova Ženitba (v 2004). Obě hry měly 10 zdařilých 
repríz. 
 
  



9. Školství. Výchova. 
 
Mateřská škola 
 
 K 1. září 2004 bylo zapsáno do mateřské školy Trutnov 842 dětí. V odloučeném 
pracovišti V Domcích byla zrušena třída s logopedickou péčí. V rámci úspory finančních 
prostředků OŠMT KÚ KHK utlumil speciální třídy pro děti s vadami řeči a dále již tuto třídu 
odmítl financovat. Další důvod je ten, že v našem městě je v provozu Speciální MŠ Na Struze, 
která má také třídu pro děti s logopedickými vadami. 
 V odloučeném pracovišti Horská 282 byla zrušena jedna třída a z pětitřídní budovy 
byly naplněny jen čtyři třídy. V odloučeném pracovišti Žižkova se však počet dětí navýšil  
na 100 dětí. Celkem se tedy počet dětí snížil o 11. Z 853 dětí v září 2003 na 842 dětí  
v září 2004. 
 Zápis do MŠ Trutnov se uskutečnil ve dnech 1.-31.3. a to do všech odloučených 
pracovišť MŠ Trutnov – V Domcích, Gorkého, Žižkova, Náchodská, Novodvorská, Benešova 
– Trutnov 3, Voletiny – Trutnov 3, Úpská – Trutnov 2, Horská – Trutnov 2, Komenského  
a Tkalcovská. Nutné bylo přihlásit všechny děti, které nastoupí v průběhu celého školního 
roku 2004-2005. 
 
 V rámci projektu vybavování předškolních zařízení počítači byla MŠ Čtyřlístek 
v Úpské ulici Trutnov 4 zvolena k instalaci jednotky KIDSMART v červnu 2003. 
Seznamování dětí s počítačem by mělo být postupné a nenásilné. Už za půl roku vykázaly děti 
značný pokrok v práci s počítačem. Rozvíjejí tak řadu schopností a dovedností pro vstup  
do ZŠ. V porovnání s televizí nejsou děti u počítače pasivní. 
 
Základní školy 
 
 V lednu 2004 už trutnovské základní školy věděly, kolik prvních tříd otevřou  
pro předškoláky v září 2004. Ředitelé ZŠ jsou většinou spokojeni s výsledkem zápisů do 
prvních tříd. Nejvíce rodičů s dětmi se dostavilo do ZŠ Komenského. Bylo jich na 80 – 
někteří opozdilci ještě přijdou. Škola počítá se třemi prvními třídami asi se 100 žáky. 
 Počet přihlášených prvňáků překvapil i ve vedení ZŠ V Domcích – zapsáno bylo  
67 dětí do tří tříd, 9 jich dostane odklad. Základní škola Komenského zaplní tři třídy prvňáků 
a jednu specializovanou třídu – přišlo na 70 dětí. Dalších 12 s různými vývojovými 
poruchami bude navštěvovat speciální třídu. V ZŠ Gorkého se zapsalo 54 předškoláků – 
otevřou se tu dvě třídy. ZŠ Náchodská v Poříčí otevře jednu třídu – zapsalo se tu 32 dětí. 
 Na zatím nižším počtu zapsaných dětí do první třídy 41 se projevily plané zvěsti  
o uzavření školy. 
 
Základní škola kpt. Jaroše 
 
 Základní škola kpt. Jaroše – Gorkého 38 využívá kromě kmenové školy i prostory  
ve Školní ulici pro 6 tříd prvního stupně. Je tu též umístěno i nižší gymnázium. Na hlavní 
budově je 21 učeben (2 první, 2 druhé, 3 třetí a čtvrté a 2 páté třídy, 2 šesté, sedmé, osmé  
a devátí třídy). Ve škole je umístěna i nadále školní družina, která má 3 oddělení se 75 dětmi. 
Ředitelem školy je Mgr. Jiří Paták. Vyučuje 27 učitelů. Ve školní družině působí  
3 vychovatelky. 
 Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo školu 491 žáků. Základní vzdělání ukončilo  
52 žáků. Na učební obory odešlo 22 žáků (7 mimo okres), na SŠ 18, na nižší gymnázium  



12 žáků. 
 Na konci šk. roku byla udělena jedna dvojka a jedna trojka z chování. Vyznamenání 
získalo 48 žáků. 
 V rámci školních aktivit absolvovali žáci 1.-5.r. plavecké kurzy. Zdravotní tělesná 
výchova pro 1.-4. třídy probíhá týdně jednu hodinu. Učitelé 1.-5. tříd uskutečnili týdenní 
pobyty v přírodě. V červnu se realizoval pro žáky II. stupně zájezd do Anglie. Dobře si vede 
kroužek florbalu. Třetí třídy mají kroužek anglického jazyka. 
 Úspěšně pracuje Školní sportovní klub SURVIVAL – tři pobytové kurzy pro páté třídy 
v Peci p. Sn. (56 žáků), dva turist. kurzy pro šesté třídy v Českém Ráji (48), cykloturistický 
kurz pro osmou třídu (24), dva vodácké sport. kurzy pro deváté třídy (44 žáků), dále lyžařské 
kurzy pro sedmé třídy (45). Sportovní klub uspořádal meziškolní turnaj v kopané a v ledním 
hokeji. Žáci školy jsou zapojeni i do ostatních soutěží. 
 
ZŠ V Domcích 
 
 Základní škola V Domcích s rozšířenou výukou cizích jazyků navštěvovalo ve šk. roce 
2003/04 630 žáků v 26 třídách – na 1. stupni  317, na 2. stupni 313 žáků. Na škole pracuje  
43 pedag. pracovníků. Družinu zajišťují 4 vychovatelky. 
 Výsledky vzdělávání na konci šk. roku: 1. stupeň – 311 žáků prospělo, 7 neprospělo, 
2. stupeň – 103 žáků prospělo s vyznamenáním, 207 prospělo, 3 neprospěli. Druhým stupněm 
z chování hodnoceno 30 žáků, třetím stupněm 6. 
 Mimoškolní aktivity školy: 
Organizace okresních kol olympiád chemie, košíkové a malé kopané, účast dětí 
v olympiádách a sport. soutěžích v rámci regionu, kraje a ČR, uspořádání lyžařských kurzů 
pro 7. tř., branně-sportovní kurzy 6. a 8. tříd, každoročně uspořádaný tábor družiny, účast 
žáků v hokejových a fotbalových soutěžích v rámci HC a FK Trutnov, poznávací a kulturní 
zájezdy pro učitele, poznávací a pobytové zájezdy žáků do SRN, Rakouska a Anglie, 
pořadatelství Běhu Terryho Foxe v Trutnově. 
 Ve šk. roce 2003/04 provedla škola ze svého rozpočtu rekonstrukci toalet, opravu 
výtahu ve školní kuchyni, malování některých tříd a WC, byl zabezpečen kamerový systém 
v šatnách, otevřena posluchárna pro přednášky a výuku. V areálu stadionu bylo zřízeno hřiště 
pro odbíjenou (přístupné i veřejnosti). Některé třídy byly vybaveny novým nábytkem. 
 Město Trutnov poskytlo škole úvěr 440 tisíc Kč. Z nich byla modernizována 
počítačová učebna, posluchárna byla vybavena moderní počítačovou technikou, vybudována 
počítačová síť na škole. 
 
ZŠ R. Frimla 
 
 Základní škola R. Frimla ve své výroční zprávě uvádí především přehled prospěchu – 
celkový průměrný prospěch 1.621 (55 žáků s vyznamenáním, 280 prospělo, 5 neprospělo). 
Zameškaných hodin bylo 15 180 omluvených, na žáka 44,647 a 174 neomluvených, na žáka 
0,512. Tříd měla škola 18. Sníženou známku z chování měl 1 žák v 6.B, 3 v 5.B, 1 v 7.B,  
1 v 8.B a 5 v 7.A. 
 Pro žáky s poruchami zajišťuje škola individuální práci pod vedením dyslektických 
asistentek, pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. 
 V péči dyslektických asistentek a v doučovacích skupinách zůstává žák jen po dobu 
nezbytně nutnou pro osvojení učiva. 
 Škola má třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy (1.-9.tř., vždy třída A), a to 
se zaměřením na sjezdové lyžování a plavání. 



 Hlavní cíle školy jsou: Kvalitní výuka (dokládá úspěšnost žáků v přijímacích řízeních 
do SŠ, do prim G, úspěšnost žáků na dalších stupních vzdělávání a úspěchy ve všech typech 
soutěží). 
 Individuální přístup k žákům (na škole pracuje 10 dyslektických asistentek a 
speciálních pedagogů. 
 Všestranný rozvoj žáků: Každý žák má možnost díky široké nabídce zájmových 
kroužků se rozvíjet – ve šk. roce 2003/04 pracovaly na škole tyto kroužky: anglický jazyk, 
přípravný zpěv, zdravotní tělesná výchova, sportovní kroužek, práce na PC, doučování  
pro slabé žáky i přípravu pro studenty. 
 Na škole je 27 pedag. pracovníků, z toho 24 učitelé a 3 vychovatelé. Počet přijatých 
žáků 9. ročníku: Gymnázium z 5. třídy 6. Střední školy 11. Střední odb. učiliště 14. 
 Jak byl plněn program prevence sociálně pathologických jevů, protidrogová prevence? 
Budování odb. učebny, zařazení do hodin občanské a rodinné výchovy (1 + 1 hodina týdně). 
Spolupracující instituce: VZP, RIAPS, Kriminální policie, Úřad práce. Panel v budově školy 
+ schránka důvěry. Informační leták pro rodiče dětí „Nepřehlédni, trápíš-li se kvůli šikaně.“ 
Benefiční koncert, exkurze v obou komorách Poslanecké sněmovny – beseda s posl. 
Bönischem, soudní přelíčení, čtyřdenní seminář „Učíme se spolu žít“ (40 ž.), návštěva Riapsu, 
beseda s p. Trunečkem z oddělení K PČR, dotazníky. Slohové práce s tématikou 
preventivního programu, evidence zpráv ze schránky důvěry. (Ředitelkou školy Libuše 
Indrová.) 
 
ZŠ Komenského 
 
 Základní škola, Komenského 399, je úplnou ZŠ s 1.-9. postupovým ročníkem.  
Ve šk. roce 2003/04 ji navštěvovalo 624 žáků ve 32 třídách. Žáci navštěvují třídy s běžnou 
výukou, třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a specializované třídy pro děti 
s vývojovou poruchou řeči. V tomto roce škola ověřovala integraci smyslově a tělesně 
postižených dětí do běžné školy. Integrace je podle prvních výsledků bezproblémová - 
jediným nedostatkem je přetrvávající nedostatek financí na asistenční službu. 
 Škola se výrazně profiluje především sportovními aktivitami – sport. třídy jsou 
zaměřeny především na běh na lyžích, karate a outdoorové aktivity, jak dokládá řada úspěchů 
v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. Stranou nezůstávají ani teoretické předměty 
(významné výsledky olympiád a vědomostních soutěží). O kvalitě výuky svědčí i výsledky 
z přijímacích zkoušek – z 9. tříd 7 na G, 39 na SOŠ a 33 na SOU, z 8. tříd 2 na SOU, ze 7. tříd 
2 na OU, z 5 tříd 5 na G. 
 Významné jsou mimoškolní aktivity – sport. soustředění, sport. turistické kurzy,  
15 zájmových kroužků. 
 Ve škole pracovalo 44 pedag. pracovníků, z toho 11 mužů. Věkový průměr pedag. 
pracovníků je 38 let. Pouze 2 jsou nekvalifikovaní. 
 Přehled prospěchu na konci druhého pololetí: Celkový průměrný prospěch 1.7867 – 
s vyznamenáním 62, prospělo 550, neprospělo 9, neklasifikováni 2. Zameškaných hodin  
(v 2. pol.) 30 358 omluvených (na žáka 48.729), 514 neomluvených (0,825 na žáka). 
Sníženou známku z chování měl 1 žák 3.A, 1 ze 4.A, 1 z 8.A, 4 ze 7.A, 3 z 8.C, 2 z 5.C,  
2 z 8.D, 1 z 9.D, 1 z 6.C, 2 z 6.D. 
 Ve šk. roce 2003/04 pokračovala škola ve vybavování čerstvě zrekonstruované školy 
pomůckami a materiálem. Významnou investicí byl nákup kopírovacího stroje Sharp  
za 162.000 Kč a dataprojektoru Toshiba za 101.250 Kč. Ředitelem školy je Mgr. Roman 
Hásek.  
 
 



ZŠ Mládežnická 
 
 Základní škola, Mládežnická, Trutnov 4 má kromě 19 odborných učeben jídelnu, 
družinu, mateřskou školu a školní klub, zabezpečující zájmovou a mimoškolní činnost dětí. 
Jídelna má kapacitu 300 míst, ubytovna 36 lůžek, saunu, školní stadion. Ve škole je zřízena 
školní Mini200 – chov plazů, obojživelníků, ryb a drobných savců. Součástí školy je 
rekreační zařízení v Horním Bradle, ve kterém se uskutečňují letní tábory, turistická  
a ekologická soustředění. 
 Na konci 2. pololetí bylo žákům uděleno 41 pochval, 35 napomenutí TU (tř. učitelem), 
30 důtek TU, 23 důtek ředitele, 10 dvojek z chování a 3 trojky. Neomluvených hodin bylo 
270. S vyznamenáním prospělo 158, neprospělo 10, neklasifikováni 3 žáci. 
 Školu opustilo 122 žáků – 107 z 9. tříd, 13 z 5. tříd do G, 2 z 8.r. na učební obor.  
Na G, SOŠ, SOU a průmyslové školy. 
 Školní družina měla 6 oddělení s dětmi 1.-3. třídy. Zapsaných tu bylo 163 žáků. Školní 
jídelna připravovala denně v průměru 1 400 obědů. 
 Školní klub „Eldorádo“ navštěvovalo 1 027 dětí v 56 zájmových kroužcích a 
jazykových kurzech. Počet vedoucích 62, vedoucí KZČ 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 akce 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 týdenní 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 ŠD – dětí a pracovníků. 
 V lednu a v únoru se škola zapojila do testování žáků 5. a 9. tříd testy z počtů, čtení  
a práce s informacemi s přínosnými výsledky. 
 Ředitelem ZŠ Mládežnická je Mgr. Zdeněk Géc. 
 
ZŠ Náchodská 18 
 
 Základní škola, Náchodská 18, měla ve šk. roce 2003/04 11 tříd, z toho 5 na 1. stupni  
a 2 oddělení školní družiny. Počet pedagogických pracovníků 18. 
 Škola se nachází ve 2 budovách – hlavní a vedlejší, v níž je i školní družina. Škola 
vlastní i 2 zahrady se skleníkem. Učeben je celkem 21, z toho 5 odborných. 
 V tomto školním roce byly provedeny tyto opravy: generální na školní jídelně, 
přebudování tělocvičny na víceúčelový sál zaměřený na výuku pohybu a tance, nátěr střechy 
hlavní budovy a řada malých a středních oprav. 
 Hlavní školní budova je celkem v dobrém stavu, vedlejší budova je zcela v pořádku. 
Nový školní nábytek je třeba v hlavní budově a v její přístavbě, nátěry oken jsou nutné  
na vedlejší budově. 
 Pracovníků je na škole celkem 29, z toho 5 mužů. 
 Zápis do 1. ročníku na školní rok 2003/04: dostavilo se 31 předškoláků, odklad dostalo 
6, na jinou školu 3. Přijato 22 žáků. 
 Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy: z 5. ročníku 3 na víceleté gymnázium, 
z 9. ročníku 16 na SŠ a 22 na SOU. 
 Prospěch žáků k 21.6.2004: 16 s vyznamenáním, 12 neprospělo. Druhý stupeň 
z chování mělo 8,8 %, třetí stupeň 1,1 % žáka. Účast na soutěžích byla přiměřená  



bez předního umístění. 
 V tomto školním roce pracovaly tyto kroužky zájmové činnosti: chemický, 
matematický, aerobik, sborový zpěv, informatika, šachy, sportovně turistický. Pracovala 
dyslektická poradna. Nadstandardně nabídnut dětem 7. r. lyžařský výcvik, pohybová a taneční 
výchova v rámci Taneční školy W. Elscheka, předtaneční výchova, pitný program, výlety  
(i o prázdninách). 
 
Speciální ZŠ ve Voletinách 
 
 Speciální základní škola pro žáky se speciálními poruchami učení ve Voletinách má  
9 postupových ročníků a 2 oddělení školní družiny pro žáky 1.-5. ročníku. Třída Sp ZŠ má  
do 12 žáků. Poskytuje základní vzdělání dětem, které se, přestože mají normální inteligenci, 
nemohou s úspěchem vzdělávat v běžném typu ZŠ. Do školy se přijímají žáci, kteří trpí 
některou specifickou vadou učení – dyslexie, dysgrafie, dysgrafie, dyskalkulie. Zařazení  
do školy je vždy konzultováno s odborníky v pedag. psychologické poradně. 
 Učitelé při výuce maximálně využívají názorné pomůcky, audiovizuální a počítačovou 
techniku. Někteří žáci mají podle potřeby indiciální studijní plán. Děti trpící vadou řeči 
navštěvují 2 hodiny týdně logopedické péče, žáci trpící specifickou poruchou řeči mohou 
navštěvovat 2 hodiny nápravné péče. 
 Po ukončení ZvZŠ mohou žáci podle svých schopností studovat na jakékoliv SŠ či  
na OU. Škola pořádá řadu sportovních, výtvarných, přírodovědných a literárních soutěží. 
Zúčastňuje se též soutěží pořádaných DDM, AŠSK, organizuje lyžařské a plavecké kurzy, 
školní výlety a exkurze. 
 Při hodnocení prospěchu žáků 1.-4.r. se užívá širší slovní hodnocení. U žáků 4.-9.r.  
se specifickou vývojovou poruchou rozhoduje ředitel o použití širšího slovního hodnocení. 
Ostatní žáci se klasifikují podle pravidel hodnocení žáků ZŠ. 
 Každé dva měsíce pořádá škola tzv. Třídní slavnosti pro rodiče s programem žáků, 
dvakrát v roce školní akademii. Rodiče se mohou zúčastnit vyučování. Škola je dobře 
vybavena pomůckami, má počítačovou učebnu a internetové připojení, dále 3 odborné 
učebny. Škola je v dobrém technickém stavu – problémem je malá tělocvična a absence 
školního hřiště. 
 Ve šk. roce 2003/04 pracovalo ve škole 14 pedag. pracovníků. Pedag. práci  
se věnovalo 12 učitelek a 2 vychovatelky. Počet učitelů s aprobací speciálního pedagoga není 
ještě dostatečný – většina učitelů však absolvuje potřebné kurzy. 
 Školu navštěvovalo 112 žáků. Ve šk. roce ukončilo základní vzdělání 13 žáků. Jeden 
žák byl přijat na SŠ, dvanáct na SOU. S vyznamenáním prospělo 2, propadlo 8 žáků. Druhým 
stupněm z chování byli hodnoceni 4 žáci, třetím stupněm 2. Neomluvených hodin měli 4 žáci 
130. ŠD navštěvovalo 36 dětí. Žáci školy jsou zapojeni do řady kroužků DDM, navštěvují 
ZUŠ. Většina žáků dojíždí do školy autobusem. Ředitelkou školy je Mgr. Stanislava 
Tejchmanová. 
 
Zvláštní a Pomocná škola 
 
 Zvláštní a Pomocná škola, Horská 160, Trutnov 2, je vedena Mgr. Jaromírem 
Vašíčkem. Sdružuje: 1.Zvláštní školu. 2.Pomocnou školu. 3.Přípravný stupeň. 4.Školní 
družinu. 5.Školní jídelnu. Celková kapacita školy je 175, 22, 18 a 35 žáků. ŠJ má kapacitu 
100 jídel. 
 Posláním školy je rozvíjet schopnosti a vzdělání všech mentálně postižených žáků  
na zvláštní a pomocné škole. Zabývá se i dětmi – autisty, jejich výchovou a vzděláním. 



 ZvŠ má 10 tříd se 105 žáky – počet žáků na učitele 9,5. PŠ + PrŠ má 5 tříd s 28 žáky. 
Počet žáků na učitele 5,6. Učitelů na škole je 12, dalších 6 s neúplnou kvalifikací. 
Vychovatelé 3 (2 s neúplnou kvalifikací). Přijímací řízení se na škole nekoná. 
 Prospěch žáků: 10 s vyznamenáním, neprospěl 1. Počet zameškaných hodin na žáka 
189,73 (23,11 %). Snížený stupeň z chování: druhý 11, třetí 8. Celkový počet neomluvených 
hodin 2 130. 
 Ve školním roce 2003/04 byla na škole provedena inspekce Českou školní inspekcí. 
Žádná ustanovení kromě toho, že 6 učitelů nemá předepsané vysokoškolské vzdělání nebyla 
porušena. 
 Mimoškolní aktivita žáků je přiměřená, pokud jde o účast na akcích organizovaných 
školou nebo na okresních a krajských přeborech. Také prezentace školy na veřejnosti – pět 
článků v regionálním tisku (Krkonošské noviny). Na škole pracovalo 8 zájmových kroužků. 
 Dobře se škola zapojila do druhého ročníku Soutěže webových stránek. „Vlastní 
webové stránky máme od roku 2002, snažíme se je pravidelně aktualizovat. Jsou na nich 
nejen oficiální zprávy o škole, ale také fotografie a texty z různých akcí, které pořádáme,“ 
uvedl ředitel Vašíček. Počítačová třída dobře slouží při výuce, např. matematiky a čtení. 
 
SZŠ 
 
 Střední zdravotnická škola, Procházkova 303, vedená RNDr. Karlem Javůrkem, 
poskytovala ve šk. roce 2003/04 úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, 
denní čtyřleté studium a všeobecná sestra, dálkové pětileté studium. V 10 třídách denního 
studia bylo 268 žáků, v 5 třídách dálkového studia 77 – celkem 345 žáků. 
 SZŠ spravuje 4 budovy v různých částech města – všechny jsou starší 70 let. Je to 
škola s max. kapacitou 350, DM Fibichova 309 34, DM Bulharská 52 27, DM Palackého  
256 19 žáků. 
 Technický stav školy není dobrý – již v roce 1999 vypracována studie na celkovou 
rekonstrukci. Hygienická kontrola DM (už v roce 2002) zjistila řadu závad. Výjimku  
na užívání mají DM do 31.12.2005. Řešením by mohl být nový objekt DM se školní jídelnou 
v blízkosti školy. V DM bylo ve šk. roce 2003/04 ubytováno průměrně 80 žákyň. Zvýšený 
požadavek na ubytování řešen využitím ubytovacích kapacit SOU a SLŠ. 
 Výuka praktického vyučování (ošetřování nemocných) probíhala v Oblastní nemocnici 
Trutnov na  školních stanicích i v privátních ordinacích, městských jeslích, stacionáři  
pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti. 
 Ve výuce všeobecně vzdělávacích se podařilo dosáhnout kvalifikovanosti ve všech 
předmětech kromě výuky ANJ a LAJ. Odborné učitelky kvalifikovanost mají nebo si ji 
doplňují. Výuku teoretických odb. předmětů zajišťovalo 13 externích učitelů. Všechny 
vychovatelky mají pedag. a odbornou kvalifikaci. (Celková kvalifikovanost pg. pracovníků 
SZŠ je 81 %.) 
 Při přijímacím řízení bylo přijato na denní studium 90, na dálkové 27 žákyň. 
 Celoškolní průměrný prospěch 2,49 bylo o 0,06 lepší než loni. Přehled klasifikace tříd 
denního studia ve 2. pololetí: prospělo 248, z toho 12 s vyznamenáním, neprospělo 12 žákyň. 
Druhý stupeň z chování měla 1, třetí stupeň 2 žákyně. Neomluvených hodin bylo 67  
(1,204 %). V dálkovém studiu byl průměr prospěchu 2,44. Celkem prospělo 47 (s vyzn. 5), 
neprospělo 7. Průměrná absence 13,25 h. 
 Při maturitních zkouškách prospělo 22 žákyň 4.A (4 s vyzn.), 22 ž. ze 4.B (3 s vyzn.), 
23 ž. 4.C a 10 žákyň dálkového studia. 
 Mimoškolní aktivity a soutěže zahrnovaly divadelní představení, výchovné koncerty, 
soutěž o Miss SZŠ, recitační pásmo, filmové představení, soutěže – především 5. ročník 
celostátní soutěže Poetica corcontica, organizovaná trutnovskou SZŠ. Rozsáhlé byly  



i odborně zaměřené aktivity (sem patří mj. spolupráce s vozíčkáři, vítání nových občánků, 
soutěž žáků ZŠ v poskytování první pomoci). 
 Celoročně se na škole realizovala činnost některých zájmových kroužků a 
mládežnické organizace ČČK. Zajímavé byly dotazníky, vyplňované žáky 1. a 4. ročníků 
(atmosféra školy, přístup učitelů, spolužáků, alkohol, drogy). Zájem o další studium projevilo 
62 % absolventů. 
 
SLŠ a SOŠL 
 
 Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická má dva typy studia – čtyřleté 
denní a vyšší odborné dvouleté denní studium, zakončené závěrečnou zkouškou – 
absolutoriem. Škola sdružuje: 1.Střední lesnická škola s kapacitou 260 žáků, 2.Vyšší odb. 
školu lesnickou 90 žáků. 3.Domov mládeže 246 žáků. 4.Školní jídelnu 370 jídel. 
 SLŠ měla ve šk. roce 2003/04 9 tříd s 252 žáky a 2 třídy VOŠL se 40 žáky. Vyučovalo 
27 učitelů. Vychovatelů bylo 5. Škola zaměstnává 27 nepedagogických pracovníků.  
Při přijímacím řízení pro šk. rok 2004/05 bylo přijato 60 a 30 uchazečů (Č, M, Bi). 
 Prospěch žáků ve škole: Z 252 prospělo 12 s vyznamenáním, neprospělo 15, 
neklasifikováno 7. Snížený stupeň z chování měli 2 žáci. Počet neomluvených hodin 6  
(0,027 z celku). Při maturitních zkouškách prospělo 42 (s vyznamenáním 10, nepřipuštěni  
2 žáci) z 54. Při závěrečných zkouškách z 20 žáků prospělo 19, neprospěl 1 (s vyzn. 4). 
 Kronika činností ve šk. roce 203/04 je tradičně bohatá – sportovní kurzy, zahraniční 
exkurze, návštěvy, školní hony, hokejové a fotbalové turnaje, olympiády, přebory v sálové 
kopané, v silovém víceboji, exkurze, kult. Zápasy aj. 
 Praxe je nedílnou součástí výuky – I. ročník 4 týdny na školním polesí. II. ročník  
zaměření na pěstební a těžební činnost (2 týdny). III. ročník zaměření  na komplexní těžbu 
dříví – ovládání motorové pily. IV. ročník má zaměřenou praxi na některé odborné předměty. 
 Zahraniční praxe se zúčastnilo 11 žáků. Velkým přínosem byla výstavba části 
internátu – 27 lůžek v pokojích hotelového typu. Další významnou událostí byla příprava  
a schválení učebních dokumentů pro tříleté vyšší odborné studium. Tím vytvořeny  
i předpoklady pro eventuální zřízení bakalářského studia. Ředitelem školy je RNDr. Josef 
Štych. 
 
Obchodní akademie 
 
 Obchodní akademie, Malé náměstí 158, se čtyřletým studiem s maturitou, je vedená 
Ing. Miroslavem Albrechtem. Absolventi se uplatní v širokém spektru ekonomických, 
obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech 
organizací. Absolventi se dostávají poměrně ve značném počtu na vysoké a vyšší odborné 
školy a úspěšně dále studují. 
 Aprobovanost pedagogických pracovníků byla 97,59 % - je jich 22, z toho 8 
v důchodovém věku. Při přijímacím řízení pro školní rok 2004/05 bylo ze 74 přihlášených 
přijato 60. 
 Škola má 10 tříd s 260 žáky. S vyznamenáním prospělo 2,17 %, neprospělo stejné 
procento. Stejný byl i počet neklasifikovaných. 
 Dva maturitní ročníky 4.A a 4.B měly 20 a 26 žáků. K maturitě nebyli připuštěni  
2 žáci. S vyznamenáním maturovali 4, neprospěli také 4 žáci. 
 Mimoškolské aktivity školy zahrnují sportovní činnost (kurzy, Sportovní den, AŠSK). 
Vodáckých kurzů se zúčastnili žáci 2 prvních ročníků. Výchovného poradce nabízí OA 
v konzultačních hodinách, v zařízeních a akcích školy. 



 Úspěšnost přijetí studenti OA na VŠ. Ze 46 absolventů se jich hlásilo 28 – přijato jich 
bylo 17 (61 %). 
 Materiální vybavení školy je vyhovující – odborné učebny, posilovna, klubovna. 
Volně je k dispozici studovna, knihovna, internet, zájmové kroužky, ekologická činnost je 
zaměřena na oblast Krkonoš. OA v Trutnově spolupracuje s OA v Rakousku (Kirchdorf). 
 
Střední odborná škola podnikatelská 
 
 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o., Polská 357 má v čele ředitelku 
Mgr. Ludmilu Pěnčíkovou. 370 žáků je kapacita školy. Studijní obory: Podnikatel pro obchod 
a služby – denní studium čtyřleté. Podnikatel pro obchod a služby – dálkové studium pětileté. 
Zřizovatelem školy je PaedDr. Vladimír Zelinka.  
 Škola (vznikla v roce 1993) využívá budovu pronajatou MěÚ, postavenou v letech 
1980-82, zkolaudovanou v roce 1983. V budově školy jsou k dispozici tři učebny kmenové, 
dvě jazykové, dvě odborné, tři sklady, sborovna, čtyři kabinety, ředitelnu a místnosti pro 
školníka, uklizečky a civilní službu. Svou šatnu má každá třída. Pro sport a tělovýchovu 
využívá škola sportovní halu Gymnázia Trutnov a sportovní zařízení v blízkosti školy. 
Mimoškolní aktivity organizuje školní sportovní klub – člen AŠSK. Škola spolupracuje  
se soukromými podnikateli i organizacemi k zajištění praxe. 
 Ve školním roce 2003/04 byly na škole 3 třídy denního studia se 72 žáky a tři třídy 
dálkového studia s 25 žáky. 
 Mimoškolní sportovní aktivity organizuje Školní sportovní klub, k uspokojení 
kulturních zájmů žáků přispívá spolupráce s kulturními a vzdělávacími středisky. Škola dotuje 
exkurzní činnost. Studenti se i letos zapojili do mezinárodního projektu Jugend-Schule-
Wirtschaft, který je organizován nadací Alfréda Herrhausena a institutem IZOP. 
 Na SOŠP působilo ve šk. roce 2003/04 dvacet pracovníků včetně ředitelky, z toho 11 
externistů. Z 9 interních pedagogů je 7 plně kvalifikovaných (78 %). Z 11 externistů je 
kvalifikováno 7 vyučujících. 15 pedagogů má vysokoškolské vzdělání. Průměrný věk učitelů 
je 42 roků. 
 Při přijímacím řízení bylo přijato 24 žáků. Na denním studiu šk. roku 2003/04 
prospělo 64 žáků, neprospělo 8, opakuje 6. Na dálkovém studiu prospělo 18 žáků, neprospěli 
3. Vyloučeni ze školy byli 2 žáci. Druhý stupeň z chování měl 1 žák (1,4 %). Neomluvených 
hodin bylo 88 (1 %). 
 Přehled výsledků maturitních zkoušek: Na dálkovém studiu maturovali 4 žáci, všichni 
s vyznamenáním. 
 Ve šk. roce 2003/04 zakončila SOŠP desátý rok své činnosti. Pedagogickému sboru  
se podařilo plně zabezpečit pedag. proces jak v denním, tak i v dálkovém studiu včetně 
odborných i mimoškolních aktivit. 
 Pedag. sbor je i nadále veden k mnohostrannému zvyšování kvalifikace – využívá se  
i nabídek Pedagogického centra v Hradci Králové a v Trutnově. Učitelé si zvyšují své 
vědomosti a znalosti práce na osobních počítačích. Na prahu druhého svého desetiletí má 
SOŠP všechny předpoklady rozvoje. 
 
Gymnázium 
 
 Gymnázium Trutnov s ředitelem Petrem Skokanem sdružuje gymnázium a školní 
jídelnu. Má průběžnou kapacitu 752 studentů, cílovou 840. Jídelna má průběžnou kapacitu 
580 jídel, cílovou 700. Při škole působí Nadační fond (chata Děvín v Modrém dole, Galerie 
Dračí ulička na hlavní chodbě školy aj.), Školní sportovní klub.  
 V pedagogické oblasti se daří udržovat tradičně vysokou úroveň výuky. Dokládají to  



i údaje o úspěšnosti absolventů při přijímání na VŠ a VOŠ – 80 % a 6,92 %. Prioritou je 
garantování kvality výuky s respektováním individuálních a osobnostních rysů studentů  
i učitelů. V oblasti výuky se podařilo realizovat některé formy projektového vyučování 
(dvoudenní geologicko-ekologické exkurze v Obřím dole (kvinta), literárně-přírodovědný 
projekt „Babiččino údolí“ (prima). 
 Ve školní jídelně se zlepšil komfort objednávání stravy pro strávníky – čipový systém. 
Jídelna a varna však nevyhovují zákonným požadavkům na hygienu – výjimka pro jejich 
provozování skončí 31.12.2005. Dochází ke stálému růstu počtu strávníků a tím i problém 
nedostatečné kapacity jídelny a zastaralých kuchyňských technologií. 
 V materiální oblasti byla pozornost opět věnována zkvalitnění počítačové sítě – 
výkonnější počítače, terminálový provoz. Díky sponzorům byla opatřena velmi kvalitní 
laserová síťová tiskárna. Přínosem bylo vybudování multimediální učebny biologie – díky 
grantu z Nadace Duhová energie. 
 Největším problémem zůstává nedostatečná kapacita školní budovy – z toho plyne  
i nutnost pronájmu prostor ve Školní ulici pro čtyři třídy. Řešením je realizace stavebního 
záměru – rekonstrukce stávající budovy, přístavba do podkroví a dvora. Investiční záměr akce 
je zpracován a je na Krajském úřadě KH kraje. Projektové práce se již podařilo zahájit. 
 Gymnázium má 26 tříd s průměrem 28,92 žáků na třídu se 752 žáky. Aprobovanost 
pedag. pracovníků (65) je 97 %. 
 Při přijímacím řízení bylo přijato 60 a 60 žáků (přihlášeno 81 a 92). Na víceletém 
gymnáziu bylo v 8 ročnících s 18 třídami 504, na všeobecném gymnáziu ve 4 ročnících  
s 8 třídami 248 žáků. 
 Z 504 žáků prospělo s vyznamenáním 205 žáků, neprospěl 1. Z 248 žáků bylo  
50 s vyznamenáním, neprospěl 1. Snížený stupeň z chování – 1 žák druhý, 1 třetí stupeň. 
Neomluvených hodin 147 (0,19 %). 
 Pořadatelské aktivity ŠSK: Republikové finále AŠSK ve volejbale. Krajská finále  
ve florbale a halovém fotbale. Okresní kola ve volejbale, fotbale, halovém fotbale, basketbale. 
Vánoční laťka (skok vysoký). Sportovní den. Mezitřídní turnaje. 
 Prezentace školy na veřejnosti – maturitní slavnosti, Galerie Dračí ulička, spolupráce 
na charitativních veř. sbírkách, studentské výměny (Jever, Zerbst). 
 
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
 
 SPŠ a SOU, Školní 1, s ředitelem Ing. Vladislavem Sauerem sdružuje Střední odb. 
učiliště s kapacitou 240, Střední průmyslovou školu s 504 žáky a Odloučená pracoviště školy 
v Mladých Bukách (praktické vyučování), v Trutnově, Horská 618 (teoretické vyučování)  
a Horská 59 (teoret. vyučování). 
 SPŠ a SOU s profiluje jako střední škola poskytující vzdělání v oblastech 
elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní techniky a také navazujícího 
ekonomického vzdělání v rozsahu: a) studium ve 4 a 3 letých učebních oborech, b) dvouleté 
denní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů, c) realizace vzdělávacích 
programů - kurzy, školení … 
 Škola má 24 tříd s 596 žáky (24,8 na třídu). Průměrný evidenční počet pedag. 
pracovníků 53,72 s aprobovaností 81,4 %, ostatních pracovníků školy 21,13 – mistři odb. 
výcviku 90,1 %. 
 Po přijímacím řízení bylo přijato na obor slaboproudá elektrotechnika, strojírenství, 
elektor. Počítačové systémy a elektrikář po 30 žácích, elektrikář – silnoproud a nástrojař  
po 24, podnikání v techn. povol. 29 žáků. 
 Výsledky vzdělávání žáků ve šk. roce 2003/04 na oboru: nástrojař – prospělo všech 
48, elektrikář-slaboproud 77 žáků (3 s vyzn.), elektrikář-silnoproud  44 ž. (1 s vyzn.,  



1 neprospěl), slaboproudá elektrotechnika 150 (6 s vyzn., 10 neprospělo, 4 opakují), 
strojírenství 97 (3 s vyzn., neprospělo 12, opak. 2), podnikání v techn. povoláních 57 ž.  
(56 prospělo, 1 neprospěl), elektronické počítač. systémy 53 ž. (1 s vyzn., 2 neprospěli), 
technické lyceum 50 ž. (4 s vyzn., 5 neprospělo). Počet zameškaných hodin na žáka 494, 
počet neomluvených hodin 301 (0,77 %). 
 Maturitní zkoušky na oboru slaboproudá elektrotechnika 46 ž. (6 s vyzn., 1 neprospěl), 
strojírenství 20 ž. (1 s vyzn., 2 nepr.), podnikání v techn. povoláních 28 ž. (1 nepřipuštěn,  
3 s vyzn.). Závěrečné zkoušky na oboru nástrojař 15 ž. (1 s vyzn.), elektrikář-slaboproud  
30 (5 s vyzn.), elektrikář-silnoproud 12 ž. (4 s vyzn., nepr. 1). 
 Škola má významnou spolupráci s podniky a podnikateli vyuč. oborů. Bohaté jsou  
i aktivity – soutěže, olympiády, sportovní akce, kultura, zájmové kroužky a prezentace školy. 
Škola je význačným partnerem průmysl. podniků, firem i ostatních institucí v oblasti 
středoškolského i průběžného celoživotního vzdělávání.  
 
SOŠ a SOU Volanovská 
 
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, vedená ředitelem 
Ing. Janem Coufalem sdružuje SOU, SOŠ, DM a ŠJ (školní jídelnu). Odloučená pracoviště 
jsou 2 v Mladých Bukách a 3 v Trutnově. Kapacita SOU je 660, SOŠ 120, DM 70 lůžek, ŠJ 
250 jídel. Ve šk. roce 2003/04 měla škola 27 tříd s 659 žáky. Aprobovanost učitelů 50 % (15), 
mistrů odb. výcviku 27 % (7), vychovatelů 75 % (3). Celkem 25. Počet učitelů odb. předmětů 
13, všeobecně vzdělávacích předmětů 17. Mistrů odb. výcviku 28, vychovatelek 4. THP 6, 
dělníků 9. V květnu proběhla na škole orientační inspekce. 
 Při přijímacím řízení pro šk. rok 2004/05 přijato na obor cukrářská výroba 30, pekař 
19, kuchař 16, číšník-servírka 14, kuchař-číšník pro pohostinství 24, truhlářská výroba 
nábytku 20, truhlář-dřevěné konstrukce 13, tesař 9, zedník 10, instalatér 12, manipulant pošt. 
provozu a přepravy 22, poštovní a peněžní služby 31. Celkem 221 žáků. 
 Prospěch žáků: 23 s vyznamenáním, 32 neprospělo, 3 opakují. Snížený stupeň 
z chování mělo 18 žáků (2. stupeň) a 34 žáků (3. stupeň). Počet neomluvených hodin 1718 
(2,19 %). 
 Výsledky maturitních zkoušek oboru poštovní manipulant: Z 27 s vyzn. 3, neprospěl 
1. Výsledky závěrečných zkoušek oboru truhlář-výroba nábytku z 19 žáků 4 s vyzn.,  
cukrář-výroba ze 17 s vyzn. 2, číšník-servírka z 8 nepřipuštěni 4, prospěli 4, pekař  
3 (nepřipuštěn 1, prospěli 2), tesař z 8 s vyzn. 1, zedník z 8 všichni prospěli, instalatér  
z 11 s vyzn. 1, pošt. manipulant 0, kuchař-číšník pro pohostinství z 23 prospělo 21  
(2 nepřipuštěni), kuchař z 16 s vyznamenáním 2. Celkem 117, z toho 10 s vyzn.,  
7 nepřipuštěno. 
 Při květnové inspekci byly personální podmínky vzdělávací a výchovné činnosti 
hodnoceny jako dobré, materiálně-technické podmínky vzdělávací a výchovné činnosti 
v teoretické výuce jako dobré, pro odborný výcvik velmi dobré. 
 I ve šk. roce 2003/04 se žáci školy zapojili do sportovních soutěží v okresních a 
krajských kolech (florbal, halová kopaná, silový víceboj, atletika, volejbal). Úspěšně si vedli  
i v soutěžích odborných dovedností – zlatá medaile oboru cukrář – Gastro Hradec (Lucie 
Bradáčová), 1.místo v oblastní soutěži instalatér, Praha (Jan Kratochvíl, Aleš Petera). 
 
Základní umělecká škola 
 
 Základní umělecká škola, Krakonošovo náměstí 73, s odloučeným pracovištěm  
ve Školní ulici 151, s kapacitou 790 žáků, se studijními obory hudebním, literárně-
dramatickým, tanečním a výtvarným, je vedena ředitelem Tomášem Komárkem. 



 Hlavním předmětem její činnosti je vzdělávání v uvedených oborech a poskytování 
služeb v oblasti kultury a vzdělávání, v pořádání kulturních akcí. ZUŠ připravuje žáky  
pro studium učebních a studijních oborů ve SŠ uměleckého zaměření a konzervatoří,  
pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Studium je určeno převážně  
pro žáky ZŠ. 
 Pokud jde o formy studia má ZUŠ přípravné studium – převážně pro žáky prvního 
stupně ZŠ (ale i pro nadané děti předškolního věku i děti starší 14 let) ve všech oborech ZUŠ. 
Základní studium se člení na první a druhý stupeň – ukončují se závěrečnou zkouškou – ta 
může mít formu absolventského vystoupení, účastí na výstavě výtvarných prací nebo 
v divadelním představení. Studium pro dospělé podle individuálních schopností. 
 ZUŠ hradí své potřeby z účelově vázané státní dotace od KÚ, z příspěvku zřizovatele, 
z rozpočtu města, z tzv. školného a z darů jiných osob. Ředitel ZUŠ zřizuje jako poradní 
orgán uměleckou radu a předmětové komise. 
 Odborné a pedag. způsobilost pracovníků ZUŠ je 56 %. Je jich 36, z toho 32 interních 
(12 mužů a 19 žen) a 4 externích (2 muži a 2 ženy). V produktivním věku jich je 27. 
 Na nehudebním oboru má škola 416 žáků (45 na LD, 227 na V a 144 na T).  
Na hudebním oboru je 368 žáků (274 individuální výuka, 94 skupinová výuka). Celkem 784 
žáků. Ve šk. roce 2003/04 absolvovalo školu 53 žáků (HO 27, VO 14, TO 44, LDO 1 žák). 
Na školy s uměleckým zaměřením bylo přijato 15 žáků. V soutěžích ZUŠ se na předních 
místech umístili žáci školy v okresním kole ve hře smyčcových souborů a ve hře dechových 
souborů, v krajském kole smyčcových souborů na krajské přehlídce netradičního 
studentského divadla. 
 Přehled akcí školy v celém školním roce je přebohatý a většinou velmi úspěšný,  
i pro školu přínosných. 
 
Dům dětí a mládeže 
 
 Dům dětí a mládeže v Trutnově ve školním roce 2003/04 nabízel aktivity  
pro smysluplné využití volného času dětem, mládeži i dospělým. 
 Klienti DDM měli možnost zvolit si činnosti z mnoha oblastí:  
Pravidelná činnost – v 60 zájmových útvarech nacházelo vyžití 709 účastníků. 
Příležitostná činnost – DDM uspořádal 47 akcí, kterých se zúčastnilo 7 575 dětí, rodičů 
s dětmi, jedinci z řad mládeže a další veřejnosti. Většina jich proběhla o víkendových dnech. 
Spontánní činnost – o podzimních prázdninách je již tradičně uspořádán Den spontánních 
aktivit pod názvem „Dělej, co chceš!“ Je to akce pro všechny děti (i neorganizované 
v kroužcích), které si chtějí vyzkoušet různé zájmové činnosti, které DDM běžně nabízí. 
V průběhu celého Dne se v klubovnách a na sportovištích vystřídalo 130 zájemců. 
Soutěže vyhlašované MŠMT ČR: jednou z priorit DDM je pořádání soutěží pro talentované 
děti z celého trutnovského regionu. Jsou to soutěže charakteru modelářského, uměleckého, 
přírodovědného a ze znalostí historie. Těchto soutěží pracovníci DDM uspořádali  
13 s celkovým počtem účastníků 499. 
Práce s talentovanými dětmi a mládeží: Taneční skupina Angeles Dance Group se věnuje 
několika tanečním stylům moderního tance jako jsou Disko Show nebo Hip Hop. Členská 
základna je vytvořena ze 100 tanečníků od dětí po juniorskou kategorii. Skupina dosahuje 
velmi dobrých výsledků nejen v soutěžích v rámci ČR, ale i v zahraničí. Získala titul 
2.vicemistrů ČR a Slovenska s taneční formací Temnota a tím bylo jí bylo umožněno 
reprezentovat ČR na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v Německu, kde se probojovala 
až do finále mezi nejlepší „starého kontinentu.“ 
 Program akcí DDM v průběhu roku s předstihem pravidelně přinášejí měsíčně 
Radniční listy. Přehlídku činnosti DDM, vystoupení pro školy a veřejnost, proběhly  



20. května 2004 v Národním domě. Součástí přehlídky byla i výstava, na níž se prezentovaly 
výtvarné, rukodělné, technické, sportovní, turistické, přírodovědné a společensko-vědní 
kroužky. 
 I když prostorové kapacity kluboven jsou malé, jsou plně využívány, např. kurzy  
pro širokou veřejnost – proběhlo jich 15 se 15 zájemci. Zisk z nich (50.000 Kč) umožnil 
nákup komunikační techniky. O jarních a letních prázdninách uspořádal DDM 8 táborů  
s 209 účastníky – patřilo mezi ně např. taneční soustředění v Chorvatsku. Velké oblibě se těší 
vždy příměstský tábor (částečně nahrazuje absenci školních družin o prázdninách). 
 Ve šk. roce 2003/04 byl provoz DDM zajišťován ředitelkou Bc. Marií Sukovou, jejím 
zástupcem Josefem Kholem, vedoucí odd. techn., sport. a přírodovědných aktivit Blankou 
Nehybovou, vedoucí tanečních a hudebních aktivit Janou Kašparovou a vedoucí odd. jazyků  
a rukodělných aktivit Janou Pauzarovou. DDM spolupracoval se 44 externisty, vedoucími 
zájmové útvary. 
 
Junák – Svaz skautů a skautek ČR 
 
 Junák – Svaz skautů a skautek ČR. Z činnosti střediska Hraničář v Trutnově za rok 
2004. 
 V tomto roce bylo ve skautském středisku registrován 93 členů, z toho 15 činovníků. 
Středisko sdružovalo celkem 6 oddílů: 1.oddíl skautek, 4.oddíl skautek, 2.oddíl skautů,  
3. oddíl skautů, 1.smíšený oddíl a klub oldskautů. Vedoucí střediska je Mgr. Blanka 
Radiměřská.  
 Skautský výchovný program probíhal především na pravidelných schůzkách 
v klubovně (jednou týdně). Dále oddíly uspořádaly 18 jednodenních a 13 víkendových výprav 
do přírody a za kulturou (účast měli i nečlenové Junáka). Pro své členy zorganizovalo 
středisko také 6 společných akcí včetně volebního sněmu, účast na 5 okresních akcích 
(přechod Jestřebích hor, Závod vlčat a světlušek, Florbalový turnaj, v září akci pro veřejnost 
Babí léto mezi skauty). 
 Na jaře díky dotaci a finančním přispění města byla vyměněna okna v klubovně  
na Horské, o letních prázdninách 4 tábory, provedena rekonstrukce lesní chaty – hájenky.  
O činnosti byla veřejnost informována vývěsní skříňkou u ZPA a webovými stránkami na 
internetu. Rok ukončila Mikulášsko-vánoční veselice na hájence za účasti 40 skautů a 
skautek. (Dotace na výchovnou činnost s dětmi a provoz skautských základen se, žel, trvale 
snižují). 
 
Pedagogicko – psychologická poradna 
 
 Pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově je školským zařízením, které 
zajišťuje individuální a skupinové služby psychologické, speciálně pedagogické a dále 
metodické vedení rodičům, školám a školským zařízením v práci s žáky a studenty 
s výukovými a výchovnými problémy a také v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. 
 Po několikaletém úsilí se podařilo najít pro poradnu nové prostory a v červenci došlo 
k přestěhování na Horskou čp. 5 (býv. ONV), což přineslo významné změny ve výrazně lepší 
dostupnosti poradny pro veřejnost (nyní přímo v centru města u vlakového a autobusového 
nádraží v budově s bezbariérovým přístupem), ve zlepšení prac. podmínek (vlastní sociální 
příslušenství, vzdušnost, světlost místností, pracovna pro rodinnou terapii, výhodná poloha 
pro dojíždějící pracovníky), ve finanční úspoře (při zvětšení počtu pracoven a celkově lepším 
prostředí jsou celkové náklady na nájemné a služby o 30 % nižší). 
 V roce 2004 bylo dosaženo zvýšení počtu tabulkových míst o jeden celý úvazek  



(z 8 na 9). Všechna místa byla obsazena plnými úvazky odborných pracovníků, což významně 
zkvalitňuje týmovou práci. Celkově se poradenský tým výrazně věkově omladil příchodem 
nových perspektivních kolegyň.  
 Opět se rozšířily kontakty pracovníků poradny s učiteli, nejčastěji ke konkrétním 
postupům při tvorbě individuálních vzdělávacích programů a k řešení výchovných problémů. 
 Bylo realizováno celkem 202 kontrol žáků integrovaných s poruchami učení přímo  
na školách, jejichž součástí bylo kromě rozhovoru s rodiči také 181 konzultací s vyučujícími, 
uskutečnila se tři setkání s výchovnými poradci ZŠ a jedno setkání s výchovnými poradci ŠS, 
čtyřikrát proběhly prac. semináře s pedagogy věnujícími se dětem s obtížemi v učení  
a chování. 
 Byl realizován Kurz pro nápravu SPUCH (čtyřdenní) a Kurz práce s dětmi ve SPUCH 
na 2. stupni ZŠ (čtyřdenní) – oba s velmi pozitivní  zpětnou vazbou účastníků.  Oba kurzy 
jsou opakovaně akreditovány MŠMT. 
 Byla rozšířena nabídka reedukačního vedení dětem, jimž potřebnou péči nezajistí 
kmenová škola a také v případech mimořádně náročných na speciálně pedagogické vedení.  
Po celý kalendářní rok probíhal Kurz rozvoje grafomotorických dovedností pro budoucí žáky 
ZŠ a úspěšně realizován program Stimulační skupiny (dle akreditovaného programu 
edukativně stimulačních skupin pro předškolní děti). 
 Velice se osvědčila také nově zavedená praxe prvotních zácviků dítěte s rodičem  
do základních kompenzačních technik pro čtení a psaní u dětí, jejichž stupeň specifických 
oslabení nezakládá potřebu reedukace na škole, dobře zacvičené postupy jim však výrazně 
ulehčují školní práci. 
 V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zvýšil počet metodických 
konzultací pedagogům i počet preventivních činností přímo na školách podle konkrétních 
potřeb jednotlivých škol. V oblasti konzultační činnosti a pomoci školním metodikům 
prevence při sestavování projektů byla práce metodika PPP  prevence hodnocena jako jedna 
z nejlepších v kraji. 
 Nad rámec běžné činnosti se podařilo zrealizovat dvě vzdělávací akce pro pedagogy – 
školní metodiky prevence: pro preventisty ZŠ s zaměřením na praktické naplňování 
metodických pokynů a vyhlášek MŠMT v oblasti prevence, pro pedagogy SŠ se zaměřením 
na problematiku multikulturality a na jevy s ní související.  
 Další významnou činností v oblasti prevence byla realizace projektu „Buď fit“  
pro žáky 6.-8. třídy ZŠ okresu Trutnov. Jednalo se o ucelený program zaměřený na získání  
a upevňování kvalitních sociálních dovedností. Vzdělávací semináře pro pedagogy i projekt 
„Buď fit“ se uskutečnily díky úspěšnému prosazování grantů, kdy bylo využito dotačního 
řízení Krajského úřadu a MŠMT. 
 V rámci doplňkové činnosti probíhala ve školních měsících kontinuální terapie EEG – 
Biofcedbacku, vedená dvěma již zkušenými a kvalifikovanými pracovníky PPP. Zpětné vazby 
o pozorovaných přenosech této terapie přicházely nejen od rodičů dětí, ale také od učitelů 
našich klientů. Další přínos do zisku v doplňkové činnosti představoval výtěžek z kurzů pro 
učitele a také prodej pomůcek a metodického materiálu školám i rodičům. 
 V roce 2004 plnila PPP všechny úkoly, dané jí příslušnými rezortními normami  
a předpisy, ve vysoké kvalitě a s velkým nasazením všech pracovníků. Nové pracovnice se 
organicky začlenily do činnosti poradenského týmu a postupně obohatily naši činnost o nové 
aktivity, zejména o skupinovou práci s dětmi. Také funkce metodika prevence se stala 
výrazně viditelnější poradenskou aktivitou přímo ve školském terénu. V příštím roce bude 
standardní a nová prac. činnost.  Dále rozvíjena se snahou směřovat ji stále více do škol  
a k přímé spolupráci s pedagogy. (Ředitelkou PPP je PaedDr. Zuzana Šmídová.) 
 
 



Škola při nemocnici 
 
 Speciální základní škola při nemocnici Trutnov, Gorkého 77, je příspěvkovou 
organizací. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj, ředitelkou školy je Mgr. Taťána 
Chaloupská. Součástí zařízení je Speciální ZŠ při nemocnici a Speciální MŠ při nemocnici. 
Celková kapacita školy a jejích součástí je 14 a 16 žáků. 
 Každé dítě zařazené do ZŠ se kromě výuky věnuje mimoškolní činnosti. Zaměření: 
veškeré estetické činnosti (výtvarná, hudební, literární, pracovní), práce s počítačem (Internet, 
hry), 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. Na telefonickou výzvu zdravotnického personálu docházejí pracovníci 
školy také na ortopedii, oční oddělení a gynekologii. 
 MŠ zajišťuje  výchovnou péči nejen o děti předškolního věku, ale spolu s učitelkami 
ZŠ se stará i o zájmovou činnost dětí všech věkových kategorií, výjimkou nejsou ani 
středoškoláci. 
 Škola získala v rámci akce „Internet do škol“ čtyři počítače – jsou využívány jak  
pro výuku, tak pro zájmovou činnost. Zdarma získané mobilní telefony umožňují častější styk 
dětí se svými blízkými. 
 Úkolem školy je i stálé zlepšování nemocničního prostředí (výzdoba dětských pokojů, 
chodeb, čekáren, ambulancí aj.). Zajišťuje se i péče o děti hospitalizované s rodiči, pokud 
mají zájem. 
 Práce školy je propagována výstavkami prací dětí v čekárně dětského oddělení, 
chodbách dětské chirurgie a ORL. Fotodokumentace přibližuje rodičům i dětem práci školy. 
Tomu slouží i aktualizace „Informačního letáku“ pro širokou veřejnost o poslání školy. 
 Ve školním roce 2003/04 měla škola 3 třídy s 23 žáky (8 na jednu třídu a jednoho 
učitele). Pracovníci školy: Ředitelka s 26 letou praxí, učitelka ZŠ (75 % úvazku) MŠ  
(25 % úvazku) se 4,5 letou praxí a učitelka MŠ s jednoletou praxí. Všechny mají potřebnou 
kvalifikaci. 
 Po celý rok probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, školení, 
práce na počítači, školení k prohloubení odbornosti učitelů). 
 Do ZŠ jsou zařazovány všechny děti, které přicházejí ze ZŠ, ZvŠ, případně ze SŠ  
a OU. Pokud to jejich zdravotní stav nedovoluje, jsou zaměstnávány jinak – hry, výtvarné 
činnosti, čtení knih, video, rozhovory). V letošním školním roce bylo zapsáno celkem  
497 žáků ZŠ a 504 dětí MŠ. 
 Pokud je dítě hospitalizováno déle než 14 dní, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho 
výsledcích. Je navrhována i klasifikace za období hospitalizace – žák by už neměl být 
přezkušován. 
 Česká školní inspekce byla na škole 16. a 17. října 2004. Předmětem inspekce bylo 
zjištění a zhodnocení personálních, materiálně technických podmínek vzdělávací a výchovné 
činnosti a průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v ZŠ a MŠ za rok 2003/04. Práce školy 
byla hodnocena ve všech sledovaných oblastech jako velmi dobrá. Kontrola byla zaměřena  
i na využívání finančních prostředků. Škola žádá o zřízení školní družiny. 



10. Zdravotnictví. 
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti měl v roce 2004 zapsáno  
45 předškolních dětí. Z nich jich 9 odešlo do základní školy a 1 postižená a nechodící 
holčička odešla do týdenního stacionáře v Jilemnici. K ní mělo trutnovské zařízení přijatého 
chlapce vykonávajícího civilní službu (ten 22.12.04 zákonem tuto službu skončil). 
 Ve stacionáři na Polské ulici bylo zpočátku 18 klientů – v průběhu roku nastoupili  
4 noví. 
 Počet zaměstnanců ve stacionáři se neměnil, jen obměnil na místě uklízečky.  
Na Polské jsou také 3 vychovatelé. 
 Činnost zařízení (od 1.4.03 byly stacionáře sloučeny – na Polské s Kryblicí). Působení 
stacionářů se odvíjí od postižení umístěných dětí – je s nimi prováděna především 
rehabilitace. Loni to byla převážně Vojtova metoda, hipporehabilitace, masáže.  Do cvičení 
jsou zapojení i velcí klienti, kteří docházejí na individuální cvičení a cvičí i ve skupině, 
samozřejmě jezdí i na koni a každý čtvrtek chodí plavat do zimního bazénu. Velcí se 
zúčastňují i plaveckých soutěží (čtyři medaile), soutěží ve zručnosti i zpěvu, navštěvují 
kulturní akce, pořádané jinými sociálními ústavy (Hajnice, Markoušovice, Nové Město n.M.). 
 Pokud jde o hospodaření, velmi vhod přišel sponzorský dar od Nadace Rotary Clubu 
Trutnov a Společnosti Duha, která výrazně přispěla na úhradu hipporehabilitace. Z rozpočtu 
města Trutnova byl zakoupen nový nábytek do stacionáře na Polské, počítač, přehrávač, 
kytara, lednice, digitální fotoaparát (i pro Kryblici), dále i videokamera. 
 Po kontrole z OHS byly provedeny některé úpravy v kuchyni – zvětšil se počet dřezů, 
vodovodních kohoutků a pracovních ploch. Samozřejmě se doplňoval průběžným nákupem 
stav didaktických pomůcek, hraček a výtvarného materiálu. 
 
 Z kroniky stacionáře na Polské  si připomeňme v roce 2004 některé významnější akce 
– Matějská pouť v Praze, Vodice – Chorvatsko, sportovní turnaje, Halloween – taneční 
zábava ve Dvoře Králové, vánoční besídka aj. 
 Činnost dětí dokumentují nástěnky se sportovními diplomy a medailemi z různých 
soutěží. 
 Průřez základními činnostmi ve stacionáři – chvíle s výukou, ergoterapie (práce  
pro některé trutnovské firmy) ve spolupráci s fyzioterapeutem, logopedem, psychologem  
a pedagogem, fyzioterapie pod vedením rehabilitační sestry, muzikoterapie (aktivní i 
receptivní), hippoterapie v chorvatském zařízení Svatá Kateřina (v roce 2004 na jaře 56 jízd 
na koni, na podzim 35 jízd na koni a 11 na velbloudu – vyžádaly si náklad 21.600 Kč), oslavy 
narozenin dětí ze stacionáře, kulturní akce, rekondiční pobyty. 
 Ředitelkou trutnovských stacionářů je Renata Bezděková. 
 
Jesle 
 
 Do trutnovských městských jeslí (vede je J. Andělová) bylo v roce 2004 přijato  
40 dětí. Celkový počet ošetřovacích dnů byl 7 220. Kapacita jeslí byla plně vytížena. 
Pokračovalo se v modernizaci celého areálu jeslí. Pozornost se věnovala především 
stravovacímu zařízení – byla realizována první etapa změn v kuchyňském vybavení. Byla tu 
vybudována nová přípravna potravin a sklad zeleniny. Úpravy prostoru odpovídají příslušným 
novým vyhláškám. Další úpravy a zlepšení jsou plánovány na rok 2005. 
 Jesle jsou průběžně vybavovány novými hračkami i vybavením. Zájem ze strany 
rodičů je stálý. 



 
Pečovatelská služba 
 
 Pečovatelská služba Trutnov, Dělnická 161 zajišťovala v průběhu roku 2004 
potřebným občanům běžné úkony osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, donášku 
nebo dovoz oběda, donášku otopu, nákupy a nutné pochůzky, úklid domácnosti, praní  
a žehlení prádla, přípravu a uvaření jídla, velký úklid, mytí oken, pedikúru, úpravu vlasů, 
doprovod na vyšetření, dohled nad dospělými, dovoz oběda v SO, v Ne a svátek celkem  
460 občanům (v domech s pečovatelskou službou 152 a v terénu 308). Rozvezeno bylo 
52 401 obědů – z jídelny pro důchodce  Na Nivách 50 280 a z jídelny Českých drah 2 121. 
V kuchyni jídelny důchodců bylo uvařeno 78 283 obědů. Služeb jídelny využilo 655 
strávníků. 
 Příjmy za poskytnuté služby činily 723 336 Kč. Příjmy za stravné 2 481 329 Kč. 
Dotace z MěÚ 6 289 000 Kč. Výdaje na provoz PS a jídelny 9 500 320 Kč. Počet pracovníků 
k 31.12.2004 26. Ředitelkou PS Jana Chlápková. 
 Nové zásady pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou schválily orgány 
města v létě 2004. Pořadník pro umístění bude sestavován vždy pro jeden kalendářní rok  
a bude společný pro všechny domy s PS (ulice Tichá, Dělnická, Kryblická). Žádosti se 
přijímají do 11.10.2004. Dříve (v předchozích letech) podané žádosti stačí doplnit změny. 
Nový pořadník pro rok 2005 bude sestaven do 31.12.2004. Zřetel bude brán zejména na věk 
žadatele, zdravotní stav, sociální situaci, vrácení dosud užívaného městského bytu, trvalý 
pobyt v Trutnově. 
 Výběrové řízení na dodavatele užitkového automobilu pro PS vypsala RM 8.11.2004 
(nutné zejména pro každodenní rozvážení obědů z jídelny Na Nivách do terénu pro nemocné 
a osamělé starší občany). 
 Vítězem VŘ na akci „Dům s pečovatelskou službou, Humlův dvůr, Trutnov“ schválila 
RM 29.3.2004. 
 
Domov důchodců 
 
 Domov důchodců měl v roce 2004 20 zaměstnanců – ředitelka Irena Vondráčková. 
Kapacita zařízení 36 obyvatel. Věkový průměr k 31.12.2004 84 let. Počet zemřelých  
k 31.12. 12, počet nově přijatých 12. Počet nevyřízených žádostí na umístění 75 (67 z nich 
podáno v roce 2004). Nejmladší obyvatel DD 65 letý muž a 103 letá žena. 
 V roce 2004 byla v DD prováděna jen drobná údržba (nátěry dveří, výměna dlažby 
v kuchyňce apod.). Bylo dokončeno vybavení ústavu polohovacími postelemi, zakoupeno  
10 polohovacích křesel na kolečkách, mechanické invalidní vozíky, zástěny pro zajištění 
intimity klientů na vícelůžkových pokojích, kadeřnické křeslo apod. 
 Činnost klientů zajišťuje rehabilitační pracovnice kondičním cvičením, muzikoterapií 
a léčbou prací. Sociální pracovnice pravidelným čtením denního tisku a oblíbených časopisů, 
informováním o událostech doma i ve světě. (Letos absolvovala sociální pracovnice kurz 
Cvičení paměti pro seniory). Získané poznatky jsou aplikovány v jednotlivých nácvicích.  
Pod záštitou MPSV proběhla akce Senioři mezi námi – soutěž Zlatá kraslice, Zlatý puk, Mistr 
fotbal tip, Zlatá křížovka. 
 I letos se klienti zařízení zúčastnili Krkonošských sportovních her DD v Lamperticích 
(ceny a diplomy v hodu šipek a v kuželkách). Pěkný byl výlet do ZOO ve Dvoře Králové  
a do Ratibořic. V Nových Dvorech u Janovic měli klienti možnost projet se bryčkou po okolí. 
 V listopadu oslavila 103 let paní Anna Ludwigová, nejstarší obyvatelka Trutnova. 
Zemřela, žel, 22. prosince 2004. 
 Pěkné zážitky přineslo vánoční vystoupení agentury Vosa. Na přípravě posezení  



se i letos podíleli obyvatelé DD (vánoční cukroví, vizovické pečivo). 
 Závěrečnou zprávu z provedené konzultace v DD k úrovni naplňování Krajských 
standardů kvality sociálních služeb a rozvojový plán zařízení vzala RM na vědomí 17.6. 
 Výši stravovací jednotky, finanční normu na jednotlivá denní jídla a způsob 
oznamování pobytu mimo ústav a odhlašování stravy pro klienty DD od 1.6.2004 stanovila 
RM 24.5.2004. Strava normální a šetřící 60 Kč, dieta z ONT diabetická 62. Osobní a věcné 
náklady na osobu a den 60 Kč. Měsíční náklady na dopravu činí 3 330,60 Kč. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
 Zdravotnická záchranná služba KH kraje má od května 2004 jako první v ČR model 
jednotné záchranné služby. Poskytuje přednemocniční neodkladnou péči na území 4 752 km2. 
V kraji zasahuje jedna posádka letecké záchranné služby, 14 posádek rychlé lékařské pomoci 
(RLP), 6 nově zřízených posádek rychlé zdravotnické pomoci (RZP), pacienti jsou navíc 
ošetřováni v 15 ambulancích lékařské služby první pomoci (LSPP). Počet obyvatel, kteří 
mohou  potřebovat akutní péči přímo na místě příhody, je více než 550 tisíc. 
 ZZS KHK má 300 kmenových zaměstnanců a 500 externích spolupracovníků. 
Předpokládaný počet zásahů letos je u RLP 24 tisíc, RZP 6 tisíc, LZS 500 zásahů a LSPP 
ošetří 120 tisíc pacientů. 
 Neodkladná péče (RLP) – lékař, řidič a záchranář, dále letecká záchranná služba 
(LZS) zasahuje ve vzdáleném a nepřístupném terénu, při dopravních nehodách a hromadných 
neštěstích. 
 Nově je v bývalých okresech, nyní v oblastech, zavedena RZP. Jsou zde dva speciálně 
vyškolení záchranáři. Ti poskytují přednemocniční neodkladnou péči při stavech, které  
na základě dostupných informací nevyžadují zásah lékaře. 
 Lékařská služba první pomoci (LSPP) neboli neodkladná péče jsou „v pohotovosti,“ 
v minulosti tolik rozšířené a bohužel i zneužívané. Jedná se o pohotovost všeobecnou 
dospělou a dětskou, stomatologickou a lékárenskou. 
 Transformace záchranné služby byla ukončena 1.1.2004 převzetím dvou posledních 
oblastních ZZS Náchod a Trutnov. Mezi 5 oblastmi ZZS je i výjezdové středisko Trutnov. 
 Krajské zdravotnické operační středisko řídí výjezdové skupiny RLP, RZP a LZS  
na celém území kraje a tuto činnost vykonává 16 operátorů rozdělených do služeb. 
 Oblastní zdravotnická operační střediska v jednotlivých oblastech byla ponechána 
k řízení neodkladné péče a dopravní zdravotní služby. Jsou určitým servisem či zálohou třeba 
v případě řešení hromadných neštěstí. Výhody centrálního dispečinku jsou ve využití posádek 
nejen podle rajonizace, ale především podle nejlepší dostupnosti místa zásahu. 
 Krajská záchranka má v současné době v provozu přes 50 stejně vybavených sanitek. 
Dojezdový čas doporučený vyhláškou je 15 minut. 
 Z trutnovského střediska se v roce 2004 uskutečnilo 1 361 primárních výjezdů, 160 
z nemocnice do Hradce Králové, Prahy. Provedeno bylo 38 resuscitací, ošetřeno 97 akutních 
infarktů. 
 
Dopravní zdravotní služba 
 
 Dopravní zdravotní služba zajišťovala i v roce 2004 Dopravní zdravotní služba  
J. Lipperta z Horního Maršova. 
 V tomto roce bylo ošetřeno v rámci LSPP, při návštěvních službách (lékařská služba 
první pomoci) 1 026 pacientů v domácnostech. 



 Převezených pacientů v místním režimu bylo 9 778, převezených pacientů v dálkovém 
režimu 15 261 – celkem 26 065 pacientů, kteří byli nuceni svými zdravotními problémy 
použít služeb DZS. (Oproti loňsku je to opětný pokles výkonů a vytížení pro místní DZS). 
 V roce 2004 byly zakoupeny 4 nové vozy v hodnotě přes 4 miliony korun. Ujeto bylo 
v tomto roce 560 000 km 13 sanitkami ze středisek Horní Maršov, Žacléř a Trutnov. 
 
Farní charita – ošetřovatelská služba 
 
 Z činnosti Farní charity Trutnova, Říční ulice (Charitativní ošetřovatelská služba): 
 Kromě vrchní sestry Marcely Hrubé bylo v roce 2004 ve Farní charitě zaměstnáno  
12 zdravotních sester a 2 ostatní pracovníci. Ředitelem zařízení je Jiří Špelda. 
 Charita pečovala o 59 klientů ve věku 20 – 64 let, o 317 klientů ve věku 65 a více let – 
celkem 376 klientů. Sebeobsluhy bylo schopno 8, částečně závislých 329, závislých na cizí 
pomoci 39. Počet vykonaných návštěv 17 001. 
 Nově zavedena péče o 137 klientů. Počet jednor. ošetř. klientů 1. Počet klientů 
v hospic. péči 32. Průměrný počet klientů na jednoho středního zdravotnického pracovníka 
34,11. 
 Pečovatelská služba Charity v roce 2004: Počet pečovatelek 6, ostatní 2, mzdová 
účetní 1. Počet klientů ve věku 20 – 64 let 1, počet klientů ve věku 65 let a více 9. Schopní 
sebeobsluhy 3, částečně závislí 6, závislí na cizí pomoci 1. 
 Nově zavedena péče u 3 klientů, počet jednorázových výkonů 1, průměrný počet  
na jednoho zdravotnického pracovníka (NZP, PZP, peč.) 38462. 
 
 Pracovnicemi Charity jsou kvalifikované zdravotní sestry – ty poskytují v bytech 
pacientů odborné ošetřovatelské výkony, plně hrazené zdravotní pojišťovnou: základní  
i speciální ošetřovatelská péče, prevence a léčba proleženin, převazy, včetně převazů 
bércových vředů, aplikace injekcí, včetně inzulínu, odběry krve a jiného biolog. materiálu, 
vyšetření glykémie, měření krevního tlaku, pohybová, případně rehabilitační léčba, cílená 
kontrola stavu pacienta. 
 Charita se snaží co nevíce pomáhat v domácím prostředí nejen profesionální 
ošetřovatelskou péčí, zapůjčením zdravotních pomůcek, které tlumí bolest, usnadňují péči  
a zkvalitňují život nemocného, ale i zajištěním pečovatelské služby s možností donášek 
obědů. 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov 
 
 Některé statistické údaje OSSZ Trutnov k 31.12.2004 
Počet malých organizací (MO) 2 417. Počet zaměstnanců MO 11 440. 
Počet velkých organizací 339. Počet pojištěnců organizací 36 699. 
Počet osob samostatně výdělečně činných 10 955. 
Počet důchodců 35 531, z toho muži 12 647, ženy 19 884. Průměrný věk důchodců 63 let. 
Průměrná výše důchodu 7 067 Kč (průměrná výše důchodů u mužů 7 504 Kč, u žen  
6 789 Kč). 
Počet pracovních neschopností za rok 2004 37 831 – z toho úrazů a otrav 4 775. Proti roku 
2003 se snížil počet pracovních neschopností o 10 178. Počet porušení léčebného režimu 64. 
Počet prodloužení jednoroční podpůrčí doby 56.  Pracovní neschopnosti způsobené 
alkoholem, účastí ve rvačce 13. 
 Dluh velkých organizací 82,523.119,16. Dluh malých organizací byl  
294,945.571,11 Kč. Dluh osob samostatně výdělečně činných 80,935.202,10 Kč. Dlužní 
pojistné a penále bylo vymáháno výkony rozhodnutí. Celkem bylo zahájeno 2 004 správních 



výkonů rozhodnutí a 1 497 soudních výkonů rozhodnutí. Vymáhaná  částka činila celkem 
87,219.612 Kč. 
 V roce 2004 bylo podáno oznámení o podezření z trestné činnosti u malých organizací 
celkem ve 4 případech, ale připojení k oznámení z trestné činnosti bylo celkem v 8 případech. 
 Ředitelkou OSSZ Trutnov je JUDr. Jana Štefanová.  
 
Transfúzní a hematologické oddělení ONT 
 
 Na Transfúzním a hematologickém oddělení ONT pracovali v roce 2004 čtyři  lékaři, 
1 VŠ nelékař, 11 zdravotních laborantek a 9 zdravotních sester. 
 Odběry na dárcovském úseku byly denně – celkem provedeno 5 239 běžných odběrů, 
2 817 plazmaferez, 156 odběrů pro autotransfúze, 25 léčebných odběrů – všechny 
bezpříspěvkové. 
 K 31.12.2004 bylo v registru oddělení 2 904 aktivních dárců, z toho nových  
ve sledovaném roce 250. 
 Plazmy z uvedených odběrů bylo k přímému klinickému použití vydáno 149 l, 
k farmaceutickému zpracování bylo předáno 3 119 l. Vyrobené erytrocyty a trombocyty  jdou 
vždy pouze ke klinickému použití. 
 Primářkou oddělení je MUDr. Alena Kvardová.  
 
OS ČČK 
 
 Oblastní spolek ČČK Trutnov s orgány Oblastní výkonnou a dozorčí radou je veden 
ředitelem Ing. Ivo Trpkovičem. Dalším zaměstnancem OS ČČK je Libuše Fischerová. 
Členská základna (podle zaplacených členských příspěvků) čítá 1 060 členů, z toho 
v produktivním věku 162, důchodců 898, dobrovolníků 52. Počet registrovaných místních 
skupin 18 (aktivních 16) – stagnuje MS Trutnov 1 a MS Vlčkovice.  
 Sídlo OS ČČK je vybaveno skladem pro humanitární jednotku a pro civilní ochranu  
7 počítači a 5 tiskárnami. Připojení na internet a e-mailovou schránku. Telef. číslo 
603 492 410 (ředitel). OS vlastní jedno motorové vozidlo – Škodu Felicii. 
 Při OS ČČK je Oblastní skupina Mládeže ČČK se 68 členy (aktivních 20) – ve věku 
15-18 let 54, 18-26 let 14. 
 Pomoc v pohybu – Help Trans čítá 20 dobrovolníků (plně aktivní 2). V okrese pracují 
i 2 skupiny dětí. 
 Výuka první pomoci dětí a mládeže – vyškolených učitelek zdravotnic 11, učitelek 
zdravotnic ZŠ 18 (vedou 8 skupin dětí). 
 Zdravotnická činnost: V normě Zdravotníka zotavovacích akcí vyškoleno 18 osob. 
Počet dobrovolných sester 27. Výuka zdravotnické přípravy v 35 autoškolách okresu. Měření 
krevního tlaku – průměrný počet klientů měsíčně 5. Zdravotně výchovných akcí bylo 
uskutečněno 15. Při 15 akcích byla zajištěna služba první pomoci – ošetřeno 39 osob  
33 zdravotníky, kteří odsloužili 487 hodin. Spolupráce s transfuzní službou trvá. Klub dárců 
krve má 45 členů. 
 Sociální úsek činnosti OS ČČK zahrnuje 39 dobrovolných pečovatelek ČČK – z nich 
28 pouze formou sousedské výpomoci. Celkem péče o 81 osob. Pro staré a invalidní občany 
zorganizováno 10 akcí pro 142 osob, MS ČČK 8 akcí – celkem zúčastněných osob 249. 
Akademie třetího věku zajistila 14 přednášek. Výpomoc samoživitelům poskytnuta  
v 10 případech, v 11 případech rodinám se třemi a více dětmi, ve 45 případech starým  
a nemocným, osamělým lidem. Dále 10 bezdomovcům a 4 propuštěným z vězení. 
 Ošacovací středisko ČČK obsloužilo na 5000 osob, z toho bylo 143 sociálních případů 
doporučených referátem MěÚ. 



 
„Alice“ péče ČČK (sídlo Kryblická 450) 
 
 Z výkazu činnosti péče ČČK „Alice,“ rehabilitace, domácí ošetřovatelská péče. 
Celkem 3 668 ošetření s 11 323 výkony hrazenými ze ZP. Počet výkonů u mobilních pacientů 
11 241, počet výkonů u imobilních pacientů 82. 
 V domácí péči 328 klientů (od 0-19 let 1, od 20-64 let 230, od 65 a více let 97) – jde  
o chronická onemocnění. 
 V rámci činnosti domácí péče bylo provedeno 27 857 ošetření. 
 Pacienti v domácí péči 664 (ve věku 0-19 let 1, 20-64 let 95, 65 a více let 568).  
Jde o chronická onemocnění. 
 OS ČČK – domácí péče Alice má 23 zaměstnanců (na plný úvazek 9). Vedoucí sestra 
Hana Kyselová. Profesionální pečovatelská služba má 6 zaměstnanců na částečný úvazek. 
Počet klientů (průměrně za měsíc) 12. 
 
Z činnosti OS ČČK 
 
Z činnosti OS ČČK v roce 2004: 
 V únoru se uskutečnilo doškolování učitelek zdravotnic (17.2.) – 3 ze ZvŠ, 11 z MŠ, 
18 ze ZŠ. V březnu (13. a 14.) školení členů HJ (38 členů). V dubnu (18.-23.) na penzionu 
v Bernarticích 22 dětí ZŠ – poskytování PP a soutěž HMZ. Dále vyškoleno 15 osob v normě 
zdravotníka zotavovacích akcí. HJ měla cvičení s hasiči v H. Maršově (24.4.). Soutěž hlídek 
mladých zdravotníků proběhla 12.5. v počtu 11 hlídek I. stupně a 11 hlídek II. stupně ZŠ. 
 V květnu proběhlo už tradičně ocenění BDK – v Trutnově, ve Dvoře Králové  
a Vrchlabí (70 bronzovou, 70 stříbrnou, 40 zlatou plaketu MUDr. Janského). V normě ZZA 
vyškoleno 9 osob. HJ provedla ukázku PP při oslavě MDO u Kauflandu (29.5.). V červnu  
se konala krajská soutěž HJ (19.6.) za účasti 5 družstev. 
 LRT v Chorvatsku se zúčastnilo 21 alergických dětí (13.-29.8.). Evropský den první 
pomoci proběhl v září. HJ se zúčastnila akce „Dětství bez úrazů“ pořádané magistrátem města 
Hradec Králové. V říjnu se konalo setkání členů MS na Babí. Vyškoleno bylo 7 členů ČČK 
v normě zdravotník junior. HJ se účastnila 16.10. mezinárodního součinnostního cvičení 
záchranářů ve Špindlerově Mlýně.  
 V listopadu bylo další ocenění BDK (55 bronzových, 60 stříbrných a 40 zlatých dárců 
– plaketou MUDr. Janského. Nově bylo oceněno 16 držitelů zlatého kříže III. stupně  
za 80 bezpříspěvkových odběrů. V normě ZZL vyškoleno 18 osob. Doškolení DOS v PP  
se konalo v jednotlivých samosprávných obcích ve dnech 22.-24.11. V prosinci už tradiční 
setkání pod vánočním stromem v Úpici a v Trutnově. 
 
 Během celého roku probíhaly tradiční akce : Akademie třetího věku. Alice – domácí 
péče a rehabilitace. Pensiony – Ramon Bernartice, Maminka Babí. Činnost Klubu dárců krve. 
Ošacovací středisko. 
 V roce 2001 vzniklo OS ČČK Trutnov – Semily. Od 16.2.2000 vzniklo OS ČČK 
Trutnov. V roce 2003 po ukončení činnosti OÚ přecházel ČČK také na krajskou strukturu. 
V roce 2004 byl Oblastní spolek pověřen řízením OS ČČK Královéhradeckého kraje. 
 Během uplynulého období byl plněn tzv. Minimální program a rozvíjena zejména 
hospodářská činnost. V roce 2004 došlo také k přestěhování do prostor bývalého OÚ Trutnov. 
V roce 2001 čítal OS jako i dnes 18 MS ČČK. Tři ukončily svou činnost  (Černý Důl, Alice, 
Trutnov Střed) a tři nově vznikly – Libňatov, Žacléř, Dvůr Králové n.L. 1). 
 
 



Oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Činnost Oblastní nemocnice Trutnov a.s. byla zahájena k 1.1.2004, kdy nabylo 
platnosti rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení. Do ONT byli převedeni 
pracovníci na základě dohody o delimitaci z ONT. Předsedou představenstva se stal  
od 1.4.2004 MUDr. Martin Limburský. 
 Organizační útvary a jejich vedoucí pracovníci:  
Ředitel MUDr. Martin Limburský. Interní oddělení – primář  MUDr. Jiří Janoušek. Dialýza – 
primář MUDr. Miroslav Nývlt. Chirurgické oddělení – MUDr. Jiří Blecha, CSc. 
Gynekologicko-porodnické oddělení – primář MUDr. Aleš Dlouhý. Pediatrické oddělení – 
MUDr. Pavla Pokorná. Ortopedické oddělení – MUDr. Miroslav Horčička. Anesteziologicko-
resuscitační oddělení – primář MUDr. Karel Kulda. Otorinolaryngologické oddělení – primář 
MUDr. Zdeněk Dufek. Neurologické oddělení – MUDr. Jaromír Hanl, primář. Plicní oddělení 
– primář MUDr. Eva Šidláková. Radioterapeutické oddělení – MUDr. Vlasta Medková. 
Rehabilitační oddělení – MUDr. Oldřich Černý, primář. Psychiatrické oddělení – primář 
MUDr. Ladislav Holub. Kožní oddělení – primář MUDr. Jitka Weyskrabová. Oční oddělení – 
primář MUDr. Zuzana Chovancová. Oddělení klinické biochemie – primář  MUDr. Josef 
Mraček. Oddělení klinické mikrobiologie – MUDr. Josef Scharfen, CSc. Oddělení transfúzní 
a hematologické – primář MUDr. Alena Kvardová. Oddělení nukleární mediciny – primář 
MUDr. Viera Rousková. Centrální operační sály – vedoucí lékař MUDr. Alena Fuxová. Ta 
vede i Centrální sterilizaci. 
 
 Z hlavních událostí roku 2004: Dne 2.1. byla uzavřena nájemní smlouva mezi ONT 
a.s. jako nájemcem a Královéhradeckým krajem jako pronajímatelem nemovitých a movitých 
věcí. 
 V únoru bylo přestěhováno plicní lůžkové oddělení do interního pavilonu.  
Na uvolněné místo po provedení stavebních úprav se přemístilo kožní oddělení z bývalé 
polikliniky. 
 V průběhu 1. pololetí byly podepsány smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče 
mezi ONT a VZP (Všeob. zdrav. pojišťovna), Českou národní zdravotní pojišťovnou, 
Vojenskou zdrav. pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna MV ČR, Zaměstnaneckou zdrav. 
pojišťovnou Škoda a Oborovou zdrav. poj. zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví s tím, 
že ONT požádá o konání výběrového řízení. 
 ONT se v červnu zúčastnila výběrového řízení podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění na MZdr ČR na poskytování ústavní péče. Zdravotním pojišťovnám bylo 
doporučeno uzavřít s ONT Trutnov smlouvy o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče 
v celkové kapacitě 370 lůžek. 
 Během roku 2004 byly realizovány stavební akce „Chirurgické ambulance, výtah  
a schodiště včetně dodávky a montáže automatických dveří“ a „Rekonstrukce ON, hlavní 
budova ARO.“ 
 
 V roce 2004 bylo hospitalizováno 12 212 pacientů – počet ošetřovacích dnů 82 160, 
průměrná ošetřovací doba 6,73. Počet zaměstnanců 641, z toho lékařů 83,52. Průměrná mzda 
činila 16 365 Kč. Hospodaření ONT skončilo v roce 2004 ziskem 63 tis. Kč. (Využití lůžek  
na 69 %.) 
 Na spotřebované nákupy (zdrav. materiál, léky, potraviny aj.) bylo vynaloženo 
101 094 tis. Kč. Drobný majetek byl nakoupen ve výši 1 065 tis. Kč. 
 Celkové náklady na služby byly 19 923 tis. Kč (opravy přístrojů, budovy aj.). 
 Osobní náklady ve výši 169 577 tis. Kč (mzdy) tvoří největší nákladovou položku.  



Na daních a poplatcích uhrazeno 45 tis. Kč. Na jiné provozní náklady připadlo 14 188 Kč. 
Celkově se snížily náklady proti roku 2003 a 1 096 tis. Kč. 
 Nejvýznamnější tržby byly za výkony pro zdrav. Pojišťovny ve výši 259 972 tis. Kč. 
(Celkově poklesly tržby od ZP proti roku 2003 o 3 656 tis. Kč 
 Provozní výnosy dosáhly výše 26 743 tis. Kč – z toho z prodeje výrobků transfúzní 
stanice 14 926 tis. Kč. 
 Královéhradecký kraj poskytl ONT neinvestiční dotaci 1 440 000 Kč. 
 
 Hospodaření jednotlivých středisek ONT vykázalo 308 834 tis. Kč jako náklady, 
308 897 tis. Kč jako výnosy. Hospodářský výsledek 63 tis. Kč. 
 Lůžková oddělení: 
Na interním oddělení pracovalo 82,74 pracovníků, počet hospitalizovaných 2 771, průměrná 
ošetřovací doba 7,62 dne. 
Na chirurg. odd. 66 pracovníků, počet hospitaliz. 1 796, prům. ošetř. doba 6,87 dne. 
Na pediatr. odd. 37,37 pracovníků, počet hospit. vč. novorozenců 2 259, prům. oš. doba  
4,52 dne. 
Na gynekol. por. odd. 53,96 prac., počet hospitaliz. 2 028, prům. oš. doba 5,82 dne. 
Na neorolog. odd. 23,39 prac., počet hospitaliz. 965, prům. ošetř. doba 8,02 dne. 
Na odd. ARO 30,74 prac., počet hospitaliz. 79, průměrná ošetř. doba 12,68 dne. 
Na radioterapeutickém odd. 25,06 prac., počet hospit. 849, prům. oš. doba 8,93 dne. 
Na plicním odd. 12,38 prac., počet hospitaliz. 465, prům ošetř. doba 9,62 dne. 
Na ortoped. odd. 16,60 prac., počet hospitaliz. 727, prům. ošetř. doba 5,98 dne. 
Na odd. ORL 5,47 prac., počet hospitaliz. 110, prům. ošetř. doba 6,98 dne. Lůžková část odd. 
byla od 1.9.2004 uzavřena. Od tohoto dne uzavřeno i lůžk. odd. oční. 
Na očním odd. 8,33 prac., počet hospitaliz. 163, prům. ošetř. doba 4,71 dne. 
Na dialyzačním odd. 14,60 prac. 
 Komplement: 
Na oddělení OKB bylo 19,65 pracovníka, na odd. RTG 22,26 pracovníka, na odd. nukleární 
mediciny 9,76 pracovníka, na odd. OLMI 24,86 pracovníka, na rehabilitačním odd.  
17,37 pracovníka, na odd. OTH 27,37 pracovníka. 
 Na psychiatrickém odd. 2 pracovníci, na kožním odd. 3,67 pracovníka. V roce 2004 
byly poprvé celý rok v provozu nově vybudované centrální operační sály a centrální 
sterilizace – byli sem převedeni zaměstnanci, kteří původně pracovali na operačních sálech 
jednotlivých oddělení (chirurgie, ortopedie). Na centr. oper. sálech pracovalo  
13,62 pracovníka, na centrální sterilizaci 11,6 pracovníka. 
 Náklady na léky na uvedených odděleních činily 14 554 tis. Kč (rozpočet  
14 975 tis. Kč). 
 V ústavní kuchyni pracovalo 30,58 prac. (vaří i pro cizí strávníky) v prádelně 22,21 
prac., na středisku údržby 7,25 prac., na středisku doprava 4,57 prac., na středisku kotelna  
a spalovna 6,26 prac., na středisku ředitelství 25,47 prac. 
 Pohledávky ONT (zdrav. pojišťovny, prodej krve apod.) činily 42 674 tis. Kč, další 
3 554 tis. Kč (léčení cizinců, praní prádla apod.). Pohledávky u zdr. pojišťoven 24 766 tis. Kč. 
 V roce 2004 obdržela ONT dary v hodnotě 24 004 tis. Kč (23 393 tis. Kč  
od Královéhradeckého kraje – přístroj CT – Computerové tomografie). 
 Stavební akce nad 100 tis. Kč: V únoru až květnu byla realizována akce „Chirurgické 
ambulance…“ v hlavní budově – náklady ONT 885 tis. Kč, dotace od KH kraje  
14 998 tis. Kč. V červnu odstraněna havárie kanalizace – vynaloženo 32 tis. z vlastních zdrojů 
ONT, 600 tis. Kč z dotace KH kraje. 
 Největší investiční akcí v roce 2004 byla „ONT – Rekonstrukce obl. nemocnice, hl. 
budova ARO“ v červnu až prosinci (rekonstrukce lůžkové chirurgie, části dětského odd.  



a části odd. ARO. Nemocnice vynaložila 8 751 tis. Kč, KH kraj poskytl dotaci 12 000 tis. Kč, 
ze státního rozpočtu použito 15 000 tis. Kč. Stavební investice celkem 52 551 tis. Kč. 
 Strojové investice – vlastní zdroje (měřič kontaminace, sanitní auto Škoda 1203, 
ortoped. istrumentarium Targon Humerus, inkubátor SI 302, automatický koagulační  
analyzátor Sysmex) celkem 1 344 tis. Kč. 
 Strojové investice – dary (fotoaparát Nikon Cooptic 4500, sestava počítačového 
tomografu Somation Emotion 6) celkem 23 435 tis. Kč. 
 
 K 31.12.2004 pracovalo v ONT 640,93 prům. přepočteného počtu pracovníka (lékaři 
83,52 – 45,74 žen, farmaceuti 1, SZP 327, 21 – 97,26 % žen, NZP 4,92, THP 45,05 –  
80,85 % žen, dělníci a prov. pracovníci 140 – 81,58 % žen). 
 Věková struktura pracovníků (fyzický počet 660): do 20 let 3, 20–30 let 115, 30-40 let 
163, 40-50 let 141, 50-60 let 200, nad 60 let 38. VŠ vzdělání má 108, VOV 14, SŠ 
s maturitou 374, SO bez maturity 13, učební obory 65, zákl. vzdělání 86. 
 V roce 2004 ukončilo prac. poměr 127 zaměstnanců (73 vzáj. dohodou, 31 po uplynutí 
sjednané doby, 15 výpověď ze strany zaměstnavatele. Největší fluktuaci vykazují kategorie 
dělníků a provozních zaměstnanců. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna Trutnov měla k 31.12.2004 63 480 pojištěnců  
(52,6 %). Další pojišťovny – Škoda Mladá Boleslav 16 726 (13,88 %), Česká národní 
pojišťovna 12 743, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 16 980 (14,09 %), Vojenská 
zdravotní pojišťovna 5 120 (4,25 %), Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven  
5 207 (4,32 %). 
 VZP zaměstnávala 50 pracovníků. Revizní lékaři na plný úvazek byli dva. Smlouvy 
měla VZP uzavřeny s 238 lékaři v roce 2003 a s 246 v roce 2004. Smlouvu měla i s Oblastní 
nemocnicí Trutnov, s Městskou nemocnicí Dvůr Králové, se Soukromou nemocnicí Vrchlabí, 
dále i s Městskou nemocnicí Žacléř. 
 Vybírání pojistného i v roce 2004 vázlo – celoročně se vybralo 550 mil. Kč. 
Proplácení ze strany VZP po lhůtě činilo 21 dní. Nedoplatky vůči VZP 98 mil. Kč bez penále. 
(Na plavání pacientů vynaložila VZP 130 000 Kč). 
 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
 Jednotná organizace zdravotně postižených (JOZP), která spojuje svazy tělesně, 
civilizačními chorobami, sluchově a zrakově postižených a rodičů postižených dětí, měla 
v roce 2004 249 členů, z toho 160 tělesně postižených (třetina z nich má však i poškození 
civilizačně), 80 postižených civilizačními chorobami a 9 sluchově postižených. Předsedou 
místní organizace je od dubna 2003 František Brož, který v této funkci vystřídal Gusti 
Klazarovou.  
 Výbor MO JOZP pracuje podle ročního plánu práce. Věnuje se hlavně řešení 
problémů zdravotně postižených ve městě – bezbariérové vstupy do veřejných budov, 
parkování vozidel zdravotně postižených apod. Dále se zabývá osvětovou činností členů, 
pořádá přednášky lékařů a kulturně společenské akce. V roce 2004 byl uspořádán pěkný výlet 
do Krkonoš – do Špindlerova Mlýna a na Špindlerovku. MO JOZP se podílí i na rekondičních 
a ozdravných pobytech a kurzech, pořádaných MO jednotlivých svazů. Finanční prostředky 
má z členských příspěvků a od MěÚ (5 000 Kč). 
 V roce 2005 se připravují další organizační změny ve Svazu zdravotně postižených. 
V roce 2004 vznikla z Klubu vozíčkářů ZO SPCCH vozíčkářů. 



11. Tělovýchova. 
 
 O bohatém a různorodém sportovním a tělovýchovném dění Trutnova svědčí i v roce 
2004 řada akcí. 
 
Karate 
 
 V mistrovství ČR žáků v karate v Brně si vedli závodníci Karate klubu Pratr Trutnov 
velmi dobře – získali 1., 2. a 3. místo. 
 
Fotbal 
 
 Začátkem ledna dělí trutnovské fotbalisty od prvního místa pouhé tři body – je naděje 
na návrat do divize. Největší posilou je Kamitz z Hradce Králové (hostování). 
 
Curling 
 
 Úspěšně bojuje juniorský tým 1. Krkonošského curlingového klubu Trutnov  
na světovém šampionátu B v Dánsku. 
 
Běh na lyžích 
 
 Běh na lyžích Trutnovské Krakonošovy 14 na Parafráze se zúčastnilo na 250 
závodníků všech věkových kategorií. 
 
Basketbal 
 
 10. ledna porazil BK VČE Loko Trutnov účastníka Euroligy USK Blex Praha 76:66. 
Hrálo se v hale 3. ZŠ Komenského. Utkání to bylo špičkové – zasloužilo televizi. V utkání  
12. kola nejvyšší soutěže prohrály basketbalistky Trutnova v Brně vysoko 58:110 (17.1.).  
Po vítězství nad Spartou Praha jsou ale na 2. místě tabulky (31.1.). 
 
Curling 
 
 Speciální sada plastových hracích kamenů umožnila 1. Krkonošskému curlingovému 
klubu Trutnov založit i družstvo dětí z 2. a 3. tříd ZŠ. 
 
Basketbal 
 
 O 53 bodů (107:54) porazily 24.1. trutnovské ligové basketbalistky doma Karlovy 
Vary. 
 
Volejbal 
 
 Republikové finále ve volejbale SŠ uspořádala koncem ledna ve sportovní hale 
gymnázia AŠSK. Trutnovští skončili ale až na předposledním 7. místě. 
 
 



Hokej 
 
 Prohrou s Náchodem 2:3 koncem ledna ztratili trutnovští hokejisté možnost návratu  
do první regionální ligy. 
 
Plavání 
 
 V 1. kole celostátní soutěže družstev v plavání ve Vysokém Mýtě 31.1. bojovala  
3 družstva mužů a 2 družstva žen TJ Loko (muži získali 1. místo, ženy 3.). 
 
Lyžování 
 
 Mladší žáci TJ Loko bojovali spolu se staršími v Písku o tituly mistrů ČR. Získali  
4 zlaté, 10 stříbrných a 5 bronzových medailí. Vynikly Tereza Doubicová a Barbora 
Morávková. 
 
Lyžování 
 
 Na žákovském M ČR v Novém Městě v Krušných horách 31.1. a 1.2. si vedla vítězně 
Tereza Opočenská ze Ski team Olfin Car-Vella Trutnov. 
 
Basketbal 
 
 V extralize starších trutnovských basketbalových dorostenek porazily překvapivě 
favorita Brno 72:67. 
 
Volejbal (SŠ) 
 
 Ukončení finálových bojů středoškolských volejbalistů za účasti 16 týmů chlapců  
a dívek proběhlo slavnostně – ceny předával krajský hejtman Pavel Bradík a senátor  
a trutnovský starosta Ivan Adamec. Turnaj výborně zorganizoval Školní sport. klub  
při gymnáziu. Ředitelem turnaje byl Karel Urban, zástupce ředitele gymnázia. 
 
Tenis 
 
 Trofej pro Kanáří naději za rok 2003 získala i dorostenka z TJ Loko Petra Hynková 
(tenis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Box 
 

     
 

     
 
 Mezistátní utkání v boxu je připraveno na 7.2. v trutnovské sokolovně. Půjde  
o nominaci na mistrovství světa v Soulu. Šanci má i trutnovský Luboš Velecký v těžké váze. 
 
Plavání 
 
 Na meziokresních přeborech na tratích 1500 a 800 m volný způsob si vedl výborně 
v bazénu ZL Marek Tásler, Alžběta Řehůřková a Barbora Morávková. 
 
Basketbal 
 
 14. února odstartovala nadstavbová část nejvyšší soutěže basketbalistek utkáním 
s Karlovými Vary. Trutnov začal výhrou 82:64. 
 
Florbal 
 
 Trutnovské florbalistky bojují o záchranu v nejvyšší soutěži. Zatím dobře. 
 
Běh na lyžích 
 
 Republikové závody dorostu v Rýmařově vyhrál trutnovský Ondřej Sýkora, závodník 
Olfin Car Vella Trutnov (v polovině února). 
 
 



Hokej 
 
 Krajskou hokejovou ligu mladších žáků vyhrál HC Trutnov vítězstvím nad Vrchlabím 
(vítězství má jisté už dvě kola před skončením soutěže). 
 
Basketbal 
 
 Záznam TV Prima 18. února zachytil při slavnostním ocenění národního týmu  
za stříbrné medaile mistrovství Evropy v Řecku i dvě trutnovské hráčky Boreckou  
a Hartigovou. 
 Druhé místo v nadstavbové skupině zbytečně ztratily prohrou s USK 56:77. Hrálo  
se v Trutnově 21.2. 
 
Pohár starosty města (hokej) 
 
 Vítězem Poháru starosty města Trutnova se stalo 27.2. domácí hokejové družstvo, 
když porazili i kanadské účastníky z Yellow Knife 11:1. Cennou trofej jim osobně předal Ivan 
Adamec, senátor a starosta Trutnova. 
 
Fotbal 
 
 Na halových fotbalových turnajích si vede vítězně mladší přípravka FK Trutnov. 
 
Hokej 
 
 Hokejovou sezónu ukončil Trutnov výhrou ve Skutči 6:3. Umístil se na 4. místě 
tabulky (koncem února). 
 
Bridge 
 
 Trutnov A hraje již šest let v I. lize českého bridže – v této sezóně bojuje ale o udržení. 
 
Lyžování 
 
 Konec února byl pro běžce na lyžích Olfin Car Vella Trutnov velmi úspěšný. Eva 
Nývltová vyhrála ve Vysokém nad Jizerou sprint žen. 
 
Curling 6. a 7.3. (i vozíčkáři) 
 

     



 

     
 
Začátkem března se uskutečnil na ZS 7. ročník mezinárodního curlingu Velká cena Trutnova 
a I. ročník Velké ceny Trutnova tělesně postižených (první takový turnaj v ČR). Trutnovské 
vozíčkáře vedl jako kapitán Radek Pokorný. 
 
Basketbal 
 
 I když v 5. minutě utkání v Brně vedly trutnovské basketbalistky 16:4, prohrály 
nakonec 51:97. Pěkně si vedu mladší dorostenky v ligové skupině B. Jsou první. 
 
Curling 
 
 Vynikajícího výsledku dosáhli trutnovští junioři na MS juniorů B v Kodani. 
V konkurenci 11 týmů získali bronzové medaile (v lednu). 
 
Lyžování 
 
 Lyžařskou školičku DDM ukončil karneval na sjezdovce Petříkovice. 
 
Krkonošská sedmdesátka 
 
 Na 49. ročník Krkonošské sedmdesátky v areálu Svatý Petr, který zorganizovala TJ 
Loko Trutnov, se přihlásilo na 1 310 závodníků. Jde o oblíbený závod pětičlenných družstev 
v běhu na lyžích (muži 70 km, ženy 50 km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nejlepší sportovci TJ Loko 
 

       
 

      
 

          
 
 TJ Lokomotiva Trutnov obnovila letos tradici vyhlašování nejlepších sportovců z řad 
svých členů v hotelu Patria 10. března. Nejlepší sportovci do 15 let: Tereza Doubicová 
(plavání), Alžběta Řehůřková, Šárka Bergmanová, Miroslav Haase, Vojtěch Bartoníček, 
Linda Zlominská, Barbora Morávková – všechny z oddílu plavání. Jan Srna (zápas), Jan 
Petržela (orientační běh). 
Nejlepší sportovci v kategorii dorost, dospělí: Vojtěch Stránský a Petra Tlamková (cyklistika), 
Luboš Velecký (box), Aleš Marek (kanoistika), Petra Hynková (tenis), Jiří Janoušek (zápas), 
Eliška Kultová (atletika), Petr Havránek, Jiří Kroužek a Lukáš Faller (všichni plavání). 
Nejlepší sportovní kolektiv – kategorie do 15 let: euroteam sportovních gymnastek – Alena 
Dvořáková, Květa Kážová, Nikola Martinovová, Martina Culková, Iveta Folcová, Monika 
Volšanská, Zuzana Golová, Petra Horáčková, Martina Kosinová a Hana Sahulová.  
Nejlepší sportovní kolektiv – kategorie dorost, dospělí: Družstvo dorostenců oddílu judo 
(Jaroslav Voceďálek, Petr Voceďálek, Jan Prokopenko, Lukáš Žižka, Radek Pich, Marek 



Mach). Ženské družstvo basketbalistek (Irena Borecká, Tereza Brantlová, Erika Dobrovičová, 
Darina Johnová, Michala Hartigová, Hana Kramperová, Kateřina Kulichová, Petra Kulichová, 
Pavla Kuřitková, Aneta Procházková, Romana Stehlíková, Jana Stejskalová, Iveta Urbanová). 
Nejlepší trenéři: Josef Janoušek (zápas), Pavel Pokorný a Tomáš Břeň (plavání), Petr Musil 
(atletika). Nejlepší cvičitel: Jaroslav Mošna (plavání). Nejlepší funkcionáři: Zuzana Tůmová 
(atletika, lyžování), Jindřich Podlipný (sportovní gymnastika), Ladislav Němec (kuželky). 
 Všem vyznamenaným sportovcům pogratuloval k vyznamenání starosta Trutnova  
a senátor Ivan Adamec. Slavnostní akci provázela slovem Margareta Gärtnerová. 
 
Šachy – TJ Loko 
 
 V krajském přeboru se šachovému družstvu nedaří. Po porážce od Sněžky Náchod 1:7 
sestupuje (14.3.). 
 
Basketbal 
 
 Mladší dorostenky BK, vedené trenérem Jahelkou, postoupily do elitního kvarteta 
ligové soutěže. 
 
Turistika 
 
 Odbor KČT TJ Loko a SLŠ Trutnov uspořádaly 20.3. už 21. ročník turistického 
pochodu a 10. ročník cyklojízdy „První jarní kilometry.“ 
 
Fotbal 
 
 Koncem března začalo fotbalové jaro krajského přeboru. Začalo pro Trutnov nadějně – 
vyhrál v Rudníku. 
 
Basketbal 
 
 Tři trutnovské hráčky M. Hartigová, P. Kulichová a I. Borecká se zahrály v národním 
týmu proti výběru USA v Brně 23.3. 
 
Loučení B. Jeřábka a I. Krausové s tělovýchovou 
 
 Úctyhodných 35 let pracoval Bohuslav Jeřábek v okresní tělovýchovné organizaci, 
v dnešní TSUT v Trutnově, ve funkci tajemníka. Poděkování se právem dostalo i jeho 
kolegyni Ivě Krausové za 27 let obětavé tělovýchovné práce na zasedání výkonného výboru 
TSUT Na Nivách. 
 
Florbal 
 
 Po porážce v Kadani 1:2 budou trutnovské florbalistky hrát druhou ligu. 
 
Hokej 
 
 Návrat do první krajské ligy trutnovským hokejistům nevyšel. V nižší soutěži obsadili 
až 4. místo. 



 
Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky získaly 27.3. třetí místo v Českém poháru. 
 
Sportovní gymnastika 
 
 Již 19. ročník závodu ve sportovní gymnastice Trautenberkův korbel v tělocvičně ZŠ 
Komenského proběhl 27.3. za účasti 11 dvoučlenných družstev a 36 jednotlivkyň. Smíšené 
družstvo TJ Loko zvítězilo v kategorii B. 
 
Basketbal 
 
 BK Trutnov vybavil své diváky řehtačkami – nechybějí někdy ani roztleskávačky. 
 
Fotbal 
 
 Divizní fotbaloví dorostenci Trutnov zahajují jarní sezónu v Chrudimi 27.3.. Zatím 
jsou po podzimu na 8. místě z 16. 
 
Basketbal 
 
 Rovněž druhé krajské derby ve čtvrtfinálové sérii play off nejvyšší soutěže 
basketbalistek skončilo vítězstvím Trutnova nad Hradcem Králové 84:58 (30.3.). 
 
Plavání 
 
 Z mistrovství ČR v dálkovém plavání v Chomutově se vrátili Patrik Krause (5 km)  
a Tereza Doubicová (3 km) jako mistři ČR. 
 
Judo 
 

Judisté TJ Loko zahájili svou soutěž vítězně – v Turnově, kde proběhlo první kolo 
mistrovství Královéhradeckého a Pardubického kraje družstev. 

 
Basketbal 

 
Velkého úspěchu dosáhly mladší dorostenky BK. Vyhrály ligovou skupinu B a budou 

bojovat o účast c extralize. (V Olomouci koncem března). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Box 

     
 

     
 

Hala 3. ZŠ Komenského byla ve dnech 2.-4.4. dějištěm mistrovství ČR juniorů v boxu. 
Trutnovský boxer Luboš Velecký tu získal zlatou medaili ve váze do 91 kg. Mistrovství 
uspořádal oddíl boxu TJ Loko Trutnov. 
 
Basketbal 
 
 Po čtvrtfinálové sérii play off nejvyšší soutěže basketbalistek postoupil Trutnov  
po stavu 3:1 do semifinále. První zápasy budou v Praze 10. a 11.4. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalové celky Trutnova a Dvora Králové, které žene vidina postupu do divize,  
si vedou úspěšně. 
 
Kanoistika 
 
 První dva závody Českého poháru ve sjezdu na divoké vodě ve Víru na řece Svratce 
absolvovali kanoisté TJ Loko. Chyběl ale Aleš Marek, který nyní závodí za Duklu Brandýs. 
 
 



Fotbal 11.4. 
 
 V duelu o první místo 11.4. trutnovští fotbalisté prohráli doma s Předměřicemi 1:2. 
Poprvé fotbal z nové tribuny. 
 
Turistika 
 
 KČT Bohuslavice připravil na 17.4. tradiční už 26. ročník turistického pochodu Jarní 
30 s trasami od 8 do 38 km pro pěší a 20 – 75 km pro cyklisty. 
 
Plavání 
 
 Alžběta Řehůřková zvítězila v Pardubicích na MČR v Dálkovém plavání. 
 
Basketbal 
 
 Jediné vítězství dělí basketbalistky BK VČE Loko Trutnov v boji proti USK Praha  
od postupu. 
 
Fotbal 
 
 Po 25.4. je Trutnov ještě na 2. místě divizní tabulky – o 2 body za Dvorem Králové. 
 
Vodní slalom 
 
 Na 1. a 2. květen připravili trutnovští vodáci v Poříčí veřejný závod ve vodním 
slalomu na řece Úpě. 
  
Basketbal 
 
 Trutnovský klub ligových basketbalistek čeká v prvních květnových dnech finálové 
boje v Brně. V deváté ligové sezóně  a osmapadesátiletých dějinách oddílu je to největší 
úspěch. Pro fanoušky je vypraven zdarma autobus. 
 
 Ve druhé lize trutnovských fotbalistek porazil ŽFK Varnsdorf 5:0. Čekají ho ale boje  
o udržení. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stříbrný basketbalový Trutnov 
 

           
 

         
 
 Ve třetím utkání finálové série proti Gambrinusu Brno (dvě vítězství 100:42 a 95:66) 
se hrálo 4.5. v Trutnově. Na Trutnov čekalo historické stříbro. Brno zvítězilo i potřetí 83:48. 
Druhé místo je historickým úspěchem BK a zásluhu na něm mají všechny hráčky i trenér 
Zdeněk Sýkora, který k tomu dodává: „Trutnov basketem žije, má výborné zázemí, 
fantastickou diváckou přízeň. Lidi, co se kolem basketbalu točí, odvádějí vynikající práci.  
A také holky. Bez nich by to nebylo, a proto si po právu zaslouží slyšet: holky děkujem!  
Tu medaili si zaslouží, byly skvělé.“ 
 „Trutnovští diváci jsou všude známí a jsem rád, že berou situaci sportovně. Jsou 
dobrou vizitkou Trutnova,“ ocenil svými slovy trutnovský starosta Ivan Adamec. „Trutnov je 
třicetitisícové město, které má svoje možnosti, těžko může konkurovat centru Moravy, které 
je mnohonásobně větší a možnosti získání peněz ze soukromých zdrojů je více. Ale je dost 
možné, že druhé místo bude momentem, který může přilákat partnery pro Trutnov a zajistit 
více prostředků na provoz klubu.“ Prezidentem BK je místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. 
 
Akrobatický rokenrol 
 
 Mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu pod záštitou starosty města Trutnova se 
uskutečnilo 15.5. v ZŠ Komenského. Do její sportovní haly přišlo na 1 200 diváků. 
Pořadatelem byl Rebels team, DK Trutnov a KZČ Eldorádo. A to velmi úspěšným – proto byl 
ČSAR požádán, aby v roce 2005 uspořádal M ČR v kategorii A. 
 
Volejbal 
 
 Čtvrtý trutnovský volejbalový memoriál 15.5. v tělocvičně ZŠ V Domcích měl 
vynikající obsazení. Představili se tu hráči úspěšně působících v Německu a v Rakousku  



i hráči z tuzemských soutěží. 
 
Fotbal 
 
 Bitva o postup do fotbalové divize graduje – kluby na špici tabulky mají minimální 
odstupy. Šest kol před koncem soutěže patří nejlepší pozice Trutnovu. 
 
Atletika 
 
 Vstup do II. ligy atletických družstev se povedl v květnu mužům TJ Loko na stadionu 
v Litomyšli. Ale i trutnovským ženám. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovský basketbal je na úrovni. Kromě ligových žen postoupily do extraligy  
i mladší dorostenky (květen). 
 
Fotbal 
 
 Prvního vítězství v jarní sezóně dosáhli dorostenci trutnovského FK v divizní soutěži – 
porazili Semily 1:0. 
 
Lyžování 
 
 Vyhlášením nejlepších sportovců roku zakončili závodní sezónu lyžaři ze Ski Team 
Olfin Car Vella Trutnov. Sezóna 2003/04 přinesla zisk 32 medailí z republikových závodů. 
Z mladých vynikli Martina Chrástková, Eva Nývltová a Ondřej Horyna. 
 
Turistika 
 
 22. ročník dálkového a turistického pochodu a 15. ročník cyklistické jízdy  
„Za trutnovským drakem“ se uskutečnily 29.5. Trasy pro pěší byly 10-50 km, pro cyklisty  
35-100 km. Šlapalo 113, jelo na 40 účastníků. 
 
Plavání 
 
 Ve Spišské Nové Vsi při mezistátním utkání Slovensko – Česká republika – Polsko  
si odbyla plavkyně TJ Loko Barbora Morávková svou reprezentační premiéru. 
 
Karate 
 
 Zlatou medaili získala koncem května v Plzni trutnovská karatista Pavlína Kubečková. 
 
Fotbal 
 
 Ještě koncem května vede Trutnov o 3 body fotbalovou tabulku. 
 
 



Basketbal 
 
 Na mezinárodním turnaji Baltic Cup v Polsku obsadily mladší dorostenky první  
a mladší žákyně druhé místo v basketbalu. 
Basketbalistky Trutnova potvrdily 5.6. svou účast v mezinárodní soutěži Euroligy. 
 
Prohraný postup do divize 
 
 Rozhodující utkání o postup do divize vyhrál 6.6. celek Dvora Králové. Dva tisíce 
zklamaných trutnovských diváků na nové sportovní tribuně, zklamaní hráči (podcenili 
přípravu), zklamaný trenér Ladislav Šafář. Rozhodlo skóre. 
 
Box 
 
 Na juniorské mistrovství světa v Jižní Koreji odletěl 7.6. trutnovský boxer Luboš 
Velecký. Bohužel, vypadl v prvním kole. 
 
 
Basketbal 
 
 V reprezentačním dresu si zahrály 9.6. v Trutnově i trutnovské basketbalistky Darina 
Johnová, Romana Stehlíková a Hana Kramperová. Podílely se na vítězství 75:67  
nad Australankami. 
 
Triatlon 
 
 Trutnovský triatlon odstartoval 16.6. v Pekle (0,7 km plavání, 20 km kolo, 5 km běh). 
 
 
Šipky 
 

     
 



             
 
 Šipkařský šampionát za účasti 48 družstev byl zahájen 17.6. v sále Texlenu v H. St. 
Městě. Bylo to jubilejní X. mistrovství ČR za účasti 400 šipkařů. 
 
Plavání 
 
 Tituly mitrů ČR vybojovali v Praze a Českých Budějovicích mladí plavci TJ Loko – 
Tereza Doubicová, Barbora Morávková, Vojtěch Bartoníček, Martina Elhenická. 
 
Fotbal 
 
 Starší žáci Trutnova vyhráli koncem června krajský přebor a vrací se do ligové 
soutěže. Dobře si vedla i mladší přípravka – obhájila titul přeborníka kraje. 
 
Bene Dance Art Team 
 
 V červnu jsme mohli ocenit výkony členů Tanečního centra Trutnov – Bene Dance Art 
Team. Jednak na Trutnovské taneční akademii v Národním domě za účasti 4150 závodníků, 
jednak na závodech v latinskoamerických a standardních tancích Trutnov Open v ZŠ 
Mládežnická. Jimi ukončil sezónu v roce 2004 – nyní závodníky čeká prázdninové taneční 
soustředění. 
 
Aerobik 
 
 Prázdninový aerobik pořádá každé pondělí a středu TJ Loko oddíl aerobiku. 
 
Karate 
 
 Sedm medailí ze Světového poháru v karate přivezli členové trutnovského Karate 
klubu Pratr ze švédského Eslöv 4. července. 
 
 
 



 
Vyznamenání ČSTV 
 
 Vyznamenání ČSTV za dlouholetou činnost v tělovýchově dostali začátkem července 
atletičtí rozhodčí Jan Mrázek a Josef Stinka – prvnímu je 80, druhému 82 let. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky čeká řada utkání – zápasy v české lize, v Českém poháru 
(12) a Evropské lize v sedmičlenné skupině. 

Návratem k ženskému týmu oslavil 6.7. své šedesátiny Jan Jahelka, legendární trenér, 
který přivedl trutnovský basketbal v roce 1995 do ligy. Bude působit jako asistent Zdeňka 
Sýkory. 

 
Turistika 
 
 Příležitost k pěším výletům mají trutnovští turisté i v červenci a v srpnu. Zajímavé 
akce na tyto měsíce připravil odbor KČT TJ Loko. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky prožívají velmi úspěšný rok. Na jaře se staly vicemistrem 
ligy, zajistily si účast v Eurovize, tři z nich byly vybrány do národního týmu. 
 
Fotbal 
 
 Mladí trutnovští fotbalisté začínají v polovině srpna celostátní soutěže – mladší a starší 
dorostenci v divizi, starší žáci v lize. 
 
Velká cena Kasper – pod patronací města 
 
 Krakonošovo náměstí a střed města se staly 18.8. dějištěm cyklistického kriteria. 
Kromě olympioniků se tu představí kompletní elita. Závod má 40 okruhů a měří 60 km.  
Do cíle dojelo jen 8 cyklistů – 39 jich vzdalo. 
 
Atletika 
 
 Nad očekávání si vedou atleti TJ Loko v letošní sezóně, a to jak v seniorských, tak 
v mládežnických kategoriích. 
 
 28. ročník dálkového pochodu Šmajd naším okolím uspořádal 21.8. KČT Bohuslavice 
nad Úpou. 
 
Box 
 
 Boxer Luboš Velecký z TJ Loko obohatil 21.8. sraz motorkářů v Kateřině u Chotěvic 
vítězným střetnutím s Mudrochem z Děčína před tisícem diváků. 
 
 



Cyklistika 
 
 Dobře si vede na závodech v Polsku cyklistka Barbora Bohatá z týmu Scania Vella 
Apache. Už v červenci získali cyklisté tohoto týmu na mistrovství ČR devět medailí. Dobře si 
vedli i při Krkonošském maratonu horských kol v Trutnově koncem července. (Velká cena 
Trutnova.) 
 
Fotbal 
 

     
 
 Mezistátní utkání fotbalistek ČR a Polska se uskutečnilo v Trutnově 27. srpna. 
 Exdivizní tým trutnovských fotbalistů si vede (zatím) v krajském přeboru úspěšně – 
koncem srpna je na 4. místě. 
 
Atletika 
 
 Trutnovští atleti jsou po prvních střetnutích v II. lize ženy na 1. místě, muži  
na 3. místě. 
 
Sportovní turnaj 
 
 Mezinárodní česko-polský sportovní turnaj (basketbal, volejbal, fotbal, plavání a stolní 
tenis) uspořádala SPŠ a SOU v Trutnově 10. září. 
 
Jóga 
 
 Klub Jóga Trutnov zahájil 13. září svá cvičení pro začátečníky i pokročilé.  
 
Karate 
 
 Devět medailových umístění přivezla 18.9. z mezinárodního turnaje v karate v Ústí 
nad Labem výprava trutnovských karatistů. 
 
Softbal 
 
 Softbalistky SK HSM Trutnov si vítězstvím v Brně 19.9. zajistily postup do I. ligy. 
 
 



Fotbal 
 
 Fotbalistům Trutnova se v krajském přeboru příliš nedaří, zvlášť při utkáních  
na hřištích soupeře. 
 
 Vicemistr ligy basketbalistek vyhrál koncem září turnaj Velkou cenu Hradce Králové. 
BK Loko Trutnov – TJ Sokol VČP HK 75:67. Nyní je čeká šest zápasů na Slovensku  
a v Polsku. 
 
„Trutnovská 50“ (cyklistika) 
 
 Cyklistické kriterium Trutnovská 50 České spořitelny se uskutečnilo 2.10.  
na Humlově kopci. Předběžně se už přihlásilo na 380 závodníků – celkem se počítá asi  
s 500 účastníky. Pro hlavní kategorii týmů a jednotlivců dospělých je připravena trať o délce 
50 km (2 okruhy) s převýšením 1 200 metrů. Pro děti a závodníky mládežnických kategorií 
jsou připraveny okruhy 0,5 až 5 km. Při závodě byla žel ukradena tři horská kola  
za 40 000 Kč jedno, další dvě za 100 000 Kč, i když byla upevněna na střeše auta a zajištěna 
silným řetězem. 
 
Box 
 
 Nové sportovní centrum TJ Loko v areálu Sokolovny pro box, thajský box a aerobik 
bylo  otevřeno 7.10. za účasti trutnovského starosty. 
 
 Trutnovští fotbalisté pokračují v nepřesvědčivých výkonech – vidina návratu do divize 
se jim vzdaluje. 
 
Karate 
 
 V Národním poháru žáků v karate 9.10. získali členové klubu Pratr dvě zlaté a dvě 
bronzové medaile. Zápasilo se v hale ZŠ Komenského. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Velká cena Trutnova v plavání 

                
 
 Jubilejní 20. ročník Velké ceny města Trutnova a 5. ročník pro postižené děti 
z dětských domovů, ústavů a stacionářů proběhl 9. a 10. listopadu v zimních lázních  
pod záštitou starosty města Mgr. Adamce. V obrovské konkurenci se nijak neztratili domácí 
plavci. Tereza Doubicová získala dvě zlaté medaile – celkem bylo vybojováno 8 umístění  
na stupních vítězů. Vylosované závodnici v soutěži postižených dětí věnoval starosta 
Trutnova „Pohár z klobouku.“ 
 
Fotbal 
 
 Po 10. říjnu jsou trutnovští fotbalisté až na 4. místě krajského přeboru. 
 
Basketbal 
 
 Nový ročník nejvyšší soutěže basketbalistek odstartoval 16.10. zápas s Hradcem 
Králové. Před střetnutím se Trutnov rozloučí s legendární pivotmankou a nejlepší střelkyní 
Erikou Dobrovičovou. Domácí basketbalistky nečekaně prohrály s Hradcem 52:57. 
Nepomohla ani posila, ukrajinská hráčka Lada Kovalenková. 
 
Atletika 
 
 Družstvo chlapců trutnovského gymnázia navázalo na loňský úspěch a zvítězilo 
v krajském kole středoškolského atletického poháru. Družstvo dívek skončilo na 3. místě. 
 
Karate 
 
 Jedenáct pohárů přivezli trutnovští karatisté z amatérského mistrovství Evropy 
v německém Baumatalu 24.10. 
 
 
 
 



Basketbal 
 
 V prvoligovém utkání Trutnov – Sparta měly domácí hráčky jasnou převahu. Vyhrály 
84:66. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalisté FK Trutnov sice porazili 24.10. Kostelec nad Orlicí, venku ale nezvítězili 
ani jednou. Až 30.11. nad Olympií Hradec Králové (3:0). 
 
Basketbal 
 
 Jen o bod porazily basketbalistky Trutnova svého soupeře ve Strakonicích 76:75. 
 
Fotbal 
 
 Fotbalový turnaj zorganizovala začátkem listopadu Zvláštní škola a Pomocná škola 
v Trutnově. Trutnovští se umístili na druhém místě. 
 
Karate 
 
 Na mistrovství Vč svazu karate mládeže v Jablonném nad Orlicí získali trutnovští 
karatisté začátkem listopadu jedenáct titulů. 
 
Basketbal 
 
 Trutnov při premiérovém startu v Eurovize porazil řeckého mistra Athény 71:44. 
V domácí soutěži rovněž uspěly vítězstvím nad Slovankou Praha 93:64. 
 
Curling 
 
 Všechna medailová místa obsadili v Praze čtyři zástupci trutnovského curlingového 
klubu, v družstvech pak I. KCK Trutnov druhé místo. 
 
Aerobic 
 
 Aerobic show 2004 proběhl 7.11. v ZŠ Mládežnická za účasti mistrů světa Davida 
Hufa a Kláry Jandové. 
 
Hokej 
 
 Postupové ambice potvrdili trutnovští hokejisté 8.11. vítězstvím nad Česticemi 8:1. 
Hráno v Trutnově. 
 
 
 
 
 



Basketbal v Pécsi 
 

     
 
 Těžký soupeř čekal 11.11. basketbalistky Trutnova, kam připravil oddíl i autobus 
s fanoušky. Před 5000 diváky nenechaly Maďarky nikoho na pochybách o své kvalitě. 
Porazily Trutnov 71:44. 
 Extraligové starší dorostenky zvítězily v polovině listopadu v Hořicích a v Nové Pace 
104:72, 91:80. Hrálo se na palubovce trutnovského gymnázia. 
 
Ligové basketbalistky v Eurolize 
 
 Po vítězném utkání s Karlovými Vary 98:65 je čeká doma střetnutí s jedním z favoritů 
Euroligy, ruský klub Dynamo Moskva 23.11. V zajímavém utkání podlehly 78:99. 
  
Úspěchy trutnovského basketbalu 
 
 Na palubovce Brna došlo 27.11. málem k senzaci. Trutnovské basketbalistky 35 minut 
vedly nad Gambrinusem (šest let neporaženým) a v dramatickém závěru podlehly jen o tři 
body 68:71. Byl to nejvydařenější souboj s Brnem v desetiletém působení Trutnova v nejvyšší 
soutěži. 
 Trutnovským basketbalovým celkům se koncem listopadu dařilo. Starší dorostenky 
porazily USK Praha v Praze 90:74, Ostravu v Ostravě (82:75), muži v Pardubicích Teslu 
101:74 a v Heřmanově Městci domácí 85:56. Mladší dorostenci hradecký Sokol B ve dvou 
utkáních 85:84 a 84:51. Starší žákyně doma Ives KP Brno 59:52 a Tišnov 66:44. Minižáci  
pak doma dvakrát Jičín 74:18 a 91:25. 
 
Hokej 
 
 Trutnovští hokejisté potvrdili v Doubravicích vítězstvím 9:1 své postupové ambice. 
Klopýtnutí ale přišlo v Lázních Bělohrad (4:4). 
 
Curling 
 
 Cestu na mistrovství Evropy v curlingu v Sofii vybojoval člen 1. Krkonošského klubu 
Jiří Lubina (hostuje v Aritmě Praha). 
 
 
 
 



Judo 
 
 Družstvo mužů Loko Trutnov v kvalifikační soutěži o postup do I. ligy juda neuspělo. 
Snad za rok. 
 
Basketbal 
 
 Po prohře basketbalistek ve čtvrtém zápase Euroligy v Košicích (o pouhé dva body 
78:80) je čekal slavný francouzský klub Bourges 8.12. v hale 3. ZŠ. S trojnásobným vítězem 
elitní soutěže prohrály domácí o 28 bodů 56:84. získávané zkušenosti z Euroligy jsou však 
neocenitelné. 
 
Volejbal 
 
 Vynikajícího úspěchu dosáhly začátkem prosince žákyně trutnovského volejbalového 
oddílu vítězstvím v 1. kole Českého poháru. 
 
Plavání 
 
 Mistrovství ČR mladšího a staršího dorostu proběhlo 12.12. v trutnovském bazénu. 
Trutnovští získali  jednou zlato, třikrát stříbro a dvakrát bronz. Vynikající formu prokázala 
Alžběta Řehůřková – nový krajský rekord a nejlepší výkon roku v ČR dorostenecké kategorie. 
 
Basketbal 
 
 Po vydařeném utkání v Hradci Králové (109:64) vyrazily ligové basketbalistky 13.12. 
do Valencie. Favorizovanému soupeři podlehly 99:58. Rozhodčí však měli zbytečně  
na Trutnovské přísnější „metr.“ 
 
Hokej 
 
 Druhou hokejovou ligu vede v polovině prosince bezpečně Trutnov o tři body. 
 
Basketbal 
 
 Jubilejní 150. výhrou v nejvyšší soutěži porazily basketbalistky Trutnova Ústí nad 
Labem 101:28. 
 Klíčový souboj čekal ligové basketbalistky 22. prosince v Athénách. Zvítězily 73:70  
a mají naději na účast na postup do play off mezi 16 nejlepších klubů Evropy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hokej ČR – Rusko 
 

     
 
 Reprezentační dorostenecká mužstva ČR a Ruska se utkala na ZS v Trutnově 29.12. 
Čeští hráči zvítězili 3:2 před 1 200 diváky. Česká výprava byla v Trutnově plně spokojena 
s ubytováním i stravováním. 
 
Skibusy 
 
 Od Vánoc jezdí z Trutnova do zimních horských středisek skibusy společnosti 
Osnado. Pro lyžaře jsou skibusy zdarma – platí je zimní areály. Bezplatná doprava je zajištěna 
do 20. března 2005. 
 
Nejlepší tenisté okresu 
 
 Koncem prosince proběhlo v zasedací místnosti TSUT Trutnov vyhodnocení 
nejlepších tenistů za rok 2004. Na 1. místě skončil z mladších žáků Jakub Zaplatílek (Loko), 
ze starších žáků Tomáš Fajfr (Loko), ze starších žákyň Romana Sůvová (Loko), z mladších 
žákyň Petra Heryánová (TC Dvůr Králové), z dorostenců Petr Vaníček (Loko), z dorostenek 
Eva Máchová (TC Dvůr Králové), z mužů Jiří Bartoš (Loko), z žen Pavla Krynková  
(TC Dvůr Králové). 
 
Curling 
 
 Dne 23.12. vysílala ČT 2 reportáž se členy 1. Krkonošského curlingového klubu.  
 
Plavání 
 

Úspěšný rok mají za sebou trutnovští plavci. Na mistrovství ČR získali závodníci TJ 
Loko 44 medailí (16 zlatých, 13 stříbrných a 15 bronzových), na krajských přeborech  
na 300 medailových umístění. Překonali 30 krajských rekordů a 188 oddílových. Trenéry 
v této nejúspěšnější sezóna byli Tomáš Břeň a Pavel Pokorný. 

 
Poslední den v roce zpříjemní turistika – akce KČT v Bohuslavicích. 
 

 
 



Sportovní ceny města Trutnova za rok 2003 
 

        
 

    
 

    
 

     
 
 Slavnostní předání Sportovní ceny města Trutnova za rok 2003 se konalo 7. června 
2004 v obřadní síni Staré radnice. 



 Zastupitelstvo města Trutnova udělilo v souladu s novým statutem Sportovních cen 
města Trutnova tyto cena v následujících kategoriích. 
 Nejlepším sportovcem města Trutnova za rok 2003 se stal pan Luboš Velecký, člen 
oddílu boxu při TJ Lokomotiva Trutnova a reprezentant ČR. Z jeho sportovních úspěchů 
připomeňme např. zisk titulu mistra ČR kadetů do 16 let v polotěžké váze v letech 2001  
a 2002, mistr ČR juniorů do 18 let v polotěžké váze v letech 2002 a 2003, vítězství 
v Memoriálu F. Helebranta v Moravské Třebové v roce 2003, vítězství na mezinárodních 
turnajích v Sokolově v roce 2003. Luboš Velecký reprezentuje v letošním roce ČR na MS 
juniorů v Soulu. 
 Cenu nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova za rok 2003 získal tým chlapců  
1. Krkonošského curlingového klubu Trutnov ve složení Miloš Hoferka, Luděk Munzar, 
Ondřej Nývlt a Ivan Prouza za zisk titulu juniorského mistra republiky v roce 2003 a vstup  
do reprezentace ČR. Tým se zúčastnil MS „B“ juniorů v dánské Kodani a též turnajů  
ve Švýcarsku a v Německu. 
 Nejlepším mládežnickým sportovcem města Trutnova za rok 2003 do 18 let se stala 
třináctiletá Barbora Morávková, reprezentantka ČR a mistryně ČR žactva s bilancí 3 zlaté,  
4 stříbrné a 1 bronzová medaile. Barbora má na svém kontě překonaný krajský rekord 7x,  
na 100 m volný způsob zůstala v roce 2003 neporažena. Na mistrovství ČR v dálkovém 
plavání získala 1. místo, na olympijských hrách dětí skončila dvakrát zlatá a jednou bronzová 
a byla vyhlášena nejlepší sportovkyní kraje. 
 Cenu Nejlepší mládežnický  sportovní kolektiv města Trutnova za rok 2003 do 18 let 
si právem odneslo družstvo žáků – plavců ve věku 11-14 let, celkem 24 závodníků TJ Loko 
Trutnov. Toto družstvo získalo  4. místo v hodnocení žákovských oddílů v ČR. Získalo 43 
medailí na Mistrovství ČR (12 zlatých, 19 stříbrných a 12 bronzových), 2 bronzové medaile 
ve štafetách. Děvčata ročníku 1992 zvítězila v hodnocení tohoto ročníku v celé ČR. 
Trutnovští žáci byli základem královéhradeckého družstva na olympijských hrách dětí. Kde 
vybojovali pro kraj 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili. Družstvo také překonalo 24 krajských 
rekordů. 
 Cena Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova za rok 2003 byla udělena panu Petru 
Musilovi, trenérovi atletů TJ Loko, a to za zásluhu na významných sportovních úspěších 
oddílu v sezóně 2003. Z patnácti jeho svěřenců se kvalifikovalo na MR žactva, dorostu  
a juniorů. Svěřenci Petra Musila mají také největší podíl na 3. místě v II. lize žen a postupu 
družstva mužů do II. ligy. 
 Držitelkou Ceny za významný přínos trutnovskému sportu, udělované trenérovi, 
cvičiteli či sportovnímu funkcionáři, se stala paní Zuzana Tůmová z TJ Loko. Paní Tůmová  
se již 40 let velmi aktivně podílí na organizování soutěží všech úrovní, především atletických 
a lyžařských (Krkonošská 70 – lyže, Krkonošská 70-MTB, závody v alpských disciplinách, 
běžecké závody na stadionech, běhy do vrchu atd.), a to téměř výhradně jako hlavní rozhodčí 
nebo ředitelka závodů. 
 Mimo rámec výše uvedených kategorií Sportovních cen ZM ocenilo za mimořádné 
výkony a mimořádný přínos v reprezentaci města ještě tři vynikající trutnovské sportovce: 
Michalu Hartigovou a Irenu Boreckou, reprezentantky a vicemistryně Evropy v basketbalu,  
a Martina Štěpánka, držitele světového rekordu v hloubkovém ponoru. 
 
Projev starosty k vyznamenaným 
 
 Všem oceněným sportovcům srdečně pogratuloval, poděkoval za výbornou 
reprezentaci našeho města a popřál mnoho dalších sportovních úspěchů starosta Trutnova 
Mgr. Ivan Adamec. 



 „Slavnostním předáním sportovních cen a ocenění naplníme usnesení zastupitelstva 
města Trutnova, které zcela evidentně deklaruje skutečnost, že volení zástupci občanů si 
velmi dobře uvědomují důležitost sportu v životě obyvatel našeho města. 
 Již dávné lidské generace (Řekové, Římané) považovali sportování za součást 
životního stylu a snažili se o dosažení harmonie těla i ducha. Dnešní moderní doba, konzumní 
společnost (vyspělé země až 40 % obézních), špatné životní návyky, stresové situace a 
nedostatek pohybu nás nutí k zamyšlení, jak se s tímto nepříznivým stavem ve společnosti 
vyrovnat. Řešení problému je v zásadě velmi jednoduché. Ve výsledku všech návrhů řešení se 
vždy objevuje slovo sport, sportování nebo prostě pohyb. 
 Organizovanému sportu však současnost mnoho nepřeje. Nedostatek času, nedostatek 
finančních prostředků nejen na činnost sportovních klubů, ale i investic do obnovy a výstavby 
sportovišť. Ubylo nadšenců schopných obětovat svůj volný čas při výchově mladé generace, 
některé sporty se staly pro řadu lidí finančně těžko dostupnými. Také sponzoři, mecenáši 
sportu, se vzhledem k hospodářské situaci a daňovým zákonům hledají stále obtížněji. 
 Přesto se daří i v této, pro sport nelehké době, dosahovat v našem městě dobrých 
výsledků a zajišťovat možnost sportování pokud možno co největšímu počtu obyvatel. Pestrá 
nabídka, ve které jsou zahrnut jak tradiční, tak nové sporty, tuto skutečnost potvrzuje. Město 
výrazně podporuje činnost sportovních klubů, jejich rozvoj i rozvoj sportu jako takového. Ať 
už to jsou finanční dotace klubům, či investice do sportovních zařízení nebo dotace na jejich 
provoz. Zvýšenou pozornost věnuje organizacím, které se zabývají sportováním dětí  
a mládeže. Výborné či vynikající sportovní výsledky vždy byly, jsou a budou dobrou vizitkou 
a prezentací našeho města, které je právem nositelem přízviska „Město sportu.“ 
 „Když člověk překonává sám sebe, je to nejkrásnější pocit, jaký může mít.“  
(Sir Edmunt Hillary, první pokořitel nejvyšší hory světa.) 
 „Protože jsem ve sportu získal vše, co se získat dalo, mohlo by se zdát, že nemám 
další motivaci. Skutečnost je ale jiná, stále mě totiž baví překonávat sám sebe a zlepšovat se. 
Přitom jsem nyní cílevědomější a soustavnější než kdy jindy.“ (Jan Železný, oštěpař.) 
 „Štěstí neudělá z outsidera dobrého hráče.“ (Jan Kodeš.) 
 „Já si myslím, že na dlouhých tratích nezáleží, jestli má člověk elegantní styl či 
vytříbenou techniku. Kdo je první v cíli, je vítěz-a hotovo.“ (Emil Zátopek.) 
 „Když trénuji, neexistuje pro mě nic. Jen tma a dřina.“ (Emil Zátopek.) 
 „Pohyb je základní projev života a zároveň prostředek všestranného rozvoje 
osobnosti.“ (Neznámý filosof.) 
 
 Uvedené citáty napovídají důvod dnešního slavnostního setkání. Sešli jsme se, 
abychom předali sportovní cenu a sportovní ocenění města Trutnova za rok 2003 lidem, kteří 
svojí sportovní reprezentací či trenérskou činností dosáhli vynikajících výsledků.“ 
 Osobním předáním ocenění lidem, kteří sportu zasvětili podstatnou část svého života, 
přáním dalších úspěchů ve sportu i v osobním životě a poděkováním všem sponzorům  
a sportovním nadšencům uzavřel starosta svůj projev. 
 
Finanční příspěvky pro sport 
 
 Rada města schválila rozdělení finančních příspěvků do 50 000 Kč pro oblast sportu 
dle návrhu tělovýchovné komise a doporučuje ZM schválit rozdělení fin. příspěvků  
nad 50 000 Kč pro oblast sportu dle návrhu tělovýchovné komise. Částka v rozpočtu města  
na rok 2004 činí v této položce 2 300 000 Kč. 
 
 
 



TJ,sport.klub,oddíl počet členů do 18 let jednorázové paušály příspěvky celkem 
   příspěvky  na činnost 
 
TJ Lokomotiva 2 466 1 150 149 000 100 000 598 000 847 000 
Dělnická TJ 288 160 10 000 10 000 80 000 100 000 
SK H. St. Město 449 229 10 000 30 000 116 000 156 000 
Fotbal. klub TU 305 184 - 30 000 90 000 120 000 
Hokej. klub TU 368  174 20 000 30 000 90 000 140 000 
TJ Poříčí 58 7 - 5 000 7 000 12 000 
TJ Jiskra Libeč 87 24 - 5 000 15 000 20 000 
TJ Sokol St. Rokytník 60 1 - 5 000 4 500 9 500 
Fotbal. klub Poříčí 149 57 - 5 000 32 000 37 000 
FK Sokol Vrapo 
Volanov 148 100 - 5 000 48 000 53 000 
Ženský fotbal. Klub 31 5 5 000 5 000 4 000 14 000 
Florbalový oddíl žen 29 8 20 000 10 000 5 000 35 000 
SK Karate Trutnov 141 105 - 10 000 49 000 59 000 
SK Olfin Car Vella 140 94 40 000 10 000 45 000 95 000 
Yetti club Trutnov 88 55 10 000 10 000 19 000 29 000 
Nadační fond  
Rebels team 51 43 - 10 000 19 000 29 000 
Curlingový oddíl  
1.KCC 25 8 5 000 5 000 5 000 15 000 
Bene Dance Art Team 111 98 20 000 10 000 44 000 74 000 
Horolezecký klub 
Excentrix 47 10 - 5 000 7 000 12 000 
Bridžový klub TU 22 3 - 3 000 3 500 6 500 
Šachový klub HSM 25 - - 3 000 2 000 5 000 
ŠSK při gymnáziu - - 10 000 - -  10 000 
ŠSK při obchodní 
akademii - - 20 000 - -  20 000 
ŠSK SA Survival - - 30 000 - -  30 000 
Turist. kroužek Úpa - - - 3 000 -  3 000 
 
 
 
Jednorázové příspěvky: 
FAŃS Georgie Trutnov 5 000. KČT Bohuslavice 5 000. Zvl. a Pomocná škola 5 000. Nadační 
fond SPŠ a SOU 5 000. Petráš L. Kopper Alpy Team – Vlášek Martin 5 000. Cach Michal 
4 000. Laušman David 10 000. Slavíček Jan 10 000. ZŠ R. Frimla 1 000. ZŠ Komenského 
1 000. 
 
 Celkem 5 088 členů, z toho do 18 let 2 515. Jednorázové příspěvky 400 000. Paušály 
309 000. Příspěvky na činnost 1,291.000. Celkem 2,000.000 Kč. 
 
Sportovní a tělovýchovná zařízení Trutnova 
 
 Rada města odsouhlasila za podmínky schválení ZM TJ Lokomotivě Trutnov 
pronájem nemovitostí, technologických vybavení, zařízení a movitých věcí ke sportovním 
činnostem na dobu určitou do 1.3.2005, za roční nájemné 450,- Kč s tím, že nájemce bude  



na své náklady zajišťovat údržbu předmětu pronájmu, provádět jeho opravy do výše 20 000 
Kč za jednu opravu, nejvýše do 200 000 Kč. 
1.  Areál kanoistiky v Poříčí v ul. K Mostu s klubovnou kanoistického odd. 
2.  Areál krytého plaveckého bazénu Na Lukách. 
3.  Areál kuželkářů, Polská, s objektem kuželny. 
4.  Areál cyklotrialu D. St. Město, Horská pro činnost odd. cyklotrialu.  
5.  Areál Nivy s objektem sportovní haly, tenisové haly a volejbalového hřiště. 
6.  Areál tenisu u letního koupaliště s objektem klubovny a kurtů. 
7.  Areál městského koupaliště s objektem koupaliště, pláží, hřiště. 
8.  Areál dvou fotbalových hřišť s tribunou, s atlet. drahou, garážemi. 
9.  Areál tréninkového škvárového hřiště za městským koupalištěm. 
10.Areál zimního stadionu s objektem haly. 
 
 Provozovatelem sport. zařízení města (krytý bazén, letní koupaliště, sportovní areál  
Na Nivách (volejb., ricochetové kurty, basketb. haly,  posilovny), tenis. haly, fotbal. stadionu 
včetně atlet. dráhy je Loko Trutnov. 
 
TJ a SK Trutnova 
 
TJ a SK v působnosti města Trutnova 
 Celkem Muži Ženy Dospělí Dor.-ci Dor.-ky Žáci Žačky Mládež 
     celkem       celkem  
Jiskra Libeč 
Fotbal 85 66 8 74 10 - 1 - 11 
Sokol St. 
Rokytník- 
Fotbal 60 59 0 59 1 - - - 1 
Lokomotiva 
Trutnov 
Atletika 126 46 12 58 5 10 21 32 68 
Basketbal 192 25 23 48 10 18 37 79 144 
Box 58 40 4 44 11 - 3 - 14 
Cyklistika 73 56 6 62 9 - 1 1 11 
Judo 101 58 7 65 16 - 18 2 36 
Kanoistika 36 19 6 25 4 5 2 - 11 
Kulturistika 11 8 3 11 - - - - - 
Kuželky a 
bowling 65 45 9 54 3 - 6 2 11 
Lyžování 61 23 11 34 2 4 14 7 27 
Orient. běh 36 14 7 21 - 3 9 3 15 
Plavecké  
sporty 482 33 31 64 18 8 184 208 418 
Sportovní 
gymnastika 77 3 12 15 - 9 3 50 62 
Stolní tenis 27 1 4 5 6 4 7 5 22 
Šachy 15 13 - 13 2 - - - 2 
Tenis 208 105 25 130 11 10 28 29 78 
Turistika 93 27 58 85 1 1 4 2 8 
Volejbal 117 33 42 75 - 18 - 24 42 
Zápas 14 10 - 10 2 - 1 1 4 



Sport pro 
všechny(ČSAP)388 25 198 223 - 26 36 103 165 
Triatlon 13 11 - 11 - - - - 2 
Rekreační 
sport 32 19 5 24 3 2 2 1 8  
Biliard 24 22 - 22 - - 2 - 2 
UZPS-ment. 
postižení 27 4 1 5 - 2 16 4 22  
 
TJ, SK 
Čubu-trad. 
karate 40 10 1 11 6 - 19 4 29  
Aerobic 67 2 57 59 - 7 - 1 8 
Člen TJ/SK 
nezařazený 
v odd. 27 13 14 27 - - - - -  
Celkem 2454 711 536 1247 110 127 412 559 1211 
 
Atletika 
SKP TU 8 8 - 8 - - - - - 
Cyklistika 10 8 2 10 - - - - - 
Fotbal 15 15 - 15 - - - - - 
Kulturistika 6 6 - 6 - - - - - 
Kuželky a 
bowling 72 58 14 72 - - - - -  
Squash 10 10 - 10 - - - - - 
Střelectví 11 10 1 11 - - - - - 
 
SK Trutnov 
Hor. St. Město 
Fotbal 362 159 1 160 44 - 156 2 202 
Turistika 8 5 3 8 - - - - - 
Sport pro  
všechny 
(ČSAP) 43 18 25 43 - - - - - 
Softbal 44 8 13 21 - 8 - 15 23 
Celkem 457 190 42 232 44 8 156 17 225 
 
TJ Poříčí 
Kuželky a 
bowling 28 21 2 23 3 1 1 - 5  
Stolní tenis 26 20 - 20 - - 6 - 6 
Celkem 54 41 2 43 3 1 7 - 11 
 
FK Sokol Vrapo Volanov 
Fotbal 255 160 - 160 56 1 38 - 95 
 
Jiskra Bohuslavice  
Fotbal 75 64 3 67 6 - 2 - 8 
Turistika 16 13 3 16 - - - - - 



Sport pro 
všechny 
ČASP 16 10 6 16 - - - - - 
Biliard 17 17 - 17 - - - - - 
Celkem 124 104 12 116 6 - 2 - 8 
 
Karate klub Pratr Trutnov 
Čubu-karate 154 31 6 37 8 3 85 21 117 
 
ŽFK Trutnov 
Fotbal 27 3 20 23 - 3 - 1 4 
 
Fotb. klub Trutnov 
Fotbal 276 112 - 112 38 - 126 - 164 
TK Úpa Trutnov 
Turistika 62 24 33 57 - - 3 2 5 
FK Poříčí 
Fotbal 160 94 1 95 26 1 37 1 65 
Olfin Car Vella Trutnov 
Lyžování 142 32 19 51 15 5 45 26 91 
1.KCK Trutnov 
Curling 42 16 10 26 4 3 4 5 16 
HC Trutnov 
Lední hokej 278 130 30 160 22 - 96 - 118 
Klub Jóga Trutnov 
Jóga 377 38 333 371 1 3 - 2 6 
SK Elmont Trutnov 
Rekreační 
sport 21 13 8 21 - - - - - 
SK ZK Sport Trutnov 
Cyklistika 16 12 4 16 - - - - - 
FBK 001 Trutnov 
Florbal 38 2 30 32 - 6 - - 6 
Tenisový klub 
Dolce 23 23 - 23 - - - - - 
Kuželky a  
bowling 12 7 5 12 - - - - - 
Celkem 5343 2022 1127 3149 345 162 1013 634 2154 
 
 Tělovýchovné organizace okresu sdružovaly v roce 2004 celkem 16 366 členů. 
Mužů 7 654, žen 3 202 – dospělých celkem 10 856. Dorostenci 1 067, dorostenek 446, žáků 
2 621, žaček 1 376 – mládeže celkem 5 510. TJ je 284. 
 
Sázení (Fortuna) 
 
 V roce 2004 se v sázkových kancelářích Fortuna opět soutěžilo o tzv. Mistrovství 
v kurzovém sázení. Dělilo se na 2 části: v první se soutěžilo o „Mistra sázkaře 2004“ – vítěz 
vyhrál dvoutýdenní zájezd s ubytováním na hokejové MS v Rakousku a kapesné 500 EUR, 
v druhé části se soutěžilo o „Nejvyšší trefený kurz,“ kde vítěz vyhrál zájezd s ubytováním  



na MS v atletice v Helsinkách a kapesné 500 EUR Dále bylo vypsáno 6 dílčích etap – zimní, 
jarní, fotbalová, letní, podzimní a vánoční. 
 Nejvíce oblíbené jsou sázky na hokej, fotbal, tenis, dále na basketbal, házenou, 
lyžování, skoky na lyžích, volejbal. Mohlo se sázet i na vítěze v soutěži Česko hledá 
Superstar nebo na volby amerického prezidenta. Velmi oblíbené je sázení na číselné hry až  
na 30 dní opředu (základní vklad 20 Kč) – výhry od 15.000 do 100.000 Kč, dále Falc a Maxi 
kombinátor, kde jsou sázky sestaveny do skupin, z nichž pak počítač sestaví různé 
kombinace. Neméně oblíbenou sázkou je trefa (kromě výhry i finanční prémie), Všechny 
sázky možno podat i jako náhodný typ, tzv. Koktejl. 
 Týdně vychází časopis Profesionál, který přináší orientační infočísla a kurzy zápasů, 
tabulky soutěží, přehled tažených čísel a jiné zajímavosti. Rovněž se denně tisknou nabídky 
sportovních příležitostí – kompletní, pouze na jeden den, jednotlivé soutěže, sestavení podle 
infočísel nebo po dnech (podle přání zákazníka). 
 Kurzové sázení je stále velmi populární. Přestože jsou otvírány další konkurenční 
sázkové kanceláře. Nedošlo v trutnovské pobočce Fortuna k výraznému snížení finančního 
obratu. Náběry v roce 2004 činily 6,5 mil. Kč, na výhrách bylo vyplaceno 4,3 mil. Kč. 
Pobočka je otevřena sedm dnů v týdnu – v pondělí do 18, v úterý až pátek do 19, v sobotu  
a v neděli do 15 hodin. Otevřeno je i ve svátek. 
 
Sazka 
 
 Z činnosti sázkové kanceláře Lokomotivy Trutnov v roce 2004: 
Sázkové hry vykázaly 5.696.325 Kč (týdně průměrně 107.478, měsíčně průměrně  
474.694 Kč. Nejvíc ve 12. týdnu 123.452 Kč. 
Kurzové sázky 309.340 Kč (týdně průměrně 5.836, měsíčně průměrně 25.778 Kč. 
Losy 458.420 Kč (týdně průměrně 8.650, měsíčně průměrně 38.201 Kč). Nejvíce v 52. týdnu 
13.490 Kč. 
Služby 8.058.554 (týdně 152.048, měsíčně průměrně 671.546 Kč). 
(GSM+vstup.) 
 
Prodej celkem 14.522.639 (týdně 274.012, měsíčně 1.210.220 Kč). 
Výhry 2.455.175 Kč (týdně průměrně 46.324, měsíčně průměrně 204.598 Kč). Nejvíce 
73.361 Kč vyplaceno v 9. týdnu, nejméně v 1. týdnu 8.779 Kč. 
Tržba celkem 12.067.464 Kč (týdně průměrně 227.688. měsíčně průměrně 1.055.622. 
 
Areál Dolce Vita 
 
 Investiční plán pro rok 2004 v areálu rekreačního střediska ATC Dolce Vita, s.r.o. 
chválila RM 29. března. Investiční návrh zahrnoval opravu střechy Finské chaty s odhadem 
nákladů 200.000 Kč, opravu okapů bungalovů (100.000 Kč), úpravy interiérů restaurace 
(150.000 Kč), opravu terasy cukrárny restaurace (40.000 Kč), renovaci fasád bungalovů  
1. etapa (50.000 Kč), renovaci přístupových schodišť do pater (40.000 Kč). 
 V roce 2004 bylo v areálu Dolce Vita proinvestováno 620.000 Kč. Na jaře byla 
provedena oprava střechy další Finské chaty jako pokračování renovace těchto ubytovacích 
objektů. Další práce na ubytovací kapacitě areálu spočívaly v kompletní opravě okapových 
žlabů a zahájení renovace fasád bungalovů. Opravné a rekonstrukční práce se nevyhnuly ani 
restauraci. Po dřívější základní úpravě technologické části tak, aby byly splněny náročné 
hygienické podmínky, došlo vzhledem k nepříznivé energetické bilanci objektu k rozdělení 
vnitřní části na několik sekcí. V souvislosti s touto akcí byly zahájeny práce směřující 
k oživení zastaralého interiéru restaurace. 



 Důležitým krokem v životě kempu byla reklasifikace, prováděná živnostenským 
společenstvem  Kempů a chatových osad jako oprávněným subjektem. Již dříve byl kemp 
certifikován dle standardu ubytovacích služeb kategorie kemp, vybraném v roce 1999  
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na základě doporučení klasifikační 
komise bylo zažádáno o zařazení do nejvyššího standardu jako zařízení poskytující široký 
rozsah služeb. Od roku 2005 může používat „čtyřhvězdičkového“ označení. Vzhledem  
ke skutečnosti, že z cca 500 kempů v ČR má tuto klasifikaci pouze 13 kempů, jde jistě  
o významný posun atraktivitě rekreační oblasti. 
 Návštěvnost areálu Dolce Vita v roce 2004 ovlivnil chladný a deštivý průběh počasí 
na počátku letní sezóny. V počtu ubytovaných osob vedou tuzemští zákazníci s 66 % podílem. 
Následující je s velkým odstupem holandští (18 % podíl), němečtí (8 % podíl) a polští  
(5 % podíl) zákazníci. Zbytek tvoří návštěvníci z různých koutů Evropy. Jiná situace je 
v počtu přenocování. Nejvíce času tu tráví holandští (41 % počtu přenocování), tuzemští  
(39 % počtu přenocování), němečtí (13 % počtu přenocování) a polští (5 % počtu 
přenocování). Areál nabízí i velké možnosti sportování. 
 Představitelem ATC Dolce Vita, s.r.o. je Ing. Karel Jirsák. Do Dolců lze dojet  
i autobusem MHD č. 7, o víkendech čtyřikrát během dne. 
 
Krytý bazén 
 
 Krytý bazén, saunu a fitness, jejichž provozovatelem je TJ Lokomotiva Trutnov, 
navštívilo v roce 2004 na 200.000 návštěvníků. Převážná část sportovních příznivců byli 
návštěvníci krytého bazénu (cca 52.000), saunu navštívilo cca 14.000, fitness cca 6.000 
návštěvníků. K dalším návštěvníkům patřily střední a učňovské školy 8.000, potápěčské 
kurzy, diabetici a organizace 5.000, členové pojišťoven (11.000), které jim umožnily 
bezplatný vstup, dále sportovní oddíly (90.000). Bezplatný vstup v roce 2004 byl také 
umožněn dětem do 6 let (1 500). 
 Letní koupaliště navštívilo v roce 2004 na 41.000 zájemců, kteří zároveň využili 
možnosti tobogánu (50.000 jízd) a skluzavky (36.000 jízd). Letní koupaliště bylo v provozu 
od června, ale počasí pobytu u vody nepřálo. (Opačná situace proti loňsku, kdy byly v červnu 
ideální podmínky a bazény procházely opravou.) 
 Návštěvníci si mohou vybrat ze tří cenových tarifů podle doby pobytu – celodenní,  
od 15 a od 18 hodin. 
 
Plavecká škola 
 
 Plavecká škola při TJ Lokomotiva bilancovala období 2003/2004 v souladu  
se školním rokem. 
 Nižší porodnost dolehla nejen na mateřské a základní školy, ale i na školu plaveckou. 
Jejích služeb využilo 5 381 dětí, z toho 1 441 dětí MŠ a 2 985 ZŠ. Mezi klienty patří i kojenci 
a batolata – kurzu pro ně se zúčastnilo 768 dětí spolu s rodiči. O tuto aktivitu zájem roste. 
 Pravidelného plavání dětí ze sportovních tříd při ZŠ R. Frimla se jich zúčastnilo 178. 
Úspěšné byly i kurzy pro děti různých věkových kategorií včetně kurzu pro dospělé neplavce 
(20), kurzu cvičení pro seniory (15), kurzu pro těhotné ženy (55). 
 Kurz plavání kojenců a batolat měl 768 účastníků, plavání rodičů s dětmi (4-5 let) 50, 
minipřípravka (5-6 let) 48, plavecká přípravka pro děti z 1. tříd 30, plavecká přípravka  
pro děti z 2. tříd 30. 
 Kurzy pro starší děti se pořádají pod záštitou plaveckého oddílu ve spolupráci 
s plaveckou školou. Na přelomu července a srpna pořádají plavecká škola a plavecký oddíl 



každoročně letní sportovní tábor v Poličce. V roce 2004 to byl již devátý ročník této akce. 
Zúčastnilo se jí 80 dětí. 
 Plavecká škola má pro výcvik osm kvalifikovaných instruktorek. 
 
Zimní stadion 
 
 Z provozu zimního stadionu v sezóně 2004/2005: 
Veřejnost – měsíc  dospělí  děti 
Červenec  -  - 
Srpen   250  92 
Září   426  61 
Říjen   777  131 
Listopad  1336  383 
Prosinec  1270  298 
Leden   1618  413 
Únor   1047  206  
Březen   579  153 
Celkem  7303  1737 9040 všech 
 
Školy – dopoledne 
V září 76, v říjnu 292, v listopadu 1138, v prosinci 841, v lednu 734, v únoru 741, v březnu 
466. Celkem 4288. 
 
Dopolední škola bruslení 
 
Mateřské školy 45, základní školy 547. Celkem 592. 
Broušení bruslí 
V srpnu 2, v září 39, v říjnu 63, v listopadu 108, v prosinci 87, v lednu 135, v únoru 33, 
v březnu 11. 
 
Soustředění 
1.8.-24.8. Litva. 8.8.-13.8. Kobra Praha. 8.8.-15.8. Hvězda Praha 15.8.-21.8. Letňany Praha. 
16.8.-21.8. Kobra Praha B. 16.8.-21.8. Kobra Praha J. 16.8.-21.8. HC Skuteč. 16.8.-21.8. HC 
Jaroměř. 
 
Akce 
29.12. Mezistátní utkání ČR – Rusko  427 účastníků 
30.12. Ice Party (diskotéka na ledě)  367 účastníků 
8.4.-9.4.2005 Bike Hall Contest  1619 účastníků 
 
 Bruslení škol a veřejnosti na ZS Trutnov nabízí TJ Lokomotiva jako provozovatel 
sportovních zařízení města všem zájemcům z řad školních zařízení od září dopolední bruslení 
škol – vstupné 10 Kč. Pronájem celé ledové plochy (1 hodina) pro školy 600 Kč. Vstupné  
na bruslení veřejnosti 25 Kč, zlevněné 15 Kč. 
 Bruslení škol: Po 7,30-14,00 hod., Út 9,45-14,00 hod., Stř 7,30-14,00 hod.,  
Čt 9,15-14,00 hod., Pá 7,30-14,00 hod. (Škola bruslení začne 18.9., 10 lekcí, poplatek  
200 Kč). 
 Bruslení veřejnosti: Ú 20,00-21,00 hod., Č 20,00-22,00 hod., So dle víkendové školy 
bruslení, Ne stejně tak. 
 Broušení bruslí: Ú 19,30-20,30 hod., Č 19,30-20,30 hod., So 14,00-15,00. Cena  



za broušení páru bruslí 25 Kč. 
 Škola bruslení: ZS TJ Lokomotiva Trutnova opět i letos nabízí školám organizovanou 
formu výuky žáků v dopolední „Škole bruslení“ pod dohledem zkušených instruktorů  
a s využitím nových pomůcek. (Letos již 27. ročník.) 
 Zimní stadion TJ Lokomotiva dále nabízí: Pronájmy ledu, pronájmy reklamních ploch, 
pronájem areálu ZS pro akce v zimním i letním období.  
 Správcem zimního stadionu je Mgr. Radek Horák. 
 
 
 
 
 
          
           
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  

 
  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  



12. Život obyvatelstva. 
 
Trutnovské požáry 
 
Trutnovské požáry v roce 2004: 
      Přímá-následná škoda, uchráněná hodnota 
          v tis. Kč 
3.1. v 9.50 h. rodinný domek, Mánesova 291, saze v komíně (příčina) - 0, 0, 0 
11.1. v 11.15 h. byt. dům (kuchyně) Prokopa Holého 432 - 5.00, 0, 0 
14.1. ve 12.16 h. Elektrárna Poříčí, kotelna – 0, 0, 0, 
22.1. v 9.55 h. osobní auto, Náchodská – 50.00, 0, 10.00 
20.2. v 4.54 h. byt. dům, Moravská 63 (byt) – 5.00, 0, 200.00 
25.2. v 19.25 h. hořící odpadky, Hluboký příkop – 0, 0, 0 
2.3. v 17.00 h.. Krakonošovo nám. 67, požár odpadků ve světlíku – 0, 0, 0 
5.3. v 19.45 h. os. auto, parkoviště za KB – 4.00, 0, 15.00 
6.3. v 02.35 h. byt. dům, Polská 138, požár odpadu ve sklepě – 0, 0, 0 
12.4. ve 21.00 h. Dolní Promenáda, kontejner s tříd. odpadem – 5.00, 0, 0 
1.5. ve 22.00 h. Voletinská, kontejner s odpadem – 0, 0, 0 
2.5. v 02.10 h. Krkonošská, ubyt. objekt 770 – 200.00, 0, 1500.00 
2.5. ve 14.25 h. Zahradní – dvůr, polystyren. Desky – 0, 0, 0 
2.5. v 18.10 h. Horská 6, plastový kontejner – 2.00, 0, 4.00 
8.5. ve 21.00 h. Kladská, pneumatiky – černá skládka – 0, 0, 0 
14.5. v 19.00 h. Náchodská, kontejner s odpadem – 0, 0, 0 
15.5. v 03.50 h. Úpická, ekol. WC – 16.00, 0, 0 
22.5. v 17.55 h. Náchodská, kontejner s odpadem – 0, 0, 0 
23.5. ve 14.25 h. Volanovská, byt. dům – saze v komíně – 0, 0, 0 
28.5. v 9.28 h. Nádražní, os. auto – 5.00, 0, 40.00 
2.6. v 16.13 h. Nový Domov, rod. dům 429 – 15.00, 0, 15.00 
17.6. ve 21.25 h. Vlčice, os. auto – 1.00, 0, 200.00 
27.6. ve 12.30 h. P. Holého 466, tepelná izolace ve VS – 0, 0, 0 
28.6. v 19.30 h. Strojnická – Šestidomí, odpad v kontejneru – 0, 0, 0 
9.7. v 18.30 h. Náchodská 270, pálení lepenky a kabelů – 0, 0, 0 
16.7. v 15.55 h. Horská, motor autobusu MHD – 10.00, 0, 50.00 
2.8. ve 20.35 h. V Údolíčku, lesní hrabanka (blesk) – 0, 0, 0 
4.8 v 10.33 h. Horská, požár os. Auta – 16.00, 0 
15.8. ve 22.40 h. Veleslavínova, plastový kontejner s odpadem – 8.00, 50.00 
16.8. ve 23.10 h. Veleslavínova, plastový kontejner s odpadem – 8.00, 50.00 
20.8. ve 12.33 h. Vězeňská, jídlo na el. sporáku – 0, 0 
24.8. v 16.15 h. Mládežnická 536, školní dílny, laboratoř (zářivkové těleso) – 2.00, 50.00 
28.8. v 19.15 h. Komunální odpad, Náchodská – 0, 0 
6.9. v 18.54 h. Na Lukách, papír v korytě řeky – 0, 0 
10.9. v 16.50 h. Doutnající pařez v lese – 0, 0 
17.9. v 16.20 h. Na Struze, odpadky v kontejneru – 0, 0 
27.9. v 18.20 h. Horská 250, Přádelny Texlenu, požár skladu lnu – 4000.00, 3000.00 
27.9. ve 23.30 h. Horská , dřevo u kamen, budova zahradnictví – 50.00, 200.00 
29.9. v 17.38 h. Polská 31, požár světelné reklamy – 3.00, 50.00 
6.10. v 15.15 h. Sukova 413, požár listí a dřeva – 1.00, 10.00 
9.10.v 16.25 h. Poštovní, stánek na tržnici – 4.50, 20.00 
13.10. v 21.50 h. Horská 5, papírové krabice – 0, 0 
30.10. v 05.30 h. Odpad v automobil. kontejneru – 0, 0 



24.11. v 08.05 h. Komenského, myčka nádobí v MŠ – 5.00, 100.00 
6.12. ve 22.50 h. Polská, požár odpadků v koši – 0, 0 
15.12. v 16.58 h. Mládežnická , odpad v kontejneru – 0, 0 
17.12. v 18.00 h. Fialková , odpad v kontejneru – 0, 0 
25.12. v 17.55 h. Slovenská 530, obývací pokoj – 5.00, 500.00 
 
 Počet požárů 49 (se škodou do 10.000 Kč 41, od 10.000 do 250.000 7, se škodou  
nad 1.000.000 Kč 1). Počet zraněných 1 – nad 60 let 1, přímá škoda 4.420.000 Kč, následná 
škoda 9 000.00 Kč, uchráněná hodnota 6 064,00 Kč. 
 
Požáry v okrese 
 
 Počet požárů v okrese 188 (139 do 10.000 Kč, 45 se škodou od 10.000 do 250.000 Kč, 
od 250.000 do 1,000.000 Kč 2). Počet usmrcených 1, zraněných 8. Evakuovány byly 4, 
zachráněno 16 osob. Přímá škoda (v tis. Kč) 10 445.00, následná 9.000.00, uchráněná hodnota 
376 824.00 Kč. 
 Podle typu události: 
Požár s účastí jednotky PO 183, bez účasti jednotky PO 8. Dopravní nehoda silniční 249, 
silniční hromadná 2, železniční 11, letecká 1, ostatní 2. Únik nebezpečné chemické látky – 
únik plynu 3, kapaliny 1, ropných produktů 36, ostatní 1. Technická havárie – technická 
pomoc 356, technologická pomoc 5, ostatní 20. Ostatní mimořádné události 4, planý  
poplach 25. 
 Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku: Nešetřeno 42, pachatel zjištěn 4, nezjištěn 
25, děti do 15 let 3. Nedbalost zavinila 30 požárů, např. kouření 13. Závady v komínech 3, 
závady topidel 2. Pro závady, hlavně technické 33. Samovznícením 2, manipulace s hořl. 
látkami 1, blesk 1, dopravní nehoda 2, mimořádné 3. 
 Požáry podle měsíců: 
Leden 10, únor 15, březen 16, duben 14, květen 20, červen 13, červenec 8, srpen 19, září 18, 
říjen 20, listopad 14, prosinec 21. 
 
Kriminalita 
 
 Ze zprávy ředitele P ČR pplk. Bílka o vývoji kriminality, stavu veř. pořádku a dopravy 
v teritoriu okresu Trutnov v roce 2004: 
 Přehled o zjištěné trestné činnosti za 2004 ve srovnání s rokem 2003: Zjištěno bylo 
2 813 trestných činů (-35, -1,2 %), tj. 234 (-2) trestných činů na 10 000 obyvatel. Objasněno 
bylo 1 359 tr. činů (-32, -2,3 %), objasněnost 48,3 % (-0,5 %). Ve zkráceném přípravném 
řízení bylo vyřízeno 208 (-6) trestných činů spáchaných 216 pachateli. 
 Kriminogenní faktory: Mezi hlavní patří zejména turistický charakter regionu, 
nezaměstnanost a pracovní migrace, kriminalita mládeže (chovanců), drogy a další. 
 
Pachatelé trestné činnosti 
 
 Pachatelé trestné činnosti: nejvýznamnější skupinou zůstávají recidivisté – u této 
kategorie však nebyl zaznamenán významný posun. Bylo však zaznamenáno několik případů 
zejména majetkové trestné činnosti, kterých se dopustili vězni propuštěni z výkonu trestu 
odnětí svobody. 
 Cizinci se podílejí na nápadu trestné činnosti oproti loňsku výrazněji (52, +33,3 %). 
Nejvyšší podíl mají občané Polska, Ukrajiny, Bulharska, SRN a Nizozemí. Dopouštějí se 
především majetkové kriminality, krádeží vloupáním do objektů, vydírání, loupeží a krádeží 



motor. vozidel.- Němci a Nizozemci se dopouštějí především výtržnictví a poškozování cizích 
věcí. U státních občanů Polska přichází v úvahu taktika útěku zpět za hranice po dokonaném 
jednání. Občané Slovenska se zaměřují na podvody v souvislosti s prodejem oblečení  
a dalšího zboží a krádeže peněz a věcí z bytů, kde své zboží nabízejí. 
 Je patrný posun do nižších věkových kategorií a vyšší počet mladistvých pachatelů 
(123, +9,8 %). Z tohoto pohledu se jeví jako ne zcela efektivní systém trestní odpovědnosti 
této kategorie pachatelů. Stejný trend je zaznamenán i v kategorii nezletilých pachatelů. 
 Pátrání po osobách a věcech: Za rok 2004 bylo vyhlášeno pátrání po 474  
(+ 68, +16,7 %) osobách, přičemž vypátráno bylo 446 (+33, +7,9 %). 
 Přetrvávajícím problémem je opakované pátrání po svěřencích dětských výchovných 
ústavů a výchovných ústavů mládeže. V těchto případech bylo vyhlášeno pátrání po 249  
(+31, +14,2 %) osobách a vypátráno jich bylo 248 (+33, +15,3 %). Za rok 204 bylo vyhlášeno 
pátrání po 275 (+3) motorových vozidlech (včetně odcizených RZV) a vypátráno jich bylo 
121 (+21). Z toho počtu se jednalo o 130 (-40, 23,5 %) hledaných osobních motorových 
vozidel a 61 (-3) vypátraných. 
 Nadále přetrvává problém po pohřešovaných dětech, což vyžaduje okamžité vyhlášení 
pátracích akcí s masivním nasazením policistů s účastí dalších bezpečnostních složek. Bylo by 
vhodné uzákonit přísnější odpovědnost rodičů či opatrovníků za svěřené děti, většinou je  
na vině nesprávná výchova dítěte v rodině nebo nezájem rodičů. 
 
Majetková kriminalita 
 
 Majetková kriminalita: V roce 2004 zůstala nejrozšířenějším okruhem trestné činnosti 
i nadále majetková kriminalita (1776, +1,6 %). U trestných činů krádeží vloupáním 
zaznamenal region Trutnov opět jeden z nejvyšších počtů v rámci VčK (622, +3,3 %),  
při nevýznamném poklesu objasněnosti -2,3 %. Struktura této kriminality se nemění oproti 
předchozímu období. Převažují krádeže vloupáním do rekreačních objektů, krádeže věcí 
z motorových vozidel, jízdních kol a lyží, vloupání do restaurací a drobných provozoven 
(prodejny, dílny), převážně v rekreačních oblastech a na území měst. 
  
Hospodářská kriminalita 
 

Hospodářská kriminalita: Počet hospod. trestných činů v rámci OŘP Trutnov se snížil 
na 298 (-81, -21,4), což je dáno změnami metodiky vykazování této kriminality a poklesem 
počtu podvodů a úvěrových podvodů v důsledku odpovědnějšího přístupu finančních institucí, 
které vzájemně spolupracují a důsledněji prověřují klienty. Hospodářskou kriminalitu tvořily 
zejména finanční machinace, úpadkové a fiskální trestné činy, porušování autorských práv  
a padělání a pozměňování peněz. 
  
Násilná kriminalita 
 

Násilná kriminalita: Vykazuje nárůst o 36 případů (+ 19,8 %), při nárůstu objasněnosti 
o 3,4 %. V průběhu roku 2004 byly zaznamenány 2 dokonané trestné činy vraždy. Vražda  
45-leté ženy na našem teritoriu vyšla najevo (tělo v přehradě Les Království) – pachatel 
spáchal po činu sebevraždu v bydlišti na okrese Náchod. Vražda 69-letého muže v Malých 
Svatoňovicích je v šetření s dosud neznámým pachatelem. 
 Dne 5.9.2004 došlo v průběhu vyhlášené dopravně-bezpečnostní akce k úmyslnému 
najetí osobním vozidlem, řízeném podnapilým řidičem, na 39-letého příslušníka P ČR, 
obvodního oddělení Svoboda n.Ú., který na následky zranění zemřel. Případ je řešen jako 
trestný čin útok na veřejného činitele s následkem smrti. Ve věci dosud probíhá trestní řízení. 



 U trestných činů loupeží a vydírání byla většina z nich spáchána se zbraní. U vydírání 
lze konstatovat, že poškozeným je zpravidla dlužník a motivem jsou nekorektní obchodní 
vztahy. Ze 49 případů oznámení krádeže se v 7 případech podařilo prokázat, že si 
oznamovatel vše vymyslel a 10 případů zůstává neobjasněno. Podařilo se objasnit 4 série 
loupeží (3 poštovní úřady – 2 pachatelé, 4 přepadené osoby – 1 pachatel, 5 přepadených osob 
– 3 pachatelé, 3 pošt. úřady – 1 pachatel). 
 
Oblast veřejného pořádku 
 
 Oblast veřejného pořádku: Byla vyhlášena dvě bezpečnostní opatření vzhledem ke 
konání festivalů v letní sezóně v Trutnově, která měla preventivní dopad v oblasti nasazení  
a byla občany pozitivně vnímána. Stoupající trend diváckého násilí se projevil ve zvýšeném 
počtu fotbalových zápasů, vyhodnocených jako rizikové. Z tohoto hlediska byla realizována 
vlastní policejní opatření v Trutnově (3), ve Dvoře Králové (2) a v obci Rudník (1), kde 
ČMFS přikročil k postihu pořadatelů místní TJ (podávání alkoholu). Policejní akce byly 
směřovány i ke kontrole restaurací a heren za účelem zjištění podávání alkoholu mladistvým. 
Tato opatření (Trutnov 3, Dvůr Králové 2, Vrchlabí 1, Úpice 1, Janské Lázně 1) ve spolupráci 
se živnostenským odborem MěÚ vedl k postihu provozovatelů. 
 
Přestupky 
 
 V roce 2004 byl zaznamenán nárůst zjištěných přestupků (10 234, +5,9 %). Výrazně 
se zvýšil počet zjištěných předsudků na úseku veřejného pořádku (+193, +22,9 %)  
a v souvislosti s požíváním alkoholu (+54, +23,8 %). U přestupků proti majetku nedošlo 
k výraznější změně. Z celkového počtu bylo 7 175 (+346) řešeno blokově částkou 3,885.550 
Kč (+1,106.050 Kč). Podstatnou měrou se na skladbě přestupků podílí BESIP. Na tomto 
úseku bylo zjištěno 6 601 (-192) přestupků a v blokovém řízení jich bylo řešeno 6 184 (-296) 
částkou 3,402.550 Kč. Průměr jedné pokuty činil 550 Kč (+150 Kč). Situace vyžaduje 
zavedení celoplošné databáze přestupků a jiných správních deliktů a jejich pachatelů (správní 
registr deliktů). 
 
Bezpečnost silničního provozu 
 
 V roce 2004 bylo zaznamenáno 2 250 dopravních nehod (+159, +7,1 %). Počet 
usmrcených osob se nezměnil (20). Zvýšil se počet těžce raněných (103, +3 %), lehce 
zraněných (311, +1) a hmotná škoda (+3,787.400 Kč, +4,3 %). Nejčastějšími příčinami 
dopravních nehod zůstávají: nedání přednosti (291, +12,4 %), rychlost jízdy (523, +10,3 %), 
způsob jízdy ( 1 190, +9,7 %). Pozitivní trend je zaznamenán u DN pod vlivem alkoholu  
(-40, -30,6 %), přičemž spatřujeme výraznější vliv prevence, neboť počet řidičů, u kterých byl 
zjištěn alkohol při běžných kontrolách činil 646 (+98). 
 Vzhledem k vyhlašovaným celostátním a krajským bezpečnostním akcím se nedaří 
provádět dostatečný počet lokálních bezpečnostních akcí, který by se jevil jako účinnější 
prostředek pro kontrolu dopravní situace a následně i pro odhalování kriminality. Velmi 
negativně je hodnocena nemožnost zadržet řidičský průkaz a osvědčení o technickém stavu 
vozidla orgánem policie. 
 
Prevence 
 
 Preventivní činnost zaměřujeme především do škol, včetně prevence v oblasti 
protidrogové scény. Preventivní činnost je rovněž zaměřena n starší spoluobčany a velmi 



dobrá spolupráce je s orgány preventivních aktivit MěÚ Trutnov. Preventivní činnost P ČR 
probíhá zejména prostřednictvím preventivně informační skupiny. Jedná se zejména  
o oslovení cílových skupin, těžiště práce je při přednáškách na ZŠ a SŠ. Prevence by měla být 
zaměřena i na zvýšení důvěry občanů v policii. Výrazná je informační činnost v médiích 
(Krkonošské noviny, Radio Černá hora, ČRo). 
 Závěr: 
 Bezpečnostní situace měla v průběhu roku 2004 plynulý vývoj a nebylo třeba nasadit 
zvýšené množství policistů k zajištění veř. pořádku, vyjma plánovaných akcí. V otázce 
kriminality byl zaznamenán kvalitativní posun kupředu v profesionalitě páchaných trestných 
činů a rovněž nárůst počtu pachatelů z řad mladistvých. S tím se policie vyrovnávala 
zkvalitňováním vlastní práce, zejména dokumentací na místě činu a okamžitým soustředěním 
sil k šetření zejména závažných skutků. Vytýčená bezpečnostní rizika našeho regionu  
se nemění. 
 
 Některé zásadní problémy v činnosti P ČR ovlivňující zajištění bezpečnostní situace 
v regionu Trutnov: nárůst administrativy, výkon činností, které nesouvisí s plněním hlavních 
úkolů P ČR, plnění úkolů, kterými P ČR nahrazuje činnost jiných subjektů, komplikovaný 
průběh a neúměrné prodlužování trestního řízení, nárůst ekonomických nákladů trestního 
řízení, o pachateli nelze sdělit žádné informace. 
 
Kriminalita podle druhů 
 
Z celkových 2 813 trestných činů připadá na obvod Trutnova 953 (objasněno 523), z obecné 
kriminality 2 234  752 (349), z násilné 218  68 (56), z mravnostní 16  7 (6), z majetkové  
1 776  579 (200), z 622 krádeží vloupáním 234 (77), z 992 krádeží prostých 298 (107), 
z ostatních 224  98 (87), z 298 činů hospod. Kriminality 114 (92), z 281 zbývajících 87 (82). 
 
Dopravní nehodovost 
 
 Rozbor dopravních nehod v roce 2004 (v závorce porovnání s rokem 2003): 
Celkem dopravních nehod (DN) 2 250 (2 092). Úmrtí 20 (20). Těžké zranění 103 (100), lehké 
zranění 311 (310). Škoda na vozidlech 86 795 000 Kč (83 590 500 Kč). Jiná škoda  
901 400 Kč (369 700 Kč). Pokuta v částce 1 091 000 Kč (1 087 900 Kč). Alkohol 135 (154). 
Pachatelé DN 2 166 (2 013). Účastníci do 15 let 68 (51). Celkem DN ukončených (včetně 
OOP) 2 176 (2 088). Odloženo 297 (282). 
 Počet DN v obci 1 693 (1 553), DN mimo obec 557 (539), DN mimo okres 6 (4). 
Příčina: Nezaviněná řidičem 151 (127). Rychlost 523 (469). Předjíždění 85 (67). Přednost 291 
(256). Způsob jízdy 1 190 (1 077). Technická závada 10 (6). 
Místa DN: Silnice 1. třídy 506 (493). Silnice 2. třídy 437 (454). Silnice 3. třídy 350 (338). 
Místní komunikace 693 (579). Účelová komunikace – polní a lesní cesty 24 (25). 
Zavinění DN: Řidičem motorového vozidla 2 053 (1 910). Řidičem nemotorového vozidla  
37 (40). Chodcem 26 (20). Lesní zvěří – domácím zvířectvem 97 (96). Jiným účastníkem 
silničního provozu 5 (1). Závadou komunikace 11 (10). Technickou závadou vozidla 10 (4). 
Jiné zavinění 9 (11). 
 
Sociální péče 
 
 Z činnosti sociálního odboru MěÚ – výkaz o dávkách sociální péče za 4. čtvrtletí roku 
2004: 



 Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností: 1) Počet 
poskytnutých dávek 1 611, 2) neinvestiční výdaje v tis. Kč 5 168, 3) počet příjemců 635. 
Z toho zvýšené náklady na dietní stravování 1) 86, 2) 65, 3) 29, zvýšené náklady  
na domácnost 14  6  5, zvýšené odůvodněné náklady 134  96  49, uchazeči o zaměstnání  
1 549  5 040  602. 
 Příspěvek při péče o osobu zvyklou 398  1 549  132 (z toho 40 nezaopatřené děti). 
Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností 12  23  12. Z toho uchazeče  
o zaměstnání 9  22  9. Věcná pomoc podmíněná sociální potřebností 72  134  32. Z toho 
uchazeče o zaměstnání 65  116  26. 
 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem 140  2 194  140  
(z toho nezaopatř. děti 14). Příspěvek na zakoupení motor. vozidla 9  833  9 (3). Příspěvek  
na provoz motorového vozidla 109  384  109 (6). Držitelé s mimoř. výhodami II. stupně 
s výjimkou úplné nebo praktické hluchoty 25  46  25, III. stupně 1  1  1. Pro dopravu osob 
s mimoř. výhodami II. stupně s výjimkou úplné nebo praktické hluchoty 57  212  57 (1),  
III. stupně 26  125  26 (5). 
 Příspěvek na úpravu bytu 6  206  6. Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek  
16  771  16 (5). 
 
 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem 1 969  382  656 (4). 
Příspěvek na zvýšené náklady 1 927  364  642 (4). Příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu 27  11  9. Příspěvek na úhradu za užívání garáže 9  2  3. Příspěvek 
nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa 6  5  2. Příspěvek na provoz účastnické 
telefonní stanice 1 026  178  342. 
 Dávky sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi: 
Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností  1 042  3 824  389. 
Jednorázový peněžitý příspěvek 70  134  66. Věcná pomoc 79  172  51. Příspěvek na výživu 
dítěte 167  123  58 (opakovaný příspěvek). 
 
 Příjemci opakujících se dávek soc. péče podmíněných sociální potřebností: 
1) Počet příjemců  2) Z toho nově zaevidovaní  3) Počet příjemců dávek v posledním měsíci 
čtvrtletí  4) Z toho pobírající dávky déle než 6 měsíců. Počet příjemců dávek 1) 635, 2) 142, 
3) 516, 4) 351. Z toho staří a těžce postižení občané 17  1  16  15. Ženy 13  1  13  11. 
Posuzování samostatně 13  1  12  11. Poživatelé plného invalidního důchodu 4  0  4  4. 
Poživatelé starobního důchodu 11 1 11 8. S odůvodněně vyššími náklady na domácnost  
12  0  12  11. Občané v evidenci úřadu práce 615  141  484  348. Ženy 239  65  187  133. 
Posuzovaní samostatně 576  135  461  314. Absolventi škol 79  33 56  26. S odůvodněně 
vyššími náklady na domácnost 55  6  52  45. 
 Počet příjemců dávek (rodin s nezaopatřenými dětmi) 389  46  342  276. Z toho úplné 
rodiny 129  14  118  95. Bez ekonomicky aktivního rodiče 118  12  113  93. Se 3 a více dětmi 
32  1  30  28. Neúplné rodiny 260  30  223  178. Bez ekonomicky aktivního rodiče  
254  27  217  178. Se 3 a více dětmi 19  0  18  17. Rodiny s odůvodněně vyššími náklady  
na domácnost 71  8  67  54. 
 
Bytové oddělení MěÚ 
 
 Na základě „Zásad č. 4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů“ bylo v roce 2004 
přiděleno celkem 44 bytů, z toho 9 náhradních, 18 v Domě pečovatelské služby, 8 na základě 
výběrového řízení, 2 sociální byty, 10 bytů se prodalo v rámci privatizace celého objektu 
z důvodů časové tísně, kdy nebylo možné stihnout obsazení bytu, 1 byt se neobsazoval 



z důvodu rekonstrukce celého objektu, 4 byty byly přiděleny mimořádně, 2 byty byly 
zapůjčeny a 1 byt byl přidělen jako služební. 
 V roce 2004 bylo ve výběrovém řízení zveřejněno 11 bytů na Horní promenádě 150, 
v Moravské 63, v Barvířské 27, Vodní-Spojka 142, Moravská 362, Májová 300, Voletinská 
230, Barvířská 27, Dlouhá 573. U dalších nebyly ještě uzavřeny náj. smlouvy.  
 Pořadník na sociální byty a na náhradní byty na rok 2005 bude sestaven do 30.6.2005 
podle schválení ZM z 29.11.2005. (V bytové komisi projednáno 11.11.2004.) 
 V roce 2004 bylo 23 případů, kdy byly podány žaloby na výpověď nájmu z bytu nebo 
vyklizení bytu. Ve 3 případech byla žaloba na výpověď z nájmu nebo vyklizení bytu vzata 
zpět, neboť dotyčný byt byl vrácen, v 5 případech byly žaloby staženy na základě rozhodnutí 
orgánu města, v 5 případech s nepodařilo městu byty vyklidit ještě před privatizací. Tyto 
soudní spory o vyklizení bytu nebo výpovědi z nájmu byly předány novým majitelům.  
V 6 případech byly na základě rozsudků soudu vráceny městu. 
 Město Trutnov vlastní 12 holobytů, z nichž 1 je určen pro správce objektu a 1 je nyní 
volný. 
 
Oddělení přestupků a stížností 
 
 V roce 2004 řešil správní odbor – oddělení přestupků a stížností MěÚ celkem 374 
přestupků. Oproti předešlému roku jich bylo spácháno o 54 méně. 
 Z uvedeného celkového počtu přestupků jich bylo 129 postoupeno na jiné úřady nebo 
odloženo. Z důvodu neprůkaznosti nebo nedostavení se navrhovatele bylo 23 případů 
odloženo. 
 V příkazním řízení bylo uloženo 6 napomenutí, pokutou bylo řešeno 121 přestupků  
(v blokovém řízení). Na pokutách za uplynulý rok bylo uloženo 180.600 Kč – v porovnání 
s rokem minulým o 46.450 Kč více. V roce 2004 nebylo zaplaceno 67 pokut v částce  
87.070 Kč. 
 Stejně jako v minulých letech neumožňuje legislativa plně postihnout všechny 
dlužníky, kteří jsou většinou bez práce, bez majetku nebo i bez domova a vymáhání částek  
od těchto lidí je téměř nemožné. V případě nezletilých se jedná většinou o přestupky proti 
majetku – tyto přestupky se vzhledem k jejich věku odkládají. 
 Oproti loňskému roku zůstává přiměřeně stejný počet mladistvých delikventů. Nejvíce 
oznámení se týká přestupků proti majetku a proti občanskému soužití. Velkým lákadlem 
nadále zůstávají krádeže v obchodních zařízeních jako jsou Kaufland, Delvita, Plus a Lidl. 
 V oblasti veřejného pořádku bylo v roce 2004 řešeno 20 přestupků (mezi nimi jeden 
mladistvý). V oblasti přestupků proti občanskému soužití to bylo 85 přestupků, z toho  
11 u mladistvých. 
 
Klub důchodců 
 
 Z činnosti Klubu důchodců v roce 2004: KD má koncem roku 84 členů z Trutnova a 
jeho nejbližšího okolí – oproti loňsku o 9 více. Jeho činnost řídil pětičlenný výbor  
(V. Hradilová, M. Hejzlar, L. Rejlová, A. Šímová a J. Středa). V prosinci ustaven na další dva 
roky ve stejném složení až na p. Hejzlara – zemřelého nahradila J. Novotná. Předsedou KD je 
Jaroslav Středa. 
 I v roce 2004 zajišťoval výbor KD využití volného času svých členů – pravidelné 
odpolední úterní besedy v klubu na Nivách, probíhaly i ve středu a v sobotu. Slavnostnější 
bývaly při významných státních výročí a při životních jubileích členů. 
 Taneční zábavy se konaly měsíčně, i když s menší účastí oproti loňsku. Zarážející je 
nezájem členů o zájezdy (zájezd do Haškovy Lipnice musel být odvolán – jen 17 zájemců. 



Náhradní výlet do ZOO ve Dvoře Králové proběhl s malým počtem účastníků. Důchodce více 
lákají bezplatné zájezdy s pohoštěním, pořádané různými podniky. Letos zaujal jen zájezd  
do Orlických hor, pořádaný Stranou za životní jistoty. Koncem roku se pětičlenné delegace 
KD zúčastnily tří družebních zájezdů – pořádaly je Trutnov, Police n.M. a Swidnice v rámci 
přeshraniční spolupráce seniorů. V roce 2005 proběhne toto setkání v Trutnově. Činnost KD 
podporuje finančně MěÚ Trutnov. 
 
Klub osamělých matek 
 
 Občanské sdružení hájící práva a zájmy dětí z neúplných rodin je KOM (Klub 
osamělých matek) Trutnov. Od roku 2002 je to jediné sdružení tohoto typu v celé ČR. 
 Vznik sdružení byl iniciován z vědomí, že ekonomická transformace a změny v naší 
společnosti budou mít v řadě případů značné dopady nejen na ekonomickou a životní úroveň 
těchto rodin, ale i zvýšené časové nároky na zajištění rodin. 
 KOM se zaměřil svou činností na pomoc neúplným rodinám – zajišťování finančně 
dostupných hlídacích služeb v bytech, poskytování bezplatné, právní, psychologické a 
logopedické poradny, na audiovizuální pomůcky pro výuku cizích jazyků, půjčování odb. 
časopisů, např. pro ruční práce, na víkendy s programem, letní pobyty dětí na táboře,  
na pracovní výměnnou činnost mezi členkami KOM.  
 Činnost KOM je po celou dobu od jeho vzniku zajišťována bez placeného aparátu.  
Od roku 1994 prošlo jeho členskou základnou 780 členů. V současné době eviduje 106 členů 
a 125 dětí. 
 KOM provádí svou záslužnou činnost bez státní dotace. Jen díky pochopení 
Městských úřadů v Trutnově a v Úpici, sponzorům a přátelům mohou být realizovány různé 
aktivity. (Hybnou silou sdružení je jeho zakladatelka Jana Hetflejšová). Úřadovna KOM je  
na Krakonošově náměstí 133. 
 
Hasičský sbor v HSM 
 
 Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v HSM v roce 2004: 
Registrováno je 29 členů starších 18 let, z toho je 5 žen. 23 členů je zařazeno do výjezdové 
jednotky města. Několik dětí je v kroužku Mladý hasič. 
 Na valné hromadě (leden) byl bilancován minulý rok – rok 2004 22.1.2005. V únoru 
účast na Hasičském plese ve Vlčicích. V půdním prostoru začala výstavba zdvihacího 
zařízení, v březnu ve výklenku štítu průčelí zbrojnice práce pro umístění sošky sv. Floriána. 
Pokračovalo se i v dubnu, kdy byl proveden i nátěr fasády zbrojnice. V tomto měsíci i zájezd 
do Prahy na Laternu magiku.  
 

      
 



     
 

Slavnostní vysvěcení sošky sv. Floriána (1 700 let od jeho smrti) biskupem 
Dominikem Dukou z HK (ten sloužil i slavnostní mši za účasti představitelů Trutnova – 
starosty Mgr. Adamce a významných host). Srpen byl tradičně spojen s výstavou hasičské 
techniky. V průběhu celého roku probíhala školení, výcvik, údržba techniky a budovy. 
Problémem sboru je získávání nových členů (mladých) do výjezdové jednotky. Zřizovatel 
(město) vynakládá na činnost jednotky nemalé finanční prostředky – zakoupeny dvě 
radiostanice Motorola GP 380, dvě svítilny Survivor, přetlakový ventilátor, 6 vycházkových 
uniforem, 15 přijímačů Pager, nové zásahové vozidlo IVECO. 
 V roce 2004 vyjížděla jednotka k 18 požárům, 14 krát jako technická pomoc (čerpání 
vody ze zatopených sklepů, odchyt obtížného hmyzu), rozřezání stromů, které spadly  
při vichřici, asistence (2x), u dopravní nehody. K planému požáru vyjela jednou. Cisterna 
vyjížděla 17x, IVECO ve 30 případech – celkem 35 výjezdů, účast 213, tj. 16 hasičů na jeden 
zásah. 
 Školení – výcviky byly zaměřeny např. na práci s čerpadly, s motorovou pilou, 
kondiční jízdy, údržbu zbrojnice, bezpečnost práce, výcvik v protiplynovém polygonu. 
 Soutěžní družstvo se zúčastnilo kromě pravidelných soutěží i soutěž O pohár starosty 
okresního sdružení – umístilo se na druhém místě. Hasičská jednotka má plnou podporu 
města a úzce spolupracuje s HZS Trutnov. Její výjezdy nejsou omezeny jen na samý Trutnov 
– výjezdy směřovaly i do Bernartic, Pilníkova, Žacléře, Vlčic, Pece pod Sněžkou, Mladých 
Buků a Svobody n.Ú. 
 
Komunitní centrum 
 
 Usnadnit dětem z romských rodin vstup do školy a naučit je základním návykům jsou 
cíle Komunitního centra v HSM. Zakladatelem Komunitního centra je občanské sdružení 
Nový život, které zahájilo svou činnost 2.2.2004 otevřením KC pro děti, mládež i dospělé. 
Zahájení se zúčastnili zástupci Trutnova a KÚ Hradec Králové.  V KC byla úspěšně zahájena 
docházka dětí předškolního věku pod vedením ing. Zdeňky Prouzové. Byla také zahájena 
činnost tanečního kroužku break dance a poradenská činnost pro mládež a dospělé. 
 Z činnosti KC: První dětská diskotéka  dětí ze ZvŠ a Pomocné školy v HSM v květnu. 
V červnu se projednávalo umístění dětí s chorobou horních dýchacích cest do léčebny 
v Dukovanech (4 žáci po 6 týdnů). V červenci se prováděly opravy soc. zařízení a údržba 
prostor KC. V srpnu probíhala příprava na vystoupení tanečního kroužku na II. hospod. 
výstavě Krkonoše v Trutnově. V říjnu se konal výlet tanečního a fotbalového kroužku  
do pevnostního opevnění v Josefově. V listopadu se hrál 2. fotbalový turnaj Zvl. Š za účasti  
8 družstev. V prosinci proběhla vánoční besídka s vystoupením dětí. 
 KC nabízí vzdělávací a zájmové aktivity romskému etniku. Vedoucím občanského 
sdružení Nový život, které otevřelo Komunitní centrum je Štefan Absolón. Ten je 
zakladatelem KC a romský asistent ve Zvláštní a Pomocné škole v HSM. 



 (Krátce po založení KC v HSM někdo jeho sídlo vykradl a odnesl video, televizi  
a magnetofon.) 
 
 Opatrovnictví města nad deseti osobami zajišťoval i v roce 2004 Luboš Panny – 
kompletní servis (od praní, hygieny až po opravy v bytech, nákup zařízení aj). Jako kurátor 
navštívil 179 osob a pomáhal při řešení různých problémů s bydlením, prací a mezilidskými 
vztahy. Dále při pomoci obětem Romského holocaustu – žádosti o odškodnění 7 osobám. 
Odškodněn nebyl zatím nikdo – chybějící svědecké doložení útisku (svědci většinou  
už nežijí). 
 
Český svaz bojovníků za svobodu 
 
 Jaký byl celkový stav a pohyb členstva OV ČSBS a ZO ČSBS Trutnov v roce 2004? 
 OV ČSBS měl 211, ZO ČSBS 69 členů. Nově přijato 23 (v Trutnově 7 čl.). 
Vystoupilo z OV, ze ZO 1. K 31.12.2004 měl OV ČSBS 187, ZO Trutnov 61 členů. Mužů 
bylo 83  28, žen 104  33. 
 Účastníků v různých druzích odboje: OV 82, ZO TR 27 členů. Pozůstalých a sypat. 
105  34. 
 OV ČSBS eviduje 170 členů české národnosti, ZO ČSBS Trutnov 51 členů, slovenské 
11 a 7, polské 2 a 1, ukrajinské 1 a 1, rusínské 3 a 1. 
 Věkové složení: do 60 let 11 a 3, do 70 let 19 a 6, do 80 let 69 a 24, nad 80 let 88 a 28. 
 OV ČSBS zahrnuje 7 ZO (Bernartice 8 členů, Dvůr Králové 48, Hostinné 14, Chvaleč 
10, Trutnov 61, Úpice 16, Vrchlabí 30). Celkem 187. 
 Členové ČSBS se zapojili i v roce 2004 spolu s dalšími společenskými organizacemi 
všech významných oslav a navštívili památníky odboje v Odolově, Jívce, Hodkovicích, Úpici 
– Dlouhé záhony, Choustníkovo Hradiště a Kocbeř. Pamětní medaile k SNP obdrželi  
4 členové, ke Karpatsko-Dukelské operaci 3, k bojům na západní frontě 1, k východní frontě  
1 člen. 
 
Stavební bytové družstvo Trutnov 
 
 Stavební bytové družstvo Trutnov vlastnilo k 31.12.2004 3 621 bytů, z toho 
v panelových domech 2 822. Počet domů a bytů se snížil o byty vydané do osobního 
vlastnictví – vznikla společenství vlastníků jednotek (SVJ). Převážnou část vydaných bytů 
družstvo správcuje. Vznik SJ přinesl více problémů než užitku. Noví vlastníci nebyli na 
vzniklé změny vůbec připraveni. Jejich touha po získání bytu do vlastnictví zpravidla 
převažovala nad všemi aspekty a možnými budoucími komplikacemi. Znovu se prokazuje, že 
zákon č. 72/1994 Sb., i jeho novely, byl nevyhovující od samého počátku, a to i z hlediska 
harmonizace českých zákonů s legislativou evropské unie. Přes nejasnosti bude družstvo  
i nadále vydávat byty do vlastnictví, i když to při správě domů, pokud to budou laici, přivodí 
v budoucnu řadu problémů, konfliktů a povede i ke zhoršení technického stavu budov. 
 V rámci SBD bylo do údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů 
vynaloženo více než 23 mil. Kč – v průměru na jeden byt 7 000 Kč. Bylo prováděno 
zateplování objektů, např. „růžový dům“ samospráva 109, V Nezvala 271-272, stranou 
nezůstaly sanace střešních plášťů, např. tři objekty v ulici Trnková čp. 398, 421, 422,  
Vít. Nezvala 361-362, byly započaty modernizace výtahů dle nových norem (odstraňování 
rizik), např. samospráva 103, Křižíkova 551 za 2 mil. Kč. Ve větší míře docházelo k výměně 
stávajících dřevěných oken za plastová, např. samospráva 133, Libušina 369-370. V rámci 
modernizace byt. fondu, vnitřního vybavení domů, byly prováděny kompletní výměny 



rozvodů tepla, teplé užitkové vody a studené vody vč. kanalizačních svodů. Byla dokončena 
montáž termoventilů na všech objektech napojených na centrální zásobování teplem. 
 Letitým problémem zůstává odbourání komínového komína v ulici Národní  
čp. 534-535, který je v havarijním stavu. Přes pokusy řešit jeho odstranění s městem  
se nepodařilo najít řešení. Proto představenstvo SBD podalo u soudu určovací žalobu – snad 
určí vlastníka předmětného komínového tělesa. 
 Zákon o bytových družstvech, který měl mj. napomoci další družstevní výstavbě  
za finanční pomoci státu dosud nebyl přijat. Tím je v nedohlednu obnovení výstavby bytů 
prostřednictvím SBD. (Podle sdělení Sl. Brádlera, ved. TIÚ SBD.) 
 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
 
 Ze zprávy o stavu veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti v teritoriu Obvodního 
oddělení Policie České republiky Trutnov za rok 2004. 
 K žádným zásadním změnám nedošlo. Služební obvod je rozdělen do 16 obvodů. 
V působnosti  MěÚ v Trutnově je 13 obvodů (se všemi spádovými obcemi). Obecní úřady 
v Pilníkově, Starých Bukách a Vlčicích tvoří 14. obvod. 15. obvod tvoří území Českých drah, 
který prochází celým služebním obvodem. 16. obvod tvoří teritorium Obecních úřadů 
v Radvanicích, Jívce a Chvalči. Do těchto obvodů jsou zařazováni policejní inspektoři. 
 V teritoriu OOP působí ještě jeden útvar pořádkové policie – oddělení hlídkové 
služby. Prioritou tohoto útvaru je především hlídková služba, pult centralizované ochrany, 
eskorty a zajišťování různých bezpečnostních akcí v úzké spolupráci se všemi útvary v rámci 
OŘ P ČR. 
 Hlavními úkoly OO jsou výkon služby ve služebních obvodech, přijímání a evidování 
oznámení od fyzických a právnických osob, zpracování ale i dokumentování celkového 
nápadu trestné činnosti. 
 
 Nápad trestné činnosti v teritoriu OO v roce 2004: zjištěno bylo 953 trestných činů 
(+61). Z nich bylo 523 skutků objasněno (+30) – objasněnost 54,88 %. V rámci OŘ P ČR je 
tu nejlepší objasněnost. 
 Majetková trestná činnost: v roce 2004 579 trestných činů (+111), objasněno 200 činů 
(+43). Objasněnost 35,54 %. Vloupáním bylo spácháno 234 (+67) tr. činů.  Objasněnost 
krádeží 32,91 % (+5,79). 
 Hospodářská trestná činnost: 114 (-68) tr. činů.  Objasněno 92 (-40) s celkovou 
objasněností 80,70 % (+4,88 %). Pokles ovlivněn i poklesem podvodů odpovědnějším 
přístupem finančních ústavů. 
 Násilná trestná činnost: 68 násilných tr. činů (+15). Objasněno 56 (+15). Objasněnost 
v této oblasti se podařilo zvýšit – v roce 2004 činila 82,35 % (+4,99 %). Do této oblasti patří 
loupeže, ublížení na zdraví, útok na veř. činitele, omezování osobní a domovní svobody. 
 Ve veřejném pořádku nedošlo k závažnějšímu narušení. Preventivně dvě bezpečnostní 
opatření v souvislosti s konáním hudebních festivalů. 
 V roce 2004 se ve služebním obvodu projevil i stoupající trend diváckého násilí  
při sport. utkáních ve fotbale (krajský přebor) – v Trutnově, ve Dvoře Králové a v Rudníku  
za spoluúčasti Městské policie Trutnov. Policisté útvaru se podíleli na zajištění pořádku 
v Ostravě a Olomouci. 
 V roce 2004 provedeno i několik akcí na kontrolu provozoven – podávání alkoholu 
nezletilým a mladistvým. Ve spolupráci i tady s MP, v jednom případě se živnostenským 
odborem MěÚ. 
 



 Za hodnocené období bylo policejními inspektory OO a OHS (odd. hlídkové služby) 
zpracováno a vyřízeno 5 162 přestupků. Samotné OO zpracovalo 210 přestupků, které 
oznámilo na Správní odbor – odd. přestupků a stížností při MěÚ v Trutnově. Dalších  
328 přestupků odloženo (nezjištěný pachatel). Ostatní přestupky vyřízeny v blokovém řízení 
nebo uložením bloku na pokutu na místě nezaplacenou – celková částka 2 862 200 Kč.  
Na OOP ČR bylo předvedeno 180 osob, policisty kontrolováno více než 14 000 osob  
a vozidel. Zjištěno 177 podnapilých řidičů (+32). 
 V roce 2004 bylo zpracováno 5 877 čísel jednacích (zjišťování pobytu, výslechy, 
předvedení k soudům, doručování písemností aj.). Samotné 00 zpracovalo z toho  
1 014 j. čísel (dokumentování tr. činů), dále 79 čísel jednacích (zkrácené přípravné řízení). 
 Problémy, které ovlivňují výkon služby a snižují počet hlídek v samotném městě: 
značný nárůst administrativy, doručování písemností pro soudy, předvádění osob, různé 
služby, střežení soukr. objektů, pátrání (opakující se), převozy nezletilých a mladistvých 
chovanců, prodlužování trestního řízení, nárůst ekon. nákladů.  
 Bezpečnostní situace v roce 2004 měla rovnoměrný vývoj. Při mírném nárůstu nápadu 
trestné činnosti se dařilo udržet objasnitelnost. Policie se tímto trendem vyrovnala 
zkvalitněním své práce. 
 Celkové situace v teritoriu MěÚ v Trutnově se řeší na schůzkách u starosty za účasti 
MP, účastí na zasedání bezpečnostní komise při MěÚ. O výsledcích je informováno i vedení 
OŘ P ČR. Celkový stav spolupráce s MěÚ a MP je hodnocen velmi kladně a promítá se  
do dobré spolupráce při dodržování bezpečnostní situace. 
 
Městský bytový podnik 
 
 Městský bytový podnik Trutnov měl k 31.12.2004 16 zaměstnanců, 268 domů (čísel 
popisných) města ve správě MBP, 1 367 bytů města ve správě MBP, 349 nebytových prostor 
města ve správě MBP. Průměrné nájemné v městských bytech bylo 1 158 Kč. 
 Příjmy z nájemného za byty činily 21 382 Kč, příjmy z nájemného za nebytové 
prostory 19 317 Kč. Penále zaplacené nájemníky za pozdní platby činilo 1 029 tis. Kč. 
 Celkové náklady na drobnou údržbu dosáhly výše 11 506 tis. Kč. Celkové náklady  
na výměny zřizovacích předmětů byly 3 186 tis. Kč, generální opravy střech 2 089 tis. Kč, 
generální opravy fasád 1 963 tis. Kč. Rekonstrukce bytového domu Barvířská 24 si vyžádala 
11 126 tis. Kč. Oprava fasády a zateplení DPS Kryblická 450 2 704 tis. Kč. Počet 
realizovaných oprav a akcí malého rozsahu byl 1 918. 
 Podané žaloby o nájemné a úhrady za služby – byty a nebytové prostory  
147 (pro dlužnou částku celkem 2 450 tis. Kč). 
 Podané žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 11. Podané žaloby o vyklizení 
bytu 20. Podané návrhy na výkon rozhodnutí (pro dlužnou částku 313 tis. Kč) 9. 
 Podané návrhy na nařízení soudní exekuce 106. Z toho exekuce pro peněžitá plnění  
86 (pro dlužnou částku 1 306 tis. Kč), exekuce vyklizením bytu 20. 
 Počet bytů předaných městu v roce 2004 celkem 62. Ředitelem MBP je Ing. Jan 
Karpíšek. MBP spravuje dnes nemovitosti i několika desítkám společenství vlastníků jednotek 
(za dohodnutý poplatek). 
 
Most k životu 
 
 Středisko společnosti Most k životu (rekvalifikační zařízení pro ženy – zejména 
samoživitelky, které přišly o práci a potřebovaly pro sebe a své děti zajistit především 
ekonomickou nezávislost) sídlí od počátku v dvouposchoďové vile, Šikmá 300, mimo 
centrum města. V roce 2004 bylo ve společnosti zaměstnáno na plný úvazek 5 stálých 



pracovníků a 1 na zkrácený úvazek – externě tu pracovalo 31 osob, především v lektorské 
oblasti. 
 V roce 2004 uspořádalo středisko 17 kurzů – odučilo se celkem 1416 hodin.  
Do jednotlivých kurzů nastoupilo 246 osob – 231 kurz úspěšně ukončilo. Byly to např. kurzy 
z účetnictví, marketingu, služeb veřejnosti, z učebních oborů šička, prodavačka, kuchařka aj. 
 Již od roku 2000 provozuje Most k životu azylové ubytování pro matky s dětmi v krizi 
– využilo toho v roce 2004 18 matek s 33 dětmi. Průměrná délka pobytu klientek činila  
59 nocí. Vytíženost zařízení má vzestupnou tendenci – v 2003 794, v roce 2004 2 964 nocí. 
 Psychosociální poradna poskytla 72 porad – výrazný nárůst v problematice domácího 
násilí. 
 Projekt „Nebojte se počítače, Internet na dlani“ patřil k úspěšným. V roce 2004  
(2. pololetí) proběhlo 88 vzdělávacích bloků – 352 hodin, počítačové stanice byly obsazeny 
598 krát. Akce využívala i veřejnost, mnoho nezaměstnaných, romských žen. 
 Pokračovala praxe pro absolventy SŠ i VŠ na různých státních úřadech a institucích – 
11 prostřednictvím Úřadu práce. 
 Projekt Start pomáhá budoucím podnikatelům – 4 kurzy. Do projektu Násilí 
(Koordona) bylo zapojeno deset neziskových organizací, jejichž činnost se dotýká této 
problematiky. K zakládajícím členům sdružení organizací zabývajících se právy žen 
Koordona patří i Most k životu. Pokračovala kooperace na programu Eqaral v projektu 
„Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině,“ jehož 
hlavním garantem je Český svaz žen. 
 Most k životu je aktivním členem projektu Sokrates. Aktivity v jeho rámci byly velmi 
bohaté – akce i v zahraničí. 
 Spolupráce s veřejností je velmi široká – s úřady, školami, ČSŽ, tiskem. 
 Činnost Mostu životu řídí tříčlenná správní rada – Marie Lienau, Praha, Mgr. Zd. Géc, 
Trutnov a Jarmila Roubalová, Úpice. Členy dozorčí rady jsou Jindřiška Greňová, MUDr. Jiří 
Vambera a Bc. Irena Adamcová z Trutnova. 
 
Středisko česko-něm. porozumění 
 
 Výroční schůze Střediska česko-německého porozumění Trutnov 15.10.2004 
bilancovala činnost v uplynulém roce. Přítomno bylo 187 členů společnosti, jako host 
místostarostka Ing. Horynová. Středisko vede Ing. Gűnter Fiedler. 
 Činnost střediska kladně zhodnotila  Ing. Horynová – zvláště v oblasti partnerských 
vztahů, které se rozvíjejí mezi městem Trutnov a Lohfelden díky středisku. Ocenila i 
angažovanost střediska v oblasti péče o památky a seznámila přítomné s chystanými akcemi 
města v roce 2005. 
 Členská základna klesá – od minulé VČS úbytek 104 členů. Záporné saldo je 40 osob 
– úbytek nevyrovnávají přihlášky nových členů. Kladné je, že noví členové patří ke střední  
a mladší generaci. 
 V diskuzi byla oceněna zájezdová činnost do SRN a byl přijat návrh činnosti v roce 
2005. VČS pokračovala volnou zábavou a hudbou k poslechu a tanci. 
 
Mykologický kroužek 
 
 Výroční členská schůze Mykologického kroužku v Trutnově se konala 4.3.2004. 
Program byl tradičně bohatý: Uvítání přítomných členů. Mimoschůzovní činnost. Styky 
s jinými houbařskými kroužky. Soutěže. Přednášky pro veřejnost. Houbařská skřínka. 
Kronika. Administrativa kroužku. Noví členové. Významná životní jubilea. 



 V roce 2004 proběhlo 16 schůzek s průměrnou účastí 12 členů. Nejvíce jich přišlo 
19.4. (21), nejméně 18.10. (7). Hlavní náplní setkání byly přednášky o houbách spojené 
s promítáním diapozitivů – 8 přednášek (6 jich měla př. Křovinová). Výroční členská schůze 
byla 4.3.2004 s promítáním diapozitivů, společná oslava houbařských Vánoc a Silvestra 
13.12. 
 Z mimoschůzovních aktivit připomeňme: Vycházka s náchodským kroužkem 1.5. 
Vernisáž výstavy kreseb Ing. Smotlachy na hvězdárně v Hradci Králové 15.5. Jarní vycházka 
s broumovským kroužkem „Otvírání lesa“ 22.5. Trutnovská vycházka „Otvírání lesa“  
se konala 5.6. za účasti 20 členů i z okolních kroužků. Vycházka úpického kroužku do okolí 
Bohuslavic 12.6. Akce „Setí hub se sv. Prokopem“ se konala  5.-6.7. v Chocni. Vycházka 
s úpickým kroužkem proběhla 31.7. Soutěž znalostní soutěže v určování hub „Náchodský 
křemeňák“ se konala 28.8. Procházka s lomnickým kroužkem 18.9. spojená s návštěvou 
výstavy hub v Chocni. Výstava hub v Úpici se konala 29.9.-1.10. Trutnovská vycházka 
„Uzavírání lesa“ byla 9.10. za účasti 17 členů – určeno při ní 77 druhů hub. Úpický kroužek 
uzavřel les 16.10. (Kontakty s uvedenými kroužky jsou už tradiční.) 
 Pro Rotary Club v Trutnově přednášel o houbách př. Hák 1.12. O houbařskou skřínku 
se starají po celý rok manželé Křovinovi (ti jsou duší kroužku). Kroniku kroužku vzorně vede 
př. Langrová. Přítel Křovina se dožil v roce 2004 80 let. 
 
RIAPS 
 
 Riaps – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb je nestání 
zdravotnické zařízení, samostatnou organizační jednotkou Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov. Sídlem organizace je Náchodská 359. Ředitelkou zařízení je MUDr. Zuzana 
Kozáková. 
 Výchovné středisko Riapsu má 7 pracovníků, kteří v roce 2004 vykázali 2 570 
návštěv. Cílovou skupinou jsou jedinci zasažení sociálními patologiemi. Součástí služeb je 
logopedie, etopedie, psychologie a manželské poradenství. Skupinu lze rozdělit na děti  
mládež ve věku 5-18 let. Druhou skupinu tvoří dospělá populace se specifickými problémy 
spadajícími do výše uvedených oborů. Cílem programu je prostřednictvím aktivit střediska 
pomoci jedincům v náročných životních situacích. 
 Na základě konkrétní spolupráce s výchovnými poradci (problematika agresivity, 
vztahů k menšinám a problémů s učením) realizovány besedy na ZvŠ, ZŠ a SŠ. 
 Nízkoprahový klub má cílovou skupinu mládež ve věku 14-19 let, ohroženou sociálně 
patologickými jevy. Cílem programu je převést cílovou skupinu z rizikového prostředí (ulice, 
pohostinství…) a umožnit jí využívat aktivity a služby nabízené nízkoprahovým klubem. 
Snahou programu je předcházet riziku vzniku závislostí (alkoholu, drog, gamblingu). 
Statistika za rok 2004 uvádí 939 kontaktů. 
 
 Kontaktní místo s cílovou skupinou poživatelů drog (s preferencí injekční uživatelé), 
v rámci poradenství – rodičů, sexuální partneři a další tzv. vztažné osoby. Cílem programu je 
navázání a zprostředkování potřebného kontaktu s co nejširší populací, která užívá 
nealkoholové drogy především rizikovým způsobem. Primárně jde o minimalizaci rizik 
spojených s užíváním drog, včetně přenosu (prevence) infekčních chorob. Dále pak  
o motivaci klienta ke změně životního stylu v pozitivním směru. Služby jsou poskytovány 
anonymně. Služby „Harm reduction“ označují veškeré aktivity a prostředky, směřující  
k co největšímu možnému omezení zdravotních a sociálních rizik, které mají souvislost 
s zneužíváním návykových látek. 



 Cílem programu je seznámit širokou veřejnost s problematikou návykových látek, 
překonávat některé mýty ohledně uživatelů drog, preventivně působit. Seznamovat s filozofií 
programu, případně kontaktovat potenciální klienty a monitorovat formou  dotazníků. 
 Alespoň jednou využilo služeb programu 93 klientů s prům. věkem 23 let. Počet 
kontaktů 651, z toho s uživateli drog 638. Počet vydaných injekčních jehel 3 199. Počet 
návštěv v kontaktní místnosti 89 (462 výkonů), v individuálním poradenství 54 (2314 sezení). 
Počet poradenských telefonátů 65. 
 
 Terénní program s cílovou skupinou injekčních uživatelů drog, jejich sexuálních 
partnerů a dalších vztažných osob, které nejsou v kontaktu s žádným zařízením, které se 
zabývá drogovou problematikou. Cílem programu je nekontaktování co největšího počtu 
skryté populace uživatelů drog a poskytování služeb prvního kontaktu včetně komplexního 
programu harm  reduction s cílem ovlivnit motivaci klienta ve směru pozitivní změny 
životního stylu, snížení rizikového chování a k vyhledávání  příslušných odb. zařízení.  
 Realizace programu má těžiště aktivit na kontaktním místě. Terénní program slouží 
především k vyhledávání nových klientů a k monitorování drogové scény. Cílem pracovníků 
KM je mj. proniknutí do tzv. romské komunity a zvýšení prestiže programu v očích 
veřejnosti. 
 
 Okres Trutnov patří mezi drogovou problematikou průměrně zasažené oblasti. Běžná 
mezi mladou generací je marihuana a ostatní produkty z konopí. Z tzv. „tvrdých drog“ se 
setkáváme především s pervitinem, dále pak s LSD, sezónním zneužíváním lysohlávky, 
durmanu a extáze – záležitosti téměř všech tanečních a hudebních akcí pro mládež. Pravidelně 
v letních měsících zaznamenáváme nárůst klientů, kteří epizodicky užívají opiáty. Heroin je  
u klientů Riapsu zřídka hlavní drogou. 
 Pervitin a tzv. přírodní  drogy pocházejí především z místních zdrojů, další drogy 
částečně proudí z oblasti hor, případně se za nimi vyjíždí do větších měst. 
 Vycházíme-li z předpokladu, že zkušenost s problémovým užíváním drog má přibližně 
0,5 % z populace, je to v oblasti okresu na 600 lidí. Na základě dotazování klientů Riapsu, 
průzkumu mezi mládeží mezi 15. a 26. rokem v terénu, dotazníkových šetření na školách  
a podle objemu prodeje injekčního materiálu v lékárnách regionu, odhaduje počet lidí, kteří 
spadají do naší cílové populace a mají aktuální kontakt s ní, přibližně na polovinu – 300 
uživatelů. 
 Bolístkou Riapsu, uvádí ředitelka, byla a je existenční nejistota, resp. zajištění 
dostatečného množství  finančních prostředků pro jeho činnost. 
 
Stachelberg 
 
 Dělostřelecká tvrz Stachelberg – letní sezóna 2004: 
Návštěvnická sezóna probíhala již ustáleným způsobem – v květnu, červnu a září  
o víkendech, v červenci a srpnu nepřetržitý denní provoz. Vzhledem ke stále rostoucímu 
počtu návštěvníků (kolem 9 000) angažovalo družstvo Fortis poprvé k zajištění provozu 
v prázdninových měsících placené průvodkyně, studentky trutnovského gymnázia. To se plně 
osvědčilo a družstvo hodlá v podobné praxi pokračovat i v dalších letech. 
 Během sezóny byla (obdobně jako v roce 20003) výrazná pozornost věnována 
terénním a dalším úpravám okolí objektu muzea. Bylo sem svezeno a v terénu rozmístěno  
cca 50 protitankových ocelových rozsocháčů, pro návštěvníky vybudováno několik posezení, 
rekonstruovány protipěchotní překážky kolem několika lehkých objektů apod. 
 Družstvo Fortis buduje postupně naučnou stezku po pevnostní linii a vytváří tak  
ze Stachelbergu určité centrum turistického ruchu. 



 Probíhaly též přípravy na rozšíření prohlídkové trasy v podzemí pevnosti. Družstvo 
zakoupilo několik tisíc dlaždic a množství štěrku na vybudování dalších chodníků 
v podzemních prostorách. Bylo zakoupeno i potřebné osvětlení a elektroinstalace. 
 Družstvo Fortis se opět (už tradičně) podílelo na zajištění známého pochodu  
„Za trutnovským drakem“ tím, že pevnost sloužila jako kontrolní a současně i občerstvovací 
stanice pro několik tras pochodu. 
 V září se už tradičně Stachelberg zapojil po dva dny do kulturně-historické akce „Dny 
evropského dědictví.“ (Duší družstva je už po několik let RNDr. Miroslav Kejzlar.) 
 
 Stachelberg je mohutnou součástí čs. pohraničního  opevnění proti hitlerovskému 
Německu. Rozestavěná v roce 1937 několik kilometrů severně od Trutnova. Po dokončení by 
ji tvořilo 12 bunkrů vybavených dělostřelectvem, protitankovými kanony a kulomety. 
Pevnostní objekty jsou propojeny podzemní soustavou chodeb a sálů o celkové délce tři a půl 
kilometru. 
 Výstavba Stachelbergu nebyla dokončena. Podařilo se vybudovat jeden pěchotní srub 
(T-S 73), kde se nyní nachází vojenské muzeum, věnované modernímu opevnění. 
Zpřístupněna je část chodeb a sálů v hlubokém podzemí tvrze. Součástí expozice je malá 
vyzbrojená pevnůstka a ukázka původního polního oddělení. Muzeum vybudovalo  
a provozuje družstvo Fortis. 
 Přístup ke tvrzi je autem od Trutnova přes Babí na vrchol stoupání silnice nad obcí, 
autobusem Trutnov–Žacléř přes Babí – zastávka Babí–pevnost. Pěšky turistickou stezkou 
(cykloturistická). 
 
Městská policie 
 
 Z činnosti městské policie Trutnova za rok 2004: 
MP čítala 32 členů, jejím ředitelem je Karel Povr. Organizační struktura nezaznamenala 
žádné podstatné změny. Od 1.1.2004 uzavřelo město Trutnov veřejnoprávní smlouvu 
s městem Pec pod Sněžkou a obcí Horní Maršov o poskytování činnosti MPT. Při výkonu své 
činnosti strážníci MP najezdili 158 tis. km s nákladem 270 tis. 500 Kč. O víkendech 
odpracovali 1 138 hodin, v noci 8 944 hodin, přesčasových 77 hodin. 
 I v roce 2004 zajišťovala MP mnoho společenských a sportovních akcí, dále i politické 
akce, shromáždění i kulturní akce. Při jejich zajišťování spolupracovali s policií ČR. 
Uspořádali i řadu besed pro děti ZŠ, umožnili jim prohlídku služeben MP, v letních měsících 
se někteří účastnili jako vedoucí dětských táborů. Zajišťovali i bezpečnost zaměstnanců MěÚ 
při výkonu jejich pravomoci, doručovali písemnosti, které občané záměrně nepřebírali, 
asistovali při různých exekucích a vystěhovávání občanů, kteří neoprávněně bydleli. 
 Činnost MPT v Peci a H. Maršově se osvědčila a byla prodloužena i na další období. 
 Strážníci MP řešili i různé přestupky – rušení veř. pořádku, občanského soužití, 
přestupky majetkové, porušování nařízení a vyhlášek města – domluvou, blokovou pokutou, 
oznámením správnímu orgánu odboru dopravně správních agend nebo správnímu orgánu. 
 V blokovém řízení bylo uloženo na pokutách 1 776 300 Kč (na blokové pokuty  
na místě nezaplacené částka 455 800 Kč). 
 MP zabezpečuje i provoz parkovacích automatů – je jich 20. Získáno bylo  
3 084 316 Kč (oproti roku 2003 byl příjem vyšší o 422 161 Kč). Z čipových karet byl příjem 
68 850 Kč (navýšení o 2 750 Kč). 
 Přehled činností evidovaných MP: Asistence, doprovod celkem 36. Dopravní 
přestupky 7 068. Jiné, skládky, vraky 1 853. Odchyty psů, zvířat 107. Oznámení občana 
2 501. Pult centrální ochrany 742. Krádež nezletilé osoby 206. Krádež mladistvé osoby 18. 



Krádež nezletilé osoby 32. První pomoc 6. Pečetění bytových prostor 7. Přestupek 374. 
Spolupráce s P ČR 128. Trestný čin 20. Závada 392. 
 Za 1. čtvrtletí celkem 2 590, za 2. čtvrtletí 3 337, za třetí 3 157, za čtvrté 3 063 – 
celkem 12 147. Pec pod Sněžkou 882 – 103 – 159 – 1999  celkem 1 343. 
 
 K pravidelné činnosti strážníků MP patří i dohled nad bezpečným přechodem 
komunikací v ranních hodinách. MP disponuje třemi vozidly – jedno by potřebovalo výměnu. 
 Významnou událostí roku 2004 bylo přestěhování úřadovny MP do nových prostor 
v budově MěÚ od 1.4. Pracovní podmínky se tím výrazně zlepšily. 
 Městský kamerový systém se plně osvědčuje – je využíván i PČR, v dopravě,  
při různých kulturních a společ. akcích. Koncem roku došlo ke zlepšení technického stavu 
MKDS. Bylo zakoupeno další záznamové zařízení DIVAR - MKDS bylo možno  rozdělit  
na vnitřní (budova MěÚ) a vnější (veřejný pořádek v ulicích města). Další dva kamerové body 
monitorují Slezskou, křižovatku, kruhový objezd a Dračí uličku. Na ulici Horská budova 
Texlenu, býv. hotel Horal a odloučené pracoviště  MěÚ – odd. dopravně správních agend. 
(Tato kamera může být umísťována v různých lokalitách města – hotel Patria, Jiráskovo 
náměstí, ubytovna Úsvit aj.). V současné době má Trutnov jeden z nejlepších kamerových 
systémů – je třeba ho plně využívat. 
 V roce 2004 řešili strážníci MP celkem 13 490 událostí. Podáno bylo na ni 6 stížností 
(výše blokové pokuty, nevhodné chování strážníků) – všechny vyšetřeny jako neoprávněné. 
 Součinnost s jednotlivými odbory MěÚ a organizacemi, které spolupracují s MP, je  
na velmi dobré úrovni stejně jako spolupráce s OO P ČR – pravidelné schůzky s velitelem  
OO PČR mjr. Valáškem (společné řešení bezpečnostní situace ve městě). 
 
Matriční události 
 
Matriční události v roce 2004: 
 V Trutnově se narodilo 711 dětí ( v roce 2003 to bylo 715 dětí), z toho bylo 360 
chlapců a 351 děvčat. Trutnovských dětí se narodilo 215 (o 11 méně než v roce 2003), z toho 
bylo 119 chlapců a 96 děvčat. Mimo Trutnov se narodilo 63 dětí, z toho 37 chlapců  
a 26 děvčat. Celkově se narodilo 278 trutnovských dětí, tj. o 35 méně než v roce 2003. 
 U příležitosti vítání dětí do života bylo do pamětní knihy města zapsáno 180 dětí,  
tj. o 45 méně než v roce 2003. Tyto akce zdokumentovala paní Alena Tommová, majitelka 
fotoateliéru v radnici. Při uvedených slavnostech pomáhaly studentky SZŠ a program při nich 
obohatily svým vystoupením děti z MŠ v ulici Gorkého, Žižkova, V Domcích, Tkalcovská, 
Novodvorská a Náchodská. 
 Manželstvích bylo v roce 2004 uzavřeno 212 (o 5 více než v roce 2003), z toho byly  
4 sňatky církevní stejně jako v roce 2003. Pro manžele, kteří oslavili 25 let společného života, 
připravily členky komise pro občanské záležitosti Stříbrné podvečery. 
 V roce 2004 zemřelo v Trutnově 454 lidí (v roce 2003 472), z toho bylo 249 našich 
spoluobčanů (v roce 2003 227). Z toho bylo 117 mužů a 132 žen. Mimo Trutnov zemřelo  
79 lidí, z toho 36 mužů a 43 žen. Celkem zemřelo 328 trutnovských občanů. 
 Do Trutnova se přistěhovalo 395 nových obyvatel a vystěhovalo 521. Celkově 
v Trutnově ubylo 176 obyvatel. 
 Členky komise pero občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 80, 85, 90  
a více let 320 našich spoluobčanů (v roce 2003 to bylo 289 lidí). Účastnily se i předávání 
maturitních vysvědčení a výučních listů. 
 
 
 



Demografické údaje 
 
 K 31. prosinci 2004 měl Trutnov 31 436 obyvatel (k 31.12.2003 žilo ve městě 31 398 
obyvatel). V souladu s celorepublikovými tendencemi se počet obyvatel Trutnova trvale 
snižuje od roku 1994 (32 726 obyvatel). K 20.10.2004 měl Trutnov 31 477 obyvatel – 
v městských částech: Adamov 92, Babí 98, Bohuslavice 140, Bojiště 223, Dolní Předměstí 
2 751, Dolní Staré Město 329, Horní Předměstí 4 282, Horní Staré Město 9 042, Kryblice 
3 273,  Lhota 150, Libeč 294, Nový Rokytník 44, Oblanov 60, Poříčí 2 056, Starý Rokytník 
295, Studenec 82, Střední Předměstí 6 550, Střítež 109, Vnitřní město 779, Volanov 414, 
Voletiny 414. 
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