
1.RM 
 
 První schůze rady města se konala 10. ledna 2005. Zabývala se – stejně tomu bylo  
i v dalších zasedáních RM – kontrolou plnění usnesení, majetkem města (nebytové prostory, 
pozemky, nemovitosti), bytovými záležitostmi a finančními. Dále doporučila zastupitelstvu 
města schválit změnu č. 3 územního plánu – lokalita 27, schválila smlouvu o provozování 
MHD společností OSNADO, dodatek ke smlouvě o dílo na poskytování technických služeb 
městu, dodatek smlouvy o svozu komunálního odpadu na území města s firmou Transport 
s.r.o. Trutnov, uzavření darovací smlouvy se společností Infineon Technologies Trutnov, 
s.r.o., o poskytnutí příspěvku na opravu kaple v Bezděkově, doplnění redakční rady 
Radničních listů o pí Zuzanu Trösterovou, pí Zinu Rýgrovou, p. Tomáše Rumlera a p. Jiřího 
Housku. 
 
2.RM 
 
 Z usnesení 2, schůze RM 24. ledna 2005: Stanovila platy ředitelů příspěvkových 
organizací, odsouhlasila finanční příspěvek 5 000 Kč prvnímu občanu města narozenému 
v roce 2005 (Martin Kisý 3.1., Rybova 829), doporučila zastupitelstvu města schválit 
hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2004 – 25 000 000 Kč, vypsala veřejnou 
soutěž „Zabezpečení provozu a správy veřejného osvětlení v Trutnově,“ odsouhlasila vypsání 
výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZUŠ na 
Krakonošově náměstí,“ přípravu a vydání pátého dílu edice Odkazy s názvem „Významné 
budovy,“ finanční příspěvek 1 090 000 Kč Sdružení pro turistické informační centrum 
Trutnov, doporučila ZM schválit odměny neuvolněným členům ZM. 
 
3.RM 
 
 Na své 3. schůzi 7. února RM doporučila ZM schválit rozpočet města Trutnova  
pro rok 2005, schválit přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč od SFRB za úrokovou sazbu 3 %  
se splatností 10 let, členský příspěvek pro Svazek obcí Východní Krkonoše v roce 2005, 
finanční dar 50 000 Kč na pomoc  zemím postiženým přírodní katastrofou v jv. Asii, dar  
ve výši 50 000 Kč na pomoc Tatrám postiženým ničivou vichřicí, vzala na vědomí stanovení 
úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Trutnov za leden – srpen 2005. Dále doporučila ZM 
schválit změnu stanov Svazku obcí Východní Krkonoše, udělení Kulturní ceny města 
Trutnova za rok 2004, povolila v jednotlivých třídách MŠ Trutnov výjimku do 4 dětí 
z nejvyššího počtu stanovenému pro třídu MŠ vyhláškou MŠMT, vypsala výběrové řízení  
na zhotovitele stavby „Stavební úpravy soc. zařízení v budově MěÚ,“  schválila dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo u akce „Vodovod Starý Rokytník.“ 
 
1.ZM 
 
 Usnesení 1. zasedání ZM 14. února 2005: Byl schválen rozpočet města Trutnova  
pro rok 2005, žádost o přijetí úvěru od SFRB, úhrada členského příspěvku pro Svazek obcí 
Východní Krkonoše (400 000 Kč), příspěvky nad 50 000 Kč v kategorii Sport dle upraveného 
návrhu tělovýchovné komise a v kategorii Kultura dle návrhu kulturní komise, poskytnutí 
daru 50 000 Kč na pomoc Tatrám a 50 000 Kč zemím v jv. Asii, hospodaření SFRB za rok 
2004 a poskytnutí půjček z tohoto fondu. ZM vzalo na vědomí text prohlášení o spolupráci 
mezi městem Kepno a městem Trutnovem a souhlasí s navázáním partnerské spolupráce 
s tímto městem a dále i s městem Strzelin v Polské republice. Vzalo na vědomí zprávu o 
činnosti kontrolního výboru za rok 2004 – ten byl doplněn o Ing. Miroslava Kolmana od 



14.2.2005. ZM schválilo odměny neuvolněným členům ZM – člen RM 2 100 Kč/měsíc, 
předseda výboru nebo komise 1 920 Kč, člen zastupitelstva 700 Kč, dále udělení Kulturní 
ceny za rok 2004 p. Jiřímu Jahodovi a Sportovní ceny za rok 2004: Nejlepší sportovec města 
Petra Kulichová – basketbal, nejlepší mládežnický sportovec města do 18 let Eva Nývltová – 
běh na lyžích, nejlepší sportovní kolektiv města družstvo žen BK LOKO Trutnov, nejlepší 
mládežnický kolektiv do 18 let štafeta starších dorostenců – běh na lyžích, nejlepší trenér 
Tomáš Břeň – plavání, Cena za významný přínos trutnovskému sportu Jan Jahelka – 
basketbal. 
 
4.RM 
 
 Z. schůze RM 21. února: RM schválila rozdělení finančních příspěvků do 50 000 Kč 
v kategorii sport, kultura a ostatní, výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2004, příspěvek 15 000 Kč Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice, 32 300 Kč 
jako spoluúčast na financování Terénního pracovníka sociální péče pro romské záležitosti, 
42 900 Kč na provoz páteřní linky cyklobusů Pomezní boudy – Harrachov pro Krkonoše – 
svazek měst a obcí, smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci projektu „Kruhová křižovatka  
u Autostylu,“ zástavní půjčky ze SFRB, výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy 
sociálních zařízení v budově MěÚ“ firmu A+K (1. PP) a firmu Serbousek (III. NP), výsledek 
VŘ na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZUŠ.“ 
 
5.RM 
 
 Z jednání RM (5.) 7. března: Schválila příspěvek 10 00 Kč ČSOP při SLŠ na vydání 
„Průvodce naučnou stezkou Nové Dvory – Babí, 20 000 Kč p. Josefu Milfaitovi na náklady 
při jeho účasti ve výstupu na Mount Everest, 5 000 Kč Klubu bratří Čapků na činnost, Zásady 
o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic, veř. prostranství a číslování budov, návrh  
na ukončení provozu MŠ v Náchodské 359 od 1.9.2005. 
 
6.RM 
 
 Usnesení ze 6. schůze RM 21. března: RM schválila příspěvek 5 000 Kč pro pí Luďku 
Tomešovou na krytí nákladů akce pro děti „Vánoční maxi show,“ 15 000 Kč na úhradu 
nákladů spojených s vydáním druhého dílu hornických pamětí „Ve znamení mládku a 
želízka,“ dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zabezpečení provozu veř. osvětlení, firmu 
Vodohospodářská kancelář Trutnov na zpracovatele projektu stavby „Kanalizace Bojiště, 
Dolníky, Dolce,“ uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BAK a.s. Trutnov, 
patronát nad akcí Trutnovský pivtest 18.6. pro sdružení podnikatelů Savage company.  
 
7.RM 
 
 Rada města na své schůzi 4. dubna schválila finanční příspěvky 10 000 Kč  
pro Rehamedicu Žacléř, 5 000 Kč pro Středisko ekologické výchovy Sever (oslavy Dne Země 
na Trutnovsku), 50 000 Kč Galerii města Trutnova (mezinárodní akce „Společná Evropa“  
ve dnech 16.10. – 30.11.2005), vypsala výběrové řízení na dodání cisternové automobilové 
stříkačky JSDH, schválila po VŘ nákup užitkového vozidla pro ZŠ Komenského 399, 
odvolala pí Dagmar Rubíkovou z funkce ředitelky MŠ Trutnov na základě její žádosti a 
vyhlásila konkurz na tuto funkci. 
 



8.RM 
 
 Z 8. RM 18. dubna: RM schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 
2005, fin. příspěvek 50 000 Kč Divadlu Vratislava Barvy (vybavení jeviště sálu ve Lhotě), 
30 000 Kč leteckému klubu Ultralight, 25 000 Kč Sdružení občanů Lhoty a Bezděkova 
(rekonstrukce víceúčelového hřiště), 15 000 Kč Mostu k životu (vybavení dvou pokojů 
azylového bydlení), 20 000 Kč obč. sdružení Shelter (vybavení klubu pro mládež na faře 
CČH), 25 000 Kč FK Poříčí (setkání obcí Poříčí, Dětský den), 20 000 Kč TJ Jiskra (sportovní 
areál), 4 000 Kč Michalu Cachovi (turnaj v basketbalu Jamechi cup 05), 10 000 Kč Správě 
KRNAP Vrchlabí (diář pro žáky ZŠ v rámci Krkonoš a okolí včetně Trutnova), 10 000 Kč 
Obchodní akademii Trutnov (sport. kurz společně s rakouskou školou v Kirchdorfu),  
5 000 Kč Středisku rané péče Liberec (náklady s péčí o jedno těžce zrakově postižené dítě 
z Trutnova, dále schválila vícepráce u objízdné komunikace u Lidlu firmě MAVL Dvůr 
Králové, vícepráce u akce Úprava vozovky a chodníků v ulici Lomní za 320 000 Kč, dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava kaple v Bezděkově“ firmě Jaroslav Folc – AP STAV 
Mladé Buky, zabezpečení provozu veř. osvětlení firmou Petr Štěpánský, Elektromontáže, 
smlouvu na zajištění přeložky rozvodného zařízení VČE a.s. Hradec Králové, výsledek VŘ 
firmu Geosan Dopravní stavby Zásmuky (rekonstrukce ulic Svažitá, Kryblická a U Pramene), 
s uzavřením smlouvy s firmou Robert Helvich (komerční mapa světa), doporučila ZM 
schválit zřizovací listinu JSDH HSM, vzít na vědomí zprávu o zabezpečení úkolů PO  
za 2004, schválit uzavření smluv o výkonu služby MP Trutnov na území Černý Důl, 
Hostinné, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky a Svoboda nad Úpou. 
 
9.RM 
 
 Z usnesení z 9. RM 2. května: RM doporučuje ZM schválit úpravy rozpočtu města, 
výsledek hospodaření města za rok 2004, souhlasit s poskytnutím bezúročné půjčky Svazku 
obcí Východní Krkonoše (projekt Putování Krakonošovým královstvím), schválit návrh 
zadání regulačního plánu Trutnov – Červený kopec, na změny č, 3 územního plánu města. 
RM schválila příspěvek 10 000 Kč (vydání „Povídek do šuplíku“), uzavření smlouvy o dílo 
s pí Markétou Koubkovou (restaurátorské práce v Janské kapli), vícepráce firmě MAVL 
(oprava vstupu do Národního domu) a u akce Dračí ulička, dodatek č. 1 ke smlouvě o správě 
městských komunikací a veř. prostranství s TS Trutnov, výsledek VŘ stavby „ZŠ 
Mládežnická – oprava střešního pláště“ s firmou Unitip z Hradce Králové, firmu INTOP – 
Miroslav Matuška, Ml. Buky jako zhotovitele stavby rekonstrukce rozvodů ÚT a TUV ZŠ 
V Domcích, vícepráce při rekonstrukci ulic na Kryblici firmě Strabag, a.s. Rychnov nad 
Kněžnou, bere na vědomí optimalizaci kontejnerů na separovaný odpad v roce 2005, zřizuje 
školské rady při ZŠ Trutnova (kromě ZUŠ), doporučila ZM uzavření smlouvy o činnosti MP 
v okolních obcích a navýšení počtu strážníků na 36, schválit vystoupení města ze Svazu měst 
a obcí ČR. RM doporučila dále ZM pověřit starostu města Mgr. Ivana Adamce zajištěním 
pokračování v projekčních pracích na vydání stavebního povolení na kulturní a kongresové 
centrum. 
 
2.ZM 
 
 Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání 9. května schválilo úpravy rozpočtu 
Trutnova pro rok 2005, výsledek hospodaření za rok  2004, poskytnutí bezúročné půjčky 
1 200 000 Kč Svazku obcí Východní Krkonoše („Putování Krakonošovým královstvím“), 
způsob financování rekonstrukce ulic na Kryblici, rekonstrukce rozvodů ÚT a TUV  



ZŠ V Domcích, uzavření leasingové smlouvy s ČSOB Leasing Praha ZŠ Komenského, vzalo 
na vědomí výroční zprávu P ČR za rok 2004, zprávu HZS, zprávu o činnosti MP. Pověřilo 
starostu Trutnova ve věci Kulturního a kongresového centra, vydalo Zásady o tvorbě 
názvosloví v Trutnově,, schválilo zřizovací listinu JSDH HSM, vydání vyhlášky požární řád 
města starostou Trutnova, uzavření smluv MP s uvedenými obcemi, vystoupení města  
ze Svazu měst a obcí ČR. 
 
1.mř. RM 
 
 První mimořádná schůze RM 10. května vypsala veřejnou zakázku na Zabezpečení 
provozu a správy veřejného osvětlení v Trutnově. 
 
10.RM 
 
 Z usnesení 10. RM 16. května: Vzala na vědomí hospodaření příspěvkových 
organizací za 1. čtvrtletí, schválila příspěvek 5 000 Kč knihovně Červený Kostelec (časopis 
Rodným krajem), 10 000 Kč Spolku přátel dobrého vína (pronájem nebytových prostor), 
půjčky ze SFRB, vícepráce na akci „Oprava vozovky a chodníků v ul. Lomní,“ dodatek č. 2 
ke smlouvě o správě městských komunikací a veřejných prostranství (TS), opravu schodiště  
č. 2 v městském parku firmou Bořek ze Dvora Králové a obnovu podloubí u ZUŠ stejnou 
firmou, odsouhlasila navýšení celkové kapacity Speciální ZŠ ve Voletinách, jmenovala  
pí Pavlu Kubečkovou do funkce ředitelky MŠ Trutnov od 1.6.2005. 
 
11.RM 
 
 Z 11. schůze RM 30. května: Schválila roční odměny ředitelů PO, finanční příspěvky 
5 000 Kč Trutnovskému motocyklovému klubu (Pekelná motopárty 15. – 17.7. v Pekle), 
5 000 Kč TJ Krakonoš (mistrovství KH kraje v parkurovém skákání), 3 000 Kč p. Václavu 
Víchovi (účast na ME v silovém trojboji v Žilině), 3 000 Kč TJ Poříčí, oddíl stolního tenisu 
(mezinárodní turnaj ve Vídni), 8 000 Kč p. Karlu Krásovi (vydání almanachu Okr. klubu 
Trutnov Českého svazu PTP), 5 000 Kč společnosti Bret CZ (turnaj basketbalu mladších 
žákyň), schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo firmou ATIP i dodatek č. 2 u Domova 
důchodců, odsouhlasila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění 
regionálních funkcí Městské knihovny v Trutnově, darovací smlouvu společnosti Siemens, 
Volanou, povolila výjimku v jednotlivých třídách ZŠ do 4 žáků za předpokladu, že to nebude 
na úkor vzdělávací činnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
 
12.RM 
 
 Na 12. schůzi RM 13. června schválila rada poskytnutí provozního příspěvku Městské 
knihovně (682 000 Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (5 000 Kč), Vojtěchu 
Lábusovi – natočení demo nahrávky hudební skupiny Poslední lež (5 000 Kč), SZŠ Trutnov 
na ekologický projekt Léčivá zahrada (30 000 Kč), doporučila ZM schválit úpravy rozpočtu 
města, přijmout úvěr od SFRB (25 000 000 Kč), nabídku prodeje akcií Krematoria a.s. 
Jaroměř, příspěvek na bytovou výstavbu šesti stavebníkům (1 b.j.). RM schválila firmu STEP 
Trutnov na rekonstrukci topné sítě z VS 11 Tkalcovská a technologii ohřevu TUV na VS 13 
Jiráskovo náměstí, firmu Linhart, s.r.o., Stará Boleslav na rekonstrukci sport. hřiště 
v Trutnově p.č. 1588, firmu A+K, s.r.o. Trutnov na rekonstrukci komunikace v areálu Texlen, 
odsouhlasila výpůjčku archivního materiálu ze SOkA Trutnov (Pražské jaro 1968 – výstava 
ve Staré radnici), doporučila ZM uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s obcí Lohfelden, 



schválila firmu Interpap Office Náchod jako dodavatele kancelářských potřeb pro MěÚ, firmu 
Gordic z Jihlavy jako dodavatele finančního podsystému IS města, organizační záležitosti 
MěÚ,  doporučila ZM vydání vyhlášky pro pohyb psů na veřejném prostranství a o Systému 
komunálního odpadu, změny zřizovacích listin ZŠ Náchodská, Speciální ZŠ Voletiny a MŠ, 
vzala na vědomí program prevence kriminality za rok 2004, schválila převzetí patronátu  
nad Cyklistickým kritériem centrem Trutnova 17.8., jmenovala komisi pro vyhodnocení 
projektové dokumentace (Kulturní a kongresové centrum). 
 
3.ZM 
 
 Z usnesení 3. zasedání ZM 20. června: Schválila úpravy rozpočtu města, přijetí úvěru 
od SFRB, nabídku prodeje akcií Krematoria Jaroměř, příspěvek na bytovou výstavbu  
6 stavebníkům, vyhlášku o pohybu psů na veř. prostranství, o systému komunálního odpadu, 
smlouvu o vzájemné spolupráci s městem Kepno a s obcí Lohfelden, způsob financování 
komunikace v areálu Texlenu, ul. Za Komínem. 
 
13.RM 
 
 Na 13. schůzi RM 27. června byl schválen audit města pro rok 2005 – 2008  
se společností K Kredit, Jablonec nad Nisou, finanční příspěvek 5 000 Kč Domovu důchodců 
Lampertice (Krkonošské gerontologické dny v září), 5 000 Kč KČT Bohuslavice (Letní sraz 
turistů KH kraje v srpnu), 10 000 Kč Trutnovskému literárnímu klubu (na činnost), 2 000 Kč 
Ústavu sociální péče pro mládež Čtyřlístek v Markoušovicích, 10 000 Kč p. Marelovi 
(kulturní akce v Pekle 1. a 2. července), vícepráce u akce „Obnova kaple P. Marie v Poříčí 
(firma KV + ZL Žacléř). RM souhlasí s uzavřením smlouvy s KH krajem o poskytnutí dotace 
20 000 Kč na 5. díl Edice Odkazy „Významné budovy v Trutnově,“ bere na vědomí výši 
úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Trutnov od 1.9.2005, schvaluje převzetí patronátu 
města nad cyklistickým maratónem „Trutnovská 50 ČS“ 1.10. Dále doporučuje ZM schválit 
záměr směny lesních pozemků města, nacházející se na katastrálním území Hajnice. 
 
14.RM 
 
 Z usnesení 14. schůze RM 25. července: RM schvaluje ceník pohřebnictví a provozní 
řád organizaci Lesy a parky, bere na vědomí výsledky hospodaření přísp. Organizací  
za 1. pololetí, schvaluje příspěvek 2 000 Kč TJ Loko (turnaj v billiardu „O pohár města 
Trutnova“ 30.9. – 2.10.), 5 000 Kč Univerzitě Hradec Králové (zasedání Česko-polské 
Kladské komise historiků v Trutnově 8.-10.9.), 35 000 Kč MgA. Paulině Škávové (sochařské 
sympozium v areálu SLŠ 15.-18.8.), 10 000 Kč p. Aleši Kisému (účast na ME paralympioniků 
ve Finsku), 10 000 Kč p. Petru Pechkovi (účast na MS v běhu do vrchu na Novém Zélandu). 
RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu, schvaluje zabezpečení provozu veř. osvětlení 
(firmou Štěpánský, Elektromontáže), firmu MAVL, Dvůr Králové na rekonstrukci kuchyně 
ZŠ Kpt. Jaroše, firmu Transconsult, Hradec Králové na rekonstrukci ulice M. Gorkého, firmu 
Tenet, Trutnov na rekonstrukci ul. Žižkova. RM dále projednala průběh rekonstrukce ulic 
Svažitá, Kryblická a U Pramene, schválila firmu Strojírna Potůček, Slatiňany na zakázku 
„Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS),“ přijetí dotace 50 000 Kč od KH 
kraje na „Preventivní program“ ZŠ Mládežnická, nákup služebního automobilu pro MP 
Trutnov od Autostylu Trutnov. 
 
 



15.RM 
 
 Usnesení RM z 29. srpna: Schválila příspěvek 200 000 Kč Farnímu sboru ČCE  
na opravu fary (po schválení ZM), příspěvek 20 000 Kč obč. sdružení Horn na obnovu 
pomníku Friedricha Schillera v parku, doporučila ZM schválit příspěvek 120 000 Kč na akci 
„Poslední cesta 1905-2005 a Společnosti železniční výtopna Jaroměř 80 000 Kč na provoz 
historického parního vlaku 10.9. v rámci uvedené akce, 50 000 Kč Regionální hospodářské 
komoře na pořádání 3. česko-polské hospodářské výstavy Krkonoše 2005 6.-8. října 
v Trutnově, RM souhlasí s přijetím dotace z Programu rozvoje KH kraje 18 000 pro SDH 
v HSM, schvaluje záměr požádat KH kraj o finanční podporu na studii Vojenské dějiny 
Trutnovska, doporučuje ZM schválit smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Podkrkonošské 
cyklotrasy,“ schvaluje autorský dozor firmy Transconsult Hradec Králové u akce 
Rekonstrukce ul. Svažitá, Kryblická a U Pramene, vícepráce firmě BAK u akce „Dům 
s pečovatelskou službou Humlův dvůr,“ firmu Štěpánský-elektromontáže na akci 
„Zabezpečení provozu a správy veř. osvětlení,“ souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou 
Strabag (křižovatka u Autostylu), se záměrem pronajmout nebytové prostory – tělocvičny  
ZŠ v období od 16.9. do 31.8.2006, schvaluje firmu Stavebně dopravní Trutnov na akci  
„MŠ Náchodská – úpravy pro stacionář.“ 
 
16.RM 
 
 Na 16. schůzi se RM 12. září usnesla mj.:  Doporučuje ZM souhlasit s prodejem 
hrobových zařízení (L a P Trutnov), úpravy rozpočtu města pro rok 2005, schvaluje příspěvek 
2 700 pro KŽM na dopravu kolejiště na výstavu do Sebnitz, doporučuje ZM schválit půjčky 
ze SFRB, schvaluje firmu Unitip z Hradce Králové na opravu střechy ZŠ Mládežnická, 
Stavební společnost Hostinné u akce „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Kpt. Jaroše“ (vícepráce), 
Změny č. 3 územního plánu města, doporučuje ZM schválit „Statut sociálního fondu města 
Trutnova,“ vydání vyhlášky „Pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství,“ RM doporučuje 
ZM schválit změny zřizovacích listin Stacionáře, Pečovatelské služby, Domova důchodců a 
Městských jeslí. 
 
4.ZM 
 
 Usnesení ze 4. zasedání ZM 19. září: Schvaluje navržený způsob prodeje hrobových 
zařízení, záměr směny lesních pozemků (Hajnice, Brusnice), úpravy rozpočtu města, 
příspěvek na akci „Poslední cesta 1905-2005 120 000 Kč a 8 000 Kč KŽM, 200 000 Kč  
na opravu fary ČCE, dále smlouvu o spolupráci na projektu „Podkrkonošské cyklotrasy,“ 
„Statut sociálního fondu města Trutnova,“ vydává vyhlášku o pohybu psů na veř. prostranství, 
změnu zřizovacích listin Stacionáře, PS, DD a jeslí. 
 
17.RM 
 
 Ze 17. schůze RM 26. září: RM schvaluje 5 000 Kč Gymnáziu Trutnov na výměnný 
pobyt studentů Litherand High Schoul Liverpool v Trutnově, souhlasí s přijetím daru  
200 euro od města Lohfelden, bere na vědomí účast Ing. Havla jako reprezentanta Trutnova 
na Salonu Královských věnných měst, schvaluje Program obnovy venkova – smlouva s KH 
krajem, vícepráce na sanaci podloubí u ZUŠ a u akce „Křižovatka u Autostylu.“ 
 
 



18.RM 
 
 Z usnesení 18. RM 10. října: RM schvaluje dohodu o honebních pozemcích v honitbě 
„Království,“ doporučuje ZM schválit úpravy rozpočtu města 2005, schvaluje text výzvy  
na provedení sanace opěrné zdi v ul. Za Komínem, dodatek č. 5 u akce „Rekonstrukce a 
přestavba městského stadionu (BAK, a.s.), záměr požádat Nadaci Duhová energie o příspěvek 
na projekt „Rozšíření útulku pro zatoulané psy Trutnov – Poříčí,“ doporučuje ZM schválit 
půjčky ze SFRB, odvolává pí Janu Chlápkovou z místa ředitele PS na základě její žádosti. 
 
5.ZM 
 
 Usnesení z 5. zasedání ZM 17. října: Schvaluje nákup lesních pozemků obce Mladé 
Buky na katastru Svobody, Mladé Buky, Hertvíkovice a Kalná Voda, úpravy rozpočtu města, 
Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města, půjčky  
ze SFRB, aktualizaci Strategického plánu města. 
 
19.RM 
 
 Z 19. schůze RM 24. října: Souhlasí se zařazením kaple P. Marie Pomocné  
a městského informačního centra do pultu centralizované ochrany, schvaluje vícepráce u akce 
„Křižovatka u Autostylu,“ firmu A+K Trutnov na stavbu sanace opěrné zdi  
v ul. Za Komínem, zabezpečení provozu veř. osvětlení, uzavření smlouvy s firmou Linhart, 
Brandýs nad Labem „Rekonstrukce sport. hřiště v Trutnově p.č. 1588, s uzavřením dodatku 
ke smlouvě s TIC, souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce cisternové automobilové 
stříkačky Škoda 706 s HZS KH kraje, Hradec Králové, s vypůjčením šesti fotografií  
Ing. Havla od GMT pro výstavu s Novém Bydžově 15.1.2006, s uzavřením smlouvy mezi KH 
krajem a městem Trutnovem o poskytnutí příspěvku na provoz DD, smlouvy mezi 
Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, Kryblická a firmou Kompakt, 
Poděbrady na nájem vozidla Ford Transit v délce trvání 6 let za 1 Kč ročně. 
 
20.RM 
 
 Z 20. schůze RM 7. listopadu: RM schvaluje příspěvek 4 500 Kč na činnost Klubu 
seniorů (změna účelu), bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací  
za 3. čtvrtletí, nový název ulice „K pěti bukům,“ plán zimní údržby komunikací na období 
2005/06, jmenuje Ing. Petra Forejtka ředitelem PS Trutnov. 
 
21.RM 
 
 Z 21. schůze RM 21. listopadu: RM schvaluje příspěvek 5 000 Kč skupině Benjaming 
Band na novou CD, doporučuje ZM schválit novelu vyhlášky o místním poplatku  
za odstraňování komunálního odpadu, úhradu ztráty za provozování MHD, bere na vědomí 
zprávu škodní komise, doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu MP s okolními 
obcemi, souhlasí s vydáním příslibu odměny 50 000 Kč za informace k dopadení pachatelů 
poškození Památníku gen. Gablenze. 
 
 
 
 



22.RM 
 
 Z usnesení 22. RM 5. prosince: RM schvaluje firmu Lesoprojekt HK na zpracování 
lesního hospod. plánu v letech 2007/16 pro lesní majetek města ve správě LaP, doporučuje 
ZM schválit úpravy rozpočtu Trutnova, rozpočtové provizorium pro rok 2006, rozpočtový 
výhled na roky 2007-10, bere na vědomí Stanovy a.s. Krematorium, Jaroměř, schvaluje 
příspěvek 15 000 Kč Centru pro zdravotně postižené KH kraje (ozdravný pobyt studentů OA 
v Janských Lázních v Řecku, 5 000 Kč SK Olfin Car Vella Trutnov (na sport. činnost), 
schvaluje smlouvu o měření rychlosti vozidel firmou VP Incest, Pardubice, změnu 
organizačního opatření o zadávání zakázek, přijetí dotace 7 000 Kč na projekt „Vojenské 
dějiny Trutnovska – brána voj. turistiky vých. Čech,“ doporučuje ZM schválit pravidelné 
informování o Strategickém plánu města, RM schvaluje dohodu o předčasném užívání stavby 
ul. Svažitá a Kryblická s firmou Geosan DS, Zásmuky, smlouvu o nákladech s připojením 
odběrného zařízení ve věci ČS kanalizace Bojiště, Dolníky a Dolce, doporučuje ZM schválit 
půjčky ze SFRB, projekt realizace projektu „Via Belli 1866 – 2006“ (naučná stezka). 
 
6.ZM 
 
 Usnesení z 6. zasedání ZM z 12. prosince:ZM schvaluje novelu vyhášky o místním 
poplatku ve věci komunálního odpadu, Stanovy Krematoria Jaroměř, rozšíření Programu 
regenerace MPZ, pravidelné informování o plnění aktualizovaného strategického plánu, 
veřejnoprávní smlouvu MP, půjčky ze SFRB, změnu zřizovací listiny DK Trutnov, bere  
na vědomí smlouvu o měření rychlosti silničních motorových vozidel, schvaluje realizaci 
projektu „Via Belli 1866 – 2006“ (naučná stezka), bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 
ZM, přehled plnění investičních akcí roku 2005, úpravy rozpočtu města na 2005, rozpočtové 
provizorium na 2006, rozpočtový výhled na 2007 – 2010, souhlasí s předložením pořadníku 
na sociální byty radě města do 30.6.2006, vydává novelu vyhlášky ve věci komunálního 
odpadu, bere na vědomí stanovy a.s. Krematorium, veřejnoprávní smlouvy MP Trutnov 
s městem Pec pod Sněžkou a obcí Horní Maršov. 
 
RM 
 
 Přehled docházky RM v roce 2005: Mgr. Adamec 96 %, MUDr. Blecha 80 %, 
Fiebinger 96 %, Mgr. Hendrych 100 %, Ing. Horynová 100 %, MUDr. Kochan 92 %,  
Ing. Labík 96 %, Mgr. Paták 76 %, Ing. Přívratský 72 %, Šubrt 92 %, Ing. Vokatý 84 %. 
 
ZM 
 
 Přehled docházky ZM v roce 2005: Mgr. Ivan Adamec 100 %, MUDr. Jiří Blecha  
83 %, Blanka Bubnová 100 %, Jiří Cita 1x – vystřídán, v posledních třech ZM 100 %,  
MUDr. Karel Červíček 67 %, MUDr. Jiří David 83 %, Radek Fiebinger 83 %, Jindřiška 
Greňová 83 %, Mgr. Roman Hásek 100 %, Mgr. Tomáš Hendrych 100 %, Ing. Zdeněk 
Horský 100 %, Ing. Hana Horynová 100 %, PhDr. Josef Hűbl 83 %, MUDr. Jozef Kochan  
83 %, Ing. Miroslav Kolman 100 %, Ing. Jaroslav Kužel 83 %, Ing. Lumír Labík 100 %, 
Milan Lhoták 83 %, MUDr. Eduard Lukáš 50 %, Mgr. Jaroslava Maršíková 100 %, Mgr. Jiří 
Paták 100 %, Ing. Vlastimil Prouza 100 %, Ing. Petr Přívratský 83 %, Ing. Karel Rada 67 %, 
Mgr. Petr Skokan 100 %, Věra Šiková 100 %, Michal Šubrt 100 %, Ivan Tancibudek 83 %, 
Zuzana Trösterová 100 %, MUDr. Jiří Vambera 83 %, Martin Veselý 100 %,  
Ing. arch. Martin Vokatý 67 %, Ing. arch. Roman Žatecký 100 %, Ing. Miloslava Rada 100 %. 



 
23.RM 
 
 Poslední rada města se konala 19. prosince. Z jejího usnesení: Schválila uzavření 
smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod a o dodávce elektřiny pro DPS Humlův 
Dvůr, dodatky ke smlouvám o dílo na rekonstrukci ulic Svažitá, Kryblická, U Pramene a 
Gorkého, půjčky ze SFRB, firmu Stavebně dopravní Trutnov na stavbu „MŠ Náchodská – 
stavební úpravy pro stacionář – 2. etapa,“ vítěze VŘ na rekonstrukci kina Vesmír  
Ing. arch. Michala Rosu, prodloužení zápůjčky vojenských exponátů od VHÚ v Praze o jeden 
rok, ceník poplatků pro vydávání psů z útulku, souhlasí s přijetím daru 15 000 Kč z rozpočtu 
KH kraje pro ZŠ R. Frimla k podpoře výuky etické výchovy, s uzavřením dodatku ke smlouvě 
o svozu komunálního odpadu, s podáním správní žaloby. 
 
Majetkový odbor (prodej domů, bytů) 
 
 V roce 2005 prodalo město Trutnov 59 domů se 177 bytovými jednotkami v celkové 
hodnotě 44 423 084 Kč. Z nebytových prostorů garáže v hodnotě 233 877 Kč. 
 Od roku 1996 město Trutnov prodávalo a nadále i v roce 2005 nemovitosti dle Zásad 
pro prodej domů, bytů a nebytových prostor ze svého majetku, schválených ZM. Při prodeji 
domů se vždy snažilo prodat tyto domy jejich stávajícím nájemníkům. Prodejní cena 
vycházela z odhadu znalce, která se snižovala podle počtu byt. jednotek. 
 Tento způsob prodeje byl i nadále upřednostňován. Teprve v případě, že se nepodařilo 
dům prodat jeho nájemníkům, přistoupilo město k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. 
Některé domy se však nepodařilo prodat ani tímto způsobem, proto město rozhodlo o jejich 
prodeji veřejnou dražbou. Tímto způsobem město prodalo např. v roce 2004 tři domy. Cena 
vycházela z odhadu znalce a nebyla nikdy nasazena hluboko pod odhadní cenou. 
 Při prodeji domů (při jejich privatizaci) vycházelo z přesvědčení, že uživatelé domů  
se o ně dokáží lépe postarat než město, jehož zdroje na tyto účely jsou omezeny regulací 
nájemného. 
 Proto domy nebyly a nejsou prodávány za maximální (tržní) cenu, aby novým 
vlastníkům zůstaly k dispozici prostředky na rekonstrukci těchto domů. Tento postup  
se osvědčuje a je občany kladně hodnocena. 
 
Státní fond rozvoje bydlení 
 
 Zastupitelé města odsouhlasili v červnu přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2005 ve výši 25 milionů korun, který má sloužit na opravu a modernizaci 
bytového fondu. Tříprocentní úroková sazba po celou dobu trvání půjčky města od státu je 
výhodná. Převážná část úvěru je použita na opravy bytů ve vlastnictví města, asi čtvrtina  
pro soukromníky, bytová družstva a panelové domy. V roce 2005 bylo čerpáno z tohoto úvěru 
celkem 8 806 384 Kč pro 21 žadatelů. 
 Město musí celý úvěr splatit do konce června 2015 v pravidelných čtvrtletních 
splátkách. Trutnov je podle vyjádření starosty Adamce jediné město v ČR, kterému se 
podařilo získat třikrát za sebou tento druh finanční podpory na bydlení. Jednou z podmínek 
poskytnutí úvěru od SFRB je podíl vlastních finančních prostředků na nákladech oprav  
ve výši 50 % z jiných zdrojů. 
 Přehled čerpání půjček ze SFRB v roce 2005 schválilo ZM po doporučení RM  
20. února 2006. 
 
 



Odbor rozvoje města (ing. Franc) 
 
 Podle výkazu odboru rozvoje města byl v roce 2005 zaměřen jeho rozpočet zejména 
na oblast dopravy a bydlení pro seniory. Poprvé město obdrželo příslib dotace  
ze strukturálních fondů Evropské unie, a to na křižovatku u Autostylu. 
 
Investice v oblasti dopravy 
 
 V oblasti dopravy byly vynaloženy prostředky v celkové výši 28 mil. Kč. Největší 
akcí v tomto období bylo zahájení rekonstrukce komunikace Svažité, Kryblické a U Pramene, 
která bude dokončena v roce 2006. Dále byl zrekonstruován úsek komunikace Lomní  
od železničního přejezdu po ulici kpt. Jaroše. Vznikl nový kruhový objezd u Autostylu, byla 
opravena místní komunikace v ulici Za Komínem v HSM a vybudováno propojení 
komunikací mezi ulicemi Příkrou a Pod Svahem. Samozřejmě byly prováděny další drobnější 
akce, a to opravy komunikací, chodníků, budování nových autobusových zastávek. 
 
Oblast vodního hospodářství 
 
 V oblasti vodního hospodářství byl vypracován projekt na odkanalizování lokalit 
Bojiště, Dolníky a Dolce. 
 
Oblast školství 
 
 V oblasti školství bylo největší akcí zahájení generální opravy topného systému v ZŠ 
V Domcích za 7 mil. korun. Byla provedena rekonstrukce na MŠ a ZŠ v Trutnově za dva 
miliony korun. 
 
Oblast kultury 
 
 V oblasti kultury s celkovými náklady 6,6 mil. Kč byl dokončen projekt pro územní 
řízení na výstavbu Městského kulturního a kongresového centra. (V oblasti památek 
v kapitole 8). 
 
Oblast tělovýchovy 
 
 V oblasti tělovýchovy bylo nejvíce prostředků určeno na dokončení výstavby garáže 
v areálu fotbalového a atletického stadionu za 0,9 mil. Kč. Dále bylo s přispěním Nadace 
Duhová energie otevřeno nové sport. hřiště pro veřejnost ve Voletinách. Byla zahájena 
výstavba přístavby šaten FK v HSM s nákladem 2,3 mil. Kč. 
 
Oblast sociální péče a bydlení 
 
 V oblasti sociální péče a bydlení byly dokončeny dva domy s pečovatelskou službou 
na Humlově kopci, kde vzniklo 46 nových bytů pro seniory. Celková částka na jejich 
vybudování je asi 80 mil. Kč, z toho státní dotace 27 mil. Kč. 
 
Veřejné osvětlení 
 
 Na veřejné osvětlení (na jeho provoz, údržbu a rekonstrukco) bylo vynaloženo  



6,6 mil. Kč. 
 
Územní plán 
 
 Pokračovala digitalizace územního plánu a jeho zpřístupnění na internetových  
stránkách města. 

Před schválením jsou změny č. 3 územního plánu města. 
 
Průmyslová zóna Krkonošská 
 
 Významným krokem pro možný příliv investic je zahájení prací na projektové 
dokumentaci na vybudování průmyslové zóny Krkonošská, která bude první akreditovanou 
průmyslovou zónou v Trutnově. 
 
Trutnov členem Svazku obcí Východní Krkonoše 
 
 Poskytnutí bezúročné půjčky 1 200 000 Kč Svazku obcí Východní Krkonoše se sídlem 
Horní Maršov odsouhlasilo ZM Trutnova 9.5. na předfinancování projektu „Putování 
Krkonošským královstvím.“ Ukončení projektu je stanoveno na 31.12.06. Jde o vydání 
nového propagačního materiálu. Na realizaci projektu byla získána dotace z EU a KH kraje. 
(jedná se o turistickou hru na podporu využití kapacit pro cestovní ruch především v letní 
sezóně). Členský příspěvek by činil asi 300 tisíc. 
 ZM schválilo zároveň na návrh RM vystoupení Trutnova ze sdružení Svazu měst  
a obcí. Za období 1996 – 2005 mu zaplatil na členských příspěvcích asi půl milionu korun – 
městu to nic nepřineslo. 
 
Kontrolní výbor 
 
 Zprávu o činnosti kontrolního výboru města Trutnova za rok 2005 vzalo ZM  
na vědomí 2.2.2006: 
 V tomto roce se uskutečnilo 11 zasedání KV – jednou se jeho členové nesešli 
v usnášeníschopném počtu. KV tvořili Ivan Bartuněk, JUDr. Petr Jiránek, Ing. Miroslav 
Kolman (od 14.2.2005), Anna Kořínková, Ing. Josef Moravec, Ing. Vlastimil Prouza,  
Ing. Silvie Plšková, Ing. Vlastimil Šubrt, Jitka Vostrovská.  
 Kontrolní akce: Prověření navýšení nákladů spojených s vícepracemi při rekonstrukci 
městského stadionu v Trutnově. Zhotovitelem je společnost BAK, a.s. 
 Projednávaná problematika:  

1.Vydání vzoru čestného prohlášení zastupitele města Trutnova – Oznámení  
o činnostech – v souladu s novelou zákona č. 238/19921 Sb., o střetu zájmů.  Vzor byl 

zaslán  všem zastupitelům, v zákonném termínu doručili všichni zastupitelé vyplněné 
oznámení o činnostech kontrolnímu výboru. Po zrušení novely výše uvedeného zákona byl 
všem zastupitelům originál oznámení o činnostech vrácen. 
 2.Kontrolnímu výboru byla na vědomí předána stížnost občanů na netečnost MBP 
včetně výsledku šetření správního odboru MěÚ (oddělení přestupků a stížností). 
 3.Separace odpadu v Trutnově. Informace ředitele Transport, s.r.o., Mgr. Ticháčka  
o nakládání s tříděným odpadem za rok 2004. 
 4.Nakládání MBP s bytovým fondem. Zatím podána průběžná zpráva s probíhající 
kontroly – dokončení plánováno na únor 2006. 
 5.Prověření využití monitorovacího zařízení MP na měření rychlosti vozidel – 
dokončení plánováno na únor 2006. 



 6.Hospodaření s FRB – prověřeno útvarem interního auditu. 
 7.Výběr poplatků za zábor veřejného prostranství. Přehled FO o plnění rozpočtu 
v oblasti poplatku za užívání veř. prostranství za období let 2000 – 2005 (do 26.10.2005). 
 8.Náměty na kontrolní činnost KV na rok 2006. 
 
Integrované obce 
 
 I v roce 2005 se starala o dovybavení integrovaných obcí komise pro rozvoj těchto 
obcí. Jsou v ní zástupci: paní Bednářová (Babí), paní Nývltová za Adamov a Bohuslavice, 
paní Slezáková za Nový a Starý Rokytník, paní Raabová za Studenec, pan Bartůněk za Lhotu 
a Bezděkov, pan Odl za Libeč, pan Kadlec za Voletiny. Volanov a Oblanov pomáhá 
zajišťovat předseda komise MUDr. Kochan. Tajemníkem komise, jejímiž členy je  
i místostarostka Ing. Horynová a Ing. Rada, je pracovník odboru rozvoje města Marek Hlíza. 
 Za rok 2005 byly v jednotlivých obcích z rozpočtu města provedeny tyto práce: 
Komunikace k bytovému domu ve Studenci (220 tis. Kč). Prvky pro dětská hřiště v Libči  
a ve Stříteži (267 tis. Kč). Nová srubová autobusová zastávka odbočka Peklo (96 tis. Kč), 
srubová autobusová zastávka Babí (96 tis. Kč). Antukový povrch na hřiště v Bohuslavicích 
(50 tis. Kč). 
 
Území plán – změny č. 3 
 
Územní plánovací dokumentace:  
1.Změna č. 3 územního plánu města Trutnova. Dokončeno veřejné projednávání změn č. 3 ÚP 
– definitivně ho schválí ZM v únoru 2006.  
2.Regulační plán Červený kopec. Byl dokončen koncept regulačního plánu města Trutnova 
řešící druh a umístění výstavby v lokalitě Červený kopec.  
 
Digitální mapa 
 
 Digitální mapa: V roce 2005 byla dokončena přímo měřená polohopisná mapa města 
Trutnova a integrovaných obcí, kterou společně se správci inženýrských sítí tvořilo město 
Trutnov od roku 2003. 
 
Regenerace městské památkové zóny 
 
 Komise pro regeneraci MPZ Trutnov zařadila v roce 2005 do Programu regenerace  
1.Obytný dům Jihoslovanská 35 (pí Vágnerová). 2.Obytný dům Palackého 84 (pí Hošková). 
3.Obytný dům Havlíčkova 117 (p. Prášek). Ve všech případech jde o opravy. Do Programu 
regenerace jsou zařazeny i dva městské objekty: 1.Radnice na Krakonošově náměstí 72 – 
kompletní obnova fasády. 2.Městské hradby – lokální sanace a opravy poškozených míst. 
 
Strategický plán rozvoje TR (aktualizace) 
 
 Aktualizaci dokumentu Strategický plán rozvoje města Trutnova schválilo ZM 
12.12.2005 a uložilo Mgr. Hendrychovi pravidelně informovat ZM o plnění a realizaci 
aktualizovaného strategického plánu. 
 Strategický plán má řadou aktivit nadregionální či přeshraniční dopad. Většina cílů je 
zaměřena dovnitř do města a věnuje se péči o lidské zdroje a kvalitu života, posílení 



konkurenceschopnosti podnikatelského a investičního klimatu a k zlepšování dopravní 
obslužnosti města. Realizace plánu byla zahájena v roce 2001. 
 V roce 2005 byl Strategický plán znovu posouzen a je předložen návrh stále aktuálních 
projektů s několika náměty na projekty, které odpovídají záměrům Trutnova. Aktualizovaný 
dokument je k nahlédnutí. Strategický plán zahrnuje oblast podnikání, dopravy, kvality života 
a cestovního ruchu. 
 
Zásady o tvorbě názvosloví 
 
 Zásady o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostranství 
a číslování budov ve městě schválilo po doporučení RM zastupitelstvo 9.5.2005. V pracovní 
skupině jsou zástupci odboru výstavby, rozvoje města a územního plánování a oddělení 
evidence obyvatel správního odboru. 
 
Hospodaření příspěvkových organizací 
 
 V roce 2005 skončilo hospodaření 10 příspěvkových organizací zlepšeným výsledkem 
hospodaření, 6 s nulovým výsledkem a 2 se ztrátou. Velmi výrazného zisku dosáhla ZŠ 
Komenského ve výši 630 369,60 Kč (zisk bude použit k úplné úhradě neuhrazené ztráty 
minulých let) a Dům kultury ve výši 299 074 Kč (dosažením zlepšeného výsledku 
hospodaření bude snížena neuhrazená ztráta minulých let o 52 %). 
 Ztrátu vykazuje ZŠ kpt. Jaroše (4 435 Kč) a ZUŠ (10 782 Kč). Uhrazena bude 
z rezervních fondů. 
 Příspěvkové organizace jsou: Dům kultury. Městská knihovna. Galerie města. 
Stacionář. Městské jesle. Pečovatelská služba. Domov důchodců. Městský bytový podnik. 
Mateřská škola. ZUŠ. ZŠ Komenského. ZŠ R. Frimla. ZŠ Mládežnická. Dům dětí a mládeže. 
ZŠ V Domcích. ZŠ Náchodská. ZŠ kpt. Jaroše. ZŠ Voletiny. 
 Schválení výsledků hospodaření PO za rok 2005 a rozdělení zlepšených výsledků 
hospodaření schválila RM 27.2.2006. 
 Plnění finančních plánů příspěvkových organizací – rok 2005. 
 
 Plán Kč Skutečnost Kč Plnění v % 
Městská knihovna - náklady 6 696 000 6 822 000 101,88 
                                 výnosy 6 696 000 6 822 000 101,88 
Dům kultury 14 485 000 12 979 000 89,60 
 14 485 000 13 278 000 91,67 
Galerie města Trutnova 2 090 000 2 212 000 105,84 
 2 090 000 2 227 000 106,56 
Městský bytový podnik 7 488 000 7 908 000 105,61 
 7 488 000 7 909 000 105,62 
Domov důchodců 8 712 000 8 730 000 100,21 
 8 712 000 8 730 000 100,21 
Pečovatelská služba 9 680 000 9 818 000 101,93 
 9 680 000 9 938 000 102,67 
Stacionář 6 354 000 6 338 000 99,75 
 6 354 000 6 338 000 99,75 
Městské jesle 4 270 000 4 240 000 99,30 
 4 270 000 4 240 000 99,30 
ZŠ Komenského 31 510 000 33 288 000 105,64 



 33 288 000 33 918 00 107,64 
ZŠ kpt. Jaroše 19 867 000 19 095 000 96,11 
 19 867 000 19 091 000 96,09 
ZŠ Náchodská 10 784 000 11 269 000 104,50 
 10 784 000 11 269 000 104,50 
ZŠ R. Frimla 14 705 000 14 976 000 101,84 
 14 976 000 14 991 000 101,94 
ZŠ Mládežnická 35 110 000 35 193 000 100,24 
 35 110 000 35 263 000 100,44 
ZŠ V Domcích 24 740 000 24 366 000 98,49 
 24 720 000 24 462 000 98,96 
ZŠ Voletiny 7 030 000 6 987 000 99,39 
 7 030 000 7 005 000 99,64 
ZUŠ Trutnov 9 990 000 10 088 000 100,98 
 9 990 000 10 078 000 100,88 
Mateřská škola 40 080 000 39 452 000 98,43 
 40 080 000 39 453 000 98,44 
Dům dětí a mládeže 3 337 000 3 489 000 104,55 
 3 337 000 3 489 000 104,55 
 
  
Grantový výbor 
 
 Z činnosti Grantového výboru ZM Trutnova v roce 2005: Schváleno, vzato na vědomí 
RM a ZM 27.3. a 3.4. 
 V průběhu roku se sešel 5x a zabýval se nově vyhlášenými granty, prezentací GV  
na internetových stránkách města – bylo zpracováno 28 příspěvků upozorňujících  
na vyhlášené granty KH kraje, nadačních fondů, fondů EU a Norských fondů, zprávami  
o realizaci stavby „Kruhová křižovatka u Autostylu,“ odstranění skládky na Babí 
(pneumatiky), cyklotrasách Trutnova, o dokončení atletické dráhy ve sportovním areálu. 
 Mezi hosty jednání GV byl např. RNDr. Kejzlar, který představil projektový záměr 
efektivního využití vojensko – historického potenciálu Trutnovska, projekt „Vojenské dějiny 
Trutnovska – brána vojenské turistiky východních Čech,“ Dále Ing. Labík, který poukázal  
na nutnost rekonstrukce Jiráskova náměstí. (Grantový výbor vede MUDr. Jiří Vambera.) 
 Seminář zaměřený na granty KH kraje a grantová schemata a individuální projekty 
SROP a program Interregn IIIA se konal počátkem roku 2005 za účasti 70 zástupců 
neziskových organizací, spolků, klubů, sdružení, škol, kulturních zařízení, městských a 
obecních úřadů. (Další seminář se plánuje na podzim 2006.) 
 
Hospodaření města za rok 2005 
 
 Na doporučení RM z 22.5.2006 schválilo ZM 5.6.2006 1.Výsledek hospodaření města 
Trutnova za rok 2005 bez výhrad, 2.Rozdělení hospod. výsledku města za rok 2005. RM i ZM 
vzaly na vědomí výrok auditora za rok 2005. 
 K některým dílčím položkám jednotlivých organizačních jednotek: 
 
Odbor rozvoje a ÚP 
Výdaje: Splácení parkovacích automatů (většinou splaceny). Křižovatka u Autostylu 
(4,415.19 t Kč). Chodník Volanov (akce převedena d rozpočtu 2006). ZŠ V Domcích – topení 



I. etapa (6,997.92 t Kč). MŠ Horská – výměna oken, fasáda (1,081.55 t Kč). ZŠ Mládežnická 
– oprava střechy (1,146.93 t Kč). Výměníkové stanice (2,721.89 t Kč). Digitální mapa 
(390.07 t Kč). Průmyslová zóna Krkonošská (519.41 t Kč). DPS Humlův Dvůr  
(45,751.85 t Kč). 
 
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství 
Příjmy: Splněny na 102,29 %. Výdaje čerpány na 92,25 %. Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení čerpány na 87,76 %. Příspěvek na ošetřovatelskou službu čerpán 100 %. Sociální 
péče a pomoc ZP – 100 %. 
 
Kultura 
Výdaje: Částka rozpočtovaná na Radniční listy přečerpána (o náklady na prosincové číslo 
ještě do roku 2005). 
 
Městská policie 
Čerpání rozpočtu skončilo mírnou úsporou (98,39 %). 
 
Místní správa 
Příjmy: Položka nájmy MěÚ, Radnice nenaplněna pro malý zájem o placené pronájmy prostor 
v budově MěÚ, Staré radnice a Obřadní síni B. Martinů. Výdaje: Hospodaření kanceláře MěÚ 
skončilo celkovou úsporou přes 4,095 tis. Kč. 
 
Odbor správní 
Přeplnění příjmů 40,74 % původního rozpočtu důsledkem výrazného zvýšení objemu 
vybraných správních poplatků na úseku evidence motorových vozidel. 
 
Odbor životního prostředí 
Příjmy: Poplatky za ukládání odpadů (5,529 t Kč). EKO-KOM a.s. – příjem za separaci 
odpadu ve městě (544.53 t Kč). Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší + pokuty 
(112.50 t Kč). 
 
Majetkový odbor 
Příjmy: Zemědělství (nájmy z pozemků) – plnění na 124,41 %. Prodeje pozemků – plnění  
na 110,75 %. MH – nájemné, plnění na 110,10 %. Výdaje: Náklady na prodej majetku – nové 
prodeje- čerpání na 126,56 %. Nájemné za městské objekty – čerpání na 116,33 %. Ostatní 
provoz majetku – areál PKS Bojiště – čerpání na 133,33 %. Ostatní provoz majetku – 
energetický audit – čerpání na 117,34 %. 
 
Finanční odbor 
Daňové příjmy: Rozpočet roku 2005 241 000 tis. Kč, skutečnost 255 453 tis. Kč. Příjmy 
uvedeny bez „daňové povinnosti města“ (daň z příjmů právnických osob za obec) ve výši 
15,217.22 tis. Kč. Výdaje: Daňová povinnost města (příjmy 15,217.22 tis. Kč, výdaje 
13,580.17 tis. Kč). Rozdílem je daňová povinnost města z účtu hospod. činnosti města. Tato 
položka se do rozpočtových výdajů nepromítá. Dluhová služba – zahrnovala příslušenství 
(placené úroky) z úvěru na komunikace Volksbank dle orientačního splátkového kalendáře  
při skutečné úrokové sazbě 4,5 % p.a. 
 
Živnostenský odbor 
Nenaplnění rozpočtových příjmů ŽO bylo v důsledku změny zákona o správních poplatcích. 
 



Zpráva auditora o výsledku 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 uzávěrku města Trutnov za období od 1.1.05 do 31.12.05. 
 „Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů 
rozpočtu, o ostatních peněžních operacích včetně údajů, o tvorbě a použití peněžních fondů,  
o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti a o peněžních operacích týkajících se cizích  
a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo nakládání s majetkem ve vlastnictví 
města, zadávání a realizace veřejných zakázek, zastavování movitých i nemovitých věcí  
ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, stav 
pohledávek a zacházení s nimi a ručení za závazky fyzických a právnických osob. 
 Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími 
finanční hospodaření města. Ověřeno bylo účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  
a s navazujícími právními předpisy a soulad hospodaření s finančními prostředky podle 
rozpočtu. 
 Při přezkoumání hospodaření města Trutnov nebyly zjištěny nedostatky. 
V Jablonci nad Nisou, dne 6. dubna 2006.  Ing. Renata Janečková, auditor č. 1641. 
 
 Podrobná zpráva auditora zahrnovala mimo jiné: 
1.Obsah provedených prací. 
2.Předmět přezkoumání. Šetření byla prováděna výběrovým způsobem na základě 
významnosti položek a stanovených hladin pravděpodobnosti. 
3.Rozpočtové hospodářství (sestavení,. Projednání a schválení rozpočtu a rozpočtových změn 
proběhlo v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů). 
4.Plnění příjmů a výdajů rozpočtu (rozpočet města je schvalován v odvětvovém členění). 
5.Použití peněžních fondů (nebylo zjištěno porušení stanovených pravidel použití prostředků 
z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Trutnovu Státním fondem rozvoje 
bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.). 
6.Dotace (poskytnuté provozní a investiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2005 byly 
řádně vyúčtovány a nedočerpané prostředky vráceny). 
7.Dluhová služba (město Trutnov řádné splácí splátky poskytnutých úvěrů jak ze státního 
rozpočtu, tak z úvěrů poskytnutých bankami). 
8.Ostatní peněžní operace (evidence schválených příspěvků a darů je řádně vedena a 
zdokumentována). 
9.Hospodaření s majetkem (poskytnuté provozní a investiční dotace ze státního rozpočtu  
pro rok 2005 byly řádně vyúčtovány a nedočerpané prostředky vráceny). Evidence majetku je 
řádně vedena. 
10.Majetek a zástavy ve prospěch 3. osob (město Trutnov za své závazky ručí různým 
způsobem. Vždy je to schváleno zastupitelstvem města). 
11.Veřejné zakázky (nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách). 
12.Pohledávky )jsou řádně evidovány, je sledována jejich splatnost). 
13.Účetnictví a hospodaření s finančními prostředky (je úplné a průkazné). 
  
 
  
 
 



 
  



Ovzduší 
 
 A úseku ochrany ovzduší nedošlo v Trutnově v roce 2005 k žádným změnám. Zdroje 
znečišťování ovzduší se nemění – narůstá pouze automobilová doprava, což se projevuje 
mírným nárůstem oxidů dusíku (NOx) a polétavého prachu. Stále je v činnosti stanice měření 
ovzduší, kterou provozuje ČHMÚ – stojí na sídlišti Zelená louka u ZŠ 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. Lze říci, že kvalita ovzduší (obyvatelé města mohou jednotlivé ukazatele sledovat  
na světelném záznamu v přízemí radnice) je na území města dobrá. 
  
Odpady 
 

V roce 2005 bylo vyčleněno z rozpočtu města 350 tis, Kč na odstranění černých 
skládek na území Trutnova. Odstraněno bylo na patnáct takových. Většina těchto skládek  
se nacházela na pozemcích města. Soukromým vlastníkem takto zamořeného pozemku byla 
odklizena rozsáhlá skládka různorodého odpadu u odkaliště. 
 Vzhledem ke stále narůstajícímu množství tříděného odpadu byly v průběhu roku 
2005 rozmístěny na území města Trutnova další kontejnery na tříděný odpad. Město se takto 
snaží usnadnit občanům možnost třídění odpadů a co možná nejvíce zkrátit vzdálenost, kterou 
by musel občan urazit, aby mohl odpad třídit. V roce 2005 bylo rozmístěno na městském 
území již přes 220 kusů těchto specializovaných nádob. Se zvýšením počtu kontejnerů se 
počítá i v dalších letech. Dále byla upravena i některá stání pod kontejnery na separovaný 
odpad pro jejich lepší obslužnost. 
 V rámci intenzifikace sběru tříděného odpadu pod patronací Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou dostalo město 
Trutnov dalších 15 kontejnerů na separovaný odpad. 
 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 se odvíjí od množství vyseparovaného 
odpadu. V roce 2005 to bylo přes 750 tis. Kč. 
 Objem separovaného odpadu stále narůstá a v roce 2005 to bylo již 487 t vytříděného 
odpadu – z toho 229 t papír, 106 t plast a 152 t sklo. 
 Sběrný dvůr: Množství odpadu uloženého na sběrný dvůr v roce 2005 činilo 49 t 
nebezpečného odpadu (chladničky, mrazničky, vyřazená elektrozařízení, chemikálie, barvy, 
baterie a akumulátory, 711 t objemný odpad, 8 t stavební odpad, 6,3 t pneumatiky. 
 
Zemědělský půdní fond 
 
 Zemědělský půdní fond: K zásahům do zemědělského půdního fondu docházelo  
při výstavbě domů 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 zemědělské půdy z důvodů výstavby rodinných, případně rekreačních objektů. 
Došlo však k významnému zásahu z důvodu přípravy průmyslové zóny „Krkonošská,“ kde 
bylo odňato v katastrálním území Trutnov a Dolní Staré Město celkem 4,8 ha zemědělské 
půdy. Celkově tak bylo v roce 2005 vydáno cca 5,5 ha zemědělské půdy. 
 
 
 



Ochrana přírody 
 
 Ochrana přírody: Mezi hlavní činnosti orgánu ochrany přírody a krajiny na území 
města je povolováno kácení dřevin rostoucích mimo les. V roce 2005 bylo povoleno pokácet 
298 kusů vzrostlých stromů. Jednalo se převážně o stromy ve špatném zdravotním stavu – 
nemocné, poškozené, nevhodně vysazené nebo vyrostlé z náletů. V rámci náhradní výsadby 
bylo uloženo vysázení 172 kusů stromů a 70 keřů. Kromě toho Technické služby vysázely 
v roce 2005 153 stromů a 315 keřů na doplnění zeleně ve městě a pro zlepšení životního 
prostředí a klima ve městě. K největšímu zásahu do zeleně v roce 2005 patřila rekonstrukce 
stromové aleje v ulici Volanovská, kde se nacházely stromy ve špatném zdravotním stavu.  
Za pokácených 63 kusů javorů zde bylo vysázeno 96 kusů javorů. 
 K rozsáhlejšímu kácení také došlo při výstavbě domů s pečovatelskou službou, kde  
se upravoval terén pro tyto domy a upravovala stráň nad vlakovým nádražím. V současné 
době se povedlo částečně nové ozelenění tohoto areálu, které bude dokončeno po dostavbě 
domova důchodců. 
 
Výsadba na kruhové křižovatce u Lidlu („Stříbrné léto“) 
 
 K výsadbě „Stříbrné léto“ na kruhové křižovatce u Lidlu uvedl v červnových 
Radničních listech Petr Andr z odboru rozvoje města a ÚP: 
 Při výsadbě na nové objízdné komunikaci v Polské ulici byla provedena specifická 
kombinace rostlin (trvalek a cibulovin), vhodná pro extrémní, exponovaná a vysýchavá 
stanoviště, typická pro městské prostředí. Výběr právě této varianty byl podpořen ještě faktem 
následné bezúdrživosti, respektivě minimálních nároků na údržbu a zálivku. 
 Do sestavy byly vybrány rostliny původem pocházející převážně z oblastí stepí, pouští 
a polopouští, které nejsou choulostivé k místním klimatickým podmínkám. Další 
charakteristikou je návaznost kvetení jednotlivých druhů od jara do zimy, přičemž v zimě 
výrazně působí oschlá květenství trvalek a okrasných travin. 
 Tento specifický výběr rostlinného společenstva vyžaduje i speciální přípravu, tudíž  
i polohu stanoviště. Vhodným substrátem pro výsadbu je směs zahradnického substrátu se 
štěrkem. Rostliny se následně mulčují bazickým štěrkem (se zásaditou reakcí). Ten má svůj 
význam ohledně půdní reakce a působí také jako eliminátor zaplevelení. 
 
K provozu systému sběru a odvozu komunálního odpadu 
 
 Od 1. ledna 2005 je v platnosti obecně závazná vyhláška, kterou vydalo zastupitelstvo 
města Trutnova v září 2004. Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému, shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města, 
upravuje podrobnosti vybírání poplatku, stanoví ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku 
poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození od poplatku. 
 Poplatek je povinna platit a) fyzická osoba, která má na území města Trutnova trvalý 
pobyt, b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li 
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,  
a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 Poplatek za nezletilou osobu a osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům hradí 
zákonný zástupce této osoby. Zákonný zástupce je také povinen splnit ohlašovací povinnost 
za tuto osobu. 
 



 Náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005 činily 
8 078 400 Kč. Náklady na jednoho poplatníka při 31 503 trvale hlášených obyvatel města po 
rozúčtování 251 Kč. Příjmy činily celkem 9 884 886 Kč. Skutečné náklady města činily 
kromě výše uvedených 1 151 575 Kč (náklady svozové společnosti), 2 439 127 Kč (náklady 
na sběr a svoz separovaného komunálního odpadu) a 348 208 Kč (náklady na odstranění 
černých skládek) 12 016 310 Kč. Příjmy na poplatníka a rok po rozúčtování byly 307 Kč, 
náklady 377 Kč. 
 
 Smlouva z 24.2.2005 mezi městem a společností Transport s platností do 24.2.2009 
zajišťuje a) Svoz komunálního odpadu z nádob 110 l, 120 l každý týden v pevně stanovený 
svozový den, b) Svoz KO z nádob 1 100 l každý týden, c) Svoz KO v plastikových pytlích 
každý týden, d) Svoz KO z velkoobjemových kontejnerů tak, aby nedocházelo k jejich 
přeplnění, e) Svoz sběrného dvora odpadu, f) Svoz tříděného odpadu podle potřeby,  
g) Pronájem odpadových nádob. 
 Od května se rozšířil počet kontejnerů na separovaný sběr rozmístěním dalších 10  
na nápojové kartony. V Trutnově včetně integrovaných obcí je nyní 90 kontejnerů na plast,  
75 na papír, 61 na sklo a na nápojové kartony (tetrapack) 10. 
 Od 1.1.2005 byl zvýšen roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu z 360 na 420 Kč. (Občané Bohuslavic 
platí jen polovinu poplatku - do 2010. A důvod? Skládka, na které se odpad skladuje, obtěžuje 
pachem). 
 
Transport, s.r.o. 
 
 Z činnosti společnosti Transport Trutnov, s.r.o., v roce 2005: 
I v roce 2005 rozšiřovala společnost své služby v oblasti svozu komunálního, tříděného, 
nebezpečného a průmyslového odpadu. Významné bylo zahájení svozu komunálního odpadu 
ve městě Hostinném a v dalších menších obcích. Společnost v současné době zajišťuje služby 
v oblasti nakládání s odpady pro 39 měst a obcí – Trutnov, Pec, Janské Lázně, Žacléř, 
Hostinné, Svoboda, Špindlerův Mlýn, Malá Úpa, Horní Maršov, Mladé Buky, Královec, 
Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Radvanice, Chvaeč, Jívka, Malé Svatoňovice, 
Hajnice, Suchovršice, Havlovice, Libňatov, Vlčice, Pilníkov, Chotěvice, Čermná, Staré Buky, 
Prosečné, Černý Důl, Klášterská Lhota, Strážné, Kunčice, Dolní Kalná, Dolní Olešnice, Horní 
Olešnice, Borovnice, Borovička, Vrchlabí. 
 V souvislosti s rozvojem obchodních aktivit v průběhu roku byl investiční záměr 
soustřeďován zejména do pořízení odpadových nádob. V dalším období bude nezbytné 
investovat do rozvoje a obnovy svozové techniky. 
 Pracovní kolektiv tvoří 32 zaměstnanců -5 THP pracovníků, 12 řidičů, 12 závozníků,  
2 pracovníci sběrného dvora, uklizečka. 
 Obchodní aktivity v roce 2006 budou směřovat k rozšiřování svozové oblasti a 
k dalšímu rozvoji služeb, a to výhradně v oblasti likvidace kompostovatelného odpadu. 
 Produkce odpadu Trutnov (v t): 
Komunální odpad 5 492. Plast 105. Papír 230. Sklo 151. Zářivky 0,250. Lednice 20. Barvy 
15. Televize 13. Autobaterie 8. Pneumatiky 7. Objemný odpad 17. 
 Výsledky roku 2005: Tržba (v tis. Kč) 42 449. Zisk z primární činnosti 4 156. 
(Ředitelem fy Transport je J. Ticháček.) 
 Sběrný dvůr v DSM je v provozu: pondělí 13-17, středa 7-11, sobota 8-12. Nachází  
se vedle zahradnictví Mečíř. 
 
 



Vodovody a kanalizace, a.s. Trutnov 
 
 Z rozboru hospodaření VaK Trutnov za rok 2005: 
Výroba a dodávka pitné vody. 

Provoz vodovodů lze charakterizovat stabilizací odběru pitné vody a mírným 
poklesem vody vyrobené v porovnání s rokem 2004. Výroba vody – Trutnov 3 357 tis. m3, 
Výroba vody – Svoboda n.Ú. 604 m3. Výroba vody celkem 3 961 m3. Voda fakturovaná  
2 247 tis. m3, voda nefakturovaná 1 744 tis. m3. Ztráty 1 487 tis. m3. 
 Náklady 77 292 tis. Kč, výkony 92 202, hospod. výsledek 14 900. Vodoměrů 
vyměněno 767. 
 Počet opravených poruch na vodovodní síti 177 (Trutnov 95, Svoboda 82). Poruch  
na přípojkách 27 (Trutnov), 45 Svoboda n. Ú., na řadech do DN 200 mm 49 a 37. Opakovaně 
poruchy v ul. Náchodská a Pod Chmelnicí. Poruchy na velkých průměrech – ul. Papírenská 
(Šestidobí). Příčinou především nekvalitní obsyp při realizaci vodovodu a rozdílná 
namrzavost podloží, dále stáří rozvodů ve starších zástavbách, únava materiálu. 
Jakost dodávané a vypouštěné vody. 
 Kvalitu vody v systému skupinového vodovodu společnosti zajišťuje podniková 
laboratoř se sídlem na ČOV Bohuslavice. Do její kontrolní činnosti spadají další malé 
vodovody spravované VAK Trutnov (Babí, Libeč – Studenec, Starý Rokytník, Bezděkov). 
V roce 2005 odebráno na zdrojích a různých částech veř. sítě včetně vodojemů odebráno  
482 vzorků pro chemický rozbor a 567 vzorků pro mikrobiologický rozbor. Ze 482 vyhovělo 
325, nevyhovělo 12. Z 567 bylo 385 vyhovujících a 37 nevyhovujících. 
 V oboru odpadních vod laboratoř zajišťuje kontrolu významných zdrojů napojených 
na kanalizaci, kontrolu funkce čistíren a technologických procesů čištění. V roce 2005 bylo 
v laboratoři zpracováno 640 vzorků odpadních vod (z toho 249 na čističce odpadních vod 
Bohuslavice, 48 Horní Maršov). 12 vzorků bylo odebráno na kanalizaci u významných 
producentů odpadních vod. Pro cizí zákazníky bylo provedeno na 250 rozborů vzorků. 
 ČOV Bohuslavice čistí odpadní vody z kanalizačního sběrače Janské Lázně – Trutnov 
– Bohuslavice. Vyčištěno bylo 7 821 000 m3 odpadních vod. Odpadní vody vypouštěné  
do recipientu splňují většinou limity stanovené platným povolením k nakládání s vodami 
(limit překročen významněji jen ve dvou případech – amoniakální dusík). Zpoplatněný objem 
vypouštěných odp. vod činí za rok 2005 782 100 Kč. 
 Na čističce v Bohuslavicích bylo zachyceno 199 t shrabků, písku a štěrku. Celkem  
555 t lisovaného kalu v průměrné sušině 25 % předáno firmě Zemec. Za rok 2005 bylo 
vyprodukováno 321 944 m3 plynu z mezofilního vyhnívání, který byl využit k výrobě  
el. energie a produkované teplo k vyhřívání vyhnívacích nádrží. (Na kanalizaci Horní Maršov 
jsou dvě ČOV – jsou tu problémy s plněním limitů.) 
 
 Na financování investiční výstavby bylo z vlastních zdrojů použito celkem  
23 829 000 Kč, po odečtení leasingových splátek je to 18 642 000 Kč. Z největších akcí to je 
vodovod pod lanovkou v Janských Lázních (2 372 000 Kč), rekonstrukce manipulačních uzlů 
v Trutnově (1 548 000 Kč), rekonstrukce armaturní komory VDJ park (932 000 Kč), vodovod 
Hertvíkovice – II. etapa, Mladé Buky (1 220 000 Kč), předprojektová příprava Čistá – Horní 
Úpa (3 039 000 Kč). 
 Hospodářský výsledek roku 2005: Zisk po zdanění 14 900 000 Kč. Tržby a výnosy 
celkem 92 202 000 Kč. Na tržbách z výrobní a nevýrobní činnosti se nejvíce podílí vodné 
(49,2 %), stočné (43,7 %), speciální mechanizace (3,8 %), laboratoř (2,1 %). V roce 2005  
se cena vodného nezvýšila, u stočného došlo k navýšení ceny o 3,05 Kč/m3. Proti roku 2004 
bylo vyfakturováno o 66 000 m3 méně ve vodném a o 111 000 m3 méně ve stočném. 
 Od 1.1.2005 činilo vodné 19,90 Kč za 1 m3 bez DPH, stočné 13,65 Kč. Na výkonech 



speciální mechanizace se projevil nákup dvou nových saco-kanalizačních vozidel, jejichž 
provoz znamenal zvýšení tržeb o 649 000 Kč proti roku 2004. 
 Pokud jde o výkony laboratoře, je tu patrné zvýšení. Ovlivněno získáním osvědčení 
o akreditaci pro provádění rozborů pitné a odpadní vody. 
 Rok 2005 měl nejnižší odběr z Úpy za celou dobu existence společnosti. Došlo  
i ke snížení vlastní spotřeby vody a ztrát vody v trubní síti. 
 Opravy komunikací po poruchách stály 1 007 000 Kč – z toho 709 000 Kč za opravy 
po poruchách vodovodních řadů v Trutnově. 
 Průměrný evidenční stav zaměstnanců byl v roce 2005 84 osob (z nich bylo  
77 v produktivním věku. Proti 2004 došlo k nárůstu o 3 pracovníky (funkce investičního 
referenta, správce počítačové sítě, zřízení zákaznického centra). Průměrná mzda za rok 2005 
činila 18 271 Kč (meziroční nárůst 5,1 %). Procento pracovní neschopnosti kleslo – bylo 4 %. 
Pracovní úrazy registrovány dva – 74 dny pracovní neschopnosti. 
 Ředitelem a.s. je Ing. J. Moravec. 
 
Elektrárna v Poříčí 
 
 Elektrárna v Poříčí vyrábí jako jedna z mála v ČR už třetím rokem tzv. zelenou 
energii. Výroba této energie spočívá ve spoluspalování fosilního paliva a biomasy, tedy 
štěpků dřeva, otrub či pazdeří v moderních fluidních kotlích. Samotná biomasa má výhřevnost 
kolem 10 MJ/kg. Spoluspalování se kombinuje s mnohem výhřevnějším hnědým uhlím  
o výhřevnosti 16,5 až 18,5 MJ/kg. 
 Aby se zabránilo případnému nedostatku paliva, je v areálu elektrárny skládka. Ta 
slouží jako vyrovnávací zásobník proto, že není kontinuální dodávka v čase. Biomasu vozí 
elektrárně 17 dodavatelů, uhlí se kupuje ze severočeských dolů. 
 Skladování 200 tun biomasy a 30 000 tun uhlí je náročná záležitost. Jelikož se jedná  
o vysoce hořlavý materiál, je velmi důležitý i způsob uskladnění. Uhlí se musí buldozerem 
speciálně hutnit, aby nedocházelo k záparům a tím i k případným ložiskům požárů. Správně 
zhutněné palivo také po vydatném dešti moc nenasákne, což pak zbytečně komplikuje jeho 
další zpracování. 
 K úpravě skládky je nyní v Poříčí i jeden supermoderní buldozer Komatsu.  Obsluha 
sedí již v plně klimatizované kabině a výkonný stroj ovládá pomocí joysticků.  
 Při samotném zauhlení se na pásu díky možnosti nastavení zauhlovacího zařízení 
frekventičními  měniči biomasa s uhlím míchá v potřebném optimálním poměru – jedna tuna 
uhlí na necelou půltónu biomasy. Do fluidních kotlů se navíc dává palivo zcela rozemleté. 
Speciální drtiče směs pouze kvalitně rozdrtí na malý průměr do 10 mm. Předtím projde drť 
ještě tak zvaným odmagnetováním, to znamená, že se z drceného paliva oddělí všechny 
železné komponenty jako hřebíky či šrouby, aby nedošlo k poškození fluidních kotlů. 
 Výsledky spalování biomasy jsou už víc než optimistické. Například v roce 2004 
spálila elektrárna 52 380 tun biomasy a  vyrobila 49 999 MWh. Letos (2006) je v plánu 
vyrobené energie už 53 000 MWh. Podle vedení elektrárny vše nasvědčuje tomu, že budou 
plánované hodnoty dodrženy a možná i překročeny.  
 
Horkovod – parovod 
 Elektrárna vyrábí kromě elektřiny i teplo pro část Krkonoš. Horkovodem jsou 
zásobovány teplem města Trutnov, Úpice a její přilehlé obce a páteřní parovod Krkonoše 
dodává například teplo Svobodě, Janským Lázním, Mladým Bukům, Hornímu Maršovu a 
Radvanicím.  Kromě bytů jsou vedeny dodávky i do některých průmyslových objektů v tomto 
regionu. 



 Elektrárna Poříčí disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá 
prostřednictvím své parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům 
v 2 560 primárních odběrných místech přibližně 1 500 TJ tepla. Z tohoto objemu činí 35 % 
bytový odběr a 65 % odběr nebytový. 
 Ve společnosti ČEZ mají kotle umožňující spalování biomasy také elektrárny 
v hodoníně, Tisové a v Ledvicích. 
 (Organizačně patří pod Elektrárnu poříčí i teplárna Dvůr Králové, která v roce 2005 
slavila své 50. výročí od uvedení do provozu.) 
 
Z historie EPO 
 Výroba elektřiny a tepla má v oblasti sv. Čech bohatou tradici. Již v roce 1914 byla 
uvedena do provozu v Poříčí u Trutnova elektrárna, nazvaná Poříčí I, představující tehdy 
významný zdroj el. energie. V 50. letech se začala budovat nová elektrárna. Poříčí II, ve své 
době jedna z nejmodernějších. 
 Z pohledu výroby elektřiny patří EPO II k tzv. systémovým elektrárnám. Díky svému 
umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů v celých  
sv. Čechách. Instalovaný výkon elektrárny byl 110 a 55 MW. Teplem z odběrových soustrojí 
EPO 0 jsou zásobována města a obce  na rozsáhlém území Trutnovska, díky čemuž došlo 
k odstavení lokálních topenišť a místních výtopen, a tím i k značnému zlepšení čistoty 
ovzduší v celém regionu. 
 V polovině 90. let bylo rozhodnuto představenstvem a.s. ČEZ zcela zásadně 
modernizovat kotelní fond EPO. Jako nejvhodnější řešení byla vybrána varianta výstavby 
dvou nových fluidních kotlů (splňují přísné normy na obsah oxidů dusíku a síry v kouřových 
plynech) namísto dožitých čtyř kotlů původních. 
 Ekologizace poříčské elektrárny začala v letech 1995 – 1996 výstavbou prvního 
fluidního kotle. Dále byla zahájena demolice dvou původních kotlů, na jejichž místě byla 
zahájena stavba druhého fluidního kotle. 
 Spolu s rekonstrukcí kotlů byla provedena rekonstrukce chladicích věží, byl 
nainstalován i nový řídící systém. V roce 1998 bylo vybudováno zcela nové hospodářství  
na ekologické stáčení a skladování lehkých topných olejů. Rovněž byl rekonstruován 
zauhlovací most pro přísun paliva ze skládky do kotelny. Tento most nyní splňuje všechny 
požadavky požární bezpečnosti i kriteria na co nejnižší prašnost. 
 
Veřejné osvětlení 
 
Veřejné osvětlení v roce 2005: 
 Koncem roku 2004 vypršela platná smlouva o dílo mezi Městem Trutnov a firmou 
Petr Štěpánský na zajištění provozu veřejného osvětlení. Město Trutnov vyhlásilo výběrové 
řízení na firmu, která by tento úsek činnosti měla zajišťovat v dalším období. 
 Firmou Petr Štěpánský byl v roce 2005 zajištěn provoz veřejného osvětlení 
v následujícím rozsahu: 
1)běžný provoz veřejného osvětlení zahrnoval správu, běžnou údržbu a provoz veřejného 
osvětlení, zajištění provozu dopravní signalizace, zajištění provozu veř. osvětlení, zajištění 
provozu osvětlení zbudovaných vodotrysků na kruhových objezdech v celkovém ročním 
objemu 1 358 970 Kč. 
2)výměna zkorodovaných stožárů a svítidel se týkala následujících ulic a míst: Krkonošská,  
U Kapličky, Královédvorská, Mládežnická, Lesy a parky, U Hřiště v HSM, Na Kopečku, 
Kryblická, Nové Dvory, Kiesewetterova, Pod Lesem, Dračí rokle a Prokopa Holého – 
v celkovém celoročním objemu 985 157,50 Kč. 



3)odstraňování následků vandalismu v následujících ulicích a místech: Úpská, Palackého, 
Příčná, Prokopa Holého, K Příkopu, Kostelní stezka, Kryblická. Dále bylo nutné instalovat 
nové suknice za suknice, které byly odcizeny v celkovém celoročním objemu 65 337 Kč. 
4)odstranění následků havárií a dopravních nehod se provádělo v následujících místech: 
Fialková, Novoměstská, Královédvorská, Kladská, Křižíkova, Krkonošská, Náchodská,  
Na Struze, Husitská, Žižkova, Mladobucká, Slévárenská, odb. Dolce, Za Tratí, Libeč  
poškozený rozvaděč. 
5)zajištění provozu a rozšíření vánočního osvětlení zahrnovalo zajištění provozu a doplňování 
prasklých žárovek, rozšíření vánočního osvětlení o nové prvky a místa 77 496 Kč a  
249 348 Kč. 
6)ostatní akce na úseku veř. osvětlení zahrnují nasvícení praporů, oprava veřejného osvětlení 
ve Lhotě, opravu dopravního značení u bývalé polikliniky, instalaci sloupu v Dračí uličce, 
opravu poškozeného kabelu v ulici Královédvorská, opravy kabelových poruch, přeložení 
vrchní sítě, opravu závad v Barvířské ulici, vyrovnání čtyřiceti křivých sloupů, opravu stožáru 
v Lipové ulici, přesunutí sloupu v Sokolské ulici, výměnu sloupu ve Slévárenské ulici, 
osvětlení informačních cedulí „U Studny,“ zajištění nutné projektové dokumentace pro 
veřejné osvětlení, instalace HDO u Lidlu, osvětlení kaple P. Marie, opravu osvětlení schodiště 
v kostele v Poříčí v celkovém ročním objemu 267 417,50 Kč. 
7)rozšíření veřejného osvětlení v Rokytníku a v Oblanově a osvětlení podloubí u ZUŠ 
v ročním objemu 39 681,50 Kč. 
 Firmou Petr Štěpánský bylo pro město Trutnov zajišťována kontrola vyúčtování 
spotřeby el. energie pro veřejné osvětlení 3 385 911 Kč. 
 Na zajišťování provozu veřejného osvětlení byla po výběrovém řízení podepsána nová 
smlouva o dílo (88,2005). Důvodem výběru firmy Petr Štěpánský byla jednak přijatelná 
nabídnutá cena za službu, jednak dlouholeté zkušenosti firmy na tomto úseku. Samozřejmě  
i spokojenost s dosavadními výsledky firmy při této činnosti. 
 
 Dne 2. května 2005 schválila RM návrh víceprací, které vyplynuly po jednání se 
správou hřbitova ve věci instalace pump na vodu. Předpokládá se instalace 12 ks litinových 
mříží k novým pumpám, které zabrání tomu. Aby se při plnění konví nepodmáčel trávník  
a zemina u pump. Tyto vícepráce byly oceněny částkou 109 392 Kč. Termín realizace 
uvedené instalace je květen – červen 2005. 
 
 
  
 



Odbor výstavby 
 
 Přehled vydaných rozhodnutí odboru výstavby v roce 2005: 
Rozhodnutí odboru celkem 1934 – z toho územní rozhodnutí 118, stavební povolení 375, 
demolice 13, nařízené úpravy 4, změny způsobu užívání 43. 
Ohlášení stavebních úprav, drobných staveb, udržovacích prací 528. 
Bytová výstavba (počet bytových jednotek): Rodinné domy zahájené 42, dokončené 9. 
Nástavby, přístavby a stavební úpravy RD 7, 9. Byty získané stavební úpravou nebyt. prostor 
1, 6. Modernizace bytového fondu 55 (zahájených, 63 (dokončených). 
 
 Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu (obecný stavební úřad): 
„Budova MVE – vrchní stavba (Zelená Louka – Úpa, je v ř. km 51 680), obce Trutnov, část 
obce HSM, včetně elektropřípojky a příjezdové komunikace.“  Stavební povolení 3.3. 
Investor město Trutnov. 
„SO – 201 – úprava nábřežní zdi, SO 202 – opěrná zeď, SO 701 – přemístění sochy sv. Jana 
Nepomuckého a SO 702 – úprava zdi Texlenu v areálu Texlen, ulice Tovární 10, část obce 
HSM.“ Stavební povolení 29.3.. Kolaudační rozhodnutí 9.11. 
„Odkanalizování rodinných domů (stoka S1), ul. Na Terase, HSM.“ Územní rozhodnutí 20.5. 
„Řadové garáže v HSM, ul. Chrpová, HSM“ včetně kabelové přípojky a příjezdové 
komunikace. Kolaudační rozhodnutí 19.7. 
„Teplofikace V Kolonkách, II. část, HSM.“ Investor ČEZ, a.s. EPO. Stavební povolení 19.8. 
„Stavební úpravy části objektu čp. 10 za účelem změny užívání provozovny Texlen  
na společenský sál, ul. Tovární, HSM.“ Investor Texlen. Stavební povolení 4.11. 
„Hala pro měření emisí CSPSD – STK Trutnov, ul. Mladobucká, HSM.“ Investor Centrum 
služeb pro silniční dopravu, Praha. Stavební povolení 12.12. 
„SO 17 Fontána. Stavební řešení + technologie.“ Investor Město Trutnov. Kolaudace 28.7. 
„Kulturní a kongresové centrum v Trutnově.“ Územní rozhodnutí 11.3. 
„Dračí ulička – pietní místo při ulici Na Struze.“ Investor město Trutnov. Kolaudace 25.7. 
„Odkanalizování Voleti“ – Investor: VaK Trutnov. Územní rozhodnutí 12.12.05 
„Veřejná kanalizační stoka – ulice R. Frimla“. Investor: VaK. Úz. Rozhodnutí 23.5.05. 
„Veřejná kanalizace – ul. Bohuslavická“ (k odvedení splaškových vod a kanalizace pro vody 
z extravilánu). Investor: VaK. Úz. rozhodnutí 24.5.05. 
„Výstavba kanalizačního řadu – ul. Alšova, Poříčská stráň.“ Investor: VaK. Úz. Rozhodnutí 
21.6.05. 
„STL plynovod PE D63 pro RD, Kryblice. Inv.: Petr Velech. Stav. povolení 8.8.05. 
„Rekonstrukce NTL plynovodu – ul. Svažitá.“ Inv.: Vč plynárenská. Stav. pov. 27.9.05. 
„Rekreační domky – D. St. Město“ včetně přípojek, elektro, vodovodních a bezodtokových 
jímek odp. vod, trafostanice, vrtané studny s tlakovou stanicí a rozvodem hl,. vodovodu, 
komunikace. Inv.: J. Weber, úz. rozh. 15.7.05. 
„STL plynovod v areálu fy Davídek, DSM.“ Inv.: Davídek. Stav. povolení 23.8.05. 
„Tenisová hala – zemní kabelové vedení NN v DSM.“ Inv.: Vč energetika. St. pov. 24.8.05. 
„Rekonstrukce NTL plynovodu – ul. Kryblická.“ Inv.: Vč plynárenská. St. pov. 2.11.05. 
„Teplofikace Nové Dvory – Zelený kopec. Výměníková stanice.“ DSM. Inv.: ČEZ. 
Kolaudační rozhodnutí 11.1. 
„Eloxovaní linka a zneškodňovaní stanice, DSM.“ Inv.: Elox Trutnov. Prozatímní užívání 
12.10.05. 
„Kanalizace Poříčí – převedení extravilánových vod.“ Inv.: VaK. Úz. rozh. 27.5.05. 
„Inex spedition“ (přístavba, stav. úpravy stávající skladové haly, vodov. přípojka) ul. Žitná, 
Poříčí. Inv.: Inex. Stav. povolení 22.8. 
„Energetické využívání skládkového plynu ze skládky Kryblice“ (přípojka VN a TS  



pro vyvedení el. výkonu).  Bohuslavice. Inv.: Maen spol. Povolen zkoušk. provoz 12.12. 
„Rekonstrukce VT dílu v EPOZ.“ Inv.: ČEZ. Stav. povolení 17.3.05. 
„SO 07 – Stavební úpravy soc. provozního objektu v areálu Kasper KOVO.“ Žitná ulice.  
Inv.: Kasper KOVO. Stav. povolení 26.9.05.“SO 11 Projekt úspory energií“ budovy v areálu 
Kasper KOVO, ul. Žitná. Inv.: Kasper. St. povolení 31.10. 
„Přístavba haly pro sklad a prodejnu nábytku,“ ul. Kolmá. Inv.: Šašek K. St. pov. 31.10. 
„Parkoviště Kasper KOVO,“ ul. Žitná. Inv.: Kasper KOVO. Kolaud. rozhodnutí 15.8. 
„Stavební úpravy objektu techn. vybavenosti,“ ul. Náchodská 483. Inv.: VČE. Kolaud. 
rozhodnutí 5.9. 
„TR – Poříčí – vybudování zázemí pro ES a PS, stav. úpravy.“ Inv. VČE. Kol. rozh. 16.11. 
„Objekt SO 13 B – sklad posypových solí, přístavba.“ Sportovní 508. Inv.: SÚS, kolaud. rozh. 
30.8. 
„Stavební úpravy skladu,“ ul. Kladská. Inv.: Nypro s.r.o. Kolaud. rozh. 14.12. 
„Kabelová přípojka NN pro kapli P. Marie – ul. Za Řekou. Inv.: Město Trutnov. Kolaud. 
rozh. 15.11. 
„Stavební úpravy kaple P. Marie – ul. Za Řekou.“ Inv.: Město Trutnov. Kolaud. rozh. 21.11. 
„Odkanalizování území na Červeném kopci.“ Navrhovatel VaK. Ú. Rozh. 27.6. 
„Přístavba gymnázia do dvorní části,“ nástavba auly nad tělocvičnou, rekonstrukce 
kanalizačních, vodov. a plynovodních přípojek aj. Inv.: KH kraj. Stav. pov. 17.2. 
„Přístavba vstupního objektu a stav. úpravy ZPA.“ Inv.: ZPA CZ. Stav. povolení 3.3. 
„Stavební úpravy v rekonstrukci topné sítě,“ ul. Tkalcovská. Inv.: Město Trutnov. Stav. pov. 
11.7. 
„Motocentrum Autostyl – objekt Toyota centrum.“ Inv.: Autostyl. Kolaud. rozh. 31.5. 
„Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek ulice Kmochova, Novodvorská, Foersterova, 
Sukova a Libušina.“ Inv.: VČ plynárenská HK. Kol. rozh. 22.9. 
„Přístavba vstupního objektu v areálu ZPA CZ.“ Inv.: ZPA CZ. Kol. rozh. 27.9. 
„Horkovodní přípojka pro DPS 1 a DPS 2.“ Inv.: ČEZ, Praha. Kolaud. rozh. 26.10. 
„Stavební úpravy v rekonstrukci topné sítě – ul. Tkalcovská.“ Inv.: Město Trutnov, kolaud. 
rozh. 26.10. 
„Stavební úpravy a přístavba objektu dílen na autosalon a servis Renault, inženýrské sítě, 
energ. přípojky, zpevněné plochy.“ Inv.: Olfin Plus, kolaud. rozh. 11.2. 
„Komerční objekt, ul. Pražská.“ Stavebník T. Lajský. Kolaud. rozh. 22.8. 
„Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 170, ul. Za Cihelnou. Stavebník Mil. Pábl. Kolaud. 
rozh. 13.7. 
„Otevřený sklad a skladovací hala stavebnin – H. Předměstí.“ Inv.: Stavebniny Nypro. Stav. 
povolení 18.9. 
„Nemocnice Trutnov – havárie pavilonu RTG.“ Inv.: ONT. Stav. povolení 27.5.  

Nový výtah ul. M. Gorkého. Inv.: ONT. Předčasné užívání 21.10. 
Další úpravy v pavilonu RTG. Inv.: ONT. Předčasné užívání 30.11. 
Rekonstrukce, hl. budova ARO. Inv.: ONT. Kolaud. rozh. 29.6. 
Rekonstrukce 3. NP – jižní křídlo. Inv.: ONT. Kolaud. rozh. 20.9. 

„Výrobní haly D, E – ul. Kolmá.“ Vedení VN 35 a el. stanice. Inv.: Tyco. Úz. rozh. 30.5. 
 Další st. povolení na pokračování této akce 17.8. 
 „TS 35/0,4 kV – 4x 1600 kVA.“ Stav. povolení 15.8. 
 
Oddělení silničního hospodářství 
Investor město Trutnov – 
Stavba „Křižovatka u Autostylu.“ St. povolení 14.3., kolaud. rozh. 25.11. 
„Komunikace v areálu Texlen“ v HSM. St. povolení 29.3. V současné době je na stavbu 
vydáno rozhodnutí o předčasném užívání s termínem užívání do 30.6.06. 



               
 
„Technická infrastruktura – Červený kopec II. etapa – I. etapa“ (ulice Kiesewetrova). Kolaud. 
rozh. 22.11. 
„Ulice Lomní – oprava vozovek a chodníků.“ Kolaud. rozh. 1.12. 
„Rekonstrukce ulic Příkrá a Pod Svahem – HSM.“ Předčasné užívání zatím povoleno 3.8. 
Stav. pov. Na stavbu vydáno v roce 2004. 
„Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou, Humlův dvůr“ (komunikace, 1. etapa). 
Stav. pov. již v roce 2002. Předčasné užívání ze dne 11.11.2005. 
 
Z dalších staveb komunikací byly na území města realizovány: 
Rozšíření parkoviště u prodejny Plus Discont. Kolaud. rozh. 8.6. Inv.: Plus Discont. 
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy v areálu Autostyl s.r.o. Stavba povolena v roce 
2004. Inv.: Autostyl. 
Komunikace a parkoviště u zadního vjezdu do areálu ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí. Stav. pov. 
Ze dne 14.9.05. Rozhodnutí o předčasném užívání stavby z 6.1.2005. Inv.: ČET, a.s. 
Elektrárny Poříčí, Kladská 466. 
 
BAK, a.s. 
 
 Základní podnikatelskou činností společnosti BAK a.s. je kompletní dodávka staveb 
anebo jejich částí pro veřejný nebo soukromý sektor na základě živnostenského oprávnění. 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. V tomto spektru se jedná o stavby bytové, 
občanské, vodohospodářské, inženýrské a průmyslové. K této základní činnosti se přiřazují 
ještě živnosti. Projektování staveb, inž. činnost a výkon zeměměřičských činností. K dalším 
předmětům podnikání, které rozvíjejí činnost společnosti, patří těžba a zpracování kamene, 
doprava, půjčovny mechanizace, jeřábů a lešení, elektroinstalatérské práce a výroba 
rozvaděčů, truhlářské a tesařské práce, zemní práce. 
 Stavební společnost BAK a.s. zaujímá na stavebním trhu významné místo, a to jak  
při hodnocení v regionech přímé působnosti, tak při celorepublikovém srovnávání oboru 
stavebnictví. Společnost je významným partnerem největších stavebních společností, nejen 
jako subdodavatel, ale i ve sdruženích. Také reference na komunální úrovni jsou velmi dobré. 
 Desátá výroční zpráva dokresluje dosavadní úspěšný vývoj – bylo dosaženo 
mimořádného zlepšení ve všech hlavních ukazatelích. Vlastní kapitál vzrostl o téměř 30 %, 
výkony se zvýšily o 58 %, produktivita práce stoupla o 86 % a hospodářský výsledek vzrostl 
23 krát. 
 Pro další rozvoj společnosti jsou připravovány dva směry: Jedním je propojení 
s některou významnou společností působící na českém i zahraničních trzích. Druhým směrem 
je posílení a růst obratu společnosti vlastní akviziční politikou. V první řadě jde o nákup 
vhodných pozemků pro stavby bytových projektů, logistických center a parkovacích domů. 
Cílem je mj. i zvýšení podílu zakázek na trhu silničních staveb, kde je dosavadní marže a 



konkurence příznivější než v pozemním stavitelství. Dobré možnosti spolupráce se jeví 
s irskou stavební společností LAGAN ltd. 
 Celkové výnosy ze stavební činnosti za rok 2005 činí 1 679 243 tisíc Kč. Počet 
pracovníků v tomto roce byl 651. I v roce 2005 dosáhla společnost BAK a.s. řadu 
významných ocenění a certifikátů. 
 Charakter staveb dokončených v roce 2006 je velice pestrý. Navazovaly na tradici 
výstavby zdrav. zařízení  staveb občanské vybavenosti. Zároveň byla rozšířena výstavba 
logistických center. Rok 2005 byl úspěšný nejen dokončováním bytových projektů, ale hlavně 
při jeho zahajování a získávání, protože tyto stavby ve veliké míře přecházejí do dalšího roku 
a tvoří tak nosnou část výrobního programu roku 2006 spolu s výrobními halami a 
administrativními centry. 
 Připomeňme si nejvýznamnější z nich: Polyfunkční dům v Jablonci nad Nisou. 
Logistickou halu „Green Park – Praha Letňany.“ Bazén v Hořicích. Divadlo v Hořicích. 
Skladovou halu Baumatic v Liberci. Pavilon slonů, ZOO Dvůr Králové n. Labem. 
Administrativní centrum pro Královéhradecký kraj. Apartmány Skiareál ve Špindlerově 
Mlýně. 
 Ekonomické výsledky roku opět potvrdily správnost trendu předchozích let – vycházel 
ze včas zajišťovaného výrobního programu se znalostí jeho výnosových a nákladových 
charakteristik a tlakem na zbytné režijní náklady u všech činností vytvářet přes hmotný model 
hmotné zainteresovanosti prostor pro růst zisku. Podařilo se tak opět růstem provozního zisku 
o víc než 14 % a udržením výše finančních nákladů navýšit meziročně vlastní jmění o 4,8 %. 
 Rezervou v hospodaření, která bude řešena v roce 2006, zůstávají neuspokojivé 
výsledky obslužných vnitropodnikových středisek. 
 Významnou organizační změnou v roce 2005 bylo sloučení odštěpného závodu 
Trutnov a Hradec Králové do jednoho celku, takže organizační struktura kopíruje krajské 
uspořádání. 
 Vyhodnocení cílů 2005: Podíl inž. staveb z výkonů roku 2005 – cíl 6 %, skutečnost  
o 12,5 %. Dosažení výkonů výnosů – výnosů skupiny BAK za 2005 – cíl 2,1 mld. Kč, 
skutečnost 2,146 mld. Kč. Zvýšení podílu vlastních developerských projektů skupiny  
na tržbách BAK a.s. – cíl dosažení 5 % podílu, skutečnost 11,67 %. 
 Rozdělení zisku 21 018 491,10 Kč (po zdanění): příděl do rezervního fondu  
1 051 000 Kč, dividendy akcionářům 4 967 491,10 Kč. Předsedou představenstva je Jaroslav 
Rufer. 
 Průměrný evidenční stav pracovníků v roce 2005 851, mzdy bez ostatních os. nákladů 
145 147 tis. Kč, průměrný měsíční výdělek 18 618 Kč, produktivita práce 2 644 tis. Kč. 
 Z akcí sociálního nebo zdravotnického charakteru připomeňme příspěvky Klubu 
vozíčkářů v Trutnově, vybavení Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, v oblasti 
kultury příspěvek tanečnímu klubu Star West a Klubu vojenské historie Trutnov, podpory 
sportu např. basketbalový oddíl žen BK Kara Trutnov. 
 Organizační struktura společnosti: Valná hromada. Představenstvo. Generální 
ředitel… Identifikace a činnosti odštěpných závodů: OZ Severní Čechy, Jablonec n. Nisou.  
02 Východní Čechy, Hradec Králové. OZ Střední Čechy, Praha. Nejvýznamnější dceřiné 
firmy: Stavebniny Nypro, Trutnov. SP BAK Trutnov, s.r.o., BAK s.r.o. Prievidza. DBT s.r.o. 
Trutnov. Atol a.s. Trutnov. 
 Výrok auditora AR CE, Hradec Králové, z 2006, 24. února: „Účetní uzávěrka ve všech 
významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
společnosti k 31.12.2005 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření společnosti BAK a.s.  
za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v ČR.“ 
 
 



Bytová výstavba v královéhradeckém kraji 
 
 V roce 2005 byla v Královéhradeckém kraji zahájena výstavba 1 970 bytů, tj. o 60 % 
(745 bytů) více než v roce 2004. Největší podíl (více než polovinu z celkového počtu 
zahájených bytů tvořily byty v rodinných domcích, bytů v bytových domech byla zahájena 
zhruba čtvrtina. Nárůst zahájených bytů byl zaznamenán u všech druhů staveb, největší 
v domech as pečovatelskou službou a penzionech (proti 2004 13 krát více), dále bytů 
v bytových domech a bytů v adaptovaných nebytových prostorách (více než 2 krát více než 
2004). 
 V územním členění bylo nejvíce bytů zahájeno v okrese Hradec Králové a Trutnov. 
V posledně uvedeném městě bylo v roce 2005 zahájeno 406 bytů (v rodinných domech 172, 
v bytových domech 108). Dokončeno bylo v tomto roce 326 bytů (v rodinných domech 81, 
v bytových domech 120). Rozestavěno tu bylo 1 531 bytů (v rod. Domech 701, v bytových 
271). 
 Na celkovém počtu rozestavěných bytů k 31.12.2005 se nejvíce podílely rozestavěné 
byly v okrese Trutnov a Hradec Králové, nejméně rozestavěných bytů bylo na Jičínsku. 
 
Vyhodnocení zimní údržby (TS) 
 
 Pohotovost dispečerů TS na zimní údržbu byla vyhlášena 15.11.05 a ukončena 
31.3.2006. 
 V měsících říjnu až listopadu bylo provedeno předzásobení posypovými materiály. 
Během zimního období byly zásoby průběžně doplňovány. 
 Spotřeba posypových materiálů za zimní období 2005-06 činila 532 t soli, 1 876 t drti 
4-8 mm a 67 935 l solanky. 
 Zimní údržba byla rozdělna do 31 pracovních okruhů. Na zabezpečení údržby okruhu 
byl nasazen v každém jeden mechanismus nebo dopravní prostředek. Vlastními mechanismy 
bylo zajištěno 18 pracovních okruhů (1x Unimog, 2x Š 706, 4x traktor, 5x multicar,  
1x Gasolone, 1x UNC 750, 1x Toro, 2x Kia, 1x Citroen Jumper). Ostatní okruhy byly 
zajištěny  dodavatelsky (8x traktor, 1x UNC 061, 2x Ghel, 1x UN 053, 1x JCB, 1x Cat 428). 
Využití mechanismů bylo na 100 %. 
 Počet dní výjezdů na zimní údržbu: Listopad 500 002 Kč. Prosinec už 1 842 037 Kč. 
Leden 1 681 896 Kč. Únor 2 031 741 Kč. Březen 1 776 557 Kč. Duben 23 570 Kč. Celkem 
7 855 803 Kč. (Náklady na zimní údržbu 2005 – 2006 byly proti loňskému roku vyšší  
o 961 666 Kč). 
 Přehled plánovaných a vyčerpaných finančních prostředků na rok 2006: Prosinec 
1 842 037 Kč. Leden 1 681 896 Kč. Únor 2 031 741 Kč. Březen 1 766 557 Kč. Duben  
23 570 Kč. Září až listopad 2 500 000 Kč. Celkem 8 358 700 Kč. 
 Na září až listopad 2006 zbývá 1 012 899 Kč (částka potřebná na nákup materiálu  
a zajištění zimní údržby v listopadu 2006). 
 Z průběhu počasí v období zimní údržby místních komunikací: 18.11. -20 (minimální 
teplota), 19.11. -50, 24.11. -80, 26.11. -60, 1.12. -80, 2.12. -90, 10.12. -50, 11.12. -50,  
18.12. -120, 19.12. -70, 25.12. -60, 29.12. -70, 30.12. -110, 31.12. -90. 8.1.2006 -120,  
9.1. -140, 10.1. -120, 11.1. -120, 14.1. -100, 16.1. -70, 22.1. -190, 23.1. -190, 24.1. -200,  
25.1. -170, 27.1. -170, 29.1. -170, 4.2. -120, 5.2. -170, 6.2. -180, 15.2. -100, 26.2. -90,  
27.2. -120, 3.3. -100, 6.3. -70, 13.3. -70, 24.3. -100, nejnižší průměrná denní teplota  
5.2. -11,30 a 6.2. -11,10C. 
 
 
 



Pivovar Krakonoš 
 
Jak si vedl v roce 2005 trutnovský pivovar Krakonoš? 
Výroba piva – celkem 107 085 hl (loni 109 473 hl), ovlivněno výpadkem dodávek 
cisternového piva. Z toho 10 světlá 17 050 hl, 10 tmavá 897 hl, 12 světlá 88 628 hl, 14 světlá 
510 hl. 
Odbyt piva – celkem 108 126 hl (loni 107 868 hl), z toho sudy 67 083 hl, lahve 41 043 hl,  
10 světlá sudy 8 603 hl, lahve 7 167 hl, 10 tmavá sudy 691 hl, lahve 276, 11 světlá sudy 829 
hl, lahve 1 532 hl, 12 světlá sudy 56 809 hl, lahve 31 666, 14 světlá sudy 150 hl, lahve 402 hl. 
Prodej zboží – Pito lahve 601 hl. Dia lahve 169 hl. Nealko 523 hl. Minerálky 1 252 hl. Tržby 
za zboží6 741 tis. Kč, z toho prodejna 4 746 tis. Kč. 
Krmné odpady – Mláto 2 614 t. 
 

Výroba: 111 193 tis. Kč. Mzdové prostředky celkem 15 942 tis. Kč. Počet 
zaměstnanců 69. Průměrná měsíční mzda 19 254 Kč. 
 Největší změnou v roce 2005 bylo pro společnost otevření hotelu Krakonoš 28.7. Tím 
se i výrazně změnily počty zaměstnanců (předtím 58) a mzdové náklady. V roce 2005 vystavil 
pivovar 182 126 hl piva, což je o 258 hl více než v roce 2004. 
 V prvním pololetí se prodalo o 1 499 hl více piva, ale ve druhém pololetí prodej 
v porovnání s rokem 2004 poklesl. Podíl světlého ležáku Krakonoš 120 na celkovém výstavu 
se snížil o necelé 0,2 %. Největší výstav byl v měsíci srpnu, nejmenší v únoru. 
 Prodej minerálek Poděbradka poklesl o 506 hl a dále klesá, protože se snižuje počet 
odběratelů (malých prodejen). Pokles je i u nealko nápojů o 94 hl z podobných důvodů. 
 V novém pivovarském hotelu v Barvířské ulici pracuje 25 zaměstnanců a tržby v roce 
2005 činily 4 167 tis. Kč. Tržby za zboží klesly o 659 tis. v důsledku snížení tržeb za nealko 
nápoje a poklesu tržeb z prodejny. 
 Mzdové náklady se zvýšily o 2 435 tis. Kč. Počet zaměstnanců se zvýšil v průměru  
o 11 pracovníků a průměrná mzda klesla o 153 Kč na 19 254 Kč. 
 Ředitelem turnovského pivovaru je Karel Janko. 
 
Infineon Technologies Trutnov, s.r.o. 
 
 O provozu společnosti Infineon Technologies Trutnov v roce 2005 informoval 
kronikáře Ing. Viktor Kořízek. 
 Už v roce 2004 se projevil záměr mateřské firmy Infineon AG prodat divizi optických 
vláken americké firmě Finisar za 50 milionů dolarů. Z tohoto prodeje však sešlo – součástí 
tohoto prodeje měl být i český výrobce optických kabelů v Trutnově. Infineon původně hodlal 
za celou divizi zaplatit 263 mil. dolarů. 
 Finisar však převzal jen část výroby včetně strojního vybavení a materiálu (z Berlína, 
Regensburgu i Trutnova), ale žádný závod ani zaměstnance. Infineon v rámci 
restrukturalizace zbytku divize uzavře továrny v Německu a USA. Opatření se mělo týkat  
350 z celkových 1 200 zaměstnanců divize. Infineon hledá novou výrobu. 
 V lednu 2005 měl Infineon Trutnov 726 zaměstnanců. Hromadné propouštění se 
nechystá. Výrobce světlovodných kabelů a konektorů, optoelektronických převodníků a 
optických součástek zaměstnával v únoru 690 osob, v červenci 540 a v prosinci 475. 
 Generální ředitel závodu Ambros Wascher v létě ujistil, že „práce lidem zůstane, 
zřejmě se pouze změní výrobní jednotka. Nyní se pro trutnovskou továrnu hledá nová 
výroba.“ Podnik by měl udržet počet svých zaměstnanců nad magickou hranici pěti set lidí. Je 
předpoklad, že nová výroba bude podobně jako Infineon využívat vysoké kvality místních 
pracovníků a přitom relativně nízkých nákladů. 



 Koncem listopadu se už zveřejňuje skutečnost, že německá společnost Infineon končí 
s výrobou optických vláken. Trutnovskou továrnu převezme výrobce automobilových  
součástek Siemens. Pod nového vlastníka má přejít výrobní závod od července příštího roku. 
„Převzetí továrny má dva kroky. Prvním bude, že počátkem ledna uvolníme Siemensu jednu 
halu, aby mohla firma zahájit v březnu výrobu. Dalším krokem bude převzetí továrny v létě 
2006,“ uvedl ředitel Wascher. 
 Infineon má v této době (konec listopadu) na 500 pracovníků. „Se Siemensem jsme 
dohodnuti, že jich 150 převezme ještě v tomto roce (v obchodním roce). Později jich bude 
potřebovat mnohem víc.“ – „Je jasné, že budeme chtít nabídnout práci stávajícím 
zaměstnancům. Přebereme jich minimálně dvě stě. A to i přesto, že spektrum naší výroby je 
trochu odlišné,“ potvrdil mluvčí Siemensu v ČR Petr Sedláček. 
 Protože se bude jednat o strojírenskou výrobu, bude třeba předělat hlavně podlahy 
v halách. Práce na tom probíhají – Siemens by rád zahájil výrobu již v březnu 2006. 
 Obavy, pokud jde o rozvoj počtu zaměstnanců, vyjádřil ředitel trutnovského úřadu 
práce Zdeněk Šmíd. „Plány nového vlastníka v této oblasti neznáme. Pokud si lidi z výroby 
optických kabelů nepřeberou jiné elektrotechnické firmy, skončí zřejmě v našem regionu. 
 Infineon působí v Trutnově od roku 1999, kdy se vyčlenil ze společnosti Siemens. 
Nejvyššího počtu zaměstnanců dosáhl v roce 2001, kdy tu pracovalo na 1 200 lidí. 
 
A B B 
 
 Společnosti ABB, světový lídr v technologiích pro automatizaci a energetiku 
zaznamenala i v roce 2005 další rozvoj. Pro svou pobočku v Trutnově – mezinárodní 
zakázkovou výrobu elektrických rozvaděčů ochran a řídících systémů pro rozvodny VVN  
a VN hledá další odborníky – programátora řídících systémů, specialistu výr. dokumentace, 
projektanta, projektového manažera, technologa výroby, plánovače, logistika výroby, technika 
testování rozvaděčů. 
 Významnou událostí roku 2005 pro ABB v Trutnově bylo pokračování 
v implementaci a budování GFF (Global Focused Faktory). Tento projekt se v průběhu roku 
přejmenoval na RFF (Regional Focused Faktory). Novým programem projektu je systém 
MSS (Modula Scalable Solutions) pro vyšší standardizaci řešení rozvaděčů v celém procesu 
realizace projektu od definování požadavku zákazníkem přes projektové práce, výrobu až po 
provozování. 
 Projekt byl oficiálně zahájen v březnu 2004. Do konce tohoto roku probíhala testovací 
fáze na reálných projektech a zároveň byly realizovány některé nutné investice. V průběhu 
roku 2005 došlo k dalšímu rozšíření pronajaté plochy v areálu ZPA CZ v Trutnově a 
k částečné modernizaci pronajatých prostor. V modernizaci se bude pokračovat i v roce 2006. 
 Do konce roku 2005 bylo přijato 45 nových pracovníků. V průběhu roku 2006 se 
předpokládá nárůst o dalších zhruba sedmdesát zaměstnanců, a to zejména pro RFF. 
V průběhu roku 2005 byla zahájena další fáze projektu, která zajistila plynulejší výrobu a 
souběžně přenos potřebného know-how i materiálního vybavení z partnerských zemí  
do Trutnova. Na řízení této fáze se podílely všechny zúčastněné země a její skončení je 
plánováno do konce roku 2006. V roce 2005 bylo vyrobeno 491 rozvaděčů. 
 Vzhledem k velkému růstu počtu nových zaměstnanců byly nalezeny koncem roku 
2005 nové prostory k pronajmutí – objekt Relka v Trutnově. Sem se během února a března 
2006 přestěhuje Local Business, Sales a Marketing. 
 Plán s výjimkou OR splněn, přeplněn – byl to dobrý rok. Výhled do roku 2006 – roste 
nejistota ze stagnace či nasycování trhu. Byly získány dva řídící systémy pro rozvoj 400 kW 
Neznásob a Týnec. Příprava na dělení inženýringu se zaměřením RFF a Local. Úbytek kapacit 
a know-how pro Local. Plán náhrady novými lidmi. 



 Z dalších událostí: Začátkem ledna se sešli všichni zaměstnanci provozovny Trutnov 
na neformálním zahájení roku 2005, který byl již 13. rokem působení společnosti ABB 
v Trutnově. V dubnu se ABB zúčastnil výstavy Ampér, v říjnu slavnostního otevření nových 
prostor v areálu ZPA CZ v Trutnově. ABB se prezentoval i na regionální hospodářské výstavě 
Krkonoše 2005. 
 
ZPA CZ, s.r.o. 
 
 Rok 2005 byl pro firmu ZPA CZ, spol. s r.o., úspěšným rokem. Podařilo se vyvinout 
nové výrobky, např. nový produkt do třífázového elektroměru MGX 310, který byl představen 
široké veřejnosti v rámci výstavy Ampér. 
 Další novinkou, která obohatila portfolio výrobků ZPA, je systém pro zajištění 
požadavků liberalizovaného trhu s elektrickou energií. 
 V průběhu roku se firma úspěšně zúčastnila několika významných tendrů vypsaných 
energetickými společnostmi. Za všechny třeba vyzvednout vítězství v tendru pro ČEZ v ČR a 
zejména i získání významné zakázky ČEZ v Bulharsku. I tyto zakázky přispěly k tomu, že 
společnost poprvé v historii pokořila hranici 100 000 kusů vyrobených elektroměrů a celkově 
vyrobila 180 000 elektropřístrojů. Současně se trojnásobně zvýšil podíl exportu na 15 %. 
 V srpnu 2005 vstoupil v platnost zákon o zpětném odběru elektropřístrojů. Firma 
učinila potřebná opatření požadovaná zákonem a díky tomu uspěla při recertifikačním auditu 
norem ISO 140 01 a ISO 9 000, který proběhl v lednu 2006. 
 Výdaje na investice a opravy přesáhly v roce 2005 32 milionů korun /novostavba 
vstupního objektu ABB, rekonstrukce navazujícího výrobního objektu, výměna oken 
v hlavním výrobním objektu). 
 Objem sponzorských příspěvků a darů činil v roce 2005 asi půl milionu korun. 
Největší objem byl věnován podpoře sportovních klubů a akcí, další příspěvky putovaly  
na charitativní účely. Třetí oblastí podporovanou firmou byla příroda a ekologie. Firma také 
pomohla zajistit několik významných kulturních akcí. 
Z výroby ZPA: 
Třífázové statické elektroměry pro měření činné energie – provedení na lištu DIN. 
Statické elektroměry řady EMO 32… pro měření činné energie na lištu DIN. 
Třífázové statické elektroměry pro měření činné energie – přímé připojení. 
Jednofázové statické elektroměry pro měření činné energie. 
 
 Díky dodávce 50 000 kusů pro tři bulharské energetické a distribuční společnosti mohl 
ZPA přijmout k dosavadním 264 dalších 35 nových pracovníků. 
 Firma ZPA CZ vznikla v roce 1994 z části bývalého státního podniku ZPA Trutnov. 
Vlastní ji osm společníků v čele s generálním ředitelem Jaroslavem Normanem. Loni zvedl 
podnik tržby o 12 % na dosud nejvyšších 392 milionů korun. Vedle elektroměrů vyrábí 
hlavně přístroje hromadného dálkového ovládání, které slouží např. k přepínání a nočního 
tarifu elektřiny. 
 
Texlen Linen, a.s. 
 
 Jak probíhal v roce 2005 provoz a.s. Texlen Linen? Stejně jako celá textilácká Evropa 
vstupoval i trutnovský podnik do nového roku s obavami, neboť padla další omezení na dovoz 
levných textilních výrobků z Asie. 
 Začátek roku poznamenala obvyklá série veletrhů, které jsou citlivým barometrem 
situace na textilním trhu. Situace na trhu je problematická hlavně pro oděvní textilie, kde 



konkurence asijských výrobců zasahuje i do lnářského oboru. Začátek roku nutně 
poznamenává pokles objemu zakázek. 
 Začátkem února jsou dokončeny práce na přípravě plánu – vzhledem k situaci na trhu 
hodně náročné. Únor a březen byly měsíce auditů účetních závěrek za rok 2004. Potvrdily, že 
dosažené výsledky byly relativně dobré – obrat téměř 900 mil. Kč, zisk necelých 20 mil. Kč. 
Letos chce podnik vyrábět 3,5 mil. m lněných tkanin. Výhoda je v tom, že je blízko trhu, že je 
schopen dodat uni zboží do 14 dnů a pestře tkané do 6 týdnů. 
 Velký zájem o prostory v Centrolenu přinesl rozhodnutí města Trutnova zahájit 
spolupráci s Texlenem a finančně podpořit úpravy velkého sálu, aby se tu mohly kulturní  
a společenské akce konat i v dalších letech. 
 Pro výrobní i obchodní jednotky byly stanoveny úkoly v externích prodejích,  
ve výrobě při optimalizaci prac. sil, ve výši zásob a hospodářském výsledku. Rozhodující 
v prodejích je prodej tkanin. Cílem je zvýšit objem prodejů na hodnotu cca 800 mil. Kč s tím, 
že na které zakázky nebude pokrytí vlastní výrobou tkalcovny, bude řešeno nákupem režných 
tkanin, případně formou mzdové práce i cizích tkalcoven a dokončením ve vlastních 
úpravnách. 
 Čtvrtletní výsledky dávají tušit, že rok 2005 bude pro podnik zatěžkávací zkouškou. 
Nesplnění plánovaného obratu za 1. čtvrtletí jde na vrub stále ještě v zimních měsících 
přetrvávajícím problémům v objemu výroby na tkalcovně a chaosu na trzích z důvodu 
uvolnění kvót na dovoz textilu z Číny. Propad v obratu má příčinu hlavně v poklesu dodávek 
módních tkanin. Daří se plnit plán v exportu obchodní skupiny HOME. Počasí je příznivé  
pro zasetí a vzrůst lnu. 
 V květnu byl Texlen vyzván EU k vyplnění dotazníků prokazujících nepříznivé 
důsledky dovozu čínského textilu na evropské výrobce textil. Jednání mezi EU a Čínou 
směřují v červnu k dohodě o určitém omezení dovozu. Položka lnářské tkaniny však byla 
z dohody vypuštěna, neřeší také cenový dumping.  
 Ekonomika firmy daná obchodní situací je složitá. Snaží se neztratit kapacitu  
ve výrobě tkanin a příze – přádelna i tkalcovna jedou naplno. Sklizeň lnu probíhá bez 
zásadních problémů přes výkyvy letního počasí. Do konce září je předpoklad většiny sklizně 
v dobré kvalitě. Na začátek října se připravuje v Centrolenu 3. ročník hospodářské výstavy. 
Přes ekonomické ztráty (ovlivněno i nekvalitní výrobou ve výši 18 mil. Kč) se usiluje prodat 
v posledním čtvrtletí stejný objem zboží jako loni. Fakturace za září až prosinec tomu kladně 
nasvědčuje (335 mil.). 
 Vedení společnosti připravuje rozpis úkolů pro příští rok. Nová metoda plánování 
přinese zvýšení tlaku na redukci nákladů při využití absolutních limitů a normativů 
svazujících vývoj nákladů s objemem výnosů. Areál v Centrolenu se dočkal dalších dílčích 
změn – byla realizována I. etapa výstavby komunikací, které zlepší dostupnost celé této 
lokality, byly realizovány úpravy interiéru společenského sálu s kapacitou přes 500 osob. 
Plesová sezóna sem určitě zasáhne. 
 
Vybrané výsledky za rok 2005: 
Prodej celkem 2004 884 milionů Kč, z toho v tuzemsku 274 mil. Kč. 
                        2005 780 mil. Kč, z toho 244 mil. Kč v tuzemsku.  
                        Na export v 2004 610 mil. Kč, v 2005 536 mil. Kč. 
Hospodářský výsledek 2004 13 mil. Kč, 2005 – 23 mil. Kč. 
Počet zaměstnanců 2004 1 199 osob, 2005 1 190 osob. 
Osobní náklady 2004 250 mil. Kč, 2005 246 mil. Kč. 
Spotřeba energie 2004 98 mil. Kč, 2005 99 mil. Kč. 
Výroba lnářských přízí 2004 1 381 tun, 2005 1 312 tun. 
Výroba lnářských přízí 2004 21 344 megametry, 2005 19 016 megametrů. 



Výroba režných tkanin 2004 4 070 km, 2005 3 933 km. 
Výroba režných tkanin 2004 6 426 mproh, 2005 6 388 mproh. 
Výroba úpraven tkanin 2004 8 453 km, 2005 8 656 km. 
 
 Vyhodnocení těchto výsledků, za nimiž, přestože je nelze hodnotit jako příznivé, je 
úkolem vedení společnosti. Bude projednáno na valných hromadách 2006 a je východiskem 
pro rozhodnutí, jak dál organizovat a provozovat Texlen. Příčinou poklesu exportu je vedle 
kursu CZK/EUR také snížení cen módních tkanin. Nižší osobní náklady jsou výsledkem 
nevyplacení prémií THP a nižší přesčasové práce. (Generálním ředitelem Texlenu je  
Ing. P. Vik.) 
 
Ekvita, spol. s r.o. 
 
 Ekvita, s.r.o., Náchodská 6 pokračovala v roce 2005 ve své strategii zajistit stabilní 
portfolio zakázek s upřednostněním tuzemských firem, aby eliminovala vliv kurzu CZ/EUR, 
který byl v tomto roce pro firmu velice nepříznivý. Zahraniční zákazníci nechtějí akceptovat 
změny cen způsobené neřízeným kurzem a trvají na dodržování cenových dohod. 
 Obrat firmy i z tohoto důvodu poklesl oproti roku 2004 cca o 8 %, portfolio stabilních 
zákazníků tvoří firmy Martin Yale v oblasti skartačních strojů, firma Georg Sahm v oblasti 
textilních strojů a firma Agrin v oblasti malé zemědělské techniky. 
 Z tuzemských firem zaujímá asi 17 % spolupráce s firmou Silostroj Turnov v oblasti 
sklářských strojů. Další spolupráci na podstatně menších objemech představují firmy 
Interprecise z NSR, firma Bery z Francie a italské firmy Tazzari a Cevolani.  
 Firma je i nadále významným dodavatelem zakázek v oblasti zpracování plechů a 
povrchových úprav pro firmy v našem regionu. 
 Počet pracovníků se pohybuje kolem 95 kmenových zaměstnanců plus cizí pracovníci 
ze Slovenska. Ředitelem společnosti je Jaromír Jeleček. 
 Průměrný výdělek zaměstnanců se pohybuje kolem 15 800 Kč. Firma v průběhu roku 
investovala 7 milionů do nákupu nových technologií, např. pětioké obráběcí centrum MCV 
1000, do software obráběcích strojů a konstrukce, dále pracuje na samostatných vývojových 
úkolech v oblasti skartačních strojů. 
 V regionu je firma vnímána jako strojírenská firma s velkým rozsahem strojírenských 
technologií pro precizní obrábění a montáže strojních celků jako finálních produktů. 
 Ekvita se neustále dlouhá léta potýká s naprostým nedostatkem kvalifikovaných 
pracovních sil pro strojírenské obory. Školství tuto úlohu vůbec neplní a produkuje spoustu 
absolventů v oborech, o které není na trhu práce zájem a ti se pak ihned objevují v evidenci 
pracovních úřadů. Dalším nedostatkem absolventů i středních škol je nízká úroveň znalostí 
cizích jazyků, bez které se v dnešním globalizovaném světě nejsou schopni prosadit. 
 Ve firemní kultuře Ekvity se nezapomíná i na mimopracovní činnosti, firma udržuje 
tradici každoročních fotbalových utkáních  firmami Martin Yale a Georg Sahm, oblíbenou 
akcí je rafting na řece Úpě a Jizeře. Firma se aktivně podílí na kulturně společenských akcích 
města Trutnova. 
 
Tyco Electronics 
 
 Společnost Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu 
Tyco International Ltd., který prodává, vyrábí a instaluje a udržuje výrobky a systémy 
zahrnující elektroniku, zabezpečovací a protipožární ochranné systémy, zdravotnické 
prostředky a nástroje, plasty a lepidla a systémy řízení kontinuálních procesů. Společnost 
operuje ve více než 100 zemích světa a zaměstnává na 260 000 pracovníků. 



 Trutnovské „Tyco“ vyrábějící široké spektrum elektrotechnických výrobků 
v provozech v centru Trutnova (a od roku 2003 také v Poříčí) je součástí skupiny Tyco 
Electronics již od roku 1999. Plně automatizované montážní linky komunikačních a síťových 
relé, poloautomatizované a ruční výroby konektorů, ruční montáže speciálních odporů a tisk 
štítků různými technologiemi se nacházejí ve výrobním areálu v centru. Konkurenční 
výhodou firmy je vlastní výroba lisovaných plastových a sekaných kovových prvodílů a 
nástrojárna schopná konstruovat a vyrábět nástroje a jednoúčelové stroje, moduly a celé 
výrobní linky. 
 Provoz v Poříčí je orientován na plastikářské technologie. Vedle výroby drátů pro 
automobilový průmysl se specializuje na výlisky z materiálů s tvarovou pamětí pro kabelové 
systémy dopravních prostředků a strojů a vysokonapěťové rozvodné sítě. Od roku 2005 nově 
doplňují sortiment plastové identifikační prvky pro kabeláže. 
 V současné době probíhající výstavba druhé poříčské výrobní haly (ta první byla 
postavena v roce 2004) bude základem dalšího rozšíření výrob ochranných prvků pro 
kabeláže a kabelů. 
 Neustále se zlepšující strategickou pozici Trutnova v rámci Tyco Elektronice 
potvrzuje vývoj počtu pracovních míst. Současnými 900 zaměstnanci se řadí Tyco mezi 
největší zaměstnavatele v regionu. Výhled pro rok 2006 počítá zhruba s tisícovkou.  
O dynamice vývoje svědčí nárůst počtu pracovníků o 300 za poslední dva roky. Umožnily to 
převody výrob z Anglie, Španělska, Rakouska, Německa a Irska úspěšně realizované v letech 
2003 až 2005. Díky jim se podařilo zvýšit obrat z 900 mil. Kč v roce 2003 na více než 2 mld 
Kč v obchodním roce 2005. 
 Podle plánu, jež počítá s rozvojem současných výrob a novými náročnými projekty, 
překročí obrat v roce 2006 hodnotu 3 mld. Kč. 
  
 Spektrum zvládnutých hig-tech technologií, výrobků a profesí je velmi široké a je 
dobrým základem budoucího vývoje firmy, jež si upevňuje strategickou pozici v rámci 
mateřské divize jako druhý největší závod v celé Evropě. 
 Obdobně pestrá jako výrobní sortiment je také historie trutnovské společnosti, která 
jako právní subjekt existuje již 13 let. Výrobní činnost zahájila po úspěšném završení 
privatizačního projektu bývalého státního podniku ZPA Trutnov již v lednu 1993 jako 
Siemens Elektropřístroje s.r.o. Po restrukturalizaci části mateřské společnosti Siemens AG 
v Německu založila dvě dceřiné společnosti, které se po odprodeji v roce 1999 staly základem 
nových trutnovských firem Siemens Úzkonapěťová spínací technika a Infineon Technologies. 
Sama společnost pak po integraci do Tyco International změnila své jméno na dnešní Tyco 
Electronics EC Trutnov s.r.o. a stala se součástí korporace s centrálou v USA. 
 Trutnovská společnost, jejíž strategií je aktivně a sebevědomě zvyšovat svou 
odpovědnost za špičkovou úroveň výroby a rozšiřování kompetencí v oblasti výrobních 
technologií a logistiky, hledá v současné době pro existující výroby a další projekty nové 
spolupracovníky především s technickou kvalifikací. Těm, stejně jako svým současným 
zaměstnancům, nabízí zajímavou práci, spravedlivé odměňování, velmi dobrou týmovou 
spolupráci, nové náročné výzvy, zajímavé šance do budoucnosti a také přiměřenou jistotu 
pracovních míst v dobrých i zlých časech. 
 
Ze struktury výroby: 
Komunikační relé  
Partneři: Tyco Electronics. Axicom AG Švýcarsko – vývoj, prodejní marketing. Roční 
produkce: cca 48 mil. ks. 



P2 – Telekomunikační a signální relé. Použití: telekomunikační technika, telefony, 
elektronická zařízení kanceláří, měřicí a kontrolní zařízení, zábavní technika, zdravotní 
technika a v automobilovém průmyslu. 
HF3 – Vysokofrekvenční signální relé. Použití: modemy, měřicí a kontrolní zařízení, 
bezdrátové stanice a antény, satelity, videa. 
FT2/FU2 – Telekomunikační a signální relé. Použití: telekomunikační technika, telefomy, 
elektronická zařízení kanceláří, spotřební technika a elektronika, zdravotní technika. 
MT2/D2n Redesing – Komunikační a signální relé. Použití: zařízení pro automobily, měřicí a 
kontrolní zařízení, zábavní technika, zdravotní technika. 
Karten – Telekomunikační a signální relé. Použití: zařízení pro vlaky a lodě, semafory, 
návěštidla. 
 
Síťová relé 
Partneři: Tyco Electronics. Schrack. Waldhofen Rakousko – vývoj, prodejní marketing. Roční 
produkce: cca 65 mil. ks. 
Relé MSR – Miniaturní průmyslové relé. Použití: řízení topných systémů, síťové spotřebiče, 
přístroje a zařízení domácností, časové relé, měřicí a řídící technika. 
Relé SNR – Úzké síťové relé. Použití: měřicí a řídicí technika, řízení topných systémů, 
termoregulátory, síťové spotřebiče. 
Relé RY II – síťové relé. Použití: automatizační a regulační technika, domácí spotřebiče, 
měřicí elektronika. 
Relé RE – síťové relé (senzitivní cívka 200 mW). Použití: automatizační a regulační technika, 
domácí spotřebiče, měřicí elektronika. 
Relé REL – síťové relé. Použití: automatizační a regulační technika, domácí spotřebiče, 
konektory. 
Partneři: Tyco Electronics. AMP Bensheim Německo – vývoj, prodejní marketing, aplikace. 
Roční produkce: cca 8,5 mil. ks. 
Konektory – Propojovací pasivní elektrosoučástky. Použití: propojovací elementy mezi 
jednotlivými elektrokomponenty (bloky) – řídící systémy. 
SIMATIC – osvětlovací technika, kompletní solární programy, proudový motorový chránič, 
stavebnicové systémy. 
 
Odpory GIC 
Partneři: Tyco Electronics, Swindon Velká Británie – vývoj, prodejní marketing. Roční 
produkce: cca 600 tis. ks. 
Odpory – Resistory – BDF, BDS, HVR, TJH, CJB – specif. součástky s využitím  
ve spec. oborech. Druhy odporů: proměnné odpory, drátem vinuté odpory, vrstvové odpory, 
vysokonapěťové odpory. Použití: k přetransformování napětí velkých výkonů, bezpečnostní 
odpory v dopravních prostředcích, kontrola motorů před přepětím, letecký průmysl –  
fi Airbus, lokomotivy, řídící systémy nové řady lodí. 
 
Výlisky – GIC 
Partneři: Tyco Electronics Raychem, Swindon Velká Británie – vývoj, prod. marketing.. 
Roční produkce: cca 3 mil. ks. 
Výlisky – lisované průchodky a koncovky pro kabelové svazky. Použití: ochrana koncovek  
a průvodek kabelů, ochrana konektorů proti kapalinám a mechanickému poškození. Cílová 
skupina zákazníků – automobilový průmysl. Vojenský průmysl, letecký průmysl. 
 
 
 



Siemens, s.r.o., Nízkonapěťová spínací technika 
 
Z činnosti Nízkonapěťové spínací techniky Trutnov. 
 Ve výroční zprávě ředitele společnosti za obchodní rok 2004/05 uvedl především 
organizační změny, které byly vyvolány rozhodnutím představenstva Siemens AG. Jde  
o převzetí aktivity v oblasti marketingu a prodeje induktivních a optických snímačů polohy 
divizí A&D PT, což ovlivnilo procesy plánování a controllingu vývoje a výroby sensoriky 
v Trutnově, následně založení point Ventura SiNA7 s.r.o. ve Vrchlabí a nakonec založení 
společnosti Magnetonics Device, s.r.o. se sídlem v Trutnově již po datu roční závěrky. 
Poslední dvě organizační změny rozdělily portfolio produktů SNST Trutnov do 3 skupin, 
z nichž každá je soustředěna do samostatné obchodní jednotky. Tyto změny jasně předurčily 
směr rozvoje společnosti SNST Trutnov v oblasti vývoje a výroby elektronických spínacích  
a signalizačních přístrojů a prvků. 
 Již v průběhu tohoto roku byly zavedeny dílčí organizační 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 na Volanovské ulici. 
 Vykázaný provozní hospod. výsledek ve výši 82 443 tis. Kč při obratu  
1 097 503 tis. Kč lze považovat za rekordní. Je předpoklad, že veškeré organizačně připravené 
změny povedou k dosažení plánovaného objemu obratu ve výši 1 260 000 tis. Kč v roce 
2004/05. 
 Výzkumná činnost měla konkrétní zaměření . jejím výstupem je nové technické 
„know-how,“ aplikovatelné výrobou u nového nebo inovovaného výrobku. Vysoká kvalita a 
spolehlivost výrobků je prvořadým cílem (zvyšuje se procento bezchybných – 98,5 %). Počet 
zaměstnanců se navýšil z 520 na 556 – jde především o kvalifikované odborníky. Objem 
investic se má v následujícím roce zvýšit na 124 000 tis. Kč, což bude od doby založení 
společnosti vyjma výstavby nové výrobní haly nejvyšší objem. 
 V roce 2006 má převzít továrnu Infineonu (ta končí s výrobou v oblasti optických 
vláken) výrobce automobilových součástek Siemens. 
 
Dukla Trutnov, s.r.o. 
 
 Dukla Trutnov, s.r.o., vychází z tradice delší než 173 let. Vznikla z původního závodu 
společnosti ČKD Dukla, a.s., zaměřeného dlouholetou historií na výrobu tlakových nádob  
a subdodávky průmyslových inženýrských celků mateřské společnosti. Nová společnost 
převzala závazky a břemena, ale i know-how, kompletní technické zázemí, technologii  
a zakázky bývalého závodu. 
 Společnost Dukla Trutnov, s.r.o., se sídlem v Trutnově, Elektrárenská 322, byla 
založena dne 20.9.2005. 
 Sortiment a stěžejní výrobky: Expanzní nádoby – tlakové nádoby pro vytápění. 
Aquamaty – tlakové nádoby pro vodárny. Ecotherm – akumulační nádrže. Vzduchojemy, 
vzdušníky – tlakové nádoby pro pneumatické systémy. Pojistné ventily. Přístroje pro 
magnetické úpravy vod. Filtry změkčovací, pískové, ionexové, dvouvrstvé, odplynovače 
termické tlakové. Zakázková výroba tlakových a netlakových zásobníků a nádrží až  
do 80 000 m3, kotlů, potrubí apod. 
 
 Podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, 
má Dukla Trutnov, společnost s ručením omezeným předmětem podnikání: Projektovou 
činnost ve výstavbě. Realitní činnost. Pronájem a půjčování věcí movitých. Výroba kovových 
konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný 



maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné 
účely. Montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení. 
Společníci: 
AWB – Ahlence Werkzengbau Beteiligungs – GmbH Ahlen, Spolková republika Německo. 
Vklad 200 000 Kč. Splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %. Základní kapitál 200 000 Kč. 
Statutární orgán: jednatel Ing. Ladislav Malý. Společnost Dukla Trutnov, s.r.o., vznikla na 
bázi Dukla CZ, s.r.o. a Reflex CZ, s.r.o. – závod Dukla a od 1.10.2005 převzala veškeré jejich 
obchodní aktivity. 
 
Kasper CZ, s.r.o. 
 
 Kasper CZ, s.r.o., je výrobcem a dodavatelem nosných dřevěných konstrukcí se 
styčníkovými deskami a dřevostaveb. 
 Ve fázi přípravy stavby poskytuje zdarma veškerou poradenskou činnost, návrh 
konstrukčního uspořádání nosné střešní konstrukce, předběžný statický návrh hlavních 
konstrukčních prvků nosné konstrukce střechy, zpracování komplexní cenové nabídky  
na dodávku a montáž nosné střešní konstrukce, kterou v případě požadavku doplní o cenu – 
za dodávku a montáž podkladních vrstev pod střešní pláště, tj. bednění, laťování apod., 
zpracování kompletní nabídky na dodávku a montáž určitých druhů střešních plášťů. 
 Ve fázi realizace stavby zajišťuje vlastní výrobu dílčích prvků střešní konstrukce, 
impregnaci dřeva proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu máčením v roztoku  
Lignofix E Profi, dodávku veškerého montážního a spojovacího materiálu, montáž nosných 
konstrukcí, dopravu konstrukcí přímo na stavbu, dodávku a montáž bednění nebo dodávku 
laťování pod střešní pláště, dodávku a montáž určitých druhů střešních plášťů, podrobnou 
montážní dokumentaci ke každé dodávce, kontrolu jakosti podle ISO 9002. 
Služby zákazníkům: 
 Všem zákazníkům, tj. přímým investorům, stavebním firmám a projektantům 
poskytuje společnost Kasper komplexní servis služeb při konkrétním návrhu řešení střešní 
konstrukce. 
 Individuální přístup ke každé zakázce umožňuje maximální využití statických 
vlastností dřeva a styčníkových desek, což je základní podmínkou efektivního návrhu a s tím 
související výsledná ekonomika vlastní výroby.  Nedochází tedy k předimenzování řeziva 
jako u klasických tesařských vázaných konstrukcí, čímž je možné snížit spotřebu řeziva až  
o 40 %. Jednotlivé přířezy, ze kterých se skládají prvky konstrukce, se vyrábějí na počítačem 
řízené úhlové a zkracovací pile. Do jednotlivých styčníků se na tzv. „deskovém lisu“ zalisují 
styčníkové desky, které zajišťují přenos všech vnitřních sil. Technologie výroby zajišťuje 
geometrickou přesnost. 
 



 
Základní kynologická organizace 
 
 V roce 2005 bylo v Základní kynologické organizaci č. 302 Trutnov registrováno  
35 členů. Tento rok byl vyvrcholením činnosti ZKO – uspořádala Mistrovství republiky 
mládeže ČKS ve výkonu s mezinárodní účastí. 
 Přípravy začaly již koncem roku 2004 vyhledáváním sponzorů, zajišťováním 
ubytování a stravování účastníků, zajišťováním prostorů pro stopování a plochy pro provádění 
poslušnosti a obranu. Na základě této přípravy ZKO požádala o možnost realizovat tuto akci 
Český kynologický svaz, který ji pak Trutnovu ze 6 zájemců přednostně přidělila. 
 Mistrovství proběhlo ve dnech 19.-21. srpna 2005. poslušnosti, obrany, slavnostní 
zahájení a zakončení proběhlo na fotbalovém hřišti v Horním Maršově. Stopy byly položeny 
na posekaných pastvinách v katastru Mladých Buků. Závodů se zúčastnilo 28 závodníků 
z celé ČR a 2 závodníci ze Švýcarska. 
 Závodilo se ve dvou kategoriích jednotlivců, a to podle národního zkušebního řádu 
ZVV2 a mezinárodního zkušebního řádu IPO2. Dále proběhla i soutěž družstev jednotlivých 
krajů, vyhlášení nejlepšího stopaře, obranáře a nejlepšího v poslušnosti. 
 Pečlivá příprava se vyplatila, počasí přálo, výkony účastníků byly většinou na slušné 
úrovni, diváků přišlo hodně. Kolektiv organizátorů (30 osob) mohl být po zásluze velmi dobře 
oceněn. Akce byla hodnocena jako nejlepší v kategorii mládeže. 
 Absolutní vítězkou se stala Dita Fridrichová ze Středočeského kraje. Jediný účastník 
z KH kraje Martin Ševčík obsadil druhé místo. Škoda, že v trutnovské ZKO chybí nástupce 
Břetislava Klomínského, který organizaci velmi úspěšně reprezentoval v minulých letech  
na těchto mistrovstvích. 
 Celá činnost ZKO byla v roce 2003 směrována k úspěšnému zajištění MR. Výcvik 
členů probíhal ve dvou výcvikových dnech – ve čtvrtek a v sobotu. Uskutečnily se dva kurzy 
pro začátečníky  z řad veřejnosti (nečlenů ZKO) na jaře a na podzim. Do závodní činnosti se 
zapojil pouze B. Klomínský st., který se psem Dariem z Holíkova vyhrál Pohár firmy Atmos a 
Pohár města Jaroměře. Navíc splnil vrcholovou zkoušku IPO 3 na úrovni, která ho opravňuje 
ke startu na výběrových závodech na MR a MS všech plemen v roce 2006. 
 Kromě sportovní činnosti pokračovala ZKO ve zvelebování a udržování svého areálu, 
aby pohledně zkrášloval prostředí pěší zóny, která vede kolem do HSM. K náročným pracím 
patřilo obroušení a nátěr klubovny. (Předsedou ZKO je Břetislav Klomínský.) 
 
Organizace chovatelů koček 
 
 Základní organizace chovatelů koček Trutnov vznikla 18.1.1980. Loni proběhla 
upomínkou na to oslava 25 let trvání. Výstavy již organizace nepořádá – byly příliš náročné 
organizačně i finančně. Do budoucna se uvažuje jen o výstavě propagační. 
 Původně se chovaly jen kočky perské. Nyní členové už vlastní kočky britské, exotické, 
perské, ruské, siamské, sibiřské a somálské. Počítá se i z dovozem plemena devourex 
(perziánová kočka) z Polska. Řada chovatelů má kromě koček čistokrevných s průkazem 
původu i kočičky domácí. Členů má organizace sice jen 20, ale vlastní na 40 kočiček  
a 9 chovatelských stanic. (Chovatelská stanice není ale žádné velké zařízení – kočička z ní ale 
musí splňovat tzv. chovnost a řadu kriterií – průkaz původu, nesmí mít žádnou vadu, splňovat 
věk, být zdravá, očkovaná, absolvovat mezinárodní výstavu a uspět na ní. Vhodného partnera 
pro ni vybírá poradce chovu. Tento „koníček“ je finančně dost náročný. 
 Organizace jezdí se svými kočičkami i po mezinárodních výstavách a dosahuje 
v konkurenci skvělých výsledků – řadu titulů šampionů i mezinárodních. Na výstavy mohou 
jezdit i kočky domácí – s jednou z nich  mourovatým Valentýnem jezdí Ludmila Bažantová 



velmi úspěšně po mezinárodních výstavách. Její kocourek se stal v roce 2003, 2004 i 2005 
nejlepším. Přitom jde o nalezence, který nyní žije s paničkou v panelovém bytě a oplácí péči  
o něho kočičí láskou i slávou. 
 Zasloužilou členkou organizace je i zástupkyně ředitele ZUŠ Hana Kundrtová, která  
se stará o řadu opuštěných kočiček. I ona byla vyznamenána odznakem třetího stupně  
za zásluhy o chovatelství. Bronzovým odznakem byl oceněn i předseda ZO Jaroslav Zachař 
za dlouholetou činnost v chovatelství a pomoc při organizování výstav a brigád. Všechny 
nejvyšší odznaky (bronzový, stříbrný i zlatý) vlastní za 36letou svou činnost v této oblasti 
Hana Podhajská (zakladatelka trutnovské organizace, odchov kvalitních kočiček, řada 
dosažených titulů a ocenění z výstav). 
 Významnou členkou je i Mgr. Katka Horáčková se svými stříbrnými somálkami – 
dokládají to ocenění z výstav doma i v zahraničí. Pravidelně jezdí na výstavy až do Anglie a 
je odbornicí v chovu uvedených somálek. 
 Trutnovská organizace má i své webové stránky, informující veřejnost o své činnosti. 
 
Počasí 
 
 Počasí i v roce 2005 stejně jako v posledních letech spíš potrápilo než potěšilo. 
V prvních lednových dnech se sice jevila milosrdně – teplota málo nad 00 (do rána 3.1. sice 
všude napadlo sněhu, chumelí i přes den, ale od 4.1. poprchává – je po sněhu), ale žádný 
typický zimní čas. V polovině ledna je sněhu ještě poskrovnu, mrznout ale už začíná.  
16.1. -110C, 18.1. ráno -80C. Občas chumelí, ale i prší. 21.1. sníh se mění v břečku. Větší 
mrazy od 23.1. (-110 C), přes den kolem -100. Nejvíc poklesla teplota 30.1. na -170 C. 
 Sníh se více už objevuje v únorových dnech. K výraznému poklesu teploty dochází  
od 5.2. (-170 C). Mráz se stupňuje až k -200 C (7.2.). Občas sníh přibyde, ale přichází i silný 
déšť jako 13.2. s nízkou teplotou kolem 00 C. Od poloviny února je sice už sněhu dost 
(obtížný odvoz), ale jen slabé mrazy -50 C. Až 27.2. pokles teploty, ráno -140,  
přes den -100 C. 28.2. přibylo hodně sněhu. (Dopravu přechodně zhoršila sněhová bouře 
16.2.) 
 V březnu si zima vynahradila lednové zpoždění. Tento jinak jarní měsíc se vyznačoval 
mrazy a sněžením. Až do 6.3. ranní teploty -15 až -180 C, sněhu přibývá. 13. a 14.3. ráno 
kolem 00 C. První jarní den 21.3. sice přimrzlo (ráno -100 C), ale další březnové dny už 
nezimní. 25.3. dokonce +130 C. Silný chladný vítr nechybí. 
 Duben pokračuje v prvních dnech netradiční zimou – 1. a 2.4. jen -40 C, další dny 
převážně kolem +50 ráno. Ochlazení jen přechodné. 21.4. -5, ledový vítr, 24.4. -60 C, přes den 
už ale +90 C. Až do konce dubna ranní teploty +3, +60 C. Také denní teploty narůstají.  
28.4. +90 C, 29.4. +110 C. 30. duben už pěkný jarní den. 
 První máj s náznaky léta – ráno +80 C, přes den už k +200 C, navečer ještě +160 C. 
„Letní dny“ ještě 2. a 3. května – za poledne +230 C. V dalších dnech ochlazení – ráno k 00 C, 
přes den kolem +60 C, občas trochu sněží, silný nárazový vítr. 10.5. přes den už +90 C,  
13.5. +140 C, 14.5. +160, 16.5. +180. Občas přepršky. Slabý mráz (jinovatka) ještě 20.5. 
Poslední májové dny oteplení. 23.5. večerní bouřka, silný déšť. 25.5. za poledne +200. Až  
do konce května letní dny s teplotou až +260 (30.5.) Silný studený vítr ještě zahání léto. 
 První červnové dny příliš letní nejsou. Kromě 30.6., kdy stoupl teploměr na +200, jsou 
denní teploty jen nad 100 C. 10.6. +160, 13.6. k 200, 15.6. odpolední liják s hodinovou 
bouřkou. 16.6. +200 C. Poslední červnová dekáda je slibná – letní dny, teplota nad 200 C, 
25.6. dokonce 260. 30.6. mírné ochlazení, +160 C. 
 První červencový den propršel, +150 C. Prší i v noci. 2. a 3. července zase letní  
(k 200 C), ale jen krátce. 4. – 9.7. přes den jen +160. 10.7. sice už 200 C, ale silný vítr a déšť. 
12.7. zase 200 C, 14.7. nad 230 C. 18.7. odpolední bouřka, prší. Déšť i následující dny, pokles 



teploty, prší, vítr. 23.7. zeje letní koupaliště prázdnotou – jen 150 C. K letnímu počasí se vrací 
poslední červencové dny. 28.7. 280 C, 29.7. 290 C. 31.7. po noční bouřce jen 160 C. 
 Očekávaná vedra srpen vcelku nepřinesl. 1.8. 170 C, 2.8. 190 C. Další dny už kolísají 
srpnové denní teploty mezi 9 – 160 C. K oteplení dochází až 18.8., ale trvá to krátce – jen  
do 21.8. nad 200 C. Další srpnové dny s teplotou spíše pod 200 C, ranní teploty kolem 80 C. 
 Léto nenahradilo ani září. Jen první dekáda byla slibná, za poledne kolem 200, 
k večeru už jen 100 C. 12.9. po nočním dešti silný déšť s bouřkou i přes den až do večera. 
Denní teploty kolem 150. 16.9. noční i ranní déšť pokračuje celý den i další noc. Poslední 
zářijové dny jen málo poznamenané létem – teploty kolem 120 C. 
 První říjnový den překvapil slabým mrazíkem. Od 5.9. ještě náznaky oteplení – až  
do 13.10. +130 C. Další dny (do 20.10.) už pokles teplot (kolem 70 C). Od 21.10. mírné 
oteplení (140 C), 24.10. 150 C. Poslední dekáda už podzimní. 28.10. ještě +120 C.  
Z 30. na 31.10. zaveden „zimní čas“ (hodiny o hodinu napřed). 
 V listopadu se ještě drží ranní teploty až do 17.11. kolem +30 C, přes den maximálně 
+80 C. 17.11. se objevuje na střechách, trávnících sněhový poprašek. Zamrzlé kaluže. Zima se 
hlásí. 18.11. ráno +40 C, přes den kolem 00 C, po poledním silném chumelení všude bohatě 
bílo. 19.11. -70 C, sněhu přibývá. 28.11. silný mráz -120 C, v dalších listopadových dnech 
polevuje. Občas chumelí. 
 Prosinec začal dost nezimně. Až do 9.12. ranní teploty jen málo nad 00, tak i přes den. 
14.12. drobně prší, i 15.12. Odpolední chumelení. Sněhu přibývá, i když je hodně mokrý, 
těžký. 18.12. znovu mráz -140 C, ale další dny maximálně jen -60 C. Až 29.12. -100 a  
30.12. -110 C. (Opravdové léto v roce 2005 chybělo.) 
 
Zemědělství v roce 2005 – Agrární komora 
 
 Rok 2005 byl prvním, který české zemědělství prožilo celý v EU. A stručná bilance? 
Vzrostly dotace a snížily se výkupní ceny produkce. Oproti roku 2004 klesly v průměru  
o 9,2 % (z toho ceny rostlinné produkce o celých 25 %, ceny živočišné produkce celkově 
vzrostly o 0,4 %. 
 Bilance využití zemědělské půdy v okrese Trutnov (dle průzkumu Zemědělské 
agentury): 
Zeměd. půda 33 440 ha, z toho „trvalé louky“ 9 994 ha 
Ve vlastnictví zemědělců 4 370 ha, z toho pastviny 8 524 ha 
Pronajatá 29 070 ha. Plocha orné půdy 14 800 ha. Plocha trvalých travních porostů 185/8 ha. 
 Ceny obilovin nepříznivě ovlivňuje vysoká úroda roku 2004, která stále leží částečně 
ve skladech a pokles stavů prasat a skotu, které významně ovlivňují jejich spotřebu. 
 
Sklizeň v okresu Trutnov v roce 2005 (v závorce rok 2004): 
Pšenice ozimá 2 998 ha (2 480 ha), výnos v t/ha 4,9 (4,29). 
Pšenice jarní 356 ha (490), výnos 4,9 t/ha (3,08). Ječmen ozimý 991 ha (827), 4,8 t/ha (3,92). 
Ječmen jarní 1 233 ha (840), výnos 3,9 t/ha (2,9). Žito 691 ha (720). Výnos 4 t/ha (3,33). 
Oves 652 ha (470), výnos 3,1 t/ha (3,12). Tritikale 1 033 ha (990), výnos 3,6 t/ha (3,37). 
Řepka 1 433 ha (1 458), výnos 3,3 t/ha (3,23). 
V roce 2005 sklizeno celkem 9 387 ha (8 275 ha). 
 Stejně jako na ostatním území ČR byla sklizeň na okrese výrazně opožděná vlivem 
velmi deštivého počasí po celý červen a červenec. Žňové práce se rozběhly až kolem 8. srpna. 
Kvalita sklizených obilovin, zejména pšenice, byla špatná. Jednak měla nízký obsah bílkovin 
(do 10 %), jednak porosty trpěly polehnutím a následným porůstáním. Proto byla také výrazně 
nižší nabídka obilovin na intervenční nákup. Zemědělci okresu nezaznamenali výraznější 
problémy s odbytem obilovin s výjimkou cen. Ty spadly na zcela neúnosnou úroveň. Ihned  



po sklizni se ceny pohybovaly na úrovni 2 500 Kč za tunu potravinářské pšenice a krmná 
pšenice byla na úrovni 1 980 Kč za tunu. To mnohdy nepokrylo ani výrobní náklady.  
Do konce roku si situaci nijak výrazně nezlepšila – končilo se s cenou 2 850 Kč za tunu 
potravinářské a 2 250 Kč za tunu krmné. Vývoj cen ostatních obilovin v podstatě kopírovat 
situaci u pšenice. 
 Další komplikací byly ceny řepky, které díky rozvoji metylestenu řepkového oleje  
(do konce roku 2004 se přidával do nafty a vyráběla se tzv. bionafta) značně vylepšovala 
hospodaření pěstitelů. Vláda ČR nezvládla do konce roku 2005 schválit podpory na výrobu 
MEŘO, a tak o řepku nebyl zájem. Ani pro rok 2006 se zatím neobjevil náznak zlepšení 
situace. Bez podpory výroby je totiž produkce bionafty dražší a za vyšší cenu je u čerpacích 
stanic neprodejná. 
 Stejná je situace u bioetanolu, který si prošel zkorumpované výběrové řízení a start 
programu biopaliv v ČR je opět v nedohlednu. A přitom je to jedna z cest, jak zajistit jednak 
odběr produkce, jednak snížit závislost na dovozech ropy, jejíž cena v roce 2005 byla opět  
na rekordní výši. 
 Dále klesala plocha brambor i jejich cena, protože na pultech se objevily levné 
brambory z Polska (ceny, které nedosahovaly ani výrobních nákladů). 
 
 Živočišná produkce se v roce 2005 vyvíjela na Trutnovsku příznivěji než rostlinná, 
ačkoliv došlo v posledních 5 letech k dalšímu výraznému poklesu stavů některých druhů 
hospodářských zvířat. Zemědělská agentura MZd provedla v Trutnově v červenci 2005 
průzkum stavu živočišné výroby v okrese a zjistila: Skot celkem k 31.12.2001 14 875 zvířat, 
v červenci 2005 16 294. Krávy s tržní produkcí mléka 5 573, v 2005 4 527. Přidělená kvóta 
mléka v červenci 2005 1,81 mil. kg. Krávy bez tržní produkce mléka 1 661 v roce 2001, 3 027 
v roce 2005. Kvóta na KBTPM 1 493 práv (2005). Prasata 2 188, 1 732. Výkrm 11 426, 
3 413. Ovce celkem 500, 1 395. Kozy celkem 175, 301. Drůbež celkem 55 000, 2 412. 
 
 Příznivě se počátkem roku vyvíjela cena mléka, která dosáhla u některých odběratelů 
až na hranici 8,40 Kč/l. Významně k tomu přispěl vstup pohraničního odběratele na trh mléka. 
KH kraj byl však postižen krachem mlékárny Promil Nový Bydžov, kde zemědělcům zůstaly 
pohledávky ve výši 160 mil. Kč. Část postižených dodavatelů z okresu přešla ke společnosti 
Alimpex Food a část k odbytovému sdružení Mlecoop. Činnost ukončila jedna z nejlepších 
farem s chovem dojných krav v okrese. 
 Cena mléka na příznivé úrovni dlouho nevydržela a na konci roku klesla  
na průměrných 8,15 Kč/l a prognózy hovoří o dalším poklesu. 
 Spokojeni byli chovatelé masného skotu, kterým se otevřely cesty na trh EU 15 a 
zájem o naše býčky určené na výkrm byl tak vysoký, že dokázal z ČR odsát 85 % veškerého 
zástavového skotu. Také jateční ceny skotu vzrostly, rok jsme končili s cenou 41,50 – 42 Kč 
za kg jatečního býka, 30,50 Kč/kg za jateční jalovici a 26,80 Kč/kg za jateční krávu. 
 Hůře na tom byli chovatelé prasat, protože opět došlo k poklesu ceny. Příčinou byl 
vysoký import vepřových půlek z Polska, kterému se uzavřel ruský a ukrajinský trh a 
produkce tedy směřovala k nám. Ačkoliv je polské vepřové tučnější, řezníci mu dali díky 
velmi nízké ceně přednost. Rok jsme končili s cenou cca 32,50 Kč/kg jatečního prasete. 
 
 Dne 22.7. bylo s garancí firmy Farmers, s.r.o., zorganizováno setkání zemědělců 
z trutnovského a sousedních okresů s ministrem zemědělství Ing. Zgarbou v Trutnově. 
Podobné setkání se uskutečnilo 15.9. v Dobré Vodě na Jičínsku za účasti členů představenstva 
OAK s poslancem EP Josefem Zielencem. Koncem roku se OAK zapojila do průzkumu 
obchodních řetězců (chování k zákazníkům, ceny v supermarketech). Zdrojem informací  



pro zemědělce je měsíčník Krkonošský farmář. (Informace ochotně poskytla Ing. Beranová 
z OAK Trutnov.) 
 Z činnosti ZD Trutnov Volanov:  Sklizeno 116 ha žita s prům. výnosem 2,8/ha, 110 ha 
ovsa s prům. výnosem 3,0t/ha a 42 ha tritikale s prům. výnosem 3,0t/ha. Farmers, s.r.o., 
sklidilo 30 ha žita s prům. výnosem 2t/ha a 30 ha ovsa s prům. výnosem 2,4t/ha. 
 
Mykologický kroužek 
 
 Z činnosti Mykologického kroužku v Trutnově v roce 2005: Sešli se za předsednictví 
Ing. Křovinové celkem 13x  s průměrnou účastí 15 členů (o 3 více než loni). Hlavní náplní 
schůzek v zimním a jarním období byly přednášky o houbách doplněné promítáním 
barevných diapozitivů hub. Na schůzích se určovaly i donesené houby (první 10.1. a poslední 
úlovky 21.11.). Nejvíce jich bylo doneseno 22.8., a to 61. 
 Spolupráce s jinými houbařskými kroužky byla už tradičně bohatá. Účast na jarní 
vycházce náchodského kroužku 30.4., úpického kroužku 11.6., lomnického 18.6., 13.8. 
úpického kroužku. Ve dnech 21. – 23.9. účast na výstavě hub v Úpici, 25.9. na 
Mykologických dnech v jižních Čechách. 
 Otvírání lesa vycházkou do trutnovského lesoparku 4.6. se zúčastnilo 33 houbařů 
(hosté až z Pardubic, Chrudimi i z Polska). Podzimní vycházka Uzavírání lesa (Peklo) se 
konala 1.10. 
 Nechyběla účast členů trutnovského kroužku např. v březnu v Chocni (ochutnávka hub 
v nálevu). 
 V současné době má kroužek možnost seznamovat veřejnost se svou činností 
omezenou (chybí dřívější výstavní prostory na Měj). Je to vlastně jen houbařská skříňka  
na podloubí Krakonošova náměstí. Činnost kroužku dokumentuje pečlivě vedená kronika 
s řadou fotografií. Nejstarším členem kroužku je sedmdesátiletá přítelkyně Šnajdrová. 
 
Český rybářský svaz, MO Trutnov 
 
 Z činnosti Českého rybářského svazu, místní organizace Trutnov, v roce 2005: 
Činnost výboru byla zaměřena zejména na dokončení všech majetkových záležitostí – 
odkoupení pozemků, které loni schválila VČS. Jednalo se o nákup pozemků v k.ú. Hrádeček 
(pod hrází rybníka Peklo 2 a přístupovou cestu ke slovišti), nákup části pozemku v k.ú. 
Prostřední Staré Buky, tzv. Ukrajina a stávající cestu od Severky k ní. Po řadě obtíží se 
podařilo uzavřít dohodu s obcí Staré Buky – souhlas s vybudováním cyklostezky okolo 
rybníka. Uvedené pozemky byly na poslední chvíli převedeny a již nehrozí, že by kdokoliv 
mohl zasahovat na rybnících Peklo 1 a 2, Bojiště 3 do rybářského práva ČRS MS. 
 Výbor musel řešit i nepříjemné záležitosti – svévolné odlovení kapra z rybníka  
„Za Komínem“ v době, kdy ryba byla již ve tření. Důsledkem této akce Výboru MS č. 9 
Komín byl i úhyn ryby (MS ukončila svou činnost). 
 Po letech se podařilo zajistit účast na výstavě „Svět květin“ v kladných hospodářských 
číslech.. 
 Po zrušení odprodeje (odkoupení) rybníka Svazarm (pro MS krajně nevyhovující) byla 
zajištěna možnost rybolovu na nejspodnějším rybníku Peklo 3 (je v nájmu od Zeměď. 
hospodářské správy). Rybník Dolce 2 – koupaliště, které je v nájmu od města, bude předán do 
společného rybolovu VčUS ČRS. 
 Zajištění dostatku vody pro líheň MS se po složitých jednáních podařilo. Za uplynulé 
tříleté funkční období se podařilo vyřešit tyto záležitosti: 1) zajistit odbahnění rybníka Dolce 3 
a státní dotaci na něj, 2) dokončit všechny majetkové záležitosti ve věcech nemovitých 



(týkaly se pozemků u rybníků Dolce 3, Peklo 1 a 2), 3) opětovné získání vlastnictví pozemku 
pod přivaděčem do líhně. 
 Všechny tyto akce byly finančně velmi nákladné, ale podařilo se je dofinancovat. 
Podařilo se zajistit věcné břemeno k přístupu k rybníku „Za Komínem 1.“ V katastru 
nemovitostí jsou všechny získané pozemky zapsány. Vázne evidování brigád, i když jsou 
plněny od března. 
 Pro rok 2006 je hlavním úkolem, aby výbor zvládl přechod organizace z jednoduchého 
účetnictví na tzv. podvojné, uzavřít v květnu dohodu s DDM o spolupráci. Předsedou MO 
ČRS byl za účasti 58 členů všemi zvolen Tomcsányi Silvestr. 
 VČS 18.3.2006 vzala na vědomí udělení stříbrného odznaku Jaroslavu Daňkovi, 
bronzového odznaku Mir. Slavíkovi, Karlu Nohejlovi, Jos. Wolfovi st., Václavu Rózovi a 
Ivanu Rakoušovi a čestného uznání Silvestru Tomcsányi, Pavlu Vorelovi,  Jaroslavu 
Řehákovi st., Jos. Brátovi, Oldřichu Marelovi, Jaroslavu Haasovi, Petru Férovi.  
 
 Plnění rozpočtu za rok 2005: Příjmy 1 005 473 Kč (rozpočet 935 000 Kč), výdaje 
935 000 Kč (rozpočet), 1 031 652 Kč (skutečnost). 
Sumář úlovků za rok 2005: 
     celkem  kg  průměr kg/ks 
Za revír Pilníkovský potok 3  2 176 ks 4 008,4 1,84 
Za revír Úpa 5    1 417  567,7  0,40 
Za revír Pilníkovský potok 1  1 348  819,5  0,61 
Za revír Líčná 1      716  176,4  0,25 
 
Revír celkem: 12 004 ks o váze 15 446,4 kg, s průměrem kg/ks 1,29. 
Z ulovených ryb druhy: 6 204 ks kapr, lín 108 ks, cejn 507, tloušť 23, okoun 560, pstruh 
duhový 775, lipan 316, siven 160, bolen 20, tolstolobik 2, karas 23, ostatní 197 ks. 
 
Český svaz včelařů – ZO Trutnov 
 
 Rok 2005 byl velmi dobrý na produkci medu nejen u členů ZO ČSV, ale i v celém 
okrese. Včelaři v ZO vytočili ze 795 nahlášených včelstev 11 480 kg medu, tj. 14,5 kg  
na včelstvo. Po vynikajícím roce je mezi včelaři značné množství neprodaného kvalitního 
medu. Cesta z toho: snažit se prodávat med přímo spotřebiteli a přesvědčovat odběratele  
o kvalitě tuzemského medu. Jeho cena se pohybuje od 80 do 100 Kč/kg. Podbízet se nízkou 
cenou by se včelařům brzy nevyplatilo. 
 Náklady na zazimování jednoho včelstva: minimální dávka 10 kg cukru (250 Kč), 
v naší oblasti 12 – 15 kg. 
 ZO ČSV eviduje 83 včelařů. Jejich věkový průměr je vysoký (63,5 let). Nejmladší 
včelařce J. Jindrové je 30, nejstaršímu včelaři J. Uherkovi 90 let (včelaří se 4 včelstvy). 
 Počet včelstev a včelařů v ZO: 
1-5 včelstev 28 včelařů celkem 95 včelstev, 6-10 38 včelařů 300 včelstev, 11-15 10 včelařů, 
135 včelstev, 16-30 včelstev 9 včelařů 188 včelstev, 30-100 včelstev 2 včelaři 47 včelstev. 
Převažují včelaři s větším počtem včelstev od 60 do 75 let věku. Průměrný počet včelstev 
chovaných jedním včelařem je 9,3. 
 Žádost o dotaci na zazimování včelstev (795) byla vyřízena vyplacením částky 
118 500 Kč. 
 V roce 2005 se objevilo několik ohnisek moru včelího plodu v sousední organizaci 
Dvůr Králové. Jsou přesně registrována – ochranné pásmo je v okruhu 5 km, přesuny včelstev 
a včelařských zařízení jsou zakázány. Zdravotnímu stavu včelstev je věnována maximální 
pozornost. 



 Z výsledků rozboru vzorků (roztoč VJ) měli ze zimy 2005/06 a z počtu 795 včelstev 
vyplývá: 0 roztoč 19 % včelstev, 1-3 roztoče 1 včelstvo 59 % včelstev, 3 a více roztočů / 1 
včelstvo 22 % včelstev (včelstva se na jaře znovu léčí). 
 Propagací práce včelařů je jejich výstavka na „Světě květin.“ Zajišťuje to malá 
skupina včelařů v čele s přítelem Ing. Jiřím Novotným starším. Včelařská expozice měla 
úroveň. 
 Podklady z činnosti ZI ČSV v Trutnově za rok 2005 vzorně připravil Ing. Zd. Horský. 
Některé výsledky včelaření v okrese Trutnov za 2005 (v závorce 2001): 
   včelstev  včelařů   prům. výnos medu 
Bílá Třemešná  320 (364)  37 (48)   18,07 (9,16) 
Dolní Klaná  185 (262)  23 (28)   11 (8) 
Dvůr Králové  1 564 (1 765)  141 (154)  15,01 (7,8) 
Hostinné  1 181 (1 080)  87 (92)   14,1 (8,1) 
Svoboda n. Ú.  248 (178)  24 (24)   13,5 (6,3) 
Úpice    757 (681)  70 (80)   20,08 (13,35)   
Trutnov  795 (806)  87 (91)   14,53 (8,42) 
Vrchlabí  635 (751)  71 (88)   15,55 (6,5) 
Žacléř   193 (209)  29 (25)   19,1 (10,42) 
Průměr výnosu medu v okrese Trutnov 15,66 (8,67). 
 
 Životní jubileum oslavili v roce 2005: Jan Uherek (90), Věroslava Šotolová (85), 
Miroslav Martin, Miroslav Pokorný, Vladimír Šulc (80), Josef Novák, Miroslav Kožíšek, 
Markéta Štěpánková (75), Jiří Bouška, Dagmar Slavíková, Marie Stránská (70), Václav Hejna 
(60). 
 
Myslivost – údaje o honitbě 
 
 Základní údaje o honitbě, jejíž výměra k 31.12. byla 36 114 ha – z toho činila 
zemědělská půda 19 186 ha (303 ha bažantnice), lesní půda 15 137 (37 ha bažantnice), vodní 
plocha 105 ha (10 ha bažantnice), ostatní pozemky 1 686 ha. 
Obhospodařování honitby: 
   Počet/ha 
Vlastnický vztah -  vlastní 9/ha 8 239, obora 1/5 ha, společenstevní 20/27 785 ha, 
bažantnice 350 ha. 
   Honitba počet ha 
Ve vlastní režii 9  7 959, obora 1  5 ha 
Pronajatá  20  26 155, bažantnice 1 350 ha. 
Stavy psů s loveckou upotřebitelností: 
Ohaři 48, zkoušky z výkonu pro drobnou zvěř, plánovaný počet 36, skutečný 48. 
Barváři 4, zkoušky z výkonu pro spárkatou zvěř, plánovaný počet 47, skutečný 59. 
Norníci 63, zkoušky z výkonu pro norování, plánovaný poičet 28, skutečný 45. 
Slídiči 22, zkoušky celkem, plánovaný počet 111, skutečný 152. 
Honiči 11, ostatní 5. Celkem 153. 
Početní stavy zařízení pro přikrmování: 
Slaniska 489 (počet). Zásypy 60 (243 jednotek). Krmelce 430 (1 330 jednotek). Napojedla  
6 (1 518 jednotek). 
 Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících 
v honitbě právo myslivosti 433. 
 
 Klasifikace honitby – NKS zvěře a výměra honební plochy podle jakostních tříd: 



Zvěř jakostní třídy III, jelen evropský 53 ks nom., 44 ks min., honitba 4 941 ha. 
             - „ -               , muflon 49,              28        2 472 ha 
             - „ -               , srnec evropský 1 576           636       32 964 ha 
Obory (jakostní třída), daněk skvrnitý 15    5                5 ha 
             - „ -               , prase divoké 67  40          7 159 ha 
             - „ -               , zajíc polní 1 054           695        14 581 ha 
             - „ -               , bažant v bažantnici 105 98             350 ha 
IV. jakostní třída          mimo bažantnici 133          118          1 871 ha 
                                     Zajíc polní 809 ks           516 ks min.        11 354 ha 
 
Výsledky mysliveckého hospodaření: 
Lov zvěře a zazvěřování, jarní kmenové stavy 
 
Druh zvěře Plán lovu Odstřel odchyt Odstřel  

v oborách 
Úhyn  
zvěře 

Provedení 
zazvěřování 

JKS sčítaný 
K 31.3.06 

jelen 20 31 - - - - 62 
laň 9 13 - - 1 - 41 
kolouch 8 19 - - - - 23 
Zvěř jelení 37 63 - - 1 - 126 
daněk 10 4 2 6 - - 16 
daněla 9 3 4 7 1 - 14 
daňče 7 8 2 9 - - 6 
Zvěř daňčí 26 15 8 22 1 - 36 
muflon 11 6 - - 1 - 44 
muflonka 14 16 - - - - 46 
muflonče 12 12 - - 1 - 31 
Zvěř muflončí 37 34 - - 2 - 121 
srnec 395 355 - - 62 - 717 
srna 352 275 - - 110 - 683 
srnče 296 273 - - 111 - 535 
Zvěř srnčí 1 043 903 - - 283 - 1 935 
bachyně 12 10 - - - - 64 
loučák 58 137 - - - - 127 
sele 116 424 - - 5 - 172 
Zvěř černá 193 572 - - 5 - 420 
Zajíc polní 42 14 - - 13 - 1 151 
Bažant-kohout 243 203 - - 26 5/155 73 
Bažant-slepice 90 50 - - 44 35/191 156 
Zvěř bažantní 333 253  - 70 40/346 229 
Kachna divoká 261 365 - - - -325  
        
 
Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov: 
Liška obecná 398 490. Jezevec lesní 195 40. kuna lesní a skalní 437 98. Ondatra pižmová 
192. Holub hřivnáč 633 84. Straka obecná 666 111. Vrána obecná 164 19. Tchoř 78. Hrdlička 
zahradní 210 4. Špaček obecný 542. 
 Výskyt dalších druhů zvěře, jejich lov (pokud byla udělena výjimka): 
Havran polní 14. Holub doupňák 22. Jestřáb lesní 78. Káně lesní a rousná 333. kormorán 
velký 150. Koroptev polní 145. Krahujec obecný 65. Krkavec velký 109. Křepelka polní 48. 



Moták pochop 2. Poštolka obecná 201. Racek chechtavý 98. Sluka lesní 234. Sojka obecná 
457. Volavka popelavá 97. Výr velký 44. 
 Dále uloveno: Psík mývalovitý 21. Norek americký 1. Toulavý pes 12, kočka 65. 
 
Lesy a parky 
 
 Přehled hospodaření společnosti Lesy a parky Trutnov v roce 2005, které spravovaly 
lesní půdní fond o výměře cca 2 100 ha a budovy sloužící lesnímu provozu, městský park a 
městské hřbitovy s 28 zaměstnanci, z toho 16 manuálně pracujících). Práce těžebního 
charakteru a část pěstebních prací je prováděna dodavatelsky soukromými podnikateli. Běžná 
údržba na hřbitovech Babí, Libeč, Lhota, vojenský hřbitov v Poříčí, HSM a Voletiny je 
prováděna dodavatelsky soukromou firmou. (Jednatelem a ředitelem LaP je Ing. Jaroslav 
Semerák. 
 Hospodářský výsledek: Celkové výnosy 18 822 000 Kč (z toho vlastní tržby a služby 
17 889 000 Kč). Celkové náklady 18 780 000 Kč (např. spotřeba materiálu 1 258 000 Kč, 
služby bez oprav 5 921 000 Kč, nájem města Trutnov 2 726 000 Kč, mzdy včetně OON 
5 274 000 Kč). Hospodářský výsledek + 42 000 Kč. 
 Lesní hospodářství: LPF se nachází na 19 katastrálních území. Z obhospodařovaných 
2 100 ha tvoří 139 ha lesních porostů lesopark, navazující na park. 
 Pěstování lesa: Zalesňování – plocha 16,62 ha (z toho 1,34 ha přirozená obnova), 
69 000 sazenic. Prořezávky na 27 ha. Probírky na 78,90 ha (do věku 40 let 0,34 ha). 
Chemická ochrana kultur více než 38 ha. 
 Těžební práce: Těžba dřeva 11 122 m3 (10 368 m3 jehličnaté, 754 m3 listnaté. 
Nahodilá 663 m3. 
 Ochrana lesa: Průběžná kontrola výskytu ploskohřbetky na lesním úseku Hajnice 
formou praktického vyučování SLŠ a diplomové práce studentky MZLU Brno, kontrola 
kůrovců pomocí feromonových lapačů (38 ks) a lapáků (15 m3), rozmístěných na škůdcových 
atraktivních místech, kontrola stavů pilatky a ostatních škůdců, odstraněno několik divokých 
skládek v lesích nebo na jejich okrajích. 
 Dodávky dřeva: Realizovány převážně na odvozním místě. Dodáno 11 401 m3  
(10 623 m3 jehličnatého, 778 m3 listnatého) v hodnotě 12,8 mil. Kč bez DPH. Vlastní spotřeba 
pro potřebu organizace (oplocenky, opravy cest, rekreačně estetické prvky apod. 55 m3. 
Dosaženo průměrného zpeněžení 1 124 Kč/m3. 
 Opravy a údržba cest v lese provedena v celkovém objemu 386 000 Kč bez DPH. 
 Příspěvky: Z rozpočtu KH kraje 634 000 Kč (550 000 Kč pěstební, 84 000 Kč těžební 
činnost). 
 Rekreační funkce v lesoparku: Pravidelná údržba v lesoparku – lavičky, altány, 
zábradlí. Sekání, mulčování cest a pěšin, vyvážení odpad. košů, úprava  travnaté plochy na 
„Parafráze“ mulčováním, naučné stezky 1866. 
 Myslivost: V režijní honitbě „Království“ uloveno 38 kusů srnčí zvěře, 13 ks zvěře 
černé, 1 zajíc, 5 kachen, 8 lišek, 4 kuny, 1 straka, 2 toulavé kočky. Proběhl jeden hon. 
Provedena údržba mysliv. zařízení (posedy, krmelce, políčka pro zvěř). 
 Městský park: Běžná údržba. Rekonstrukce schodiště v SLŠ, instalace točitého 
schodiště do podzemních prostor. Spolu s KRNAP a SLŠ dřevěné cedulky s názvy dřevin. 
Rozmístěny sochy vytvořené na sochařském sympoziu. 
 Městské hřbitovy: Běžná údržba. Oprava hrobek továrníků a Uffo Horna. Údržba 
neplacených hrobových míst. 
 Rozptyly a vsypy v roce 2005: 74 uren a 25 uren. 28/5 36, 25/6 21, 10/9 22,  
8/10 20 uren. Mimo termín 2 urny. Celkem 101 uren. 



 Uložení ostatků: Pohřebiště Trutnov 19 uložení do země, 2 do hrobky. Pohřebiště 
HSM 3 uložení do země. Pohřebiště Voletiny 2 uložení do země. Exhumace provedeny  
2 (Trutnov). 
 Veřejně prospěšné práce: Park 998, hřbitov 201,5 hodin. Celkem 1 199,5 hod.  
Mze poskytlo v tomto roce na pěstební a těžební akce 633 603 Kč. 
 
 
 



Osnado, spol. s r.o. 
 
 Osnado, spol. s r.o. – autobusová a nákladní doprava v roce 2005: Spoje společnosti 
ujely v roce 2005 celkem 7 026 000 km a přepravily 7 845 000 cestujících. Městská hromadná 
doprava se na celkovém objemu přepravy podílela 487 000 km, příměstská 3 501 000 km, 
dálková 2 150 000 km, mezinárodní 185 000 km a nepravidelná (zájezdová)) 703 000 km. 
V provozu bylo vcelku 109 autobusů, z toho 5 kloubových. V roce 2005 měla firma  
264 zaměstnanců, z toho 146 řidičů autobusů, 46 řidičů nákladních automobilů, 23 opravářů a 
49 ostatních zaměstnanců. 
 Nejvýznamnějším měsícem uplynulého roku byl bezesporu prosinec, kdy proběhlo 
zahájení provozu příměstských nízkopodlažních ekologických autobusů na zemní plyn ve 
východních Krkonoších a zároveň došlo k propojení sítí veřejné autobusové dopravy na české 
a polské straně na hraničním přechodu Královec – Lubawka ve spolupráci s partnerskou PKS 
s.r.o. Kamienna Góra. 
 V roce 2005 (k 31.12.) Osnado provozovalo celkem 72 linek: jednu mezinárodní 
Trutnov – Žiar nad Hronom, 7 dálkových do Prahy, Liberce, Brna a Českého Krumlova,  
12 příměstských – 8 v Trutnově a 4 ve Dvoře Králové, 52 příměstských.. 
 Dále 7 skibusových linek v zimním období, v letním naopak jednu linku krkonošského 
cyklobusu (přeprava zajištěna ve spolupráci s ČSAD Semily). 
 Pořízeno bylo 5 nových autobusů: 1 příměstský, 2 ekobusy – příměstské 
nízkopodlažní ekologické autobusy na zemní plyn, 1 městský kloubový autobus, 1 mikrobus 
městského provedení. 
 Celkem bylo odjeto přibližně 1 000 spojů každý pracovní den a více než 300 spojů  
o sobotách, nedělích a svátcích. 
 
 Ekologickým autobusem, poháněným zemním plynem, protože je nízkopodlažní, se 
svezli poprvé i vozíčkáři. Do tří let chce firma rozšířit svůj vozový park o 7 takových vozů. 
Jsou velmi vhodné pro trasy v horách – jejich provoz je šetrný k přírodnímu prostředí. 
 Nízkopodlažní autobus bude jezdit na lince Trutnov – Janské Lázně. Pomocí plošiny 
se do něho dostanou i vozíčkáři a další zdravotně postižení pacienti. Ekobusy se zatím musí 
plnit zemním plynem až v Hradci Králové. Do konce června má Osnado zřídit čerpací stanici 
v Trutnově. 
 Městskou hromadnou dopravu v Trutnově čeká od dubna 2006 kvalitativní proměna. 
Jde o zavedení čipových karet. Jak bude nový systém fungovat? Cestující si koupí 
předplacenou kartu, ze které jim budou postupně odčítat peníze za projeté kilometry. Čipové 
karty fungují dobře už i v jiných regionech. 
 Dalším zkvalitněním informovanosti cestujících mají být světelné tabule. Umožní 
lepší orientaci v odjezdech a příjezdech. Realizace závisí dnes na tom, jaká bude spolupráce 
s městem (investice) – náklady asi půl milionu korun. 
 
 Úhrada ztráty za provozování MHD schválila RM 21.11. Důvodová zpráva: Osnado 
nakoupilo autobus Karosa B 961 E pro potřeby MHD. Financování tohoto nákupu bylo 
neplánovaně provedeno formou finančního leasingu. Z toho důvodu došlo, dle údajů Osnado, 
k navýšení prokazatelné ztráty za provoz MHD v roce 2005 o 335 904 Kč. (Uvedený autobus 
v pořizovací ceně ve výši 4 924 810 Kč bude uhrazen během 48 měsíců, měsíční splátka činí 
111 968 Kč). Celkové náklady fin. leasingu jsou 6 395 616 Kč. O uvedené měsíční částky je 
navýšena prokazatelná ztráta. 
 Smlouvu o provozování MHD a úhradě ztráty za její zajištění RM schválila 10.1.2005. 
 
 



České dráhy, a.s. – uzlová železniční stanice Trutnov 
 
 Z hospodaření Českých drah, a.s. v železničním uzlu Trutnov. V celé uzlové 
železniční stanici je k 31.12.2005 zaměstnáno 338 zaměstnanců, z toho 149 žen. 
 Výkon železničních stanic Trutnov, hl. n., Trutnov střed a Trutnov Poříčí: 
 Počet prodaných jízdenek (z prodejních automatů, útržkových ve vlaku, Unipoku – 
vnitrostátní a mezinárodní, psaných jízdenek, přepravních rejstříků, traťových jízdenek). 
Počet prodaných jízdenek 340 432 kusů. Prodané místenky 428, prodané lehátkové a lůžkové 
lístky 188 kusů. 
 Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 15 723 742 Kč, tržby z přepravy cestujících 
mezinárodní 861 734 Kč. 
 Nakládka a vykládka vozových zásilek: Naloženo a vyloženo 10 291 vozů  
(474 870 tun). 
 Přepravně obstaratelská činnost: Počet provedených úkonů 2 673. Tržby činily 
1 686 048 Kč. Reklamační činnost vykázala 65 zápisů. 
 Úschovna zavazadel – vydané úschovní lístky 2 163 kusů. Tržby z úschovny 
zavazadel 31 531 Kč. 
 Osobní přeprava – výchozí vlaky 23 625 vlaků, končící vlaky 2 555. 
 
 V jízdním řádu, který začal platit od 11.12.2005 došlo opět k dalším změnám: Kromě 
tradičního expresního vlaku „Krakonoš“ byla upravena časová poloha rychlíku R 960 v trati 
Trutnov hl. n. odjezd 10.32 hod. – Hradec Králové – Praha Smíchov příjezd 14,07 hod. 
Dalším novým spojením je R 953/Sp 1782 v trati Praha Smíchov odj. 9.57 Hradec Králové – 
Trutnov hl. n. příjezd 13.32 . Zpět je veden jako Sp 1787/R 954 v trati Trutnov hl. n. odj. 
14.30 odj. 14.30 – HK – Praha Smíchov příjezd 18.07. Pro víkendovou frekvenci a studující 
je zaveden nedělní Sp 1789/658 v trati Trutnov hl. n. odj. 16.36 – HK – Praha hl. n. příjezd 
19.57. 
 Tím došlo k rovnoměrnému rozložení přímého spojení s Prahou třikrát denně (v neděli 
4x). Na základě objednávky organizátora dopravní obslužnosti OREDO (zástupce KH kraje) 
byla realizována další fáze zrychlení dopravy na trati Trutnov – Jaroměř pravidelným 
střídáním osobní vlak – spěšný vlak s cílem vytvoření rychlé dopravy v rámci kraje. 
 Všechny spěšné vlaky směr Jaroměř jsou vedeny v trati Trutnov hl. n. – Hradec 
Králové bez přestupu (8x denně), zpět z HK do Trutnova vždy v sudou hodinu od 8.00  
do 20.00 hodin, osobní vlaky jsou vedeny do Jaroměře (10x denně) s přípojným vlakem  
do Pardubic. V čase od 5.30 hod. do 18.30 byla vytvořena přibližná taktová doprava jedné 
hodiny mezi Trutnovem a Jaroměří (Hradcem Králové). První vlak z Trutnova hl. n. směr 
Jaroměř odjíždí ve 14.15 hod. a poslední ve 22.27 hod. 
 Na trati Trutnov – Chlumec n. Cidlinou byl rozšířen a rovnoměrněji rozložen počet 
osobních vlaků v době od 4.17 hod. do 22.20 hod. se čtyřmi pravidelnými páry spěšných 
vlaků a jedním nedělním. Na trati Trutnov – Teplice nad Metují došlo k rozšíření osobní 
dopravy v přibližném dvouhodinovém taktu v době od 4.22 do 19.19 hod. 
 
Živnostenský úřad Trutnov 
 
 Ze statistiky obecního živnostenského úřadu Trutnov za rok 2005: 
Podnikatelé: 
Fyz. 5 430, práv. 677, celkem 6 107. 
Provozovny: 
Fyz. 1 852, práv. 1 060, celkem 2 912. 
Živnosti: 



Konc. 352, váz. 1 027, řem. 2 503, volné 8 594. Celkem 12 476. 
 
Výpis z počtu živností v obci Trutnov: 
Administrativní činnost 14. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění 7. Aranžérské práce 
7. Automatizované zpracování dat 22. Autopůjčovna 7. Chov domácích a zoologických zvířat 
a poskytování souvisejících služeb 11. Činnost ekonomických a organizačních poradců 74. 
Činnost podnikatelských, finančních, organiz. a ekonomických poradců 134. Činnost realitní 
kanceláře 7. Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 4. Činnost účetních poradců, 
vedení účetnictví 60. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
171. Diskžokej 10. Dokončovací stavební práce 133. Ekonomické poradenství 8. Fotografické 
služby 28. Grafické a kreslířské práce 20. Holičství, kadeřnictví 55. Hostinská činnost 585. 
Inženýrská činnost ve výstavbě 9. Inž. činnost v investiční výstavbě 46. Izolatérství 12. 
Kadeřnictví 44. Klempířství 93. Kopírovací práce 16. Kosmetické služby 64. Koupě zboží za 
účelem dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 11. Koupě zboží za účelem dalšího 
prodeje a prodej 8, 244 – v rámci živnosti volné 57. Kovářství 4. Kovoobráběčství 19. 
Kovoobrábění 12. Krejčovství 6. Lesnictví a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 26. 
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 35. Malířské a natěračské práce 22. 
Malíř – natěrač 14. Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 63. 
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich 
nenahraných nosičů 50. Maloobchod použitým zbožím 89. Maloobchod provozovaný mimo 
řádné provozovny 141. Maloobchod se smíšeným zbožím 39. maloobchod tabákovými 
výrobky 78. Masérské, rekondiční a regenerační služby 54. Montáž a opravy vyhrazených 
elektrických zařízení 49. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 18. Montáž, 
opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel 9. Nákup a prodej zboží – 
obchodní činnost v rámci živnosti volné 396 – obch. činnost vč. zahraniční 159, 112. Nákup a 
prodej zboží – obchodní činnost včetně zahraniční v rámci živnosti volné 70. Montáž suchých 
staveb 61. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 22. Nakládání s odpady 
(vyjma nebezpečných) 25. Nákup a prodej zboží – obchodní činnost 575. Nákup, prodej a 
skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu 7. Nákup, skladování a prodej hromadně 
vyráběných léčebných prostředků 7. Nástrojařství 4. natěračské práce 8. Návrhářská, 
designérská a aranžérská činnost 16. Obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího 
prodeje a prodej, stánkový prodej 11. Oceňování majetku pro věci movité 14. Opravy a 
údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb 9. Opravy karosérií 35, 6. Opravy 
silničních vozidel 131. Organizování sportovních soutěží 22. Pedikura, manikura 17. 
Pekařství, cukrářství 15. Podlahářství 16. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 
odpady 14. Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 21. Pokrývačství 46. Polygrafická 
výroba 17. Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 11. Pořádání 
kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 52. Pořádání odborných 
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 61. Poskytování služeb osobního charakteru 10. 
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 25. Poskytování služeb pro osobní hygienu 
a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 19. Poskytování software a poradenství v oblasti 
hardware a software 63. Poskytování technických služeb 47. Poskytování technických služeb 
k ochraně majetku a osob 16. Poskytování telekomunikačních služeb 15. Poskytování 
tělovýchovných služeb 36. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 
13. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 7. Projektová 
činnost ve výstavbě 52. Projektová činnost v investiční výstavbě 10. Projektování 
elektrických zařízení 14. Pronájem a půjčování věcí movitých 89. Provádění jednoduchých a 
drobných staveb, jejich změn a odstraňování 18. Provádění prací ve výškách pomocí 
horolezecké techniky v rámci živnosti volné 41, 13. Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování 62. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 



odstraňování 57. Provozování autoškoly 10. Provozování cestovní agentury 22. Provozování 
solárií 14. Provozování střelnic 4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 
zařízení sloužících regeneraci a rekondici 36. Průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu 21. Překladatelská a tlumočnická činnost 47. Příprava a vypracování technických 
návrhů 12. Přípravné práce pro stavby 104. Přípravné práce pro stavbu v rámci živnosti volné 
16. Psychologické poradenství a diagnostika 7. Realitní činnost 25. Reklamní činnost a 
marketing 79. Řeznictví a uzenářství 44. Silniční motorová doprava 8. Silniční motorová 
doprava nákladní 12. Skladování zboží a manipulace s nákladem 9. Služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u právnických a fyzických 
osob 133. Směnárenská činnost 20. Specializované stavební činnosti 59. Specializovaný 
maloobchod 576. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 75. Správa 
a údržba nemovitostí 86. Šití oděvů 8. Taxislužba 30. Tesařství 71. Truhlářství 169. 
Ubytovací služby 96. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 21. Úklidové práce 
12. Velkoobchod 242. Vodoinstalatérství 66. Vodoinstalatérství, topenářství 70. Vydavatelské 
a nakladatelské činnosti 12. Výkon zeměměřičských činností 10. Výroba a prodej 
nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování 
nahraných záznamů 11. Výroba čalounických výrobků 10. Výroba dřevěných výrobků (kromě 
truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 17. Výroba, instalace a opravy elektrických 
strojů a přístrojů 94. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků 10. Výroba 
kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 13. Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě 
kožešinových) 39. Výroba pilařská a impregnace dřeva 15. Výroba plastových a pryžových 
výrobků 10. Výroba potravinářských výrobků 10. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné 
účely 16. Výuka jazyků 37. Zakázkové šití 10. Zámečnictví 250. Zastavárenská činnost 30. 
Zednictví 276. Zemní práce 22. Zpracování dat, služby databank, správa sítí 35. Zpracování 
kamene 16. Zpracování kožešin 17. Zprostředkování služeb 268. Zprostředkovatelská činnost 
305. Železobetonářské práce 5. 

 
Centrum ochrany spotřebitele 
 
 V roce 2005 bylo v rámci spotřebitelské problematiky poskytnuto 170 porad. Stejně 
jako každým rokem se poradenské centrum zúčastnilo ve dnech 4.-6.10. semináře v Třebíči. 
Účastníci tu byli seznámeni s materiály Evropského spotřebitelského centra při MPO ČR. 
Přednášky byly zaměřeny na oblast cestovního ruchu ve vztahu ke spotřebiteli, dále na 
vzájemné vztahy prodávajících a spotřebitelů – zejména při urovnávání sporů a předcházení 
konfliktům. 
 
 V rámci kontrolní činnosti bylo v roce 2005 Městským úřadem Trutnov – obecním 
živnostenským úřadem provedeno 461 kontrol fyzických osob a 147 kontrol právnických 
osob. Bloková pokuta byla uložena 78 fyzickým a 24 právnickým osobám. 
 Z důvodů neoprávněného podnikání byly sankcionovány 4 fyzické a 2 právnické 
osoby. 
 
Technické služby Trutnov  
 
 Z výroční zprávy Technických služeb za rok 2005: 
 Na středisku veřejné zeleně byla v době mimovegetačního období prováděna zimní 
údržba stromů a keřů. Pokáceno bylo 17 stromů, upraveno 120, z důvodu havárie likvidováno 
12 stromů. Největší rekonstrukci veřejné zeleně provedly TS v aleji Volanovská. Proti 
klíčence bylo ošetřeno 217 stromů. 



 Pro doplnění stávajících a poškozených dřevin bylo vysázeno 260 keřů a 30 stromků. 
 Úklid města (jarní) začal již počátkem března. Hlavní úklid ulic, komunikací a 
veřejných ploch probíhal do konce května. Z chodníků se zametlo cca 1 100 t drtě používané 
na posyp při zimní údržbě. Smetená drť je následně využívána k opravě cyklistických stezek 
v okolí Trutnova. Mimo drtě bylo v roce 2005 z komunikací smeteno cca 1 237 t odpadu –  
ve městě bylo vyprodukováno celkem 2 482,5 t odpadu. 
 TS se starají i o úklid 76 zastávek, okolí 98 pomníků, vysypávání 860 odpadkových 
košů. V roce 2005 zničili vandalové 56 těchto košů. 
 V provozu byly troje veřejné záchodky – na Polské ulici, v Pasáži a v ulici Horská 
poblíž autobusového nádraží. Veřejné WC v roce 2005 použilo 2 300 lidí. 
 Na zvláštní užívání místních komunikací bylo uzavřeno v roce 2005 124 smluv. Jedná 
se o zásahy do vozovek a chodníků z důvodů oprav, rekonstrukcí, zřizování nových sítí apod. 
 Na středisko správy komunikací byly v tomto roce provedeny následující akce: 
 Oprava vozovky ul. R. A. Dvorského a R. Frimla, vozovky v ul. Novodvorská, 
vozovek M. Gorkého, Čs. armády, Strojnická a Železničářská, ul. Žižkova, Komenského a 
Křižíkova. Oprava místní komunikace k bytovce čp. 64 ve Studenci. Rozšíření místní 
komunikace v ul. V. Nezvala. Zpevněné stání před vchodem do Městské policie Trutnov. 
Oprava vozovek v ul. Spojovací a Lomená. Oprava chodníků v ul. Pionýrů a Sportovní. 
Oprava chodníku v ul. Žižkova u čp. 219-220. Oprava krytu vozovky ul. Horská. Odvodnění 
komunikace ve Voletinách. Oprava krytu vozovky ul. Náchodská. Oprava chodníku ul. 
Zámečnická. Oprava komunikace ve Voletinách ke škole. Oprava chodníku ul. Tichá. Oprava 
krytu vozovky ul. Rýchorská. Oprava MK ul. Křižíkova. Oprava chodníku ul. Horská. Oprava 
MK ul. U Hřbitova. Oprava chodníku ul. Voletinská. Oprava vjezdu do vnitrobloku ul. 
Bendlova. Oprava MK ul. Křižíkova. Oprava MK ul. V Domcích. 
 
 V roce 2005 udržovalo středisko Správa skládky rekultivovanou skládku na Kryblici, 
kde se staralo o sekání trávy a příkopů, odvod odpadních vod a následný monitoring. Toto 
středisko spravuje i použitý materiál (dlaždice, kostky, obrubníky) na deponii v DSM. 
 Středisko dopravního značení se zabývalo převážně opravami a údržbou poškozeného 
dopravního značení – poškozeno bylo 213 značek. Byla provedena montáž nového 
dopravního značení v počtu 162 kusů. Každoročně se obnovuje vodorovné dopravní značení a 
provádí nástřik nového vodorovného dopravního značení. Pravidelně se provádí údržba 
městského mobiliáře. Počet odpadkových košů se zvýšil o 90, počet laviček ve městě byl 
rozšířen o 30. Poškozených laviček bylo 44. 
 K pravidelné činnosti patří údržba fontán a vodotrysků. V uplynulém roce byly 
provedeny i dvě větší opravy trutnovských mostů – výměna mostovky v DSM a celková 
oprava mostu u loděnice v Poříčí. Dešťových vpustí bylo opraveno 51. 
 TS se podílely i na zimní údržbě ve městě. Kromě ruční práce bylo nasazeno  
41 mechanismů včetně smluvních. 
 
 Majetek TS byl v roce 2005 navýšen koupí sněžné frézy, statické desky, počítače. 
Vyřazeny byly dvě sekačky a Š Forman. V roce 2006 dojde k ukončení leasingu traktoru. 
Dojde touto formou k nákupu dvou nákladních vozidel. 
 Formou pronájmu „Čisté město“ bude užíváno lehké nákladní vozítko pro provoz na 
komunikacích a zabezpečení zimní údržby chodníků. Po převzetí nových vozidel se počítá 
s odprodejem nebo s likvidací Š 706 Sypač, Š 706 Sklápěč a Avie Kontejner. Plánuje se 
získání osvědčení pro zatěžovací zkoušky zemin a sypanin, a to statickou deskou a lehkou 
dynamickou deskou. 
 V roce 2005 došlo k mírnému navršení mezd v rámci organizace o jeden milion korun. 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců zůstává (60). 



 Pohledávky se dařilo vymáhat – většina pohledávek po lhůtě splatnosti je do 60 dnů, 
s delší dobou jsou pohledávky v hodnotě 15 000 Kč, což jsou pohledávky za firmou 
v konkurzu nebo vymáhané Advokátní kanceláří. Vzhledem k celkové hodnotě 
vystavovaných faktur je tato částka zanedbatelná. 
 Zpracování účetních uzávěrek je konzultováno s auditorskou firmou Finco, daňové 
přiznání k dani z příjmu zpracovává daňový poradce. V účetnictví nebyly shledány žádné 
nedostatky. 
 
 Na rok 2005 měly TS uzavřenou smlouvu o dílo na poskytování služeb souvisejících 
s údržbou veřejné zeleně (zajištění úklidu a uložení rostlinných zbytků ze zajištění údržby 
zelených ploch v Trutnově) – cena za dílo je 1 394 000 Kč vč. DPH. 
 Smlouva o dílo o zajištění zmírňování následků zimy dle schváleného plánu ZÚ. Jedná 
se o pluhování, pluhování s posypem soli a solanky, pluhování s inertním materiálem, ruční 
úklid sněhu, frézování sněhu. Cena za dílo je 3 162 930 Kč vč. DPH. 
 
Finanční úřad 
 
 Některé údaje Finančního úřadu v Trutnově, Slezská 166, z roku 2005: 
 Za zdaňovací období tohoto roku bylo podáno 1 060 přiznání k dani z příjmů 
právnických osob, 11 350 přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Společné zdanění manželů 
využilo 2 053 rodin. Na FÚ bylo doručeno 360 zmocnění k předložení daňového přiznání 
k 30.6.2005. 
 K 31.12.2005 bylo vybráno 306 572 840 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
115 304 109 Kč na dani z příjmů fyzických osob, 376 010 495 Kč na dani z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti. 
 Průměrná měsíční odměna 85 pracovníků FÚ činila v roce 2005 20 867 Kč (včetně 
příplatků). 
 V roce 2005 bylo exekuční činností vymoženo celkem 31 580 000 Kč. Finanční úřad 
zorganizoval pět dražeb – z toho byla jedna dražba  nemovitého majetku s celkovým výnosem 
2 667 000 Kč. 
 V průběhu roku 2005 přihlásil Finanční úřad v Trutnově do 19 konkurzů pohledávky 
ve výši 66 283 000 Kč. (Ředitelem FÚ je Ing. Bohumil Novák.) 
 
Z činnosti trutnovské pošty 
 
 Z činnosti trutnovské pošty v roce 2005 – podání a dodání poštovních zásilek:  
Ve městě jsou 4 pošty – Trutnov 1, 3, 4 a 6. Trutnov 1 – v centrální části města – zajišťuje 
podací i dodací službu. Pošta 3 – Poříčí zajišťuje podací službu, pouze v centrální části Poříčí 
i doručování listovních zásilek. Trutnov 4 – Horní Staré Město – zajišťuje pouze podací 
službu, Trutnov 6 – Libeč zajišťuje pouze podací službu. 
 Doručování na celém území města a v přilehlých obcích zajišťuje pošta 1. 
K doručování a k rozvozu zásilek používá pošta 20 vozidel. 
 V loňském roce bylo na území města Trutnova 15 143 odevzdacích míst. V roce 2005 
bylo na poště Trutnov 1 podáno 80 538 kg obyčejných listovních zásilek, 104 324 ks 
obchodních tiskovin, 651 617 ks doporučených zásilek a s dodejnou, 5 055 080 ks propag. 
materiálu (letákové zásilky), 83 351 ks balíků. 
 Dodáno bylo 371 317 kg obyčejných listovních zásilek, 399 155 ks doporučených 
zásilek, 8 638 243 ks propagačního materiálu (letákové zásilky), 163 155 ks platebních 
dokladů (SIPO), 116 269 balíkových zásilek. 



 Pošta zaměstnávala: Trutnov 3 čtyři, Trutnov 4 sedm, Trutnov 6 jednoho, Trutnov 1 
sto devatenáct, z toho 60 doručovatelů. 
 
Turistické informační centrum 
 
 Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov bylo založeno 11.7.2000. Hlavní 
náplní TIC je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti v následujícím rozsahu: 
propagace města, regionu ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, sekcí cestovního ruchu 
OHK Trutnov a sítí informačních center, informace o památkách, kulturní, sportovní, 
vzdělávací a společenské informace ze života ve městě, informace z oblasti cestovního ruchu, 
orientace ve městě a v dopravní obslužnosti v regionu, informace o možnostech využití 
volného času, příprava a distribuce propagačních materiálů města, spolupráce s MěÚ  
při organizaci akcí městského, celostátního a mezinárodního rozsahu, spolupráce s MěÚ  
při akcích organizovaných městem a organizacemi města, spolupráce se členy Asociace 
turistických informačních center, prodej vstupenek na kulturní a společenské akce. 
 Vedlejší, doplňkovou a komerční činností TIC jsou např. i překladatelské a 
průvodcovské činnosti, kopírování, prodej filmů, telefonních karet, parkovacích karet, map, 
plánů měst, propagačních a upomínkových předmětů, tématických publikací apod., 
směnárenská činnost, přivolání taxi, účast na veletrzích zaměřených na turistiku a cestovní 
ruch, informace o výrobcích, obchodech a službách, reklamní činnost. (Ředitelem TIC je 
Martin Veselý.) 
 TIC má plnou podporu RM a ZM. 24. ledna mu byl poskytnut finanční příspěvek 
v celkové výši 1 090 000 Kč podle podmínek smlouvy ve Sdružení pro TIC. Dodatkem  
ke smlouvě schválilo ZM navýšení příspěvku určeného na pořízení propag. a reklamních 
předmětů o 200 000 Kč. 
 
  
 
 



Památková péče v roce 2005 
 
 Ze zprávy o realizovaných akcích v souvislosti s válkou 1866 na trutnovském katastru 
v roce 2005 a akcích realizovaných z rozpočtu města v okruhu historických památek, kterou 
vypracoval Vlastimil Grof na odboru rozvoje města. 
 Tak jako v minulém roce i letos pokračovala práce na stavbě prodloužené naučné 
stezky, která byla dokončena  a slavnostně otevřena 11.9.2005 v celé své 11 km délce. Je 
využitelná pro pěší turisty a cyklisty, v zimě vhodná i jako lyžařská dálková trasa. Veškeré 
práce zajistila firma Lesy a parky Trutnov, mj. prostřednictvím subdodavatelů zemních prací 
a dále částečně i Technické služby Trutnov, které odprodaly materiál (shrabky ze zimní 
údržby) k srovnání povrchu opravených cest. Akce si vyžádala v roce 2005 na 350 tis. Kč. 
 V souvislosti s přípravou významné kulturně-historické akce 100. výročí převozu 
ostatků generála Gablenze do Trutnova dne 10.9.2005 byly s předstihem provedeny drobné 
stavební úpravy v interiéru Gablenzova památníku. Byla opravena betonová podlaha 
v památníku a obnovena vápenná výmalba krypty. Kromě nových držáků na dva věnce byl 
namontován rovněž nerezový stožár pro rakouskou vlajku, která se tak může při slavnostních 
příležitostech rozevlát nad městem. 
 Otvor do krypty byl opatřen průhledným krytem s umělecky vyzdobeným kovovým 
rámem a mříží. Vedle vstupu do pomníku byla v interiéru umístěna informační tabule 
s fotografiemi a daty ze života generála Gablenze. Kovovýrobu zajistila firma Červenka  
a Pospíchal z Hlinska za 31 350 Kč, stavební práce Kamenictví Novotný z Čermné  
za 19 045 Kč a grafickou výrobu tabla firma Štěpánek z Náchoda za 16 500 Kč. 
 V tomto roce se rovněž pokračovalo s budováním vojenské expozice v Janské kapli. 
Výstavní vitriny byly doplněny o další exponáty a především o postavy vojáků v životní 
velikosti, oblečené do rakouské a pruské pěchotní uniformy. Svou premiéru měl po dlouhá 
léta vandalsky zničený a nyní zcela renovovaný rozměrný pamětní kříž, sestavený z trofejních 
a nalezených součástí výzbroje a výstroje bojujících armád. Tento kříž byl zhotoven 
k desátému výročí bitvy u Trutnova v místní zámečnické dílně, která se mj. zabývala výrobou 
upomínkových předmětů na válku 1866, a byl od prvopočátku umístěn na oltáři v Janské 
kapli. Kříž se stává výjimečným a nepřehlédnutelným exponátem. Renovace kříže provedená 
restaurátorem Krouzem z Dolní Olešnice ve spolupráci s V. Grofem z MěÚ, dosáhla částky 
49 370 Kč a výstrojní prvky na figuríny vojáků stály 90 255 Kč. Do expozice byly dále 
umístěny originální rakouské dělostřelecké granáty, které byly zachráněny z vandalsky 
poničeného oplocení vojenského hřbitůvku na Náchodské. Jejich restaurování stálo  
29 000 Kč. 
 
 Stranou úprav nezůstaly ani vojenské pomníky v okolí města. S finančním příspěvkem 
KH kraje restaurován památník bitvy u Rubínovic. Nedaleko odtud u silnice do Radče byla 
obnovena skalka na pruském hrobě. Práce provedl restaurátor Ing. Hučtynka z Jablonce  
nad Nisou za 100 317 Kč. U obou pomníků byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy a 
instalováno dřevěné zábradlí, kterým je památka ochráněna před mechanizací při lesních  
a polních pracích. (Provedly Lesy a parky Trutnov za 46 850 Kč.) Odvezením   
a rekultivováním černé skládky odpadu je nyní u silnice opravená skládka lépe viditelná. 
K tomu přispívá i osazení nové nápisní desky, zhotovené z mramoru podle původních 
fotografií. Obě památky byly následně označeny kovovou tabulkou s identifikačním číslem. 
 Další opravenou památkou je pomník s křížem na hromadném hrobě nedaleko 
litinového památníku Julia Kruchiny. Rozlámaný křížek byl vlepen a domodelován a pomník 
přikotven k novému základu. Práce provedl kameník Beneš z HSM za 44 600 Kč. 



 Také u Janské kaple byly opraveny dva pomníky: jehlan s koulí, věnovaný starostou 
města Dr. Pauerem všem vojákům, ležícím v neoznačených a zapomenutých hromadných 
hrobech, dále i pomník Mathiuse Hordusea. Obé restauroval kameník Beneš za 49 900 Kč. 
 U všech jmenovaných památek byl aplikován restaurátorský postup a došlo 
k barevnému a někdy i mechanickému zvýraznění písma. Nedocenitelnou pomůckou  
při přípravě oprav je bohatá fotografická databáze původního stavu památek z 30. let  
20. století, poskytnutá  Jiřím Buckem a opisy textů z období kolem roku 1900. Bez nich by 
nebylo vůbec možné pomýšlet na obnovení původních nápisních desek, které v průběhu 
dalších let byly mnohdy nenávratně ztraceny či poškozeny. 
 Do seznamu pomníků z války 1866 přibyla nová položka. Na jaře byla osazena v ulici 
Polních myslivců nad Bojištěm v oplocení novostavby rodinného domu Ing. Fibikara 
pískovcová deska s informacemi o historii místa a ostatních vojácích, nalezených při stavbě 
tohoto a okolních domů. Památníček vyrobili v Kamenictví Novotný z Čermné za 24 157 Kč. 
 
 Díky spolupráci s bývalým členem Komitétu pro údržbu památek z války 1866 
Jaroslavem Dvořákem, který dosud aktivně pátrá v muzejních knihovnách po plukovních 
dějinách jednotek z trutnovské bitvy, se podařilo přesně lokalizovat zapomenutý a již více než 
30 let ztracený pomník rakouského myslivce u cesty do Studence, o jehož existenci se vědělo 
z knihy o vojenských hrobech od Fifiho z roku 1891 a z dobové fotografie, poskytnuté 
bývalým členem KVH Trutnov Jiřím Buckem. P. Dvořák nalezl v dějinách 16. mysliveckého 
praporu soubor map, na nichž byl pomník vyznačen a popsán. Toto místo se shodovalo se 
značkou ze staré turistické mapy Krakonoš z roku 1970. V okopírovaném přiloženém textu 
byla rovněž informace, co se tady odehrálo. (Zde pohřbený myslivec padl už ráno kolem 
sedmé hodiny 29.6.1866, když se v zalesněné kotlině – roklině ukrývající se skupinka 
rakouských šestnáctých myslivců a pěšáků od 2. p. pl. pod vedením setníka von Hann snažila 
nepozorovaně proniknout okolo pruského polního ležení nedaleko od Stříteže.) Za vstřícné 
spolupráce s členskou základnou Komitétu v Trutnově a především díky řediteli firmy Lesy  
a parky Trutnov se podařilo během mimořádné příznivého počasí v lednu nalézt sokl pomníku 
a ověřit správnost předchozích teoretických výzkumů. Pomník byl zhotoven opět podle 
dobové fotografie a v průběhu jara osazen na původní místo. Nyní zbývá již jen vyrobit  
a na pomník upevnit patřičný kovový atypický kříž. Práci provedlo rovněž Kamenictví 
Novotný za 45 934 Kč. 
 
 Poslední úspěšnou akcí tohoto roku byla dohoda s vedením polského města Lubawka 
při přípravě žádosti o grant z programu Interreg III na vybudování naučné stezky války 1866 
z Trutnova do Dvora Králové. Pokud dostojí polský partner svému příslibu, bude pomník 
s jetelovým křížem na hromadném hrobě na hřbitově v Lubawce po letech zanedbávání v roce 
2006 opraven. Leží zde pohřbeni rakouští vojáci, kteří padli do pruského zajetí a podlehli 
svým zraněním z bitvy u Trutnova. 
 Celkový součet finančních prostředků, které byly v roce 2005 městem investovány  
do opravy válečných památek a s rokem 1866 spojených aktivit je tedy zhruba 570 000 Kč. 
Dokončení naučné stezky stálo přibližně 450 000 Kč. Dalších 70 000 Kč bylo proplaceno 
KVH jako mzda za průvodcovskou činnost – službu v obou objektech na naučné stezce.  
Na uvedené aktivity bylo z dotací sehnáno celkem 170 000 Kč. Mimo to byly ještě další 
peníze proplaceny v souvislosti s tiskem odborných a propagačních materiálů k nově otevřené 
trase naučné stezky 1866 a ke zmíněnému 100. výročí převozu ostatků generála Gablenze. 
Připomínka tohoto výročí byla značnou finanční a časovou zátěží sama o sobě, a není zde 
jakožto záležitost mimořádná započítána. 
 
 



Opravy historických památek 
 
 Další akce, realizované z rozpočtu města v okruhu historických památek: 
 U busty Al. Jiráska na Jiráskově náměstí bylo provedeno doplnění ulámaných a 
rozkradených písmen z nápisu a restaurován pískovcový podstavec. Písmena zhotovila firma 
Kovářství Červenka – Pospíchal Hlinsko dle dobové fotografie a osazení a opravu pomníku 
provedla firma Kamenictví Beneš z HSM za 39 200 Kč. Protože však nebyl zadavatel zcela 
spokojen s kvalitou odevzdané práce, bude na jaře 2006 provedena oprava. 
 Byla zahájena rozsáhlá obnova pomníku padlých v 1. světové válce ve Lhotě  
u Trutnova. Chybějící nápisní deska byla nahrazena kopií a pomník zrestaurován. Práce 
provedlo kamenictví Novotný za 42 245 Kč. Dála byla započata obnova oplocení pomníku, 
ale brzký příchod zimy neumožnil dokončení celé akce. Bude zhotoven nový betonový základ 
a osazena kamenná podezdívka místo původní betonové. Na ní bude instalována kopie 
původního kovového oplocení, které bylo značně poškozeno korozí. Tyto práce budou 
dokončeny na jaře 2006 a budou stát skoro 90 000 Kč. Dodatečně budou realizovány i terénní 
a sadové úpravy. 
 Rozsáhlé stavební práce byly zahájeny na hřbitově v Bohuslavicích. Byl opraven 
centrální kříž a zároveň přesunut na lepší místo, kde nebude ohrožován vzrostlými stromy. 
Kovový kříž opravil a lucernu doplnil kovář Postrach z Hertvíkovic za 27 500 Kč, 
restaurování kamenného podstavce včetně přesunu a nového základu zajistilo Kamenictví 
Novotný z Čermné za 42 000 Kč. Dále byla provedena na podnět místostarostky  
Ing. Horynové oprava (přespárování) hřbitovní zdi včetně nezbytných terénních úprav a 
odvedení srážkové vody. Na tom se podílelo Kamenictví Novotný a také Lesy a parky 
Trutnov, které náklady s tím spojené (cca 300 000 Kč) hradily z provozních prostředků. Práce 
zahrnovala dále přeosazení a srovnání kamenných sloupů brány na nový základ z betonu. 
Mimo to byla provedena kompletní oprava hřbitovní brány – Kovářství Poprach  
za 31 500 Kč. Nezapomnělo se ani na márnici, v níž byly obnoveny vnitřní omítky včetně 
stropu a provedena venkovní hydroizolace a drenáž – provedeno firmou V. Tomek ze Dvora 
Králové za 67 354 Kč. Práce byly přerušeny předčasnou zimou. Na jaře 2006 bude dokončena 
výmalba a terénní úpravy kolem márnice. 
 Na hřbitově v Babí byla opravena čelní a levá boční zeď za částku 84 382 Kč – 
realizovalo Kamenictví Novotný. Práce zahrnovala přespárování cihlové zdi a přezdění 
rozpadlých míst, dále přeosazení a srovnání kamenných sloupů brány na nový základ 
z betonu. Také brána byla zrekonstruována. Je to nejstarší dochovaná kovová brána v okolí 
z roku 1884. Rekonstruování provedl kovář Postrach z Hertvíkovic za 49 500 Kč. 
 V lesoparku u vodojemu byl restaurován památník  od Emila Schwantnera (provedlo 
Kamenictví Novotný za 10 700 Kč) a byly provedeny terénní úpravy včetně výsadby okrasné 
zeleně (provedly Lesy a parky Trutnov za 34 510 Kč). 
 Ve Starém Rokytníku byla provedena u loni opraveného pomníku padlých  
v 1. světové válce  celková obnova zeleně. Kolem pomníku bylo instalováno ozdobné dřevěné 
oplocení. Provedly Lesy a parky za 49 980 Kč. 
 Také ve Voletinách za objektem zemědělského družstva byla provedena úprava terénu 
kolem loni zrekonstruovaného kříže. I zde bylo osazeno zábradlí kvůli ochraně před stále 
utíkajícími kravami z nedaleké pastviny firmy Farmers. Terénní práce provedly Lesy a parky 
za 18 785 Kč. Mimo to bylo u tohoto kříže na jaře obnoveno kovové ozdobné oplocení podle 
původních fotografií. Práce stála 66 900 Kč – provedl kovář Postrach s Hertvíkovic. 
 Pod kostelíkem ve Voletinách se realizovaly sadové a terénní úpravy před dvěma lety 
opraveného památníku padlých v 1. světové válce – RSU Kotrbanec z Trutnova za 31 606 Kč. 
Dřevěné zábradlí opět osadily Lesy a parky Trutnov za 16 000 Kč. 



 U kaple ve Volanově, opravené loni, byly rovněž provedeny úpravy zeleně a terénu 
podél přístupového schodiště. Práce provedly esy a parky za 13 000 Kč. 
 Na hřbitově u hrobek továrníků byly provedeny drobné úpravy a doplněno pletivo  
nad prosklením arkád, protože tady dosud nezjištěnými otvory pronikali ptáci do hrobek  
a působili poplachová hlášení na elektronickém zabezpečení, které je od loňska v hrobkách 
nainstalováno. Úpravy provedla firma Červenka a Pospíchal za 45 000 Kč. Dokončení  
a aktivace tohoto EZS byla provedena firmou ADC servis z Trutnova za 14 438 Kč. 
 Pod levým křídlem hrobek byly rovněž započaty stavební práce. Byl odstraněn 
nevhodný asfaltový povrch na části nádvoří a obnoveny základy pod schodišti hrobek. 
Současně s tím se řešilo odvodnění budoucí plochy. Zimní počasí však práce přerušilo. V roce 
2006 prováděné úpravy budou dokončeny. Má zde vzniknout vydlážděný pás podél hrobek, 
respektující původní úroveň terénu v minulosti. Obdobně by to tak mělo být časem  
i u pravého křídla. Realizátorem akce je stavební firma Bořek ze Dvora Králové 
 za 252 000 Kč. 
 Z důvodu prodeje staré hasičské zbrojnice v Poříčí musel být opět přestěhován 
depozitář památek, tentokrát snad již zůstane trvale v zadním traktu domu čp. 18 Na Struze. 
Vstup do skladu bude opatřen vzhledově historickými vraty, která vyrobil truhlář Červený  
za 20 000 Kč. Ještě bude obnovena elektroinstalace a osazeno zabezpečovací zařízení. 
 Pro opakované vandalské nájezdy některé místní bezcharakterní mládeže na srub  
u památníku Gablenze na Šibeníku muselo být doplněno EZS za 11 900 Kč (ADC servis 
Trutnov). Škody na dveřích, mřížích a nátěrech dosáhly 25 000 Kč a budou hrazeny 
z pojištění. Na jaře 2006 by tu měla být umístěna kamera městské policie. 
 Také letos úspěšně pokračovala generální rekonstrukce kaple v Bezděkově. Opět se  
na opravu podařilo sehnat grant KH kraje (15 000 Kč) a dar firmy Tyco Electronics. Práce 
letos zahrnovaly sestavení nových konstrukcí stropu a krovů, novou střešní krytinu 
z německého Eternitu, vnitřní a vnější omítky, okna a dveře. V roce 2005 se prostavělo 
celkem 501 406 Kč – práce realizovala firma AP Stav Folc z Mladých Buků. K úplnému 
dokončení v dalších letech zbývá tedy jen výmalba a venkovní úpravy. 
 Na městském hřbitově v Trutnově byla dokončena loni zahájená rekonstrukce rozvodů 
vody. Byla zřízena nová, kapacitně již dostačující (když se v 80. letech stavěla propojka 
Husitské a Královédvorské, byla původní litinová přípojka nahrazena naprosto nedostačující 
slabou PE-trubkou), přípojka vody na hřbitov z hlavního řadu v ulici Husitská včetně napojení 
nové venkovní vodoměrné šachty. Práci provedla trutnovská firma Malec za 167 519 Kč. 
Mimo to bylo doplněno osvětlení hřbitova ještě o jednu lampu a u všech pítek osazeny 
ozdobné litinové rošty, které mají zabránit rozstřikování přelité vody. Toto bylo realizováno 
firmou Štěpánský a Fišer za 125 453 Kč. 
 
 Po dlouhé době byla letos rekonstruována (dokončením) kaple P. Marie Pomocné 
v Poříčí. Byla provedena výmalba interiéru, kterou se loni nepodařilo už dodělat. 
Dodavatelem oprav interiéru byla žacléřská firma KV+ZL za 588 402 Kč, dále Štěpánský a 
Fišer, Elektromontáže Trutnov za 18 050 Kč – elektrifikace kaple, instalace svítidel a 
ovládacích prvků. Na zděnou oltářní menzu byla osazena ozdobná krycí deska z indického 
pískovce s vloženým červeným mramorovým křížem (Kamenictví Novotný z Čermné  
za 25 505 Kč). Firma ADC servis z Trutnova za 30 991 Kč osadila zabezpečovací systém, 
propojený s centrálou městské policie. Do kaple byly přemístěny lavice, původem z Janské 
kaple, které se tam po vybudování muzejní expozice staly nadbytečné. Repasi a opravu lavic 
provedl truhlář Červený ze Starých Buků za 48 000 Kč. Také okolí kaple doznalo změn. Byly 
započaty sadové úpravy a osazeno dřevěné zábradlí – vše za 48 350 Kč firmou Lesy a parky 
Trutnov. Pro zimní počasí se nepodařilo už zasít trávu a položit přístupový chodník 
z pískovcové dlažby. To bude provedeno na jaře 2006. 



 U Dračí uličky, která byla vybudována na podzim loňského roku, byly letos 
dokončeny sadové úpravy a doplněno osvětlení a odpadkové koše. Tyto práce si vyžádaly 
88 063 Kč. 
 
 V dolní části parku u Dračí fontány byla provedena oprava vstupu do podzemí 
technologické komory, protože zanedbanou údržbou předchozích 50 let byly porušeny izolace  
a statika. Nevhodný plechový poklop nahrazen moderním s izolací po obvodu. Mimo to dojde 
k nahrazení skorodovaných stupaček novým žebříkem. Zimní počasí i zde znemožnilo 
dokončení díla. Práce provádí firma Bořek ze Dvora Králové za 82 987 Kč. 
 Současně s předchozí akcí probíhá v parku úprava vstupu do podzemí prameniště, 
které by se tak mohlo občasně zpřístupnit veřejnosti. S tím spojené práce byly ohodnoceny 
částkou cca 400 000 Kč – zajišťuje je firma Lesy a parky Trutnov prostřednictvím 
subdodavatelů. Ve vstupní 7 m hluboké šachtě, vyzděné z červeného pískovce, je nyní 
namontováno kovové točité schodiště. Podzemní chodby jsou již opatřeny rozvody elektřiny  
a osvětlení. V roce 2006 bude ještě opraven portál vstupu a vyřešena otázka odvedení 
přepadové vody, tekoucí po podlaze. 
 Ke konci roku byla započata rekonstrukce hrobky Uffo Horna na městském hřbitově. 
Stávající strop a kamenné zakrytí byly rozebrány a uvnitř vybetonována nová samonosná 
hrobka., v níž jsou umístěny všechny tři rakve s ostatky. Protože se při manipulaci dvě rakve 
rozpadly, byly nahrazeny dubovými s kovovou vložkou. Zima nedovolila práci dokončit, 
takže historické oplocení a finální úpravy kamene budou provedeny v roce 2006. Akci 
realizuje stavební firma Folc – AP Stav z Mladých Buků za 149 890 Kč. Manipulace s ostatky 
a nové rakve zajistila firma Lesy a parky Trutnov za 56 582 Kč. Restaurování kovového 
oplůtku provedla firma Červenka a Pospíchal z Hlinska za 49 800 Kč (dokončení v létě 2006). 
 
Program regenerace městské památkové zóny 
 
 Samostatnou kapitolou jsou práce realizované v rámci Programu regenerace městské 
památkové zóny, který vyhlašuje pravidelně ministerstvo kultury. Pro rok 2005 se podařilo 
získat dotaci ve výši 1 210 000 Kč, která byla rozdělena na následující akce: 
1.Příspěvek na opravu soukromého domu čp. 68 na Krakonošově náměstí na opravu střechy  
a oplechování na čelní fasádě, dále na opravu střechy a čelní fasády včetně výměny výlohy  
na soukromém domě čp. 106 v Palackého ulici. 
2.Oprava pískovcových sloupů u hrobek továrníků na městském hřbitově. Zde se jednalo  
o sanaci a restaurování kamene. Práce prováděla firma Kamenictví KYNO z Nedoříže  
u Jilemnice za 72 963 Kč. 
3.Na budově ZUŠ čp. 73 na Krakonošově náměstí se prováděla celková obnova podloubí. 
Práce byly projektovány architektem Soumarem z Prahy podle dobových výkresů a 
historických fotografií. Byly restaurovány kamenné sloupy podloubí, vyměněny nejvíce 
poškozené desky obkladu podezdívky levé poloviny podloubí a opravena omítka. Práci 
provedla firma Bořek za 968 944 Kč. V roce 2006 bude ještě dokončena barevná výmalba. 
4.V městském parku se opravilo poslední rozbité kamenné schodiště. Tentokrát to bylo 
nejdelší boční nedaleko Lesnické školy. Celé schodiště bylo rozebráno a vybudován nový 
pevný základ a drenáže. Jednotlivé prvky z kamene byly restaurovány a nakonec sestaveny 
zpět. Ošklivé kovové zábradlí ze socialistické éry byla nahrazeno replikou původního 
dřevěného dle starých fotografií. Díle bylo dokončeno terénními úpravami, kterými schodiště 
navazuje na okolní svah. (Provedla firma Bořek za 800 382 Kč.) 
5.Restaurátorské práce v Janské kapli napomohly obnovit původní vzhled jejího interiéru. 
Bylo opraveno zábradlí u presbytáře a kompletně renovováno dřevěné schodiště. Na opravách 



se podíleli truhláři Červený ze Starých Buků a restaurátoři manželé Krouzovi z Dolní 
Olešnice (303 000 Kč.) 
 
 Do památek se letos celkem investovalo na devět milionů korun, z toho bylo uhrazeno 
z dotací a darů 1 380 000 Kč. 
 
Státní okresní archiv v Trutnově 
 
 Z činnosti Státního okresního archivu v Trutnově v roce 2005: Včetně ředitele  
Bc. Romana Reila tu bylo zaměstnáno 8 odborných pracovníků, 2 pracovníci obslužných 
profesí a 1 brigádník. Celková úložní plocha archivu činí dnes 7 328 bm (z toho 3 686 bm 
centrála a 3 642 bm depozitář v Trutnově – Poříčí). Rezerva úložní kapacity archivu koncem 
roku 2005 činí 3 320,5 bm. Kapacita archivu je využita z 54,7 %. 
 Pokud jde o výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartačních řízení, proběhlo 
skartační řízení a 12 veřejnoprávních původců a u 2 soukromoprávních původců. Výběr mimo 
skartační řízení se uskutečnil u 23 původců. 
 Během roku SOkA  Trutnov rozeslal na všechny obecní a městské úřady dopis 
s informací o nových předpisech, které se týkají spisové služby a skartací. Ze škol a institucí 
se dostavilo k individuální konzultaci 52 pracovníků. 
 SOkA Trutnov přebral 8,84 bm přírůstků. Z archivu bylo delimitováno 1,13 bm. 
Podařilo se převzít 8 kronik. Přibyly také osobní fondy: prvního předsedy OSK v Trutnově 
Vlastimila Brunclíka a profesora a fotografa Karla Hybnera. Zpracováno je 44,69 % 
archiválií, inventarizováno 41,31 % (nárůst o 10 % oproti 2004). 
 V roce 2005 bylo založeno 205 badatelských listů, z toho 28 patřilo cizincům.  Archiv 
navštívilo 721 badatelů, z toho 66 cizinců. Vyřízeno bylo 254 badatelských dotazů. 
Zpracováno bylo 11 rešerší. Zapůjčeno bylo 525 položek (většinou pro Městské muzeum  
ve Dvoře Králové). Pro potřeby badatelů a pracovníků archivu bylo vypůjčeno 44 položek. 
 V tisku se archiváři prezentovali 2 publikacemi a 1 článkem. Pracovní skupina  
pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hűttela  se sešla 
v archivu 9x. Práce na překladu se dostává do konečné fáze. 
 SOkA Trutnov spolupracoval při realizaci 5 výstav. Ředitel archivu provedl pro školy 
z Trutnova a okolí 5 exkurzí (účast 117 osob). Dále přednášel o historii Radvanic,  
o písemných památkách Dvora Králové. V Janské kapli promluvil 30.5. L. Jirásek  
o S. Hűttlovi a jeho sbírce pověstí. 
 Zahraniční spolupráce se rozvíjí s archivem v Jelení Góře v Polsku. Ředitel archivu je 
místopředsedou Společnosti česko-německého porozumění v Trutnově. 
 
 Pokud jde o stav archiválií, jsou kontrolovány průběžně a jejich fyzický stav je z větší 
části uspokojivý. Problémy s plísněmi nejsou. Nejčastěji se projevuje poškození mechanické 
(trhliny, přelomené listy), největší poškození vykazují knihy (vazba) – je dáno častějším 
využíváním badateli. 
 V depozitáři centrály byla průměrná roční teplota 17,70 C a relativní vlhkost 44,7 %. 
Minimální teplota neklesla pod 15, maximální nad 210 C, minimální vlhkost byla 34 a 
maximální 66 %. Větší výkyvy byly zaznamenány v depozitářích v Poříčí. 
 Externí spolupracovník archivu profesionální fotograf Bohuslav Tošovský vyhotovil 
na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí celkem 6 273 políček mikrofilmu především 
z německých periodik 19. a 20. století. Dále odborně ošetřil skleněné fotografické desky 
z pozůstalosti německého regionálního vlastivědného pracovníka Oskara Nimsche.  
 Knihovna archivu eviduje 11 289 knihovních jednotek. Roční přírůstek byl  



163 knih. j. (darem získáno 117, výměnou 11 kn. j.). Na nákup knih a tiskovin vyčerpáno 
70 213 Kč. Katalogizace probíhá nadále v databázi vytvořené v SOkA Trutnov – během let 
2006-07 se počítá s konverzí do systému Clavius.  
 V roce 2005 byl Ing. Řezníčkem vytvořen program pro analytický popis článků 
z novin a časopisů. Ten také zajišťoval kompletní správu počítačů a sítí SOkA. Hardwarové  
a softwarové vybavení archivu je plně využíváno. 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov má čtyři pobočky – Horní Staré 
Město, Poříčí a dvě v integrovaných obcích – Bohuslavice Adamov, Studenec. 
 Knihovní fond činí 138 694, 143 548 knihovních jednotek (45 748 naučná literatura, 
97 649 krásní literatura, 151 ostatní dokumenty, 130 zvukových dokumentů, 21 
elektronických. Počet exemplářů docházejících periodik  172, přírůstky knih. jednotek 6 385, 
úbytky knihovních jednotek 1 531. 
 K 31.12.2005 eviduje knihovna 6 969 čtenářů (1 627 do 15 let). Knihovnu v tomto 
roce navštívilo 98 408 čtenářů. 
 Výpůjčky činily 420 445 knih (naučná literatura dospělým čtenářům 185 371, krásná 
literatura dospělým čtenářům 174 064, krásná literatura dětem (18 232 naučná) 42 609, ostatní 
dokumenty 187. 
 Meziknihovní výpůjční služba obdržela požadavky z jiných knihoven v počtu 1 079 
(kladně jich vyřídila 1 063). Jiným knihovnám bylo zasláno 271 požadavků (kladně vyřízeno 
252). 
 Pokud jde o výměnné fondy, bylo jiným knihovnám půjčeno 276 souborů (14 182 
svazků). 
 Vzdělávacích a výchovných akcí vykázala knihovna 84, seminářů, odb. porad a 
konzultací 136, počet studijních míst 76, počet počítačů pro uživatele 16 (15 napojeno  
na internet), počet návštěvníků využívajících internet v knihovně 7 407. plocha knihovny  
pro uživatele 637 m2, počet hodin pro veřejnost týdně 46. 
 Knihovna má 16 zaměstnanců (přepočtený stav). VŠ vzdělání má 1, SŠ knihovnického 
směru 12. Provozní náklady činily 6 821 700 Kč (osobní náklady 4 433 600 Kč). Ředitelkou 
knihovny je Mgr. Jaroslava Maršíková. 
 
 V červnu byla přestěhována pobočka v HSM do nových prostor – knihovna získala  
3 nové místnosti. Pro pobočku v Poříčí byly zakoupeny 2 počítače. V hlavní budově knihovny 
bylo vyměněno osvětlení ve skladech. Plochy půjčoven a studoven pro uživatele cca 500 m2. 
 Knihovna používá program Clavius. Přírůstek knihovních fondů byl letos o 1 077 
vyšší než v roce 2004. Počet registrovaných čtenářů nižší o 493 (důvodem je přechod 
z placení kalendářního registračního poplatku na roční). Celý rok mohli uživatelé knihovny 
využívat ON-LINE katalog na www stránkách, měli možnost prodloužení výpůjček nebo 
rušení rezervací. Veškeré informační služby jsou soustředěny ve studovně a čítárně. 
Pracovnice vytváří analytický popis článků z časopisů Cinema, Dvůr Králové (vlastivědné 
čtení), Krkonoše, Krkonošské noviny, MF dnes, Zdraví. Pokračuje se v budování zvukové 
knihovny, jejíž dokumenty se půjčují slabozrakým čtenářům bezplatně. Uživatelům knihovny 
jsou nabízeny materiály o EU, elektronické výukové programy firmy Langmaster (němčina, 
španělština). 
 
 Knihovna má bezdrátové internetové připojení, které je plně využíváno. Hodně i 
turisty a cizinci. V Trutnově chybí internetová kavárna nebo jiný veřejně přístupný internet. 



 Akce pro veřejnost probíhaly po všechny měsíce – hodně zaměřeny na děti 
předškolního a mladšího školního věku (na budoucí čtenáře). V průběhu roku se osvědčily 
výtvarné dílny pro děti mladšího školního věku a pravidelná setkání s dětmi mateřských škol. 
Úspěšné bylo i setkání seniorů. 
 Knihovna v Trutnově poskytuje servis programu LANius a Clavius knihovnám Černý 
Důl, Dubenec, Hostinné, Špindlerův Mlýn, Janské Lázně, Prostřední Lánov, Radvanice, 
Svoboda nad Úpou, Vrchlabí a Žacléř. 
 
 Akce městské knihovny Trutnov jsou zmíněny v úvodní části městské kroniky. Byly 
mj. zaměřeny na kalendář roku, na přednášky, na setkání nejstarších čtenářů knihovny,  
na besedu s kronikářem Trutnova, na Týden knihoven, na výrobu Mikulášů a čertů,  
na předvánoční posezení, na vánoční rozjímání. 
 
Z historie trutnovského muzea 
 
 Muzeum v Trutnově bylo založeno v roce 1890 tehdejším starostou Dr. Josefem 
Flöglem se začleněním pod německou správu. Nemělo však stálé sídlo, a tak byl sbírkový 
fond tvořený ponejvíce z darů shromažďovaných v reálu ve Školní ulici. V počátečních letech 
byl počet evidovaných předmětů značně nízký, nedosahoval ani dvou set. Až teprve od 
poloviny 20. let 20. století se sbírka utěšeně rozrůstala – v té době čítala na 3 500 inventárních 
čísel. Po mnohých stěhovacích peripetiích, které sbírce rozhodně nepomohly, získalo muzeum 
v roce 1927 několik místností v dívčí škole v bývalém hradu – zámku. 
 Ani pak ještě nedošlo k výraznému zlepšení. Teprve v prvních poválečných letech  
se situace začala měnit. Po roce 1950, kdy připadl celý objekt muzeu, bylo evidováno 6 000 
předmětů, z nichž byly pořádány krátkodobé výstavy. Muzejní fond se v 50. a 60. letech 
úctyhodně rozrůstal. Mnoho exponátů pochází ze skladů Národního majetku, přibyly celé 
soubory ze zrušených muzeí podkrkonošské oblasti. Za dobu svého trvání prošlo dvěma 
rozsáhlými opravami, renovovaly se expozice. Po poslední rekonstrukci v roce 1991 byla 
nově vybudována expozice „Bitva u Trutnova 27.6.1866.“ V létě 1998 byla zpřístupněna další 
stálá výstava „Poklady minulosti,“  která obsahuje průřez depozitářem obsahujícím na 20 000 
depozit. 
 Ve třech sálech mají návštěvníci možnost shlédnout artefakty z mnoha oborů lidské 
činnosti. V prvním sále jsou vystaveny předměty obklopující člověka v každodenním životě 
(váhy, žehličky, mlýnky, velocipédy, cechovní truhlice aj.). Druhý sál zavádí do světa umění 
a umělecko-řemeslných výtvorů (hodiny, cínařské a sklářské produkty, staré zbraně, zámecký 
mobiliář). Třetí sál je věnován lidové tvorbě (malovaný nábytek, selské a měšťanské oděvy, 
vybavení domácností, zemědělské a lnářské nářadí. (Výstavu uzavírají archeologické nálezy 
13. – 15. století převážně lokality Vizmburk.) 
 Muzeum se pyšní unikátním souborem včelích úlů z 18. století s bohatou reliéfní 
řezbou. Jsou umístěny v chodbě prvního patra. 
 
Dům kultury 
 
 Jak si vedl v roce 2005 Dům kultury Trutnov? Je příspěvkovou organizací města. 
Hospodářský výsledek vykazuje zisk 299 074 tis. Kč. Z celkových příjmů tvoří dotace  
na provoz z rozpočtu města 58,9 %, účelová dotace města na profilové městské akce 4,6 %, 
vlastní příjmy DK 36,5 % (z vlastních příjmů47,4 % příjmy ze vstupného, ostatní příjmy DK 
z krátkodobých pronájmů, za služby, reklamy, sponzorské dary 52,6 %). 



 Činnost DK zajišťuje 20,45 zam. v průměrném přepočteném stavu pracovníků 
(stanoveno je 22 funkčních pracovních míst – v tomto počtu je již zahrnuto i funkční místo 
provozního pracovníka společenského sálu v bývalém Texlenu). 
 Pracovní kádr zaměstnanců je stabilizovaný – všichni splňují kvalifikační předpoklady 
pro výkon sjednané práce. Personálně není obsazeno místo provozního pracovníka – správce 
Národního domu. Je nutné poskytnout mu byt v ND – ten je zatím obsazen. Část provozních 
povinností je proto zajišťováno na základě dohody o prac. činnosti pracovníkem provozu a 
část je rozdělena mezi ostatní zaměstnance provozně-technického oddělení. 
 Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je zajišťován výkon 
činnosti pořadatelů, pokladních, uvaděčů, šatnářů, promítačů, požární služby, manekýni apod. 
Jedná se o činnosti nepravidelné nebo v rozsahu minima hodin. Tito pracovníci jsou 
využíváni dle skutečné potřeby provozu objektů a akcí. Počet pracovníků je tedy pohyblivý – 
průměrný přepočtený stav pracovníků na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr za r. 2005 je 6,01. 
 
 Provozně technické zajištění zahrnuje provozně technické zajištění akcí a pořadů, 
provozně technické služby na objednávku, dopravu, provoz a údržbu budov včetně pronájmů. 
 
Národní dům 
 Kromě běžné údržby byla v roce 2005 zajištěna menší oprava  horní střechy, výměna 
krytiny na dolní střeše (na přístavbě v zadním traktu), výměna poškozených skel v oknech 
v celém objektu. V salónku v 1. p. byla zjištěna dřevokazná houba, která způsobila narušení 
statiky stropu, poškození zdi i podlahy. Odbor rozvoje města zajistil proto v rámci svého 
rozpočtu opravu stropu a zdi – vyžádalo si to 246 692 Kč. DK zajistil opravu podlahy  
a rozvodu topení v této místnosti. 
 
Kino Vesmír 
 Kromě běžné údržby byla v roce 2005 zajištěna menší oprava střechy, oprava  
a výměna osvětlení propagačních vitrin umístěných na plášti budovy, pořízen snímač na čtení 
analogové zvukové stopy k projektorům. Dála byla reklamována poruchovost a částečná 
nefunkčnost výměníku – omezená možnost regulace tepla. Další provozní závadou bylo 
opakované neodtékání odpadů z důvodu špatného řešení zaústění kanalizační přípojky (řešeno 
ve spolupráci s ORM). 
 
Kulturní klub Nivy 
 Kromě běžné údržby zajištěna jen oprava přístupového chodníku. 
  
 V závěru roku zajišťoval DK (pořizoval dovybavení) pro převzetí dalšího nebytového 
prostoru za účelem jeho provozování od ledna 2006 – společenského sálu v bývalém Texlenu. 
V roce 2005 nerealizoval DK žádnou investiční akci. 
 
 Propagační a reklamní služby zahrnují výletovou službu na výletové plochy 
v Trutnově, výrobu propag. materiálů pro vlastní akci i na zakázku, promítání diapozitivů 
v kině Vesmír před filmovým představením, předprodej a prodej vstupenek v recepci ND  
na pořady DK, filmová představení v kině Vesmír, na akce jiných pořadatelů, dále v pokladně 
kina na filmová představení v kině Vesmír. 
 
 
 
 



Půjčovny 
 DK rozšířil v uplynulých letech své kulturní služby o služby dvou půjčoven. Půjčovna 
knih rozvoje ducha a zdraví (v Klubu Nivy) – v roce 2005 poměrně nízký, ale ustálený zájem 
čtenářů. Půjčovna kostýmů v ND zaznamenala v roce 2005 zvýšený zájem o tyto služby  
ze strany škol, školek, amatérských kolektivů a zejména soukromých osob – dětí i dospělých. 
Tato služba ve městě desítky let chyběla. 
 
Činnost kina 
 Hlavní kulturně společenská činnost DK představuje práce s filmem – činnost kina a 
programovou činnost. 
 Pro veřejnost 183 film. titulů, 527 představení, 14 521 návštěvníků, 28 osob na jedno 
představení. Pro školy 196 film. titulů, 540 představení, 17 888 návštěvníků celkem včetně 
3 367 žáků, kteří docházeli na jedno představení v průměrném počtu 259. S nimi dosahoval 
průměr návštěvníků na 1 představení 33. 
 V rámci Projekt 100 bylo promítnuto 6 filmů (9 představení, 181 návštěvníků), Art 
film 14 filmů (26 představení, 372 účastníků). Nejúspěšnějším byl film Román pro ženy 
s 1 520 návštěvníky. 
 V roce 2005 uvedlo kino pro veřejnost o dva filmové tituly více, ale v menším počtu 
představení (o 25). Jedním z důvodů je odliv diváka do multikin, která jsou vybavena 
kvalitnější technikou a zařízením. Ve srovnání s rokem 2004 se snížila celková návštěvnost  
o 10 800 diváků (průměrná návštěvnost o 18 diváků na každé představení. Pro školy uvedeno 
o 2 tituly méně, návštěvnost se snížila o 210, průměrná návštěvnost na každém představení 
vzrostla o 21. 
 
Programová činnost za rok 2005 
 Počet představení a běžných akcí 136 s 27 977 návštěvníky s průměrnou návštěvností 
206 (nejvíce v květnu 4 542 s prům. návštěvností 379). 
 Profilových, velkých a komponovaných akcí bylo 5. 
1.Den s hudbou, divadlem a výtvarnem v parku (květen, účast 60). 
2.Dětská scéna (červen, 1 870). 
3.Trutnovský jarmark (září, 3 000). 
4.Dny evropského dědictví (září, 6 600). 
5.Poslední cesta (září, program na náměstí – účast společně zahrnuje i 4. akci). 
Celkem návštěvnost 11 530.      Celková návštěvnost 39 507. 
 
 Číselník akcí a jejich typové rozdělení: „Mix“ (150). Soutěže (151). Divadelní 
předplatné (152). Módní přehlídky – vlastní (153), objednané (154). Výstavy a rukodělné 
přehlídky (155). Přednášky, besedy (156). Klubové a netradiční akce (157). „Trutnovský 
podzim“ (158). Koncerty – pop, folk, rock, country (159). Zábavné pořady (160). Tanec 
(161). „Sedmikráska“ (162). Pořady pro školy (163). Akce pro děti (164). Dětská scéna (171). 
Trutnovský jarmark (172). Dny evropského dědictví (173). Krakonoška (174). Ostatní 
městské koncerty (175). Akce s partnerskými městy (176). Slavnostní městské akce (177). 
Ostatní městské akce (178). 
 
 Ve srovnání s rokem 2004 se uskutečnilo v roce 2005 o 7 představení méně. Celková 
návštěvnost se tak snížila o 2 925, průměrná návštěvnost klesla o 7 návštěvníků na každé akci. 
 Důvodem nižšího počtu akcí je zejména nižší počet koncertů populární hudby  
(7 koncertů v roce 2004, v roce 2005 jen 2 koncerty). Příčinou je nedostupnost požadovaných 
interpretů – zejména finanční, ale i termínové. Mírný pokles byl také v počtu zábavných 



pořadů, akcí pro děti a pořadů pro školy. Naopak bylo realizováno více komorních pořadů 
(besedy, přednášky, setkání apod.). 
 Žánrově však byla nabídka pořadů DK naplněna (kromě již uvedených koncertů 
populární hudby). Jsou vytvářeny stále nové typy pořadů – zejména akcí pro děti. 
 Návštěvnost podle jednotlivých žánrů zůstává vyrovnaná u Trutnovského podzimu, 
Akademie třetího věku, u komorních pořadů a akcí „Pod střechou“ – celková návštěvnost se 
však s počtem pořadů zvýšila (v roce 2004 85, v roce 2005 236), v průměru u městských akcí, 
u jednotlivých akcí jsou však v návštěvnosti značné rozdíly např.: víkendové akce s hudbou a 
divadlem v roce 2004 600, v roce 2005 60, silvestrovský ohňostroj 2004 1 000, 2005 800, 
DED 2004 4 055, 2005 4 260 + 2 340, tj. návštěvnost na akci „Poslední cesta.“ 
 Snížila se u pořadů pro školy – v průměru o 19 na každém představení, u přednášek  
o 24 návštěvníků na akci, u módních přehlídek o 26, u Divadelního plesu o 34, u akcí pro děti 
pořádaných venku o 198 na akci, důvodem je komornější ráz akcí např. Čarodějnice. DK 
nepořádal velký dětský den (ten DDM). 
 Mírně stoupla u soutěží a městských koncertů, výrazněji stoupla u akcí pro děti 
konaných v sále o 103 návštěvníky na každém představení – u cyklu Sedmikráska (nedělní 
pohádky pro děti) – v průměru o 39 diváků na každém představení, u divadelního 
předplatného v průměru o 20 diváků na každém představení (výrazně se zvýšil počet 
předplatitelů: sezóna 2004/05 264, sezóna 2005/06 292, u zábavných pořadů v průměru o 46 
diváků na každém představení (celková návštěvnost je však oproti roku 2004 nižší vzhledem 
k nižšímu počtu tohoto typu pořadů), u koncertů populární hudby v průměru o 230 diváků, 
celková návštěvnost je však značně nižší: je to dáno tím, že se v roce 2005 uskutečnily pouze 
2 koncerty s vysokou návštěvností, v roce 2004 bylo více koncertů komorního typu nebo 
s malou návštěvností. 
 Dům kultury svou činností silně ovlivňuje kulturní a společenský život města Trutnov. 
 
Reklamní panely 
 Změnou zřizovací listiny DK doporučila RM 5.12. schválit ZM – provedeno 12.12. – 
jde o přílohu č. 2 – inventurní soupis majetku. Důvodová zpráva: Město Trutnov zakoupilo 
17.11.2005 50 ks reklamních panelů expres horizont formát A1 (60 x 85 cm) od firmy 
Hostalek Werbung za částku 98 175 Kč. Město převádí výše uvedené panely do péče DK, 
který bude reklamní tabule umisťovat na sloupy veřejného osvětlení ve vymezených 
lokalitách Trutnova. 
 Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce kina 
Vesmír v Trutnově.“ 
 
Dny evropského dědictví 2005 
 
 Z hodnocení Dnů evropského dědictví v Trutnově 10. – 11. září 2005, které 
vypracovala ředitelka DK Zina Rýgrová.  
 Celkový počet návštěvníků 6 600. Zpřístupněné památky: Kostel Narození P. Marie 
1257, Muzeum Podkrkonoší 865. Galerie města Trutnova 246. Městský park 92. Kaple  
sv. Jana Křtitele 600. Památník gen. Gablenze. Celkem 4 260. Poslední cesta gen. Gablenze  
u příležitosti 100. výročí převezení jeho ostatků z Curychu do Trutnova. Účast: historické 
jednotky 300 osob, hosté 40 osob, návštěvníci – diváci cca 2 000 osob. 
 Doprovodná akce: Eurodrawing 10.9. na Krakonošově náměstí. Výstava obrazů Josefa 
Wagnera v GMT. Výstava „Čistota půl zdraví“ v MPT, kde i výstava Bitvy u Trutnova a 
sbírka včelích úlů. Prohlídka věže kostela Narození P. Marie. Prohlídka parku s průvodcem. 
Výstava Žebřík v parku. Po stopách událostí roku 1866 – cyklostezka s průvodcem. 
 



 Akci lze hodnotit jako tradičně úspěšnou. Návštěvnost se oproti loňsku zvýšila, i když 
počet památkových objektů byl menší – ovlivněno slavností „Poslední cesta.“ Návštěvnost 
byla tradičně v sobotu vyšší než v neděli. V roce 2006 se navrhuje doba otevření památek: 
sobota 10 – 17, neděle 12 – 17 hodin. 
 Propagace DED byla dostatečná. Katalog SHS ČMS není požadován – není vydáván 
v dostatečném předstihu. TIC by měl mít 10.9. prodlouženou otevírací dobu. 
 Akce DED zajišťovalo 10 studentů G, 2 ze SLŠ, 8 dobrovolníků KVH, 2 pracovníci 
MP, 2 pracovníci GMT a 2 z DK a MěÚ. Organizační zajištění 15 zaměstnanců DK,  
1 pracovník Arciděkanství Trutnov. 
 
 Z připomínek k návštěvnosti památkových objektů: Návštěvnost kostela nezvýšila 
zpřístupněním věže – vystoupilo na ni 818 osob. V MPT byl dostatečný počet návštěvníků. 
Zájem o návštěvu GMT nižší – je přístupná celoročně. Zájem o městský park malý. Výstava 
Žebřík park oživila. O Janskou kapli je zájem stabilní stejně jako o památník gen. Gablenze. 
Cyklostezka je zajímavá, žel, s malým počtem zájemců – nekonat. Poslední cesta – tato 
vzpomínková akce ve Dnech evr. dědictví, velmi náročná, hodnocena velmi kladně. 
Pořadatelé KVH a město, kulturně-společenský program na náměstí zajistil DK. Program této 
akce byl celkově kladně hodnocen – ne už dechová hudba z Lohfeldenu a souboru Jubilat  
ze Swidnice (jeho taneční složka však výborná), koncert Krakonošky bez připomínek, velmi 
kladně hodnocena i hudební skupina Kantoři a Divadlo Kvelb, dále i Star West a skupina 
Pěna. Jako moderátor celé akce se osvědčil zaměstnanec DK Vladimír Čížek. Kritizována 
byla neúměrná délka projevů pro vojenských ceremoniích. 
 Při příští takové velké akci je třeba bezprostředně po ní provést na schůzce pořadatelů 
a organizátorů její vyhodnocení. 
 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
 
 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vykázalo i v roce 2005 činnost výstavní, 
přednáškovou a publikační činnost. 
 Uskutečnily se tyto výstavy (jsou zmíněny i v první kapitole kroniky): 
1.Do 16. ledna Vánoce dětem.  
2.od 3.2. – 10.4. Od masopustu do Velikonoc – lidové obyčeje.  
3.Ve dnech 5.5. – 5.6. Živost na hranicích – k 20. výročí úmrtí rodáka Josefa Műhlberga, 
spolupráce s Archivem J. Műhlberga v Henbachu v SRN a Česko-německým fondem 
budoucnosti. Získán na ni grant. Výstava byla věnována 60. výročí ukončení 2. světové války. 
4.Od 11.5. do 27.5. Výstava hasičské historické techniky k 50. výročí založení hasičské 
stanice v Trutnově. Ve spolupráci s Hasičským profesionálním sborem v Trutnově a 
Okresním sdružením dobrovolných hasičů na Trutnovsku.  
5.Derniéra hasičské výstavy, pojaté jako Muzejní noc s hasiči 27.5. Ukázky moderní techniky 
a zásahů při akcích, vystoupení dětského hasičského souboru z Velkých Svatoňovic.  
6.Den řemesel – předvádění tradičních rukodělných technik 10.6. (tkaní, vyšívání, 
paličkování, výroba cínových figurek, skleněných suvenýrů, pletení slaměných ošatek, 
síťování).  
7.Čistota půl zdraví 23.6. – 2.10. (hlavní sezónní výstava).  
8.Ateliéry – výstava východočeských výtvarníků (O. Šlágr st., O. Šlágr ml., Petr Rýdlo st., 
Petr Rýdlo ml., Bohuslav Tůma).  
9.Vánoce u nás a ve světě (od 25.11.) Při této příležitosti byl poprvé vystaven zrestaurovaný 
tzv. chodicí betlém z roku cca 1870. 
 Počet návštěvníků expozic 8 681 osob. Počet badatelů v roce 2005 136 osob. 
Přednášková činnost:  



1.Mgr. Vlasta Burešová: Temné dny 1938 – 45 (šest přednášek  
pro střední školy). Příčiny, průběh a následky války 1866 (deset přednášek pro ZŠ a SŠ). 
Účast 522 osob.  
2.Mgr. Václav Horák: Trutnov v 17. století pro studenty VOŠL v Trutnově (63 posluchačů). 
3.PhDr. Milada Ryšánková: Jarní obyčeje (5 přednášek pro ZSŠ). Nástin hygieny 
obyvatelstva v Evropě od antiky do 1. pol. 20. století (10 přednášek). Vánoce u nás a ve světě 
(3 přednášky, 344 osob). Počet posluchačů při přednáškách 929. 
 Celkový počet všech návštěvníků, posluchačů přednášek a badatelů za 2005 činí  
9 746 osob. 
 V roce 2005 vydalo MPT už čtvrtý sborníček Příspěvky MPT. V jeho úvodu ředitelka 
MP uvádí mj.: „Přibyli další badatelé, kteří projevili zájem o spolupráci s námi. Zvýšil se 
počet studií a zpráv i stran odborného tisku. Obsah reflektuje i na vzrůstající archeologickou 
činnost odborných pracovníků muzea v regionu, která se soustřeďuje na záchranné výzkumy. 
Věřím, že Sborníček přispěje k poznání naší historie a najde si i další příznivce mezi laiky, 
studenty i odborníky. Za naši instituci si přeji, aby Vás zaujal a obohatil o nové poznatky.“ 
 Sborníček informuje o :Konferenci královských věnných měst v Mělníku (Václav 
Horák), Zpráva o obnově hřbitovního kostela Nanebevzetí P. Marie v Horním Maršově 
(Hynek Beneš). Nález keramiky z Chotěvic (Hana Burdychová). Archeologický výzkum na 
Rechenburku v roce 2004 (Pavel Jansa). Nový mincovní nález z Hostinného (Václav Horák – 
Ondřej Vašata). 
 Zahrnuje články: Dosavadní pravěké nálezy na Královédvorsku (Michal Slezák). 
Populi,dui montani nominati sunt (o obyvatelstvu Vrchlabska v 18. století – Pavel  
R. Zahradník). České menšinové školství v Poříčí u Trutnova v letech 1919 – 38 (Ondřej 
Vašata). Česká menšinová škola ve Vrchlabí (Jiří Louda). 150 let středního lesnického 
školství v sv. Čechách. Bělá pod Bezdězem, Zákupy, Trutnov. Mariánský sloup v Hořicích 
(Tomáš Hylmar). Osobnost a dílo Antonína Konstantina Vitáka (1835 – 1906, Jiří Šál). 
Historik Podkrkonoší Rudolf Mathias Wlaschek (nar. 1915) Jiří Šál. Vápenka a mlýn v Černé 
Vodě u Žacléře. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Podle pevně stanoveného výstavního programu připravila Galerie města Trutnova 
v roce 2005 šest autorských výstav a dvě výstavy společné, skupinové – Letní kemp mladých 
výtvarníků a Společná Evropa. Galerie připravila rovněž další, celkem tři fotografické výstavy 
v přízemí MěÚ. V Galerii se uskutečnilo v průběhu uplynulého roku 40 komentovaných 
prohlídek, převážně pro studenty středních škol a 2 dramatické večery. Návštěvnost v roce 
2005 činila  4 800 osob. 
 Potěšitelný je počet darovaných uměleckých předmětů galerii v roce 2005. Galerie 
získala celý soubor plastik, dar od akad. sochaře Antonína Kuldy a deset obrazů z pozůstalosti 
malíře Josefa Ducháče. Cena darovaných předmětů činí téměř 600 000 Kč – o tolik se zvýšila 
cena sbírky GMT. 
 V roce 2005 nebyla provedena žádná rozsáhlá oprava budovy – jen oprava výlezu  
na střechu v březnu v hodnotě 4 000 Kč. 
 GMT má čtyři přepočtené pracovníky. Jejím ředitelem je Aleš Pražan. (Informace 
k činnosti galerie jsou podrobněji v úvodní kapitole kroniky.) 
 
Nákupy děl do GMT za rok 2005: 
Denisa Wagnerová: Pohádkový motiv s kobylkou (kombinovaná technika na papíře)  
2 000 Kč. 
Josef Wagner: Hlava mladé ženy (komb. tech. na papíře) 10 000 Kč. 



Frant. Tůma: Hlava (akryl na papíře) 2 400 Kč. Dialog (akryl na papíře) 2 400 Kč. 
Jiří Grund: Fotografie z cyklu Rosy – 6 000 Kč. 
Josef Váchal: Krajina okolí Liberka u Rychnova n. Kn. (olej na plátně) 67 500 Kč. 
Zbyněk Šanc - barevné fotografie: První sníh na Pecce (1 000 Kč). Vraní hory. Mlha  
nad Adršpachem. Prachovské skály. Vrchlabí. (Všechny barevné fotografie po 1 000 Kč). 
Frant. Burant:  Klauni (lept) 4 100 Kč. Josef Váchal: Akt (bar. dřevoryt) 5 000 Kč. 
Jaroslav Klápště: Slunce nad městem (kombin. technika) 55 000 Kč. 
Frant. Muzika: Anděl války (litografie) 25 000 Kč. Jan Skořepa: Černý levhart (olej)  
20 000 Kč. 
Jan Trampota: Krajina s lomem (olej na plátně) 55 000 Kč. Bárky (litografie) 3 000 Kč. 
Aleš Vaníček: Čtyři fotografie z cyklu Festivaly (za každou cena 800 Kč). 
Josef Wagner st.: Biblická postava (kombin. technika na kartonu) 18 000 Kč. 
Otto Placht: Víření (akryl na plátně) 50 000 Kč. Jiří Balcar: kompozice (uhel na papíře) 
13 000 Kč.Jiří Jahoda: Fotografie z cyklu Kanály a z cyklu Světla (dvě – každá 2 500 Kč). 
Emil Schwantner: Lvice (mram. plastika) 70 000 Kč. 
Frant. Tůma: Za stodolou (akryl na sololitu) 20 000 Kč. 
Denisa Wagnerová: Pohádkový motiv s ptáčkem (komb. tech. na papíře) 2000 Kč. 
Miloslav Lhotský: Chlapec (dřevěná plastika) 6 000 Kč. 
Zd. Sýkora: Červená a zelená kompozice (serigrafie) 18 000 Kč. 
Josef Wagner: Soubor grafických listů (suché jehly a lepty), 51 kusů, 45 000 Kč. 
Informační tabule – Po stopách Samuela Fritze: 17 kusů, 143 000 Kč. 
Soubor grafik a obrazů z ČEZ, 24 kusů, 14 137 Kč. (Cena darovaných děl přes 600 000 Kč.) 
 
Umělecká díla darovaná Galerii města Trutnova v roce 2005: 
Josef Ducháč: Gymnastka se stuhou (15 000 Kč, Bez názvu (20 000 Kč). Variace na srnčí 
lebky (20 000 Kč). Olivovník (25 000 Kč). Bez názvu (25 000 Kč). Odpočívající žena  
(20 000 Kč). Bez názvu (20 000 Kč).Domy a strom (25 000 Kč). Bez názvu (25 000 Kč). 
Všechna díla olej na plátně. 
Ant. Kulda: Soubor sochařského díla. Jiří Havel: Soubor 36 barevných fotografií. 
Jiří Jahoda: Fotografie z cyklu Silnice (3 000 Kč). Dana Holá: Exotická krajina (počítačová 
grafika) 4 000 Kč. 
 
Klub vojenské historie 
 
 Z činnosti KVH Trutnov v roce 2005: 
 Již od ledna probíhala intenzivní příprava na největší akci s mezinárodní účastí –  
100 let od převozu ostatků gen. Gablenze z Curychu do Trutnova. V únoru a březnu tradiční 
účast (letos malá) na kult. společ. akcích KVH v Josefově a Náchodě. Sezóna zahájena 30.4. 
otevřením hist. objektů Janské kaple a památníku gen. Gablenze. Tady pak až do podzimu – 
zimy prováděny návštěvníkům tématické výklady s ukázkami zbraní, výstroje. Již 9. ročník 
střelby proběhl 1. května na střelnici ČMS Babí. KVH se podílel i na akci DK „Strašidláci“ 
v prostorách parku. V červnu se zúčastnily uniformované jednotky otevření naučné stezky 
1866 v Jičíně. U příležitosti 139. výročí bitvy u Trutnova tradiční natírání desky na náměstí – 
27. června 1866, slavnost pokračovala týž den (25.6.) na vrchu Šibeník – Gablenz. 26. června 
se uskutečnil pochod po bojišti války 1866 – akci organizoval nově vzniklý spolek pod 
vedením Vl. Víta staršího. Tradiční zastoupení měl KVH 1. a 2.7. na Chlumu – 139. výročí 
bitvy u Hradce Králové. U příležitosti oslav 225 let od dokončení pevnosti Josefov sem zajela 
i trutnovská jednotka (16.7.). Září (10. a 11.) významně poznamenala vzpomínková slavnost 
„Poslední cesta“ (100. výročí převozu ostatků gen. Gablenze do Trutnova) za účasti 300 



uniformovaných a dobových účastníků z celé ČR i ze zahraničí. Hodnocena všemi účastníky 
jako velkolepá. Uskutečnila se s plnou podporou vedení města Trutnova. 
 Tradiční výroční střelba z historických zbraní KVH se konala na střelnici ČMS Babí 
24.9. Tím byla i zakončena bohatá sezóna roku 2005. Historické objekty na naučné stezce 
navštívilo více než 9 900 zájemců. Výčet akcí tohoto roku tradičně uzavřel silvestrovský 
výstřel z děla KVH. 
 Činnost KVH se nevyčerpává zdaleka jen účastí na výročních oslavách. Zahrnuje řadu 
různých akcí – šíření osvěty o vojenské historii 1866, ochranu a údržbu památníků a pomníků 
této války včetně úprav jejich okolí. 
 Spolupráce s městskými orgány je velmi dobrá včetně materiální podpory. Klubovna 
KVH je plně využívána. Předsedou KVH Trutnov je Ivo Bucek. 
 
Durabo 
 
 Skupina historického šermu Durabo v roce 2005 slavila 20. narozeniny. První projekty 
vznikly již v roce 1985. V témže roce se uskutečnilo i první představení skupiny v rodném 
Trutnově. 
 Těch 20 let uběhlo velmi rychle – období mnoha a mnoha zážitků. Skupina má  
za sebou na tisíc vystoupení. Najezdila statisíce kilometrů v řadě zemí – Čechy, Německo, 
Dánsko, Rakousko,Polsko,Ukrajina. Hodiny věnované přípravě a tréninku jdou do tisíců. 
Skupinou prošlo více než sto členů – někteří v ní pobyli jen krátce, jiní setrvali déle a vtiskli 
svou práci a myšlenky do charakteru a projevu skupiny. Díky za vše patří členům Duraba, 
fandům, divákům, rodinným příslušníkům, přátelům. Je nesnadné uvést je ve spravedlivém 
pořadí – bez diváků by skupina nesplnila svůj účel, poslání, bez fandů by neměla takovou 
motivaci, bez rodinných členů a přátel by neměla zázemí a oporu. Takže díky patří všem. 
 V kolotoči vystoupení a příprav na ně, uvádí zakladatel a vedoucí skupiny Ing. Libor 
Hurdálek, nezbyl čas na nějaké oslavy. Vlastně se ale dá říci, že je skupina oslavila po svém – 
pracovně. Sama sobě si vytvořila dárek. K 20. výročí svého trvání natočila již druhý filmový 
propagační materiál. Tentokrát se jednalo o DVD. Materiál mapuje současný stav skupiny 
s její nabídkou a možnostmi. Slouží i jako dokument ke kronice města Trutnova, aby se  
i po letech mohli naši potomci podívat, co zajímalo jejich „poblázněné dědky a babky.“ 
 V DVD materiálu je shrnuto vše. Co ještě dodat? Klasické shrnutí sezóny 2005:  
103 vystoupení pro malé i velké diváky v Čechách, v Německu a Rakousku. Ve skupině 
aktivně působilo 7 členů (z nich 2 nováčci). Další 2 členové působí externě. Jde o bývalé 
členy, kteří z důvodů profesních či rodinných nemohou už pravidelně trénovat a připravovat 
nové programy. Přesto však v případě potřeby vypomohou. Durabo jim je za to vděčný. 
 
Stachelberg 
 
 Dělostřelecká tvrz Stachelberg (ze zprávy družstva Fortis): 
Mohutná dělostřelecká tvrz rozestavěná na úzkém horském hřbetu nad Babím byla důležitou 
součástí linie československého pohraničního opevnění budovaného v letech 1935 – 1938 
proti chystané agresi hitlerovského Německa. Přestože zůstal Stachelberg nedokončen, ukrývá 
v sobě řadu nej … Byl vybudován jako největší a nejmodernější  dělostřelecká tvrz  
čs. opevnění a patří k největším pevnostem svého druhu v Evropě. Po dokončení měl sestávat 
z dvanácti pevnostních objektů (bunkrů) vybavených těžkým dělostřelectvem, protitankovými 
kanony a kulomety. Tyto objekty jsou v hloubce 20 až 50 metrů pod povrchem propojeny 
soustavou chodeb a sálů o celkové délce tři a půl kilometru. Za mobilizace v září 1938 nebyl 
Stachelberg ještě zdaleka dobudován. Na povrchu se podařilo vybetonovat pouze jediný 



pěchotní srub, který však sám o sobě představuje jeden z největších objektů čs. pevnostní 
výstavby. 
 Provoz muzea s vojenskou historickou expozicí probíhá každoročně od května do září 
o víkendech – v červenci a v srpnu kromě pondělí. V době prázdnin tu vypomáhá několik 
studentek z trutnovského gymnázia jako průvodci. S jejich činností byla i letos spokojenost – 
průvodcovský výklad zaznamenává zvyšující se úroveň. 
 Současně s provozem muzea probíhala v roce 2005 řada rekonstrukčních prací 
v areálu pevnosti. Novými panely byla vybavena naučná stezka po povrchu tvrze. Jako 
součást naučné stezky byly vyčištěny a upraveny základové desky dvou nedokončených 
pěchotních srubů. Pokročila rekonstrukce polního opevnění z roku 1938. Proběhly rozsáhlé 
terénní úpravy v okolí pěchotního srubu T – S 73. Pro tyto úpravy bylo dovezeno celkem  
25 nákladních automobilů hlíny. Na podzim začaly poměrně rozsáhlé opravy v hlubokém 
podzemí pevnosti – rozšiřovaly se chodníky na návštěvnické trase, začala celková 
rekonstrukce osvětlení podzemních prostor. 
 V roce 2005 bylo založeno „Občanské sdružení Stachelberg.“ Vstoupili do něho 
členové družstva Fortis a několik mladých příznivců opevnění. Sdružení má 13 členů. Jeho 
úkolem je postupně převzít muzeum na Stachelbergu od družstva od družstva Fortis a 
provozovat ho jako nepodnikatelský subjekt. 
 Občanské sdružení Stachelberg uspořádalo 23. září k výročí všeobecné mobilizace  
čs. armády v roce 1938 na pevnosti těsně před vyhlášením a po vyhlášení mobilizace. Akce  
se zúčastnili příslušníci čs. armády a četnictva v dobových uniformách, byly inscenovány 
stavební práce na tvrzi. Akce byla velmi úspěšná - účastnilo se jí přes tisíc zájemců. (Hybnou 
silou všech těchto akcí je RNDr. Miroslav Kejzlar.) 
 
Historická jednotka c. k. praporu polních myslivců č. 16 
 
 Další vojenský spolek Historická jednotka c. k. praporu polních myslivců číslo 16 byl 
založen v březnu 2005 s 22 řádnými členy a 5 odbornými poradci. 
 Nový spolek pod vedením Vladimíra Víta nechce být nějakou konkurencí Klubu 
vojenské historie. Odlišný od něj je především tím, že se nezaměřuje pouze na válku roku 
1866 na Trutnovsku. „Zabýváme se historií vojenství od roku 1700 až do ukončení druhé 
světové války. Také se více soustřeďujeme na teorii, tedy bádání, archeologii a propagaci,“ 
uvedl v besedě s redakcí Krkonošských novin 30.3.2005 člen přípravného výboru a hlavní 
představitel nového spolku Vít. 
 Nově utvořený spolek má několik historických uniformovaných jednotek. První 
přibližuje vojenství 17. a 18. století. „Budeme reprezentovat armádu Evžena Savojského  
a Marie Terezie. Další dvě skupiny se zabývají obdobím první a druhé světové války. Po 
dohodě s klubem vojenské historie Trutnov jsme vynechali rok 1866, abychom si nějakým 
způsobem nekonkurovali. Současně ale řada našich členů pracuje také v tomto klubu.“ 
 Nejnáročnější pracovní náplní nového vojenského spolku má být badatelská činnost. 
„Začínáme zpracovávat jaro 1945 na Trutnovsku. O osvobození se tu padesát let mluvilo. 
Když ale prozkoumáváme doklady, které o tomto období vypovídají, zjišťujeme, jak málo 
informací je k dispozici,“ přibližuje Vladimír Vít nejbližší činnost spolku. Jeho zástupci 
jednají také s muzei v okolních městech. Tyto instituce často hledají dobrovolníky, například 
pro archeologické práce. 
 Tak trochu v ústraní bude zatím činnost sbírková a archivní. Budeme se postupně 
připravovat na zřízení stálé vojensko-historické expozice.“ 
 Pro veřejnost uspořádal spolek výstavu k druhé světové válce v úpickém muzeu  
a bojové vystoupení na úpickém náměstí, v průběhu roku proběhla série pietních aktů  
u pomníků padlých ve světových válkách v Trutnově i v okolních městech. 



 
Literární klub 
 
 Ustavující schůzka trutnovského literárně-osvětového klubu se konala 26. února 2005 
v salónku Národního domu za účasti Dagmar Halířové, Ing. Hany Horynové, Věry Jiráskové, 
Pavla Cajthamla, Ing. Jana Halíře, Jaroslava Hofmana, Václava Jiráska, Ing. Vlastimila Šubrta 
(omluveni prof. Antonín Just a Mgr. Zina Rýgrová – ta už předtím nabídla budoucímu klubu 
nově vybudovaný komorní sálek pro 30 – 40 osob v Domě kultury, nazvaný „Pod střechou.“ 
 O programu této schůzky informoval její iniciátor trutnovský spisovatel a nakladatel 
Jaroslav Hofman: 
a)ustavit klub lidí, vládnoucích psaným a mluveným slovem, ochotných a odhodlaných učinit 
byť i jen něco málo pro obecnou osvětu občanů Trutnova, využívajících psaného či 
mluveného slova – prostředku k vyrovnání dosud převažujícího vlivu ostatních směrů kultury 
(výtvarné umění, umělecká fotografie, hudební obory). 
b)předchozí informaci o nedocenění literatury v Trutnově doplnil existujícím potvrzením 
z následujícího poměru oceňováním z dosud udělených městských kulturních cen od data 
jejich založení: výtvarné umění a fotografie 8x (62 %), hudební obory 4x (31 %), historie – 
psané slovo 1x (7 %), literatura 0, osvětové a publicistické aktivity 0. 
c)vyslovil tezi, že absence psaného a mluveného slova, působícího na jinou mozkovou oblast 
než výtvarné umění (vnímané zrakem) a hudba (vnímaná sluchem) je ke škodě obecné 
vzdělanosti, působící mj. i na oživení obecné i regionální historické paměti. Na počátku bylo 
přece SLOVO. Obrázek leckdo zapomene. Napsané, ale i vyslovené slovo se v lidské paměti 
fixuje silněji (o tom mnohem víc věděl červenokostelecký experimentátor Břetislav Kafka, 
jehož dílem se už dlouhou dobu zabývám) 
d)uvedl i svou domněnku, že každý historicky plynoucí čas s sebou přináší šanci  
(a pro mnohé nutkání či povinnost) usilovat o osvícení (od toho OSVĚTA). 
 
 V diskusi vyjádřili přítomní svůj názor – Ing. Horynová svůj profesní i osobní 
pozitivní náhled, záměr ustavení klubu považuje za užitečný, šéfredaktor KN ocenil 
užitečnost záměru ke vzniku LK, Halířovi uznáním významnosti záměru založení klubu,  
Ing. Šubrt je plně pro, uvedl mj. možnosti grantů a sponzorství. 
 Pro příští setkání připraví všichni přítomní (i jiní) jmenný návrh na další členy LK, 
poznámky k vytvoření statutu LK a jeho činnosti, návrh na uspořádání veřejných akcí, návrh 
na vedení LK. 
 
 Posláním LK je přispět k oživení a zachování historické paměti, rozvoji obecné 
vzdělanosti a schopnosti práce se slovem. Spolek je určen všem, kteří se zabývají slovem 
psaným či mluveným. „Máme také v úmyslu postarat se o mladé literáty. Už se od nich 
dokonce objevily první příspěvky,“ uvedl radostně koncem května Jaroslav Hofman. „Není 
vyloučeno, že na trutnovském gymnáziu vznikne nepovinný předmět tvůrčího psaní A to 
právě z iniciativy členů našeho klubu.“ Na podzim chce spolek vyhlásit autorskou soutěž  
o nejlepší povídku pro jednotlivé mládežnické kategorie. 
 V rámci klubové činnosti mají publicisté  připravenou řadu autorských čtení. Sdružení 
není uzavřenou společností. Vstoupit do něj může každý, kdo chce přispět k osvětě českého 
jazyka psanou či mluvenou formou. 
 
 Mladé vánoční čtení připravil LK koncem listopadu v obřadní síni Staré radnice. 
Pořad zdařile moderoval Mgr. Jaroslav Dvorský a hudebně doprovodil Hynek Beneš. Jaký byl 
program předvánočního podvečera? 



1. Koleda. 2. Recitace D. Halířové. 3. Koleda. 4. Úvodní slovo J. Dvorského. 5. A. Pragerová 
–autorské čtení „Vánoční sen.“ 6. Koleda. 7. Ing. Vl. Šubrt: Vánoční esej. 8. Mladí autoři – 
celkem 7 příspěvků s vánoční tématikou. 9. Recitace D. Halířové – „Hoj, ty štědrý večere.“ 
10. Koledy. 11. Václav Jirásek: Hornické Vánoce. 12. Závěrečné slovo s poděkováním  
Mgr. J. Dvorského. 
 
Galerie Dračí ulička 
 
 Vznik Galerie Dračí ulička v chodbě prvního poschodí trutnovského gymnázia 
připomněl na jaře Mgr. Dvorský, jehož iniciativou za podpory ředitele Mgr. Petra Skokana 
toto zařízení svou bohatou a různorodou výstavní činností zahájilo počátkem roku 2002. 
 „Na počátku bylo slovo. Slovo Galerie. V průběhu pak úporné, leč dobrodružné 
stvořitelské úsilí – tak trochu z trutnovského popela vzpomínek, řádně pak z lačnosti 
studentsko – kantorského oka po uměleckých originálech – oživit génius loci slepé uličky 
Dračí a jako dravý zrak v hlavě, jako šumný obraz v galerii ji přímo na stovkách očí ve škole 
před demoličním výměrem hlídat a uhlídat radši…“ 
 „Za trvalý přínos, umělecký přínos škole i městu nás vedení města odměnilo zvláštní 
cenou za rok 2003 a naše bohulibé divácké akce podporuje finančně, morálně i osobní účastí 
svých vrcholných zástupců. Vděk projevujeme i na domovskou adresu vedení Gymnázia 
Trutnov, jakož i Nadačnímu fondu, bez jejichž podpory a fandovství by naše existence 
pozbývala šanci, ostatně i smyslu.“ 
 
 
 
 



Mateřská škola 
 
 Základní údaje o Mateřské škole Trutnov, Komenského 485. Součástí školy jsou 
odloučená pracoviště V Domcích 106, Gorkého 286, Žižkova 465, Novodvorská 617, 
Tkalcovská 542, Horská 282, Úpská 559 (obě Trutnov 2), Benešova 222 a Voletiny (obě 
Trutnov 3). Školní jídelna je v sídle MŠ ve všech odloučených pracovištích. 
 Provozovatel školy je Mateřská škola, Trutnov. Statutární orgán – ředitelka MŠ Pavla 
Kubečková, statutární zástupce ředitelky školy Eva Patschová. Zřizovatelem školy je město 
Trutnov. 
 Každé odloučené pracoviště má provoz školy přizpůsobený potřebám rodičů 
(zpravidla  od 6,30 do 16,30 hod.). Na schůzkách s rodiči byl zjištěn zájem o prodloužený 
provoz a bude na některých pracovištích po dohodě s ředitelstvím a provozovatelem upraven. 
 Na deseti pracovištích je celkem 32 běžných tříd – v každé je zapsáno maximálně  
27 dětí, ve třídě vzniklé z bývalé speciální z kapacitních důvodů 16 dětí. Pedagogických 
pracovníků je 67, provozních 54, ekonomických 3. 
 K ukončení provozu pracoviště v Náchodské ulici: V únoru 2005 podala ředitelka MŠ 
Dagmar Roubíková Radě města Trutnova návrh k ukončení provozu pracoviště Náchodská 
359. Důvodem bylo nedostatečné využití kapacity, složitý provoz školní jídelny a celkově 
nákladný provoz. RM na své schůzi 7.3.2005 tento návrh odsouhlasila. Zástupkyně ředitelky 
Pavla Kubečková byla pověřena k vypracování organizačních opatření při zrušení pracoviště 
Náchodská (ředitelka školy byla v té době v pracovní neschopnosti a později zažádala o 
uvolnění z funkce). Všem dětem, které by od září 2005 pokračovaly v docházce, byla 
nabídnuto umístění ve zbývajících pracovištích podle potřeb rodičů. Pracovní poměr byl 
rozvázán se dvěma pedagogickými pracovnicemi (jedna v důchodovém věku, druhá ve 
zkušební době) a dvěma kuchařkám (pro obě se našlo uplatnění ve Stacionáři pro zdravotně 
oslabené a tělesně postižené děti, které bude ve stávající budově. 
 Od 1.9. činí výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 320 Kč. 
 
ZŠ kpt. Jaroše 
 
 Na ZŠ kpt. Jaroše působili ve školním roce 2004/05 jako ředitel Mgr. Jiří Paták, jako 
zástupce Mgr. Michal Šindelář, dvacet třídních učitelů, šest netřídních učitelů, tři pracovníci 
školní družiny, sedm pracovnic ve školní kuchyni a osm uklizeček. 
 I v tomto roce využívala škola pro výuku nejen hlavní budovu v Gorkého ulici, ale  
i vedlejší ve Školní, kde jsou umístěny tři čtvrté a tři páté třídy. Ostatní prostory využívá 
gymnázium. Na hlavní budově je 21 učeben. Do prvních tříd je zapsáno 58 dětí – u 3 z nich  
se počítá s odkladem školní docházky. Ve škole jsou i tři oddělení školní družiny s 80 dětmi. 
 Ekonomické možnosti brzdí rozvoj školy. Není možné půlit hodiny cizích jazyků, 
třídy se spojují, dochází i k propouštění učitelů podle stanoveného dvouprocentního limitu. 
Kvalita výuky tím nesporně trpí. 
 Ve školním roce 2004/05 navštěvovalo školu 471 žáků. Základní vzdělání ukončilo  
47 žáků. Na učební obory odešlo 17, na střední školy 30 žáků. (Na nižší gymnázium bylo 
přijato 13 žáků). 
 V druhém pololetí prospělo s vyznamenáním 215, prospělo 207, neprospěli 4, 
neklasifikován 1 žák. Celkový průměrný prospěch 1,64. Omluvených zameškaných hodin 
bylo 22 645 (na žáka 53,03), neomluvených 360 (na žáka 0,84). 
 Aktivity žáků školy byly i v tomto roce bohaté. Úspěšně pracuje Školní sportovní klub 
Surfoval. I nadále pokračoval kontakt s polským městem Kempno. Plně využívána je školní 
chata Bažina v Peci pod Sněžkou. 



 Město Trutnov jako zřizovatel školy se snaží krýt potřeby provozu. Rekonstrukce 
školní budovy probíhá uspokojivě včetně školní kuchyně. 
 
ZŠ Rudolfa Frimla 
 
 ZŠ Rudolfa Frimla měla ve školím roce 2004/05 devět ročníků. Na škole pracuje  
27 pedag. pracovníků (21 učitelů a 3 vychovatelé). Po ukončení ZŠ bylo na víceleté 
gymnázium v Trutnově přijato 8 žáků z 41 (19,5 %), na SŠ 12 žáků, na SOU 13 žáků.  
Do prvních tříd bylo zapsáno 37 žáků (5 jich dostalo odklad). 
 Celkový průměrný prospěch na konci 2. pololetí byl 1,71. S vyznamenáním 158, 
prospělo 156, neprospěli 4, neklasifikováni 2. Omluvených zameškaných hodin bylo  
19 449 (na žáka 60,77), neomluvených 244 (na žáka 0,76). 
 Aktivita žáků je uspokojivá – sportovní třídy. Škola se zaměřuje na plavání,  
na sjezdové lyžování. Žáci se zúčastňují mnoha zájezdů a soutěží pořádaných AŠSK. Má svůj 
Školní sportovní klub. 
 Školní družina umístěná v budově školy vykazuje rovněž bohatou aktivitu. 
 Z významných akcí školy si připomeňme účast na Evropském dnu jazyků,  
na fotbalovém turnaji trutnovských škol, na oblastních závodech ve sjezdovém lyžování,  
na školní atletické olympiádě, na plavecko – běžeckých závodech triatlonu v Praze,  
na zimním soustředění, na vodáckých kurzech, působení ve školním pěveckém sborečku. 
 ZŠ R. Frimla vede ředitelka Libuše Indrová a zástupkyně Vlasta Matěnová. 
 
ZŠ V Domcích 
 
 Základní školu s rozšířenou výukou jazyků vede ředitel Mgr. Karel Vašíček a 
zástupkyně Mgr. Věra Menzelová a Mgr. Helena Slavíková. Na škole pracovalo 60,65 osob, 
z toho jen 12 mužů. Pedag. pracovníků bylo 42,30, z toho učitelé 38,77 a vychovatelky 3,53. 
Ve školní kuchyni pracovalo osm kuchařek. 
 Do první třídy nastoupilo 47 dětí – 15 dětí mělo odloženou školní docházku. Školu 
ukončilo v 9. třídě 60 žáků. Úspěšnost přijetí na jiné školy je 88 %. Do gymnázia jich odešlo 
21, na SŠ 17 a do učebních oborů 15. Na víceleté gymnázium bylo přijato 11 dětí. 
 Z 296 žáků na prvním stupni neprospěli 3 žáci. Na druhém stupni bylo 336 žáků, 
z nichž 103 dosáhlo vyznamenání, 300 prospělo a 4 neprospěli. 
 Na konci 2. pololetí šk. roku 2004/05 byl celkový průměrný prospěch školy 1,61. 
S vyznamenáním prospělo 106, prospělo 491, neprospěli 3, neklasifikováno 5. Zameškaných 
omluvených hodin bylo 38 561, neomluvených 178 (na žáka 0,29). 
 ZŠ navštěvují nejen žáci z Trutnova, ale i z Mladých Buků, Janských Lázní, Pece, 
Horního Maršova, Adršpachu, Úpice, Pilníkova, Vlčic, Hostinného, Rtyně a Starého 
Rokytníku. 
 I v tomto školním roce se žáci dobře umístili v soutěžích znalostních, sportovních. Již 
druhým rokem organizovala škola Běh Terryho Foxe v Trutnově. Dobře si žáci v okresních 
kolech olympiády českého, anglického a německého jazyka, Gabriela Drajslarová i 
v krajském a národním kole ČJ. 
 Školní družinu navštěvovalo ve čtyřech odděleních na 110 dětí. Na škole působí dva 
učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a sedm asistentů pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 V letošním roce byla provedena rekonstrukce jídelny, malování šaten a prostorů  
po celkové rekonstrukci topných rozvodů, výměna podlahovin ve třídách (za 700 000 Kč)  
a vybavení kabinetů výpočetní technikou a její zapojení do školní sítě. Z prostředků MěÚ 
provedena 1. etapa rekonstrukce topných rozvodů za 5 milionů korun. Jako nutná potřeba  



se jeví výměna oken v celém areálu. 
 
ZŠ Komenského 
 
 Základní školu v Komenského ulici 399 navštěvovalo ve šk. roce 2004/05 626 žáků 
v běžných třídách, ve speciálních třídách pro děti s vývojovými poruchami a zdravotním 
postižením a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Do prvních tříd se zapsalo 91 žáků, 
z devátých odešlo 81 absolventů. Na činnost školy se podařilo získat 240 000 Kč. Hlavní 
investicí v tomto roce byl nákup užitkového dodávkového automobilu Ford Tranzit. 
 Na škole pracuje 26 zájmových kroužků s tělovýchovným, jazykovým i jiným 
zaměřením. Pokračovalo zapojení žáků do předmětových olympiád a do sportovních soutěží. 
 Školu vede ředitel Mgr. Roman Hásek a tři zástupci Mgr. Zdeněk Plecháč, Mgr. Irena 
Rozinková a Mgr. Zdeněk Švarc. Počítačově je škola dobře vybavena (počítačové učebny, 
počítače v každém kabinetu, přístup na internet aj.). 
 Celkový průměrný prospěch na škole byl v 2. pololetí 1,70. S vyznamenáním prospělo 
283, prospělo 336, neprospělo 5, neklasifikováni 2 žáci. Zameškaných omluvených hodin 
bylo 38 651 (na žáka 61,7), neomluvených 103 (na žáka 0,16). 
 Školní jídelna měla 10 zaměstnanců a 13 bylo správních pracovníků. 
 Výsledky přijímacího řízení: gymnázium 14, SOŠ 38, SOU 28, ZUŠ 1. 
 
ZŠ Mládežnická 
 
 Základní škola, Mládežnická 536 (v provozu je od 1.9.1989) zahrnuje školní jídelnu, 
školní družinu a školní klub zajišťující zájmovou a mimoškolní činnost dětí, je vedena 
ředitelem Mgr. Zdeňkem Gécem, zástupci Ing. Lidmilou Kuříkovou, Mgr. Jaroslavem Jonem 
a Mgr. Michalem Strnadem. Vedoucí klubu zájmové činnosti je pí Jana Burešová. ZŠ má  
19 odborných učeben, jídelnu s kapacitou 300 míst, ubytovnu s 24 lůžky, saunu, školní 
stadion. Ve škole je zřízeno Mini ZOO. Součástí školy je rekreační zařízení v Horním Bradle, 
v němž se uskutečňují letní tábory, turistické a ekologické soustředění. 
 ZŠ má 31 tříd se 762 chlapci a 363 dívkami. Ve 2. pololetí bylo ohodnoceno 14 žáků 
pochvalou třídního učitele, 4 pochvalou ředitele, 17 napomenutím tř. učitele, 26 důtkou  
tř. učitele, 14 důtkou ředitele školy. Druhý stupeň z chování mělo 12, třetí stupeň 3 žáci. 
 S vyznamenáním prospělo 348 žáků, neprospívajících bylo 5. Třídních učitelů bylo 31, 
ostatních pedag. pracovníků 8. KZČ vedli 3 pracovníci. 
 K zápisu do 1. třídy se dostavilo 95 dětí (z nich 18 mělo odloženo o rok zahájení 
školní docházky). O přijetí do víceletého gymnázia se ucházelo 19 žáků 5. tříd – přijato jich 
bylo 14. Školní docházku roku 2004/05 ukončilo 103 žáků (97 z 9. tříd a 6 ze 7. a 8. ročníku). 
 Prostřednictvím klubu zájmové činnosti „Eldorádo“ škola nabídla (nejen žákům školy) 
54 kroužků, do kterých se přihlásilo 821 dětí a mládeže. Součástí zájmových aktivit je  
i pořádání letních táborů. 
 Škola pokračovala ve spolupráci se ZŠ ve Swidnici řadou akcí zaměřených na sport, 
tvořivou činnost a kulturu. 
 Sportovní aktivita zahrnovala okrsková a okresní kola v halové kopané, ve florbale,  
ve vybíjené, volejbale, atletice. Ojediněle i účast v krajském kole a v celorepublikovém finále 
(malá kopaná). 
 Obsáhlou bilanci aktivit ZŠ ve šk. roce 2004/05 obsahuje publikace, která je přílohou 
činnosti školy. 
 
ZŠ Náchodská 
 



 Z činnosti ZŠ, Náchodská 18, Trutnov 3 ve školním roce 2004/05: Měla 10 tříd (5 I. st. 
a 5 II. st.), dále 2 oddělení školní družiny. Pedagogických pracovníků bylo 17, pracovníků  
ve škole celkem 28. 
 ZŠ zahrnuje hlavní a vedlejší budovu, školní jídelnu, školní družinu, 21 učeben, z toho 
5 odborných, 2 školní zahrady se skleníkem. Jeví se potřeba nového školního nábytku a 
vybavení sborovny. Ředitelem školy je Václav Špůr.  
 K zápisu do 1. ročníku šk. roku 2004/05 přišlo 34 dětí (odklad dostalo 6). 
V přijímacím řízení na střední školy – z 5. r. na víceleté gymnázium 3/3, z 9. r. na střední 
školy 21/11, na SOU 14/6. 
 Prospěch žáků: Z 253 mělo 17 vyznamenání, neprospělo 12. Účast na soutěžích: 
olympiády v matematice a českém jazyce, soutěž dětských recitátorů (postup do krajského 
kola), šachy (Velká cena o Krakonošův pohár), turnaj v bowlingu, okr. kolo AŠSK 
v orientačním běhu, Mc Donalds Cup, vánoční turnaj v halové kopané, okrskový přebor  
ve florbale. 
 V tomto šk. roce mohly děti navštěvovat 9 zájmových kroužků. Možnost měly  
i v nadstandardní činnosti, např. předtaneční výchova, lyžařský výcvik, výlety i v době 
prázdnin. 
 
Speciální základní škola ve Voletinách 
 
 Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami v učení ve Voletinách 
měla 9 postupných ročníků a 2 oddělení školní družiny pro žáky 1. – 5. ročníku. Třída této 
školy se naplňuje do 12 žáků. 
 Speciální ZŠ poskytuje základní vzdělání dětem, které se, přestože mají normální 
inteligenci, nemohou s úspěchem vzdělávat v běžném typu ZŠ. Trpí některou specifickou 
poruchou učení – dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií. Zařazení takového dítěte je vždy 
konzultováno s odborníky v pedagogicko – psychologické poradně nebo ve speciálně pedag. 
centru.  
 Projektové vyučování na škole pravidelně využívané při získávání poznatků rozumové 
výchovy nejen teoretické, ale i praktické dovednosti související s daným tématem. Při výuce 
ZŠ využívá všech pomůcek – názorných, audiovizuálních i počítačovou techniku. Někteří žáci 
mají individuální studijní plán. Děti s vadou řeči navštěvují dvě hodiny logopedické péče 
týdně, žáci se specifickou poruchou učení navštěvují dvě nápravné péče týdně. 
 Pro žáky je vydáván časopis Školík. Při hodnocení prospěchu žáků 1. – 5. r.  
se používá širší slovní hodnocení. U žáků 6. – 9. r. někdy slovního, jindy hodnocení  
a klasifikování známkou i rozšířeným slovním hodnocením. 
 Každé dva měsíce se konají tzv. Třídní slavnosti pro rodiče s programem žáků  
a informacemi o vzdělávání jejich dětí. Dvakrát v roce tzv. Školní akademie pro rodiče  
i veřejnost. Rodiče se mohou zúčastnit vyučování. Škola je velmi dobře vybavena 
pomůckami, audiovizuální technikou a materiály pro 1. a 2. stupeň. Škola má počítačovou 
učebnu – přijímačů je dost, ale jsou už zastaralé. Pro fyziku, chemii a přírodopis je odborná 
učebna. V blízkosti školy bylo zřízeno letos hřiště pro míčové hry. Celá škola je v dobrém 
technickém stavu. Problémem je malá tělocvična. Spolupráce s MěÚ je velmi dobrá. 
 Ve škole pracovalo 14 pedagogických a 2 nepedagogické síly. (včetně 2 
vychovatelek). Ředitelkou školy je Mgr. Stanislava Tejchmanová, zástupkyní Mgr. Jana 
Prokopcová. Ve šk. roce 2004/05 navštěvovalo školu 106 žáků.. Základní vzdělání ukončilo 
15 žáků – 2 byli přijati na SŠ a 13 na SOU. S vyznamenáním prospěl 1 žák, 3 neprospěli. 
Druhým stupněm z chování byli hodnoceni 4 žáci. Neomluvených hodin bylo 29 (2 žáci). 
Školní družinu navštěvovalo 36 dětí. Žáci školy jsou členy řady kroužků pořádaných DDM 
nebo TJ. Někteří navštěvují i ZUŠ. Většina žáků dojíždí do školy autobusem. 



 Chloubou školy je i sportovní areál. Výstavbu Duhového hřiště iniciovala Nadace 
Duhová energie Skupiny ČEZ dvěma miliony, velkým dílem se na tom podílelo i město. 
 
 Při všech trutnovských ZŠ byla RM v květnu 2005 zřízena školská rada (s výjimkou 
ZUŠ). Zřizovací listina uvádí účel a předmět této činnosti. 
 
SLŠ a VOŠL 
 
 Výroční zprávu SLŠ a VOŠL za rok 2004/05 uvedl ředitel RNDr. Josef Štych 
připomenutím významného výročí školy. „Trutnovské lesnické školství za 60 let své 
existence připravilo k provozu i k ostatním zaměstnáním více než 4 000 absolventů. Od roku 
1994 jsou to i příslušnice něžného pohlaví, tedy dívky, které se plně vyrovnají svým 
spolužákům.. V minulém roce na základě kontroly krajské hygienické stanice byla provedena 
generální oprava venkovní kanalizace a především zavedení tekoucí vody do všech učeben. 
Velkými změnami prošlo i školní polesí, kde bylo nutné učinit velké změny v katastru, 
v převodech některých pozemků a konečně i velmi náročnou certifikaci, pokud se týče 
distribuce a obchodu s nejdůležitější surovinou – dřevem. Přitom samozřejmě nezůstaly 
stranou ani ekonomické podmínky a požadavky, výměny strojového parku a další důležitosti 
tohoto tak důležitého školního zařízení. Bylo by neodpustitelné, kdyby zde nebyla uvedena 
práce všech pracovníků školního polesí i školy. Zároveň je nutné uvést i poměrně vysoký 
standard studentů.“ 
 Za úspěchy, kterých škola dosáhla, patří poděkování i vedení KH kraje a města 
Trutnova. 
 Škola má dva typy studia – denní čtyřleté a vyšší odborné, na němž studenti ročně 
přispívají 4 000 Kč. Areál školy zahrnuje kromě dvou budov, domov mládeže a školní 
jídelnu. Celková kapacita školy a jejích součástí: SLŠ 260, SOŠL 90, domov mládeže 246 
žáků. Školní jídelna vyváří 370 jídel. 
 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sportovně střelecký klub. Pistolová 
střelnice, Prodejna SLŠ. Kurzy. ZIS (základní informační středisko). Konferenční místnost. 
Autobusová doprava. Ubytování a stravování hromadných akcí na internátě. Odborné 
poradenství z oblasti lesnictví. Kácení zvláštních případů stromů. Provádění veřejnosti 
v městském parku. Jezdecký klub. Trubačský kroužek. Kynologický kroužek. Entomologický 
kroužek. Sokolnický kroužek. Preparátorský kroužek. 
 K 1.9. měla SLŠ 9 tříd s 249 žáky (28 v jedné třídě), VOŠL 2 třídy s 32 studenty  
(16 na třídu). Pedag. pracovníků 27, vychovatelů 5. 
 Při přijímacím řízení pro šk. rok 2004/05 přijato na SLŠ 59, na VOŠL 27 žáků. 
S vyznamenáním ukončilo šk. rok 2004/05 11 žáků, prospělo 224, neprospělo 4, opakuje 6. 
Snížený druhý stupeň z chování měli 4 žáci. Neomluvených hodin bylo 6 (0,027).  
Při maturitních zkouškách prospělo s vyznamenáním 11, prospělo 56, neprospěli 2 žáci. 
Nepřipuštěni k maturitě byli 4. 
 Škola se úspěšně zapojila do mezinárodního projektu Leonardo s rakouskou školou 
lesnickou v Brucku an der Mur a projektu Sokrates s francouzskou školou ve Vic Bigorue. 
Získala finanční podporu Rady KH kraje na realizaci projektu „Ekosystémy Balkánu“ a 
projekt „Mosty – Ponte.“ Studenti se zúčastnili okresních přeborů ve volejbale (2. místo), 
v šachu (2.), v silovém víceboji (1.), v sálové kopané (3.), ve florbale (2.), v cyklistické 
časovce (1.), krajského přeboru SŠ v šachu (4. místo). Řadu let je vydáván studentský časopis 
„Facír.“ Studentští trubaři reprezentují dobře školu na soutěžích a různých mysliveckých 
akcích. Josef Kapras se stal mistrem ČR pro 2005 pro vábení jelenů. 



 Zahraniční praxe se zúčastnilo 15 žáků. ZIS navštívilo ve šk. roce 2004/05 2 363 
zájemců. Jeho tržby činily 37 373 Kč. (O činnosti Českého svazu ochránců přírody při SLŠ 
v roce 2005 v kronice města 2006.) 
 
Střední zdravotnická škola 
 
 Střední zdravotnická škola, Procházkova 303 s ředitelem RNDr. Karlem Javůrkem  
ve školním roce 2004/05: Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna, odloučené 
pracoviště školy – DM Fibichova 309, DM Palackého 256, D? a školní jídelna Bulharská 52. 
 Kapacita školy je 350, DM Fibichova 33, DM Palackého 20, DM Bulharská 27, ŠJ 
Bulharská 300 strávníků. 
 Seznam studijních oborů: všeobecná sestra (4 leté a 5 leté studium), 5 leté večerní 
studium, zdravotnický asistent (4 leté denní studium, 5 leté dálkové studium, 5 leté večerní 
studium). Při škole působí Studentská rada, Mládežnická organizace ČČK (27 členů), Educa 
Corcontica (občanské sdružení rodičů a některých učitelů). Škola měla 320, DM 104 žákyň. 
Technický stav budov školy je špatný – již v roce 1999 byla vypracována studie na celkovou 
rekonstrukci. O prázdninách 2004 se realizovala  investiční akce – svedení odpadu do městské 
kanalizace, zlepšení teplovodního vytápění v DM, rekonstrukce učebny s výpočetní 
technikou, výměna opotřebovaného nábytku v DM, nátěr všech střech, vymalování prostor. 
Celkové náklady činily 1,7 mil. Kč. Na škole působilo 12 učitelů všerob. vzdělávacích 
předmětů, 16 odborných učitelek, 6 vychovatelek. Externích učitelů bylo 14 (většinou lékaři). 
 Na všechny formy studia se při přijímacím řízení v roce 2005 přihlásilo 121 žákyň, 
přijato 93. 
 Celkový prospěch tříd denního studia (267 žáků): s vyznamenáním 7, prospělo 239, 
neprospělo 14, neklasifikována 1, opakují 4. Prospěch tříd DS: z 52 prospělo 9 s vyzn.,  
37 prospělo, 3 neprospěli, 3 neklasifikováni, 2 opakují. Na denním studiu bylo zameškáno  
na 1 žáka 80,34 hodin, % zamešk. hodin 13,56. Na dálkovém studiu 15,90 hod. na žáka,  
% zamešk. hodin 14,39. Snížený stupeň z chování měli 3 žáci (1 %), počet neomluvených 
hodin 47 (0,22 %). 
 Ve všech třídách 4. r. maturovalo 66 žáků, s vyzn. 18. Celkový průměr 2,18. 
Neprospěli 3. 
 I letos byli žáci zapojeni do práce v zájmových kroužcích (aerobic, sport. hry, volejbal, 
relaxace, filmový klub, videoklub, keramiky, taneční, znakové řeči, výtvarná dílna, literární 
klub, sebeobrana. Bilance školy vykazuje řadu kulturně společenských akcí a sportovně 
pohybových. Dobře byly zajišťovány úkoly environmentální výchovy a drogové prevence. 
Vítání nových občánků města je mnohaletou tradicí školy.  
 V březnu byla škola tradičním organizátorem VI. Ročníku celorepublikové soutěže 
studentů SZŠ v recitaci a uměleckém přednesu. Studentský časopis „Krvinka“ vychází již 
devět let. Žáci školy jsou zapojeni do všech humanitárních a charitativních akcí (Srdíčkový 
den, Světluška, Projekt Šance, Bílá pastelka, Boj proti kouření, Černobílé dny, Svátek 
s Emilem, Květinkový den). Velmi aktivně si vedla školní mládežnická organizace ČČK, dále 
i kroužek první pomoci. Pokud jde o spolupráci s nemocnicí, byla nejlepší na interním a 
gynekologicko-porodnickém oddělení. 
 
Obchodní akademie 
 
 Obchodní akademie ve šk. roce 2004/05: Studijní obor OA – kmenový obor a 
podnikání. Forma studia denní, délka čtyřleté s maturitou, počet tříd 10, počet studentů 270. 
Zájmová sdružení AŠSK, zájmová sportovní činnost žáků. Studium zaměřeno na získání 
kvalitních znalostí z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Výuka jazyka 



anglického, německého, ruského a španělského. Praxe ve 3. ročníku (3 týdny), lyžařský kurz 
v 1. r. (týden), vodácký kurz v 1. r. (2 dny). Materiální vybavení na úrovni – odb. učebny  
pro výpočetní techniku, pro psaní na stroji, výuku cizích jazyků a volitelných předmětů, 
posilovna a klubovna. 
 K dispozici je na škole studovna, knihovna, posilovna, klubovna, internet, zájmové 
kroužky – košíková, volejbal, turistika se zaměřením na ekologii. Školní časopis. 
 OA spolupracuje s Obchodní akademií v Rakousku (Kirchdorf), s veřejností – tisk, 
kurzy. 
 Na škole působí 24 pedag. pracovníků – všichni s VŠ, 2 THP a 6 uklizeček. Ředitelem 
OA je Ing. Miroslav Albrecht. 
 Při přijímacím řízení pro školní rok 2005/06 se přihlásilo 133, přijato bylo 89 žáků. 
 Celkový průměr prospěchu na konci 2. pololetí byl 2,71. S vyznamenáním 6, prospělo 
238, neprospělo 15, neklasifikováno 8 žáků. Zameškaných hodin bylo 20 446 (na žáka 76,57), 
z toho neomluvených 186 (na žáka 0,69). 
 Maturitní zkoušky: Z 68 žáků nepřipuštěno 7. S vyznamenáním prospěli 4, prospělo 
42, neprospělo 15. 
 Sportovní činnost vykazuje vodácké sportovní dny, činnost sportovních kroužků – 
basketbal, florbal, fotbal, posilovna, aerobic, volejbal, lyžařský kurz v Hertvíkovicích, 
mezitřídní turnaje ve fotbale a volejbale, turnaj Femina Cup 2005, sportovní kurzy. 
 Z další zájmové činnosti: Soutěže v psaní na PC, v psaní na klávesnici. Účast  
na Mistrovství republiky na GOA Sedlčany. 
 
 Vzdělávací program školy vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. 
Absolventi se uplatňují v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, 
administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Absolventi trutnovské 
OA se dostávají poměrně ve značném počtu na vysoké a vyšší odborné školy. 
 
Střední odborná škola podnikatelská 
 
 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o., jejímž zřizovatelem je  
PaedDr. Vladimír Zelinka z Hradce Králové a ředitelkou Mgr. Ludmila Pěnčíková, má 
kapacitu 370 žáků. Využívá budovu pronajatou MěÚ Trutnov. Má tu k dispozici tři učebny 
kmenové, dvě jazykové a dvě odborné, tři sklady, sborovnu, čtyři kabinety, ředitelnu  
a místnosti pro školníka a uklizečky. Pro sport a tělovýchovu využívá sport. halu gymnázia  
a okolní sportovní zařízení. Mimoškolní sportovní aktivity organizuje školní sportovní klub – 
člen AŠSK. Škola spolupracuje se soukromými podnikateli i organizacemi k zajištění praxe. 
 Na denním studiu měla SOŠP ve 4 třídách 94 žáků (na 1 třídu 24), v dálkovém studiu 
ve 3 třídách 31 žáků. Studovali v oboru podnikatel pro obchod a služby. Učební plán 
zahrnoval povinné, výběrové a volitelné předměty. 
 Na škole působilo ve šk. roce 2004/05 24 pracovníků, z toho  14 externistů.  
Z 8 interních pedagogů je 7 plně kvalifikovaných, ze 14 externistů 7. Průměrný věk učitelů 
školy je 44 let. 
 Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku denního studia k 31.8.2005. Přihlášeno bylo 
21 zájemců, přijato 16. 
 Z 94 žáků prospěl s vyznamenáním 1, prospělo 86, neprospělo 7, opakuje 7 (v denním 
studiu). V dálkovém studiu z 31 žáků měl 1 vyznamenání, 29 jich prospělo, neprospěl 1.  
Pro chování byl vyloučen 1 žák. Druhý stupeň z chování měl 1 žák (1 %). Celková absence 
činila 12 767 hodin, neomluvená absence 59. 
 Při maturitních zkouškách na oboru ekonomika a podnikání v denním studiu z 25 žáků 
měl 1 vyznamenání, prospělo 16, neprospěli 3. K maturitním zkouškám nepostoupilo 5 žáků. 



 Mimoškolní aktivity organizuje Školní sportovní klub, kulturní vyžití umožňuje 
spolupráce s kulturními a vzdělávacími středisky regionu. Exkurzní činnost dotuje škola. 
 Ve školním roce 2004/05 zakončila SOŠP jedenáctý rok své působnosti. 
Pedagogickému sboru se podařilo plně zabezpečit pedagogický proces jak v denním, tak 
v dálkovém studiu, včetně odborných i mimoškolních aktivit. Studenti se zapojili do akcí 
pořádaných DK, AŠSK, Regionální hospodářskou komorou a některých nadací, např. Nadace 
ČRo. Pedagogický sbor si průběžně zvyšuje kvalifikaci, především o znalosti práce na 
osobních počítačích. Škola má i perspektivně veškeré předpoklady kvalitně plnit vytčené cíle. 
 
SPŠ a SOU, Školní 101 
 
 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště byla i ve školním roce 2004/05 
vedena ředitelem Ing. Vladislavem Sauerem. Škola sdružuje Střední odborné učiliště 
s kapacitou 240 a SPŠ s kapacitou 504 žáků. Odloučená pracoviště školy je pracoviště 
praktické=ho vyučování, Mladé Buky, pracoviště teoretického vyučování, Horská 618  
a pracoviště teoretického vyučování, Horská 59. 
 Zaměření a koncepce školy vycházejí z dlouhodobých potřeb průmyslových podniků  
a podnikatelů z regionu. Poskytuje vzdělávání v oblastech elektrotechniky, strojírenství, 
automatizace a výpočetní techniky studiem 4letých studijních a 3letých učebních oborech,  
2letým denním nástavbovým studiem pro absolventy 3letých učebních oborů, pořádáním odb. 
kurzů, školení a vzdělávacích akcí. 
 Škola má 24 tříd s 612 žáky (na učitele 13,9 žáků). Výuka je komplexně zajišťována 
ve vlastních prostorách – jen tělesná výchova probíhá v pronajatých objektech (plavecký 
bazén, kluziště, tělocvičny). Úroveň materiálně technického zabezpečení odpovídá koncepci 
rozvoje SOU a SPŠ a je následující: 
a)6 učeben výpočetní techniky 
b)odb. učebna pro výuku elektroniky, číslicové, automatizační a mikroprocesorové techniky 
c)laboratoř elektronických počítačů 
d)učebna CNC techniky 
e)laboratoř automatizace a EIB 
f)učebna pneumatiky, elektropneumaticky a PLC 
g)učebna technologie SMT. 
 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách činil 83, učitelů 43,  
91 a učitelů odb. výcviku 10,5. 
 V přijímacím řízení pro šk. rok 2004/05 bylo přijato na obor slaboproudá 
elektrotechnika 30, strojírenství 27, elektor. počítač. systémy 29,  elektrikář – slaboproud 29, 
elektrikář – silnoproud 24, nástrojař 24, podnikání 30. Studijní výsledky: 
 Na oboru nástrojař z 52 žáků prospělo 51, elektrikář – slaboproud ze 77 
s vyznamenáním 2, prospělo 74, elektrikář – silnoproud z 55 s vyzn. 2, prospělo 50, 
neprospěli 3, opakují 3, slaboproudá elektrotechnika ze 121 s vyzn. 5, prospělo 112, 
neprospěli 4, strojírenství z 97 s vyzn. 3, prospělo 87, neprospělo 7, opakují 2, podnikání 
v technických povoláních z 58 prospěli všichni, elektron. počítačové systémy ze 79 s vyzn. 4, 
prospělo 73, neprospěli 2, opakuje 1, technické lyceum ze 45 s vyzn. 4, prospělo 40, 
neprospěl 1, opakuje 1. 
 Snížený stupeň z chování mělo 11 žáků (1,9 %), třetí stupeň 8 (1,4 %). Neomluvených 
hodin 441 (0,74 % z celku). 
 Při maturitních zkouškách na oboru slaboproudá elektrotechnika ze 47 nepřipuštěni 4, 
s vyzn. 9, prospělo 30, neprospěli 4, strojírenství ze 16 2, 0, 13, 1, podnikání v techn. 
povoláních z 29 1, 2, 26, 0. 



 Při závěrečných zkouškách na oboru nástrojař z 23 nepřipuštěn 1, s vyzn. 3, prospělo 
19, elektrikář – slaboproud z 19 2, 2, 14, 1, elektrikář – silnoproud z 20 s vyzn. 2, prospělo 17, 
neprospěl 1. 
 Škola spolupracuje s řadou podniků a podnikatelů. Pro informování rodičů a žáků  
9. tříd ZŠ vydává škola informační zpravodaj.  Na „Hospodářské výstavě Trutnov“ 2004 měla 
škola svou expozici. Žáci školy jsou zapojeni do různých soutěží, olympiád, sportovních a 
kulturních akcí, do zájmových kroužků. Sport. klub Sprint je členem AŠSK. 
 Škola je zapojena do různých vzdělávacích aktivit, je členem komise pro strategický 
rozvoj města Trutnova, členem výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Regionální 
hospodářské komory Sv. Čech. 
 
SOŠ a SOU, Volanovská 
 
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243 byla ve školním 
roce 2004/05 vedena Ing. Janem Coufalem. Sdružuje kromě SOŠ a SOU domov mládeže a 
školní jídelnu. Odloučené pracoviště má v Mladých Bukách, Krkonošská 223 a 351, 
v Trutnově, Pražská 131 a Úpická 160. Kapacita školy je na SOU 660 a na SOŠ 120 žáků. 
Domov mládeže má 70 lůžek. 
 SOU má obory pekař, cukrář, kuchař – číšník pro pohostinství, kuchař, číšník, 
servírka, truhlář, tesař, instalatér, zedník, manipulant poštovního provozu a přepravy, poštovní 
manipulant, dřevařská a nábytkářská výroba,poštovní provoz, stavební provoz, společné 
stravování. SOŠ má obor poštovní a peněžní služby. Škola má 29 tříd se 677 žáky (třída  
s 24 žáky). 
 Aprobovanost pedag. pracovníků ve škole: učitelé kval. 15, nekval. 16, učitelé 
odborné výcviku kval. 7, nekval. 21, vychovatelé kval.3, nekval. 1 – celkem kval. 25,  
nekval. 38. 
 Při přijímacím řízení pro šk. rok 2005/06 se přihlásilo na uvedených oborech 263 žáků 
– přijato bylo 231. 
 Jaké jsou výsledky vzdělávání? V 9 třídách 1. ročníku, v 10 třídách 2. r., v 9 třídách  
3. r. a v 1 třídě 4. r.: 29 žáků s vyznamenáním, 23 neprospělo, 6 neklasifikováno. 
 Snížený stupeň z chování 2. stupně mělo 22 žáků (4 %), 3. stupně 14 (2 %). Počet 
neomluvených hodin 1 266 (2 % z celku). 
 Při maturitních zkouškách na oboru poštovní manipulant z 24 prospělo 22 (2 s vyzn.)  
a na oboru společné stravování z 23 prospělo 22 (5 s vyzn.). Při závěrečných zkouškách  
ze 148 žáků prospělo 18 s vyzn., 126 prospělo, neprospěli 4. 
 Mimoškolní aktivity zahrnovaly sportovní soutěže, soutěže odborných dovedností, 
ostatní akce (humanitární aj.), aktivity na DM. Svědčí o tom mj. řada diplomů z výstav, 
z krajských a národních soutěží, z okresních kol. 
 Škola je počtem žáků druhá ve svém oboru v kraji. Provozuje vlastní restauraci – žáci 
z gastronomických oborů v ní mají hodiny praktického vyučování. Vaří i pro žáky jiných 
oborů. Nezanedbatelná je i další hospodářská činnost školy – provádí menší stavby, vyrábí 
nábytek. 
 
Gymnázium 
 
 Součástí gymnázia Trutnov je objekt pro vyučování s průběžnou kapacitou 752 
studentů (cílová kapacita 840) a školní jídelna s průb. kapacitou 580 jídel (cílová kapacita  
700 jídel). Ředitel školy je Mgr. Petr Skokan. 
 Při škole působí zájmové sdružení Nadační fond při gymnáziu Trutnov, Školní 
sportovní klub a Rada školy. 



 Škole se daří udržovat tradičně vysokou úroveň výuky. Statistické údaje svědčí  
o značné úspěšnosti absolventů při přijímání na VŠ a VOŠ. Školní jídelna (v havarijním 
stavu) má být rekonstruována v roce 2006. Velká pozornost byla věnována zkvalitnění 
počítačové sítě. 
 Největším problémem zůstává nedostatečná kapacita budovy školy a s tím spojená 
nutnost pronajímat od města prostory I. ZŠ ve Školní ulici (4 třídy). Řešení umožní realizace 
stavebního záměru – rekonstrukce stávající budovy a přístavba do dvora nebo do podkroví, 
aby všichni studenti mohli být pod jednou střechou. Investiční záměr akce je zpracován  
na Krajském úřadě KH kraje. Projektové práce jsou provedeny, je zpracován i investiční 
záměr akce. 
 Škola má 25 tříd se 734 žáky – na učitele připadá 12,23 žáků (64 učitelů s 97 % 
aprobovaností). 
 Při přijímacím řízení pro školní rok 2005/06 se hlásilo 167 žáků. Přijato 120 (60 a 60). 
Na víceletém gymnáziu bylo v 17 třídách 496, v 1. 4. r. 238 žáků. Na osmiletém prospělo 
s vyzn. 181, prospělo 314, neprospěl 1. Počet zameškaných hodin na 8 letém gymnáziu 
104,16 na žáka, v 1. – 4. r. 104,55 hodin. Druhý stupeň z chování měli 2 žáci (0,27 %), třetí 
stupeň 4 žáci (0,54 %). Neomluvených hodin 223 (0,28 % z celku). 
 Při maturitních zkouškách 8letého gymnázia z 59 žáků 30 s vyznamenáním, na 4 letém 
gymnáziu 62 (29 s vyzn., 33 prospělo). 
 Z mimoškolních aktivit: V červnu v Trutnově 30 studentů (výměna). Desetidenní 
družební výjezd do Liverpoolu – 25 žáků (výměnou). Zapojení do projektu Comenius – 
Socrates pokračuje (15 žáků a 5 učitelů). Pokračovalo zapojení do znalostních a uměleckých 
soutěží (olympiády) a ve sportovních soutěžích (Republikové finále AŠSK Corny 
Středoškolského poháru, Republikové finále AŠSK v atletickém čtyřboji. Účast v krajských 
kolech AŠSK i v okresních kolech. Pořadatelské aktivity AŠSK při gymnáziu: Krajská finále 
soutěží AŠSK ČR (basketbal, halový fotbal, florbal). Soutěžní a turnajové akce pro žáky 
gymnázia. 
 Prezentace školy na veřejnosti: Návštěva prezidenta ČR Václava Klause na gymnáziu, 
Čištění Úpy aj. Velmi aktivně si vedla Galerie Dračí ulička. Osvědčil se literárně hudební 
pořad „Setkání před ředitelnou.“ Pokračovala spolupráce na charitativních veřejných sbírkách.  
 
ZUŠ 
 
 Ve školním roce 2004/05 byla Základní umělecká škola na Krakonošově náměstí 73 
vedena ředitelem Tomášem Komárkem. Odloučené pracoviště ZUŠ – nehudební obory bylo 
ve Školní ulici 151. Kapacita ZUŠ se studijními obory hudebním, literárně dramatickým, 
tanečním a výtvarným je 790 žáků. Zřizovatelem školy je město Trutnov. 
 ZUŠ poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky  
pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a 
konzervatoří, připravuje také pro studium na VŠ s uměleckým zaměřením. ZUŠ organizuje 
studium určené převážně pro žák ZŠ. Přípravné studium ke vzdělávání v zákl. studiu I. stupně 
má 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let věku. Základní studium I. stupně má 4-7 ročníků  
a je určeno pro žáky od 7 let, zákl. studium II. stupně má 3-4 ročníky a je určeno pro žáky  
od 14 let. 
 Zástupcem ředitele ZUŠ je paní Hana Kundrtová, vedoucí odloučeného pracoviště je 
paní Blanka Matysková. Na škole je 38 pracovníků (pedagog. pracovníků interních 29 (žen 
17), externích 5 (3 ženy). Škola má 5 externích pracovníků. Na nehudebních oborech měla 
ZUŠ 404 žáků (liter. dramat. obor 38, výtvarný obor 226, taneční obor 140). Na hudebním 
oboru 348 žáků (individuální výuka 286, skupinová výuka 62). Celkový počet žáků 752. 



 Na školy s uměleckým zaměřením bylo (mimo Trutnov) přijato 8 žáků. Po celý školní 
rok se podíleli žáci ZUŠ na řadě vystoupení hudebních i společenských (koncerty, vernisáže, 
veřejné akce). V soutěžích okresních kol ve hře na klavír, na housle a violoncello, v krajských 
kolech ve hře na violoncello a na kytaru obsadili většinou 1. a 2. místo. Velmi úspěšně 
(většinou na 1. místě) se umístili v krajském kole Wolkerův Prostějov a okr. kole soutěže 
ZUČ. 
 Materiálně technické zabezpečení školy (opravy budovy, učeben, obnova hudebních 
nástrojů) je dobře zajišťováno městem. 
 Školné na hudebním oboru se pohybuje ročně od 600 Kč do 3 250 Kč, na výtvarném 
oboru od 800 Kč do 2 800 Kč, na tanečním od 800 do 2 800 Kč, na liter. dramatickém  
od 800 do 950 Kč. 
 Půjčovné hudebních nástrojů (měsíčně): žáci školy 80 Kč, žáci jiných škol 100 Kč, 
ostatní 300 Kč. 
 
Zvláštní škola a pomocná škola 
 
 Zvláštní škola a Pomocná škola, Horská 160 s ředitelem Mgr. Jaromírem Vašíčkem 
sdružuje zvláštní školu s kapacitou 175, pomocnou školu s 22, přípravný stupeň s 18 žáky, 
školní družinu s kapacitou 35 žáků. Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. 
 Škola má zpracovanou koncepci rozvoje do roku 2010 v oblasti vzdělávání na zvláštní 
škole (individuální přístup, výpočetní technika, internet, zájmové kroužky, romský asistent -  
v tomto šk. roce navštěvovalo školu 60 % romských žáků), vzdělávání na pomocné škole (mj. 
zavádět hippoterapii ve Svobodě). Obecně (spolupráce s městem Trutnov, s Policií ČR, 
s lékaři, se speciální školou v Polsku a na Slovensku), finanční požadavky (logoped, speciální 
pedagog, lektor cizích jazyků). 
 ZvŠ má 10 tříd se 100 žáky, PŠ a PřS 5 tříd s 29 žáky. Prospěch žáků: ze 100  
12 s vyznamenáním a 88 prospělo. Počet zameškaných hodin na žáka 208. Snížený stupeň 
z chování: 84 1. stupeň, 9 2. stupeň, 7 3. stupeň. Počet neomluvených hodin 1 547 (7,45 % 
z celku). 
 Mimoškolní aktivita zahrnuje okresní, oblastní i celostátní soutěže. Na škole pracovalo 
10 kroužků (florbal, turistický, dopravní, výtvarný, turisticko-ekologický, zdravovědy, 
výpočetní techniky, hudební, taneční, fotbalový). Žáci školy se v soutěžích umístili 8x  
na 1. místě, 1x na 2. a 8x na 3. místě. 
 
Dům dětí a mládeže 
 
 Z činnosti Domu dětí a mládeže Trutnov, R. Frimla 816: 
Personální obsazení: Bc. Marie Suková, ředitelka, Josef Khol, zástupce ředitelky, Blanka 
Nehybová, pedagog, Jana Pauzerová, pedagog, Jana Kašparová, pedagog, Jana Jirsová, 
uklizečka. Vedlejší pracovní poměr: Marie Zachová, pracovnice recepce DDM  
(v odpoledních hodinách), Iva Trávníčková, výtvarnice – návrhy k propagaci akcí a prezentaci 
DDM, Jiřina Lindrová, aranžérka – velkoplošné poutače. 
 Při pravidelné zájmové činnosti spolupracovalo 40 externích pracovníků. Vedli 
zájmové útvary, kterých bylo 57. Svůj volný čas v nich trávilo 719 klientů z řad dětí, mládeže 
i dospělých. 
 V rámci nepravidelné zájmové činnosti bylo uspořádáno sedm pobytových akcí  
pro děti a rodiče s dětmi, hlavně o víkendových dnech s celkovým počtem 78 účastníků.  
O podzimních prázdninách to byl Den spontánních aktivit (děti si samy mohly vybrat činnost, 
kterou se v danou chvíli chtěly zabývat) za účasti 128 dětí. Dále bylo uspořádáno sedm 



velkých akcí pro širokou veřejnost města Trutnova a okolí – na těchto akcích se zúčastnilo 
7 069 zájemců. 
 Oblast vzdělávacích kurzů vykazuje 13 kurzů (keramika, výpočetní technika, suché 
květinové aranže, anglická konverzace, baumtest – diagnostika osobnosti z kresby stromu  
pro širokou veřejnost s účastí 285 frekventantů). 
 Soutěže vyhlašované MŠMT ČR zahrnují 17 soutěží okrskové, okresní a krajské 
úrovně s celkovým počtem 924 účastníků (většinou žáci a studenti ZŠ a SŠ). Soutěžili 
v oborech historie, biologie, přírodověda, leteck, plastikové a železniční modelářství, recitace 
a zpěv. 
 DDM zorganizoval 8 táborů, z toho jeden zimní o jarních prázdninách, při němž 
probíhal program v duchu celotáborové hry s motivem života zlatokopů ve westernovém 
městečku pod názvem „Zlatá horečka v Jestřebích horách.“ 
 O letních prázdninách proběhl příměstský tábor pro děti mladšího školního věku, tzv. 
„Barevný týden.“ Další tábory byly zaměřeny odborně – cykloturisticky, anglické konverzace, 
aerobik, turistika, rybářství. Poslední tábor měl všeobecné zaměření s názvem „Indiánské 
léto.“ (Všech táborů se zúčastnilo 220 dětí). 
 Podrobné informace o činnosti a akcích DDM přinášejí pravidelně měsíčně Radniční 
listy. 
 
Pedagogicko – psychologická poradna 
 
 Pedagogicko – psychologická poradna v Trutnově zůstává i po vydání nového 
Školského zákona nadále 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 nežádoucích jevů. 
 V roce 2005 nedošlo k žádným výraznějším změnám v organizaci práce a pracovního 
prostředí. Významná změna byla zaznamenána v jiné oblasti – od 1.1.2005 byli odborní 
pracovníci poraden konečně zařazeni do kategorie pedag. pracovníků, což přineslo nejen 
zvýšení základních mezd na úroveň odměňování učitelů, ale také velmi důležitou morální 
satisfakci. 
 Uplynulý rok byl ve své první polovině rokem vyváženým. Situaci změnila 
dlouhodobá nemoc (a následný odchod na mateřskou dovolenou) jedné kolegyně – 
speciálního pedagoga, což znamenalo najednou úbytek jednoho celého úvazku a s ohledem  
na nárůst úkolů vyplývajících z nového Školského zákona a jeho prováděcích vyhlášek citelné 
personální obsazení – minusové. Před touto změnou celkový stav pracovníků odpovídal stavu 
z minulého roku. Stále tedy nedošlo k potřebnému navýšení tabulkových míst, které by 
umožnilo rozvoj dalších poradenských činností, pro které je odborný a zkušený tým 
psychologů i speciálních pedagogů. 
 Ve sledovaném období se opět zvýšil počet návštěv klientů – v tomto roce asi o 25 %. 
Nejvýraznější nárůst je zaznamenáván v kategorii sekundárního vzdělávání, zejména u klientů 
SOU, naopak zcela přirozeně klesá počet kontaktů s žáky speciálních škol, kteří spadají spíše 
do kompetence příslušných Speciálně-pedagogických center. 
 V květnu a v červnu, následně i v září a říjnu, byly opět realizovány kontroly 
integrovaných žáků se speciálními potřebami přímo na školách. Hlavním cílem v tomto 
procesu bylo dále zkvalitňovat spolupráci mezi poradenským pracovištěm a školou, kam 
integrovaný žák přichází. V roce 2005 bylo těchto kontrol uskutečněno celkem 156 (nárůst  
o 54) a potvrdil se tak předpoklad, že zájem škol o tuto službu a tím i přímý kontakt 
s poradenským pracovištěm poroste. 



 V roce 2005 se uskutečnila dvě setkání s výchovnými poradci ZŠ a čtyři odborné 
semináře s diskuzí k aktuálním otázkám péče o integrované žáky s nápravci poruch učení  
ze škol, byl realizován. Kurs pro nápravce poruch v učení pro učitele 1. stupně a kurz práce 
s dětmi s poruchami učení a chování na 2. stupni ZŠ. 
 Také v roce 2005 se dařilo rozšiřovat nabídku redukčního vedení. Celý rok probíhal 
kurz rozvoje grafomotorických dovedností pro budoucí školáky, opakovaně a úspěšně byl 
realizován program Stimulační skupiny pro předškoláky. Rodičům nabídnuty kurzy pro děti 
od 5 do 10 let (Psychorelaxační skupiny). V zácviku dítěte s rodičem do zákl. kompenzačních 
technik u dětí s lehčím stupněm specif. potíží byla navyšována kapacita včetně navýšení 
úvazku pedagoga pro reedukace. Narostl počet činností s třídními kolektivy. V roce 2005 byla 
získána finanční podpora na program „Vzdělávání školních metodiků okresu Trutnov“ z KH 
kraje. Posuzován byl pedagogy škol velmi pozitivně. 
 V rámci doplňkové činnosti probíhala kontinuálně terapie EEG Biofeebacku. Velmi 
dobře prosperovala oblast činnosti zaměřená na prodej pomůcek pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 Závěrem lze konstatovat, že v roce 2005 splnila PPP všechny úkoly ze zákona a 
příslušných rezortních norem. Dělo se tak i za cenu mimořádného pracovního nasazení všech 
zaměstnanců. Činnost PPP obohatil rozvoj spolupráce s MŠ a práce se skupinami dětských 
klientů. (Ředitelkou PPP je PaedDr. Zuzana Šmídová.) 
 
Junák – středisko Hraničář 
 
 Junák – Svaz skautů a skautek ČR. 
Z činnosti střediska Hraničář v Trutnově za rok 2005: 
 Začátkem roku 2005 došlo ve skautském středisku k poklesu členské základny. 
Z organizačních důvodů zanikl 4. oddíl skautek, jehož vedoucí studují na vysokých školách. 
Nabrat nové členy se jednotlivým oddílům podařilo až v září na počátku nového školního 
roku. 
Středisko v tomto roce sdružovalo pět oddílů: 
1.oddíl skautek Absarok (Trutnov) 
2.oddíl skautů Bouřlivák (Trutnov) 
3.oddíl skautů Delaware (Trutnov) 
1.smíšený oddíl (Bernartice) 
Klub oldskautů (Trutnov) 
 Skautský výchovný program probíhal především na pravidelných schůzkách 
v klubovně zpravidla jednou týdně. Oddíly uspořádaly 15 jednodenních a 15 víkendových 
výprav do přírody. Zúčastnily se rovněž i několika okresních akcí, např. Přechod Jestřebích 
hor, Svojsíkův závod, Honba za tajemným rukopisem, Výtvarná soutěž, Florbalový turnaj. 
 V dubnu byla uspořádána finanční sbírka pro nadaci „Pomozte dětem.“ Za ručně 
zhotovená kuřátka bylo vybráno přes 11 000 Kč. V okresním kole Svojsíkova závodu 
zvítězila hlídka skautek z 1. oddílu Absarok a postoupila do krajského kola. Skauti z 2. oddílu 
Bouřlivák se umístili na druhém místě. 
 O letních prázdninách proběhly tři letní tábory. Byla dokončena rekonstrukce lesní 
chaty – hájenky. 
 S činností střediska Hraničář byla veřejnost seznamována ve vývěsní skříni u ZPA a 
webovými stránkami na internetu. 
 Závěr roku 2005 vyvrcholil střediskovou Mikulášsko – vánoční veselicí na hájence – 
zúčastnilo se 35 skautů a skautek všech věkových kategorií. Dotace na provoz skautských 
základen se rok od roku snižují – město Trutnov však středisko finančně podporuje. 
Další údaje z činnosti střediska Hraničář: 



 Do celostátního projektu „Velikonoční kuřátko“ se zapojilo 26.3. stovky vatových 
kuřátek zasazených do skořápek a nabízely se v trutnovských marketech Kaufland, Delvita a 
Penny. Zároveň tu byli nakupující informováni na nástěnce o činnosti střediska skautů. 
 Svojsíkova závodu na Jestřebích horách ve dnech 14. a 15. května se zúčastnilo na 70 
skautů a skautek. Závod se pořádal pro skautské družiny z celého okresu – přijely i děti  
ze Dvora Králové a Vrchlabí. Šestičlenné hlídky soutěžily ve zdravovědě, stavbě stanu, 
rozdělávání ohně, šifrování, poznávání rostlin a živočichů, v Kimově hře, třídění odpadů, 
přišívání knoflíků, výměna duše na kole, odhad vzdálenosti a výšky, uzlování, v historii ČR, 
skautingu, astronomie, v hledání spojů v jízdním řádu, v běhu terénem podle mapy a buzoly. 
 Děti zaujal i doprovodný program – hry, výtvarné činnosti, zpěv, večer s táborovým 
ohněm. Skautky z Trutnova se zúčastní 4.6. krajského kola Svojsíkova závodu v Novém 
Městě nad Metují. 
 Druhý ročník ekologické akce s názvem „Za Krkonoše čistější“ se konal o víkendu 
30.9. – 2.10. za účasti 50 skautů a skautek (někteří přijeli až z Prahy). A odpadů byly pytle. 
Při této akci je provázeli strážci Krkonošského národního parku se zajímavým komentářem  
o krkonošské přírodě a o své práci. Ubytování bezplatně zajistil účastníkům autokemp 
Medvědín. 
 Vodácký kurz na Sázavě skautek z Trutnova a Českých Budějovic se uskutečnil  
10. – 11. září Sjíždění řeky na kanoích. Vodácký víkend se vydařil a láká k pokračování. 
 „Honba za tajemným rukopisem,“ hra pro skauty a skautky z celého okresu proběhla 
5.10. ve Dvoře Králové. Zúčastnilo se na 70 dětí a 15 vedoucích, rozdělených do 11 
smíšených družstev. Plnila zadané úkoly, řešila otázky z historie města. 
 Pokračování této akce bude v listopadu 2006 v některém z dalších měst 
v Podkrkonoší. 
 
  



Dopravní zdravotní služba 
 
 Dopravní zdravotní služba – Jindřich Lippert, Horní Maršov, během roku 2005 najela 
na 600 000 km, což je asi o 4 % méně než v předchozím roce. Počet přepravených pacientů se 
oproti roku 2004 snížil na 25 000. Vozový park a vybavení se zlepšily. V březnu 2004 byl 
zmodernizován vozový park o dvě nové sanitky Renault a Trafic, v lednu 2005 o vůz Renault, 
Trafic a Volkswagen VWTS. (V roce 2004 použilo služeb dopravní zdravotní služby 26 065 
pacientů – najeto bylo 260 000 km.) 
 
 Rychlá lékařská pomoc ošetřila ve spádové oblasti Trutnov 1 662 osob, lékařská 
služba první pomoci 6 783 osob. 
 
Kurátoři pro dospělé 
 
 Z činnosti kurátorů pro dospělé MěÚ Trutnov k 31. prosinci 2005: Kurátora Pannyho 
navštívilo k řešení problémů 210 klientů. Funkcí opatrovníka zajišťuje Trutnov patnácti 
osobám. Svou činnost ukončilo komunitní centrum o.s. Nový život. Řešen byl problém 
úhrady bydlení sociálně slabých v areálu motelu Horal. Dále i problém ubytování 
„Kosteleckých Romů“ v Malých Svatoňovicích. Ve spolupráci s Úpicí se podařilo zajistit 
opravu tamějšího vyhořelého domu, patřícího Romům. 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
 
 Vybrané statistické údaje z činnosti Okresní správy sociálního zabezpečení 
k 31.12.2005: 
Počet malých organizací 2 437. počet zaměstnanců malých organizací 11 324. 
Počet velkých organizací 343. Počet zaměstnanců velkých organizací 32 493. 
Počet osob samostatně výdělečně činných 10 642. 
 

Počet důchodců celkem 32 762, z toho muži 12 771, ženy 19 991. Průměrný věk 
důchodců 64 let. Průměrná výše důchodu 7 508, z toho muži 7 967, z toho ženy 7 214 Kč. 
 Počet pracovních neschopností 41 542, z toho úrazy a otravy 4 675, pod vlivem 
alkoholu, rvačky 21. Počet porušení léčebného režimu 27. Počet prodloužení jednoroční 
podpůrčí doby 29. 
 Dluh velkých organizací 105 967 648,58 Kč. Dluh malých organizací činil 
303 045 012,80 Kč. Dluh osob samostatně výdělečně činných 95 238 777,86 Kč. 
(Ředitelkou OSSZ je Ing. Daniela Prokešová.) 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Rok 2005 jako přelomový hodnotí manželé Ročkovi, kteří Klub vozíčkářů v Trutnově 
vedou. „Platilo to především shánění sponzorů a partnerů pro klub. Letošní rok byl z tohoto 
pohledu méně úspěšný než loňský. Přesto jsme rádi, že sponzory máme. Jsme vděčni i těm, 
kteří nám přispívají opakovaně. Uvádíme je na našich internetových stránkách 
www.trutnov.cz/vozik, o které se nám stará Martin Čapek z Měj,“ uvádí Jan Roček. 
 Klub má kolem 30 členů. Kromě postižených jsou mezi nimi i jejich kamarádi, 
příbuzní a dobrovolníci. Daří se rovněž spolupráce se Střední odbornou školou sociální 
v Hostinném a s Farní charitou Trutnov v oblasti osobních asistentů. „Snažíme se o spolupráci 

http://www.trutnov.cz/vozik


s obecně prospěšnou společností Most k životu. Za přízeň musíme poděkovat trutnovskému 
starostovi Ivanu Adamcovi.“ 
 Klub letos v Trutnově při svých setkáních přivítal řadu zajímavých hostů, např. Ivana 
Štampacha, Imricha Bugára, Jana Krause, Hanu Gregorovou s Radkem Brzobohatým, Jiřího 
Grygara, Alfréda Strejčka se Štěpánem Rakem a kronikáře Antonína Justa. „Mrzí nás, že 
nedošlo k plánovanému setkání s manželi Havlovými,“ uvádí Jan Roček. 
 Zakladatelé KV organizovali pro vozíčkáře i výlety např. do Galerie antického umění 
v Hostinném a do Východočeského divadla v Pardubicích. V rámci aktivit klubu v úpické 
hvězdárně byla zapůjčena jedné zrakově postižené ženě kniha o vesmíru v Brailově písmě. 
 Překážky v přístupu do jednotlivých zařízení se postupně odstraňují. Největšími 
bariérami jsou u mnohých právě ty, které nosíme v sobě. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov, Gorkého 77. 
Základní údaje: Základní kapitál 2 000 000 Kč. Zakladatel KH kraj. Zahájení činnosti 
1.1.2004. Akcionář Zdravotnický holding KH kraje, a.s. 
 Předmětem podnikání je provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém 
zařízení, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, hostinská 
činnost, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, ubytovací služby, 
zprostředkování obchodu. 
 K 31.12.2005 bylo složení představenstva: předseda MUDr. Martin Limburský, 
místopředseda Ing. Vlastimil Prouza, členové MUDr. Jiří Vambera, Bc. Karel Klíma, Jaroslav 
Rufer. Předsedou dozorčí rady je Mgr. Ivan Adamec. Ředitelem ONT je MUDr. Martin 
Limburský. 
 Interní oddělení vede MUDr. Jiří Janoušek, dialýzu MUDr. Miroslav Nývlt, chirurg. 
Odd. MUDr. Jiří Blecha (do 30.6.), MUDr. Antonín Vajcík (od 1.7.), gynekologicko-
porodnické odd. MUDr. Aleš Dlouhý, pediatrické odd. MUDr. Pavla Pokorná, ortopedické 
odd. MUDr. Miroslav Horčička, anesteziologicko-resuscitační odd. (ARO) MUDr. Karel 
Kulda, otorinolaryngologické odd. (ORL) MUDr. Zdeněk Dufek, neurologické odd.  
MUDr. Jaromír Hanl (do 15.5.), MUDr. Richard Plný (od 16.5.), plicní odd. MUDr. Eva 
Šidláková, radioterapeutické odd. (RTO) MUDr. Vlasta Medková, rehabilitační odd.  
MUDr. Oldřich Černý, psychiatrické odd. MUDr. Ladislav Holub, kožní odd. MUDr. Jitka 
Weyskrabová, oční odd. MUDr. Zuzana Chovancová, odd. klinické biochemie MUDr. Josef 
Mraček, oddělení klinické mikrobiologie MUDr. Josef Scharfen, odd. transfúzní a 
hematologické (OTH) MUDr. Alena Kvardová,  odd. radiodiagnostické (RTG) MUDr. Jiří 
Bažant, odd. nukleární mediciny MUDr. Viera Rousková, centrální operační sály (COS) 
MUDr. Alena Fuxová (do 30.6.) a MUDr. Petr Kroh (od 1.7.), centrální sterilizace (CS) 
MUDr. Alena Fuxová (do 30.6. a MUDR. Petr Kroh (od 1.7.). 
 
Hlavní události v roce 2005. 
 V únoru byla zahájena příprava zavádění integrovaného systému managementu 
jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví dle norem ISO. Dne 8.11. 
se konalo výběrové řízení podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění na 
poskytování ambulantní péče. Zdravotním pojišťovnám bylo doporučeno uzavřít s ONT 
smlouvy pro všechny stávající provozovny. 
 Během roku 2005 byly realizovány stavební akce „Nemocnice Trutnov – 
Rekonstrukce 3. NP – jižní křídlo,“ „Havárie v hlavní budově – ARO, chirurgie C,“ „Havárie 
pavilonu RTG“ a „Rekonstrukce a úprava pracoviště mamografie.“ 
 Počet hospitalizovaných pacientů 11 979 (loni 12 212), počet ošetřovacích dnů  



78 402 (82 160), průměrná ošetř. doba 6,54 (6,73). Počet zaměstnanců 638 (641), z toho 
lékařů 82, 48 (83, 52), průměrná mzda 16 869 (16 365 Kč). Hospodaření skončilo ziskem 
77 000 Kč. 
 Na interním odd. pracovalo 82,36 přepočteného pracovníka. Hospodářský výsledek 
3 332 000 Kč. Počet hospitalizovaných pacientů vzrostl oproti roku 2004 o 61 a dosáhl 2 832. 
Průměrná ošetř. doba 7,5 dne. 
 Na chirurg. od. 65,04 pracovníka. Hospod. výsledek 1 118 000 Kč. Počet 
hospitalizovaných 1 823, prům. ošetř. doba 7,12 dne. 
 Na pediatrickém oddělení 36,78 pracovníka. Hospod. výsledek – 990 000 Kč. Počet 
hospital. pacientů včetně novorozenců se zvýšil o 48, dosáhl 2 307. Prům oš. doba 4,4 dne. 
 Na gynekologicko-porodnickém odd. 53,40 pracovníka. Hospod. výsledek  
256 000 Kč. Počet hospital. Pacientů 2 026, prům. ošetř. doba 5,85 dne. 
 Na neurolog. odd. 24,60 pracovníka. Hospod. výsledek 1 037 000 Kč. Počet hospital. 
pacientů 964, prům. ošetř. doba 7,14 dne. 
 Na odd. ARO 31,53 pracovníka. Hospodářský výsledek 129 000 Kč. Počet 
hospitalizovaných 93. Průměrná ošetř. doba 12,06 dne. 
 Na radioterapeutickém odd. 25,49 pracovníka. Hospod. výsledek 155 000 Kč. Počet 
hospitalizovaných 811, prům. oš. doba 8,15 dne. 
Na plicním odd. 12,23 prac. Hospod. výsledek 891 000 Kč. Počet hospitalizovaných klesl  
o 43, dosáhl 422 pac., prům. oš. doba 8,95 dne. 
Na ortopedickém odd. 16,84 prac. Hospod. výsledek 4 490 000 Kč. Počet hospitalizovaných 
701, prům. oš. doba 5,42 dne. 
 Na odd. ORL 4,41 pracovníka. Hospod. výsledek je – 603 000 Kč. Na očním odd. 3,76 
pracovníka, hospod. výsledek – 263 000 Kč. Na dialyzačním odd. 14,57 prac., hospod. 
výsledek 8 893 000 Kč. 
 Na odd. OKB 19,08 pracovníka, hospod. výsledek 9 142 000 Kč. Na odd. RTG 
pracovalo 22,65 pracovníka. Hospod. výsledek 1 235 000 Kč. Na odd. nukleární mediciny 
9,27 prac., hospod. výsledek 8 595 000 Kč. Na odd. OLMI 28,73 prac., hospod. výsledek 
10 970 000 Kč. Na rehabilitačním odd. 17,40 prac., hospod. výsledek 613 000 Kč. Na odd. 
OTH 27,44 pracovníka, hospod. výsledek 3 071 000 Kč. Na kožním odd. 3,50 pracovníka, 
hospod. výsledek – 536 000 Kč. Na centrálních operačních sálech 15 pracovníků, hospod. 
výsledek – 14 953 000 Kč. Na centrální sterilizaci 11,48 pracovníka. Hospod. výsledek – 
3 986 000 Kč. 
 Náklady na léky byly překročeny na chirurgii – 245 000, gy. por. odd. – 112 000 Kč, 
na dětském – 39 000 Kč, na ortopedii – 46 000 Kč, na psychiatrii – 21 000 Kč, na plicním – 
48 000 Kč, na OLMI – 55 000 Kč, na CS – 8 000 Kč. 
 
 V ústavní kuchyni pracovalo 29,81 přepočteného pracovníka. Náklady byly 
13 368 000 Kč, tržby 3 104 000 Kč. V prádelně 20,57 pracovníka. Náklady byly 4 740 000 
Kč, výnosy 172 000 Kč (za praní cizím odběratelům). Vypráno bylo 282 892 kg prádla 
(11 162 pro cizí). 
 Na středisku údržba 7 pracovníků. Náklady 1 932 000 Kč, tržby 87 000 Kč. Na 
středisku doprava 5,51 pracovníka. Náklady 1 973 000 Kč. Středisko slouží jen k přepravě 
pacientů v areálu ONT. Na středisku kotelna a spalovna 5,93 prac. Náklady 3 723 000 Kč, 
tržby 379 000 Kč (spalování odpadu cizím odběratelům) V roce 2005 spáleno 175 737 kg 
odpadu (45 569 kg pro cizí odběratele). 
 Při hospitalizaci 11 979 pacientů byl počet ošetř. dnů 78 402, prům. ošetř. doba 6,54 
dne. Celkem byla lůžka využita na 69 %. 
 Výše pohledávek ONT činila 51 232 000 Kč (nejvíce u pojišťoven 41 436 000 Kč). 
Největší pohledávka u VZP 29 788 000 Kč. 



Pracovníci a mzdy 
 K 31.12.2005 pracovalo v ONT 638,02 průměrného přepočteného pracovníka, fyzický 
počet 657. Lékařů bylo 92, SZP 338, THP 42, dělníci a prov. pracovníci 148. Procentní podíl 
žen 82,59. 
 Do 20 let včetně 7 zaměstnanců, nad 20 až 30 let 114, nad 30 až 40 let 161, nad 40 až 
50 let 138, nad 50 let 138, nad 50 až 60 let 202, nad 60 let 35. 
 Vysokoškolské vzdělání má 109 zaměstnanců, VOV 18, SŠ s maturitou 370, SO bez 
maturity 9, učební obor 69, základní vzdělání 82. 
 V roce 2005 ukončilo pracovní poměr 95 zaměstnanců. Nejčastější příčinou byla 
vzájemná dohoda (54), výpověď ze strany zaměstnance (18), uplynutí sjednané doby (13) a 
zrušení prac. poměru ve zkušební době (9). Největší fluktuaci vykazují kategorie S 27, dělníci 
a provozní zaměstnanci. 
 Průměrná mzda 16 869 Kč se zvýšila oproti roku 2004 o 504 Kč (o 3,08 %). V roce 
2005 odpracovali zaměstnanci ONT 70 615 přesčasových hodin – z toho střední zdravotničtí 
pracovníci 36 029 hodin, lékaři 19 094 hodin. 
 Náklad na jeden ošetřovací den činil 1 796 Kč (loni 1 690 Kč). Náklady na léky v roce 
2005 činily 15 090 000 Kč (loni 14 554 000 Kč). 
 
Investice 
 Rozpis akcí – investiční dotace: Oblastní nemocnice obdržela v roce 2005 ze státního 
rozpočtu investiční dotaci v objemu 10 000 000 Kč a od Královéhradeckého kraje celkem 
investiční dotace ve výši 27 495 000 Kč. 
Strojové investice – vlastní zdroje: 
 Přístroj elektroléčebný BTL rehabilitace 44 000 Kč. Zatahovačka krevních vaků. 2x 
výroba krve 131 000 Kč. Zdroj záložní OKB 78 000 Kč. Pumpa pro hysteroskopii gyn. por. 
odd 114 000 Kč. Pumpa infuzní Argus 707 onkologie 42 000 Kč. Automat barvící, lineární 
mikrobiologie 269 000 Kč. Luminometr vč. příslušenství – mikrobiologie 369 000 Kč. 
Radiochirurgický skalpel gy. por. odd.  142 000 Kč. Odsávačka přioperačních výparů gyn. 
por. odd. 44 000 Kč. Monitor MP 20 dětské odd. 152 000 Kč. Mrazicí box Artic 1500 výroba 
krve 230 000 Kč. Skříň mrazicí LTH HG 2 ks výroba krve 84 000 Kč. Doplnění 
kontinuálního měření spalin, technologie spalovny 601 000 Kč.  Celkem 2 300 000 Kč. 
Strojové investice – dary: Monitor MP Junior dětské oddělení 100 000 Kč. 
Strojové investice – dotace: Repas gamakamery (KH kraj) 2 367 000 Kč. Rozšíření 
kontinuálního měření pro spalovnu 700 000 Kč. Rekonstrukce energetického zdroje  
ve výpočet. středisku 410 500 Kč.   Celkem 3 477 500 Kč. 
 
Doprava do nemocnice: 
a)autem: Dopravní značení „Hospital“ (H) nasměruje řidiče na výpadovkách z Náchoda, 
Hradce Králové a Pece pod Sněžkou na parkoviště před nemocnicí v ulici M. Gorkého. 
Invalidé, nechodící a těžce nemocní pacienti mohou vjet do areálu přes závoru přístupovou 
ulicí Pod Chmelnicí, dále smějí vjíždět pouze vozidla dopravní zdravotní služby, záchranné 
zdravotní služby, zásobování a zaměstnanci s povolením. Invalidé a řidiči převážející pacienty 
požádají o otevření závory obsluhu přes označený mikrofon umístěný na středovém sloupku 
před závorou. 
b)autobusem: Městskou hromadnou dopravou linkou č. 4 přijedete na zastávku v ulici  
M. Gorkého. Zastávka je umístěna přímo před nemocnicí. Spoj má výchozí stanici  
u autobusového nádraží před býv. okresním úřadem. 
 
 K diskutovanému návrhu koncem roku 2005 o poskytování nemocnic povinně 
statistických dat pacientům se vyslovil 10. listopadu článek v Krkonošských novinách. 



 Zdravotnická zařízení v regionu zatím nemusejí veřejnosti předkládat údaje, jak si 
vedou v kvalitě poskytované péče. Ministr Rath však začíná mluvit o krajských špitálech a  
od nich je k těm menším už jen kousek. 
 Ředitelé nemocnic v Podkrkonoší se shodují, že předpokladem pro splnění požadavku 
je profesionálně zpracovaná metodika, jak a co lidem z údajů předkládat. 
 MUDr. Miroslav Nývlt, primář hemodialyzačního střediska ONT k tomu uvedl: 
„Zveřejňování čísel laikovi moc neřekne. Je to otázka formy. Nemocnice se právem obávají, 
aby údaje nebyly zkreslené a zavádějící. Je možné například zveřejňovat počty operací, 
porodů apod. Tomu se nikdo bránit nebude a je to svým způsobem i reklama. Ale například 
údaje o úmrtnosti by musely obsahovat bližší komentář.“ 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 
 Z činnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny, která se v roce 2005 starala o 62 650 
pojištěnců (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda měla 16 850 pojištěnců, Česká národní 
zdravotní pojišťovna 12 940, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Praha 17 246, 
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Praha 5 016, Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank a pojišťoven Praha 5 300 pojištěnců) zaznamenala vlivem neurovnaných 
poměrů ve zdravotnictví a ve vedení VZP oproti loňsku úbytek necelých 1 000 pojištěnců. 
(Počet zdravotních pojišťoven se zredukoval na 9.) 
 Po úsporných opatřeních nabízí kromě základní zdravotní péče navíc: Léčebné pobyty 
u moře pro děti s ekzémem, astmatem, alergiemi apod. Pobyty pro děti s onkologickým 
onemocněním. Příspěvek na očkování dětí proti klíšťové encefalitidě. Příspěvek na rovnátka 
pro děti. Preventivní mamografické vyšetření prsu. Při akutní virové či bakteriální infekci dětí 
vyšetření na C-reaktivní protein. Test na odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku  
pro lidi nad 50 let. 
 VZP měla 49 pracovníků. Smlouvy má uzavřeny s 246 lékaři, s nemocnicí v Trutnově 
(ONT), s městskou nemocnicí ve Dvoře Králové, se soukromou nemocnicí ve Vrchlabí a 
s městskou příspěvkovou organizací (nemocnicí) v Žacléři. 
 Pojistného vybrala VZP 564 700 000 Kč, proplácení výkonů kolem 30 týdnů. 
Nedoplatky vůči pojišťovně činí asi 65 mil. Kč. Finanční situace se zatím jen pomalu zlepšuje 
počátkem roku 2006 zvýšením pojistného ze strany státu u důchodců, dětí a žen na mateřské 
dovolené – od 1.4. na 636 Kč. Revizní lékaře má VZP dva. (Rekonstrukce objektu ve Slezské 
ulici by měla být ukončena v roce 2006.) 
 Ředitelem VZP je Ing. Milan Serbousek. 
 
Sociální péče 
 
Výkaz o dávkách sociální péče koncem roku 2005 (za 4. čtvrtletí): 
 Dávky pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a další občany 
neposuzované společně s nezaopatřeným dítětem. 
 Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností pro staré a těžce 
zdravotně postižené občany: 56 dávek, 127 000 Kč výdaj, 20 příjemců – z toho zvýšené 
náklady na dietní stravování 21 dávek pro 7 příjemců, zvýšené náklady na domácnost z titulu 
mimořádných výhod 6 dávek pro 2 příjemce a zvýšené odůvodněné náklady 36 dávek  
pro 12 příjemců. 
 Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný soc. potřebností pro uchazeče  
o zaměstnání: 1 642 dávek, výdaj 5 256 tis. Kč, 609 příjemců. 
 Příspěvek př péči o osobu blízkou: 457 dávek, výdaj 2 505 tis. Kč, 304 příjemců, 
z toho 51 nezaopatřených dětí. 



 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný soc. potřebností: 9 dávek, výdaj  
39 tis. Kč, 9 příjemců. Z toho uchazeči o zaměstnání 8 dávek, 139 tis. Kč, 8 příjemců. Věcná 
pomoc podmíněná sociální potřebností: 62 dávek, 139 tis. Kč, 27 příjemců, z toho uchazeči  
o zaměstnání: 53 poskytnutých dávek, výdaj 115 tis. Kč, 26 příjemců. 
 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem: 157 dávek, výdaj  
310 tis. Kč, 132 příjemců z toho 6 nez. dětí. Příspěvek na zakoupení motor. vozidla: 13 dávek, 
1 225 tis. Kč, 5 příjemců, z toho 3 děti. Příspěvek na provoz motor. vozidla: 116 dávek,  
504 tis. Kč, 116 příjemců, 3 děti. Z toho je 27 příjemců – držitelé s mimořádnými výhodami 
II. stupně s výjimkou úplné nebo praktické hluchoty, výdaj 61 tis. Kč, 5 držitelů III. stupně, 
výdaj 8 tis. Kč, 62 dávek pro dopravu osob s mimoř. výhodami II. stupně (výdaj 256 tis. Kč) a 
22 dávek pro dopravu osob III. stupně (výdaj 179 tis. Kč). 
 Příspěvek na úpravu bytu: 7 dávek, výdaj 278 tis. Kč, 3 příjemci. Příspěvek  
na opatření zvláštních pomůcek: 20 dávek, 1 097 tis. Kč, 7 příjemců. 
 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem: 2 028 dávek, 393 tis. Kč 
výdaj, 676 příjemců, z toho 4 nezaopatřené děti. (Z toho příspěvek na zvýšené náklady  
1 987 dávek, 376 tis. Kč, 663 příjemců – 4 děti, příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu 26 dávek, výdaj 10 tis. Kč, 9 příjemců, příspěvek na úhradu za užívání 
garáže 9 dávek, 2 tis. Kč, 2 příjemci, příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro vodicího 
psa 6 dávek, 5 tis. Kč, 2 příjemci. 
 Příspěvek na provoz účastnické telefonní stanice 1 054 dávek, 183 tis. Kč,  
351 příjemců, bezúročné půjčky 5 dávek, 18 tis. Kč, 4 příjemci. 
 
Dávky sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi 
 Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností 961 dávek,  
3 668 tis. Kč výdaj, 349 příjemců. Jednorázový peněžitý příspěvek 73 dávek, 212 tis. Kč, 72 
příjemců. Věcná pomoc 101 dávek, 150 tis. Kč, 45 příjemců. Bezúročné půjčky pro rodiny 
s nezaopatřenými dětmi 1 dávka, 4 tis. Kč, 1 příjemce. Příspěvek na výživu dítěte 149 dávek, 
94 tis. Kč, 56 příjemců (opakovaný 56, 94, 56). 
 
Příjemci opakujících se dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností. Počet příjemců 
dávek (starých a těžce zdravotně postižených občanů): 20 příjemců dávek za poslední 
čtvrtletí, z nich 7 pobírá dávky déle než 6 měsíců. (Ženy 13, 11). Posuzované samostatně 19, 
17. Poživatelé plného důchodu – invalidního 3, 3. poživatelé starobního důchodu 10, 8. 
S odůvodněně vyššími náklady na domácnost 13, 11. 
 Počet příjemců dávek (občanů v evidenci úřadu práce) 609, 339. (Ženy 249, 126). 
Posuzovaní samostatně 573, 319. Absolventi škol 107, 45. S odůvodněně vyššími náklady  
na domácnost 23, 20. Zvýšené náklady na dietní stravování 16, 13. 
 Počet příjemců dávek (rodin s nezaopatřenými dětmi) 349, 247. (Úplné rodiny 109,  
79 – z toho bez ekonomicky aktivního rodiče 100, 73. Se 3 a více dětmi 34, 27. Neúplné 
rodiny 240, 168. Se 3 a více dětmi 21, 20). 
 Rodiny s odůvodněně vyššími náklady na domácnost 58, 47. 
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené  
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v roce 2005: 
 Zapsáno bylo 50 předškolních dětí, z toho jich 18 odešlo do základních škol.  
Ve stacionáři v Náchodské ulici bylo 20 klientů – jeden od září odešel do týdenního zařízení 
v Markoušovicích – rok končil s 19 klienty. 



 V roce 2005 prošlo zařízení velkou změnou. Město nabídlo budovu po zrušené 
mateřské škole v Náchodské ulici pro velké klienty, kteří dosud docházeli do vyhrazených 
prostor v Podnikatelské škole v Polské ulici. Od září 2005 se začaly upravovat prostory  
pro dospělé a imobilní klienty v bývalé MŠ. Tato rekonstrukce si vyžádala 1 800 000 Kč. 
Z rozpočtu ji hradilo město. Rekonstrukci provedla firma Stavebně dopravní Trutnov. 
 K přestěhování do nových prostor došlo v prosinci (v budoucnu se očekává nárůst 
klientů). V provozu tu bude i kuchyň s jídelnou. Má být ukončena v únoru – pak by odpadlo 
dojíždění na obědy až do vzdálenější ZŠ Komenského. Počet pracovníků je v Náchodské ulici 
vyšší – tři vychovatelé a dvě kuchařky. 
 Programy na obou pracovištích sloučeného stacionáře jsou přizpůsobovány složení 
klientů a dětí. Jsou pestré – cvičení, masáže, plavání, sanování, hiopporehabilitace, 
fyzioterapie (Vojtova metoda), výchovně vzdělávací činnost, výlety. S velkými klienty se 
zajíždí na sportovní soutěže (plavecké) a na soutěže zručnosti. Uskutečnil se i ozdravný pobyt 
ve Španělsku – byl velmi zdařilý. 
 V roce 2005 se podařilo vylepšit hospodaření získáním sponzorských darů  
od Společnosti Duha, Nadace Rotary Clubu Trutnov a větší finanční příspěvek od firmy 
Casia. Peníze byly většinou využity na vybavení interiérů jak v Náchodské ulici, tak  
i na Kryblici (nákup rehabilitačních pomůcek, hraček a výtvarného materiálu). 
 
 Úpravy ve změněných prostorách byly zaměřeny především na zajištění 
bezbariérového přístupu a pohybu v prostorách pro imobilní, funkční vytvoření sociálních 
buněk, šaten, vychovatelny, čajové kuchyně, pracoven. 
 Nájem vozidla Ford na 6 let za symbolickou 1 Kč ročně od firmy Kompakt. „Sociální 
automobil“ je financován pomocí nosičů reklamy umístěných na vozidle. Ford Transit je 
šestimístný s možností úpravy pro přepravu imobilních, případně dětí předškolního věku 
v ceně zhruba 600 000 Kč. Typ auta vyhovuje potřebám stacionáře (převoz materiálu  
pro ergoterapii, přepravu osob na hipporehabilitaci, na různé akce, soutěže, abilympiádu, 
kulturní pořady, svoz klientů). Parkování vozu je zajištěno v areálu stacionáře. (Ředitelkou 
stacionáře je Renata Bezděková.) 
 
Oddělení soc. právní ochrany dětí a sociální prevence 
 
 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence evidovalo k 31.12.05 
celkem 4 019 rodin. V roce 2005 přibylo do evidence 287 nových rodin. Z evidence ubylo 
(dosažením zletilosti dětí, přestěhováním) celkem 335 rodin. 
 Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence zastupovali děti  
u 725 soudních jednání, v 669 případech řešili situaci dětí u dalších institucí a vykonali 
celkem 2 094 návštěv v rodinách dětí. 
 K 31.12.2005 bylo celkem 75 dětí v ústavní a ochranné výchově. Za rok 2005 u nich 
pracovníci provedli celkem 159 návštěv v jednotlivých zařízeních. Nad výchovou 57 dětí je 
nařízen soudní dohled. V péči pěstounů a poručníků je 46 dětí, v péči jiných fyzických osob 
(např. příbuzní – prarodiče, tety apod.) je 24 dětí. Rovněž s těmito rodinami jsou pracovníci 
oddělení v kontaktu. 
 Kurátoři pro mládež řešili v roce 2005 celkem 98 případů trestné činnosti dětí a 
mládeže, z toho 45 u dětí do 15 let a 58 u mladistvých mezi 15. a 18. rokem věku. Dívky se  
na této činnosti podílely v 10 případech. Jiné výchovné problémy byly řešeny u 110 klientů, 
z toho 69 dětí a 41 mladistvých (28 dívek). 
 V roce 2005 pomáhali pracovníci řešit situaci 5 týraných a 2 sexuálně zneužívaných 
dětí. V souvislosti s tím bylo podáno 7 podnětů na zahájení trestního stíhání. Oddělení 
sociálně – právní ochrany dětí a sociální prevence má celkem 13 pracovníků, z toho 4 



kurátory pro děti a mládež – všichni jsou kvalifikováni. Vedoucí oddělení Bc. Margita 
Šmejdová.  
 
Domy pečovatelské služby Trutnov 
 
 Pečovatelská služba Trutnov, Dělnická 161, poskytla v roce 2005 své služby 432 
občanům (v domech s pečovatelskou službou 152 a v terénu 280). Obědů bylo rozvezeno 
50 507. V jídelně pro důchodce bylo uvařeno 74 205 obědů. Služeb jídelny využívalo 595 
strávníků. 
 V roce 2005 bylo přiděleno v domech pečovatelské služby (v ulici Tichá 9, Kryblická 
10 a Dělnická 7). Dva nové domy s pečovatelskou službou o kapacitě 46 bytů byly předány 
v prosinci. 
 Jako vítěze výběrového řízení na dodavatele užitkového automobilu  
pro Pečovatelskou službu Trutnov schválila 10.1.05 firmu Auto Trutnov, Krkonošská 566. 
V srpnu schválila RM vícepráce při stavbě DPS 1 a DPS 2 Humlův dvůr. Jde o venkovní 
úpravy terénu v okolí objektů a trafostanice, aby nedocházelo k rozvodnění terénu a 
zaplavování objektů. Vyžádá si to na 350 tis. Kč vč. DPH. 
 Žádost o odvolání z funkce ředitelky Pečovatelské služby Trutnov z důvodu prvního 
odchodu do starobního důchodu k 31.12.2005 podala Jana Chlápková. Po výběrovém řízení 
byl jmenován ředitelem DPS Ing. Petr Forejtek (uchazeči byli čtyři) od 1.1.2006. 
 
Domov důchodců 
 
 Domov důchodců Trutnov měl v roce 2005 22 zaměstnanců (fyzický stav). Kapacita 
tohoto zařízení je 36 klientů, věkový průměr k 31.12. 84 let. K tomuto datu činil počet 
zemřelých 12 obyvatel. Stejný počet zájemců byl přijat. Počet žádostí o umístění je však 
čtyřnásobně vyšší (51). 
 V roce 2005 byla na budově provedena oprava a nátěr střechy, chemický postřik krovů 
proti škůdcům. Byla provedena ochrana vstupního prostoru formou pevných zástěn. Podařilo 
se vybavit zdravotní a sociální úsek počítačem a tiskárnou a nakoupit nové odborné 
počítačové programy. 
 V roce 2005 došlo k navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 2 – bylo to z pohledu 
zavádění standardů sociální péče nezbytné. 
 Z činnosti zařízení: Rehabilitační pracovnice provádí pravidelně s obyvateli kondiční 
cvičení, muzikoterapii a léčbu prací. Začal docházet kněz Mgr. Tomáš Karel – jeho 
pravidelné besedy jsou oblíbeny. Postupně se zavádí canisterapie – zatím jednou za měsíc.  
Při výletu do Nových Dvorů u Janovic měli klienti možnost povozit se bryčkou taženou 
koňmi. Návštěva ZOO Dvůr Králové a Kuksu byla pro klienty dost náročná. Zábavné 
odpoledne prožili klienti na Trutnovské pouti a na kult. pořadu v ÚSP Markoušovice. Zaujal  
i sportovní den v DD Lamperticích a Pilníkově.  
 Při nestálém počasí v roce 2005  se pořádala řada akcí v blízkosti DD (park, koncert 
Krakonošsky, návštěva cukrárny – bezbariérové). Doprovod obstarávali dobrovolníci a 
studenti jako odbornou praxi. Vedení usiluje zapojit do těchto různých akcí i rodinné 
příslušníky klientů, i když ze strany příbuzných je zatím zájem menší. Pro klienty je však 
žádoucí strávit chvíle s vlastní rodinou. 
 Řada kulturních akcí proběhla přímo v zařízení – „Písničky naší babičky“, „Hašlerovy 
písničky“, hudební skupina Duo Kondor. Nechybí vystoupení dětí MŠ, ZŠ, SZŠ a sboru 
Fantazie ze ZUŠ. Rok 2005 pěkně uzavírala návštěva vánoční výstavy v Žacléři (Klub žen). 
Vánoční vystoupení agentury Vosa se moc líbilo. Na přípravě občerstvení se při takových 
akcí přímo podílejí obyvatelé DD (peklo se i vánoční cukroví a vizovické pečivo). 



 Cílem a posláním DD (vede ho obětavě a dobře ředitelka Irena Vondráčková) je 
vytvářet klientům příjemné a bezpečné prostředí, aby se tu cítili jako „doma,“ aby v DD 
pěkně prožívali podzim života. 
 
Oblastní spolek ČČK 
 
Z činnosti OS ČČK v roce 2005: 
 I v tomto roce pořádal oblastní spolek ČČK tradiční akce. Dne 16.2. se uskutečnilo 
doškolování učitelek – zdravotnic – bylo jich proškoleno celkem 18, z toho 5 učitelek 
zvláštních škol, 3 učitelky mateřských škol a 10 učitelek základních škol. Pozvánku na toto 
školení obdrželo 101 škol. 
 V dubnu se uskutečnilo oblastní studijní středisko (ve dnech 10.-15.4.) na penzion 
Ramon v Bernarticích. Této akce se zúčastnilo 36 dětí ZŠ. Studijní středisko bylo zaměřeno 
k soutěži hlídek mladých zdravotníků a k prohloubení znalostí dětí v první pomoci. 
 V květnu (7.5.) proběhla ukázková akce Humanitární jednotky ve Vrchlabí a 8.5. i 
v Trutnově. Světový den ČR je 8. května. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků se konala 11.5. 
za účasti 10 hlídek I. stupně a 13 hlídek II. stupně ZŠ. Vítězem I. stupně byla hlídka ze ZŠ 
Úpice Lány – ta v krajské soutěži v Ústí nad Orlicí 24.5. obsadila 4. místo. Vítězem II. stupně 
byla hlídka mládeže ČČK Úpice, která v krajské soutěži obsadila 6. místo. 
 V květnu dochází tradičně k oceňování bezplatných dárců krve. Ocenění se konalo 4.5. 
ve Vrchlabí, 18.5. ve Dvoře Králové nad Labem a 25.5. v Trutnově. Celkem bylo oceněno 
130 bronzových dárců, 70 stříbrných dárců a 80 zlatých dárců krve plaketa MUDr. Janského. 
Dne 21.5. se zdravotnické družstvo HJ účastnilo krajské soutěže HJ v Chrudimi – obsadilo tu 
třetí místo. Dne 29.5. uspořádala HJ ukázku při oslavě MDD u Kauflandu. 
 Soutěž v PP zvláštních škol se konala 9.6. Tuto soutěž organizovala MS Úpice – 
soutěžilo 7 tříčlenných hlídek. MS Úpice organizovala i krajskou soutěž zvláštních škol. 
 Od 1.7. se konal LRT v Nesmeři u Velkého Meziříčí v počtu 27-A, 16-O a 43-Z.  
Od 12. do 28.8. se uskutečnil zahraniční LRT ve Španělsku za účasti 23 zdravotně oslabených 
dětí. 
 Září bylo věnováno propagaci Evropského dne první pomoci. Akce se konaly 
v Trutnově a Úpici. V říjnu proběhlo setkání členů MS v Bernarticích spolu s tradiční 
ochutnávkou burčáku. Společné cvičení HJ a DOS v Bernarticích bylo 5. a 6.11. 
s praktickými ukázkami poskytování PP. 
 V listopadu zase tradiční oceňování dobrovolných dárců krve. Ocenění se konalo 
v Trutnově – celkem oceněno 100 bronzových, 65 stříbrných dárců a uděleno i 18 zlatých 
křížů třetí třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Ve dnech 22.11.-7.12. bylo vyškoleno 
18 členů ČČK v normě junior. Závěrem roku 2005 se uskutečnilo setkání pod vánočním 
stromem – tradiční akce v Trutnově a v Úpici. Od dubna je předsedkyní OS ČČK  
MUDr. Alena Kopecká, lékařka nemocnice v Trutnově. 
 Během celého roku probíhaly tyt akce: koupání v bazénu v HK, Akademie třetího 
věku, Alice – domácí péče a rehabilitace, činnost pensionu Ramon a chaty „U maminky“ Babí 
56, (Pension Ramon je od 1.7.2005 společnost s r.o., jehož zřizovatelem je ze 60 % Oblastní 
spolek ČČK Trutnov), činnost Klubu dárců krve, ošacovací středisko, školení pro veřejnost 
v normě 4 h, spolupráce se stacionářem mentálně postižených dětí Trutnov, spolupráce se 
sociálním kurátorem města Trutnov. 
 V roce 2005 byla ustavena nová MS Malé Svatoňovice a dne 14.11. byla 
zaregistrována výkonnou radou OS ČČK Trutnov. OS ČČK se v tomto roce stabilizoval. 
 
  
 



Rozpočet OS ČČK na rok 2006 (v závorce rok 2005 – skutečnost): Výdaje: 
Spotřeba materiálu 1 050 000 Kč (1 742 600). El. energie, teplo 200 000 (250 920). Spotřeba 
zboží 380 000 (616 402). Opravy a údržba 300 000 (299 940). Cestovné 260 000 (246 113). 
Výkony spojů 240 000 (272 282). Nájemné 140 000 (289 870). Ostatní služby 2 100 000 
(2 028 378) – leasing 349 944 Kč. Mzdové náklady 3 000 000 (3 872 738). SP a ZP 1 200 000 
(1 329 912). Ostatní soc. náklady 140 000 (138 472). Jiné náklady 1 200 000 (1 150 445). 
Odpisy 50 000 (42 621). Poskytnuté příspěvky 43 000 (42 605). 
Celkem 12 489 745 (skutečnost 2005)   10 700 000 Kč (2006). 
 
Výnosy – příjmy: 
Příjmy z Alice DP 6 500 000 (6 205 274). Příjmy z Alice R 1 000 000 (874 619). Příjmy 
z ÚOS ČČK 1 600 000 (1 555 278). Příjmy z ošacovacího střediska 60 000 (59 676). Příjmy 
z chaty Babí 140 000 (122 379). Příjmy z penzionu 20 000. Dotace z MZ 700 000 (794 779). 
Členské příspěvky 10 000 (9 413). Dotace od obce 150 000 (209 750). 
 Celkem 10 800 000 (2006)  12 043 431 (skut. 2005). Daňový hospodářský výsledek 
zisk 100 000 (573 426,24). 
 
Alice, domácí služba ČČK v roce 2005: 
 Ošetření celkem 3 598, výkonů hrazených ze ZP 11 581. Počet výkonů u mobilních 
pacientů 11 530, počet výkonů u imobilních pacientů 51. 
 Pacienti v domácí péči: Celkem klientů 299 (věková skupina 0-19, 20-64 217, 65 a víc 
77. Chronické onemocnění (stejné věkové rozdělení). 
 
Farní oblastní charita 
 
 Oblastní charita Trutnov  byla v polovině roku 2005 přejmenována z Farní na Oblastní 
charitu Trutnov, což lépe vystihuje její území působnost.  
 Charitní osobní asistence Trutnov: Cílem projektu je pomoc člověku s handicapem 
zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl (nebyl 
omezen handicapem), pomoc při zachování integrity člověka navzdory jeho handicapu 
(vrozenému či získanému) a co nejplnější integrace do běžného života společnosti a 
pracovního či vzdělávacího procesu a umožnit člověku s handicapem vést život co 
nejpodobnější životu lidí bez postižení. 
 Komplex služeb se konkrétně skládá ze základních obligatorních prvků: pomoc  
při hygieně, stravování, sebeobsluze, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. Základní 
fakultativní prvky jsou poskytnutí informace a psychoterapie. Poskytování služeb není časově 
ani místně limitováno – jen finančními prostředky ano. V roce 2005 pomohl tento projekt 
čtyřem občanům Trutnova. 
 Finance na tento projekt poskytlo město Trutnov, KH kraj, sponzoři, dárci a uživatelé 
formou příspěvku. 
 
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Trutnov. 
Cíl a obsah projektu lze shrnout do těchto bodů: a) zabezpečení domácí pečovatelské služby 
bez umístění ve zdravotnickém zařízení, poléčebná péče, udržování stabilního zdravotního 
stavu klientů, zajištění osobní hygieny zvláště nepohyblivých pacientů, zajištění stravy, 
ukládání na lůžko apod. b) zabezpečení domácnosti klienta, aby mohl co nejdéle žít ve svém 
prostředí – úklid, nákupy, vyřizování osobních věcí u lékaře apod., udržování dobrého 
psychického stavu pacienta c) půjčování zdravotních pomůcek klientům a jejich rodinám d) 
aktivní vyhledávání osob, které potřebují péči. 



 Projekt využilo jednorázově 70 osob, opakovaně 50 osob. Na projekt přispělo Město 
Trutnov, KH kraj a jednotliví uživatelé. 
 
 Domácí zdravotní služba (home care): Jedná se o odbornou zdravotnickou službu, kdy 
zdravotní sestry dle pokynu lékaře navštěvují pacienty přímo v jejich prostředí a provádějí 
uložené úkoly. V roce 2005 využilo tyto služby na 300 osob. Nejčastěji poskytované služby 
byly aplikace injekcí, převazování bércových vředů, rehabilitační činnost a odběry 
biomateriálu. 
 
Půjčovna pomůcek. 
 V podstatě jako doplněk výše uvedených služeb funguje půjčovna pomocných 
zdravotních pomůcek. Pacientům či jejich rodinám jsou půjčovány pomůcky, které mají 
jednak zmírnit bolesti, pomoci při léčení, ale také pomoci rodině zvládat pacienta v domácím 
prostředí. V roce 2005 využilo této služby přes 40 osob. 
 
 V lednu 2005 proběhla tříkrálová sbírka, při které koledníci Charity vybrali 27 400 
Kč. Tyto prostředky byly využity k zakoupení pomocných zdravotních pomůcek a také jako 
další zdroj charitní osobní asistence. 
 Osobám na okraji společnosti pomáhá Charita nejen radou (převážně v oblasti práva 
sociálního zabezpečení), ale i bezplatným získáním ošacení. V roce 2005 se jednalo o dvacet 
případů. 
 
Jednotná organizace zdravotně postižených 
 
 Jednotná organizace zdravotně postižených v regionu Trutnov je neziskovou 
organizací. Svou činnost financuje z členských příspěvků a dotací z MěÚ Trutnov (5 000 Kč). 
 Hlavní pracovní náplní této organizace byla a je péče o zdravotně postižené 
spoluobčany v občanském životě. Zahrnuje sociálně právní poradenství, informování 
zdravotně postižených o jejich právech a nárocích, pomoc při poskytování zdravotnických 
pomůcek. 
 V roce 2005 realizovala pro své členy výlet na „Veselý kopec“ – skanzen. Rekondiční 
pobyty byly zajištěny v Horním Bradle a Bělči. Jednou týdně měli vyhrazený plavecký bazén 
– i pro důchodce (rekondiční plavání). 
 JOZP se zúčastnila mj. i výstavky ve foyer MěÚ o činnosti trutnovských organizací 
z oblasti zdravotně postižených. Poradenský den probíhal vždy první středu v měsíci 
v budově 5/1 v horské ulici. Členům jsou poskytovány všechny potřebné informace  
o aktuálním dění v organizaci. Informace jsou jim sdělovány i v Infoskřínce na podloubí proti 
Kotvě. 
 JOZP Trutnov se snaží všem svým zdravotně postiženým členům ulehčit jejich 
postavení, vyrovnávat jejich znevýhodnění ve společnosti. Jejím současným předsedou je 
Milan Meier. 
 
Jesle 
 
 I v roce 2005 byly v provozu městské jesle. Jejich kapacita je plně využívána – přijato 
45 nových dětí. Počet ošetřovacích dnů dosáhl počtu 7 261. Prostředí jeslí se průběžně 
vylepšuje. V letních měsících proběhla druhá etapa přestavby kuchyně podle norem Evropské 
unie a požadavků hygienické stanice. (Jesle vede sestra Andělová.) 
 
 



Speciální ZŠ při nemocnici 
 
 Speciální základní škola při nemocnici, Trutnov, Gorkého 77, jejíž součástí je ZŠ a 
MŠ s kapacitou 10 a 3 žáků. Počty žáků šk. roku 2004/2005 byly ovlivněny celkovou 
rekonstrukcí dětského odd. – probíhala po celý rok a za provozu. 
 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: 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.  
Na telefonickou výzvu zdravotnického personálu se dochází také na ortopedii, gynekologii, 
chirurgii a integrovaná lůžka očního a ORL oddělení. 
 MŠ zajišťuje výchovnou péči nejen o děti předškolního věku, ale spolu s učitelkami 
ZŠ se stará i o zájmovou činnosti dětí všech věkových kategorií. Výjimkou nejsou ani 
středoškoláci. 
 V rámci akce „Internet do škol: získala škola 4 počítače – pro výuku i zájmovou 
činnost. Zdarma byly získány i mobilní telefony, které umožňují častější styk dětí se svými 
blízkými. 
 Úkolem je stálé zlepšování nemocničního prostředí (výzdoba dětských pokojů, 
chodeb, čekáren, ambulancí. Zajištěna je i péče o děti hospitalizované s rodiči, pokud mají 
rodiče zájem. Práce školy je propagována výstavkami prací dětí v čekárně, chodbách, herně a 
pokojích dětsk. odd.  Práce školy je dokumentována. Dobře slouží i aktualizace Informačního 
letáku pro veřejnost o poslání školy. 
 Ta zajišťuje celodenní a celoroční provoz (kromě tří týdnů omezeného provozu  
na DO. Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole je stoprocentní (ředitelka Taťána 
Chaloupská a dvě učitelky). Dále se vzdělávají na různých seminářích a na počítačích. 
 Do ZŠ jsou zařazovány všechny děti ze ZŠ, ZvŠ, SŠ a učilišť. Pokud to jejich 
zdravotní stav nepovolí, jsou zaměstnávány i jiným způsobem (hry, výtvarné činnosti, čtení 
knih, video, rozhovor apod.). V letošním školním roce bylo zapsáno 461 žáků na ZŠ a 296 
dětí na MŠ. Pokud je dítě hospitalizováno déle než 14 dní, posílá se kmenové škole zpráva  
o jeho výsledcích. Pro prezentaci školy má velký význam účast na celostátních výt. soutěžích, 
mezinárodní spolupráce (Zlatoryj, Bratislava, Praha). 
 
Evelína 
 
 Centrum Evelína při Zdravotním ústavu se sídlem v Hradci Králové, pobočka Trutnov, 
vedoucí Pavlína Tatarová a Hana Dvořáčková, vzniklo v březnu 2005 jako součást Programu 
podpory zdraví v rámci Národního ústavu v Úpické ulici v budově bývalé OHS. 
 V roce 2005 se uskutečnilo 36 schůzek – vždy ve středu odpoledne od 14 do 16 hod. 
Přicházejí především ženy ve věku nad 50 let, pravidelně dochází 10 osob. 
 Aktivity Centra Evelina: Besedy (trénování paměti, zdravá výživa, zdravý pohyb, 
významné dny a tradice, houby a houbaření, bylinky – jak nám pomáhají, lidová řemesla, 
zvyky a tradice, textilní lidová tvorba, oblíbená kniha, vzpomínání nad fotografiemi, co roste 
doma a na zahradě, barvy kolem nás). 
 Rukodělná aktivita zahrnovala výrobu aromatické koule, ubrousková technika, 
zdobení podzimních věnců, vánoční větvičky, adventní věnce, malování na sklo, práce 
s hlínou, zdobení kraslic, zdravé pomazánky. 
 Program obohacovaly návštěvy koncertů v KSBM a v kostele Markoušovice, galerie 
města, Klub seniorů. Dále výlety a procházky (Trutnovský park, Kraj Velkých Svatoňovic), 
články v Krkonošských novinách a v Radničních listech. 



 
Klub osamělých matek 
 
 KOM Trutnov, občanské sdružení hájící práva a zájmy dětí z neúplných rodin, vede 
Jana Hetflejšová. Sídlo má na Krakonošově náměstí 133. Od ledna 2000 je jediným takovým 
sdružením v celé ČR. Sdružuje rodiče, kteří mají ve své péči děti bez druhého partnera,  
na jejichž schopnostech závisí ekonomická situace celé rodiny. 
 Pro pomoc těmto rodinám jsou zajišťovány finančně dostupné hlídací služby v bytech, 
bezplatná právní pomoc, psychologické a logopedické poradenství, audiovizuální pomůcky, 
odborné časopisy, víkendy s programem, letní pobyty. 
 Po celou dobu svého trvání je činnost KOM zajišťována bez placeného aparátu.  
Od roku 1994 prošlo členskou základnou 780 členů. V současné době je evidováno 106 členů 
a 125 dětí. 
 
RIAPS 
 
 Z činnosti RIAPS – Regionálního institutu ambulantních psychosociálních služeb 
v roce 2005. Sídlem organizace je Trutnov, Náchodská 359. 
 Služby Harm Reduction zahrnují veškeré aktivity a prostředky směřující k co 
největšímu omezení zdravotních a sociálních rizik, která mají souvislost se zneužíváním 
návykových látek. Jsou zaměřeny na uživatele, kteří aktuálně nejsou schopni nebo ochotni 
abstinovat. Jsou významným faktorem prevence přenosu infekčních chorob, především HIV a 
hepatitid. 
 Případová práce zahrnuje individuální konzultace a průvodcovství, v jehož rámci se 
pomáhá i tzv. sociální integraci klienta (vyřizování dávek, dokladů, zajišťování práce, 
asistence apod.). 
 Ostatní služby představují poradenství zdravotní a sociálně právní. 
 Testování HIV/AIDS a hepatitidy – nejpreferovanější zakázkou klientů je rozhovor. 
Harm reduction program je brán nejen jako minimalizace rizik, ale především jako program 
kontaktní. 
 Pracovní tým tvoří Olga Trunečková, Bc. Ondřej Čalovka, odb. garant MUDr. Zuzana 
Kozáková. Supervize Mgr. Jiří Staníček (Mgr. Igor Pavelčák). 
 
 V rámci kontaktního místa funguje program primární prevence, který má zároveň 
funkci kontaktní a monitorovací. Cílem programu je seznámit veřejnost s problematikou 
návykových látek, seznámit s filosofií programu, kontaktovat potenciální klienty a 
monitorovat formou dotazníků (besedy, setkání). 
 Kontaktní místo vykazuje v r. 2005 818 kontaktů, 113 klientů. 
 
 Terénní program zajišťoval tým: O. Trunečková, Bc. O. Čalovka, Bc. T. Eichler, odb. 
garant PaedDr. Ivan Knotek,  supervize Mgr. Jiří Staníček. 
 Těžištěm aktivit tohoto zařízení se stalo kontaktní místo (KM), kde se odehrává 
většina kontaktů. Terénní program dnes slouží především k vyhledávání nových klientů a 
k monitorování drogové scény. Je pravidelně realizován 1x týdně v Trutnově, Vrchlabí a 
Dvoře Králové. V Hostinném 1x za 2 týdny. Kromě poradenství a informací o nebezpečí 
infekčních chorob se nabízely zdarma i kondomy. Nákup injekčních stříkaček v lékárnách 
ukazuje na velké množství injekčních uživatelů návykových látek těch, kteří nevyužívají 
nabízených služeb. Ve 4. čtvrtletí 2005 vykazuje 19 kontaktů. V Trutnově mezi klienty patřilo 
8 mužů a 13 žen. Výměnný program stříkaček tu činil 299 přijatých a 300 vydaných. Mezi 



primární drogy klientů terénního programu patří pervitin (79 %). Injekčních stříkaček se 
v Trutnově měsíčně prodávalo 310. 
 Síť institucí, s nimiž Riaps spolupracuje, zůstává (soc. odbor MěÚ, Úřad práce, 
městská policie a další). 
 
Z činnosti Nízkoprahového klubu při Riaps Trutnov: 
 Jeho posláním je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu 
dětí a mládeže v Trutnově a okolí, kteří se octli v nepříznivé sociální situaci, předcházet jejich 
sociálnímu vyloučení poskytováním podpory, odborné pomoci, informací a pomoci při řešení 
jejich problémů. 
 Návštěvníkům klubu je k dispozici výtvarná dílna, jejíž program je realizován podle 
potřeb klientů, aby měli dostatek možností k vlastnímu sebevyjádření. Aby neměli potřebu 
vyhledávat vyžití v rizikovém prostředí. 
 Uskutečněné akce: Turnaje ve stolním tenise, fotbale. Batikovací workshopy.  Dětský 
den. Festnefest. Commandos (se stříkacími pistolemi). Stalker – virtuální dramatická hra.  
Počet kontaktů v roce 2005 1 063 (94 mužů, 56 žen). 
 
Výchovné středisko. 
 Cílovou skupinou pro vých. středisko jsou jedinci zasažení sociálními patologiemi. 
Součástí služeb pro klienty je logopedie, etopedie, psychologie a manželské poradenství. 
Cílová skupina je rozdělena podle věku: 5 až 18 let a dospělí. 
 Aktivity výchovného střediska: poradenství. Individuální terapie. Skupinové terapie. 
Přednášky a besedy. Víkendové pobyty. Letní dětský tábor pro děti. 
 V rámci specifik činností střediska probíhá spolupráce zejména se školskými 
zařízeními našeho regionu, se soc. odbory, s probační a mediační službou, s pediatry a 
výchovnými zařízeními. 
 Výchovným střediskem byl zpracován probační projekt „Šance,“ kterému byla 
Ministerstvem spravedlnosti ČR udělena akreditace. Program je využíván okresními soudy a 
probační a mediační službou.  
 Činnost střediska má zatím stále značnou rezervu ve své prezentaci na veřejnosti. 
 
Mateřské centrum KAROlínka 
 
Z činnosti Mateřského centra KAROlínka v roce 2005: 
 V rámci pravidelného programu Po-Pá nabízí sociální služby ve smyslu prevence 
sociálního vyloučení v podobě spřátelení, vrstevnického programu, sociální 
podporymocionální podpora, poskytování významných informací, přímá praktická pomoc, 
sociální rehabilitace). MC navštíví týdně asi 80 maminek s malými dětmi. Některé využívají 
služeb MC pravidelně, jiné i vícekrát týdně, jiné jen nárazově. Kapacita MC je během 
provozu plně využita. K nárůstu počtu uživatelů nedochází vzhledem k jejich obměně 
v souvislosti se zahájením nebo ukončením mateřské dovolené. 
 Kurzy předporodní přípravy – Bříškatění (7 lekcí, ve středu). Po celý rok jsou plně 
obsazeny (jsou dostupné i pro zájemkyně ze vzdálenějších míst). 
 Bazar dětského oblečení a potřeb pro kojence probíhá vždy na jaře a na podzim. 
 Semináře o zásadách pozitivního rodičovství a výchovy, o psaní životopisu,  
o základech homeopatie. 
 Kurzy rukodělných prací (malování na hedvábí, výroba šperků z mědi a stříbra, 
Patchwork). Kurzy jsou plně obsazeny. 
 Projekty MC: Modernizace vybavení MC KAROlínka Trutnov (2004). Personální 
zajištění péče a služeb v MC KAROlínka. Veřejně prospěšná práce. Benefice s Divokými 



husami – zajištění provozu dětského koutku na Hospodářské výstavě Krkonoše 2005. 
Všechny projekty jsou zaměřeny na zajištění financování provozu v MC, mají vysoké 
procento úspěšnosti. 
 Prezentační a prodejní akce jsou zaměřeny zejména na prezentaci didaktických 
pomůcek pro děti. 
 Ekologická výchova – přijetí zodpovědnosti každého jedince za stav životního 
prostředí. Získáváním a rozšiřováním informací o alternativách v péči o dítě, vytváří MC 
podmínky pro zapojení jednotlivců do ochrany životního prostředí (používání eko papírových 
plen, používání látkových plen, používání ekologických výrobků v domácnostech, zdravá 
výživa aj.). 
 Spolupráce na projektech Sítě MC v ČR: Local to Local (mezinárodní projekt 
zaměřený na budování, udržování a rozvíjení přátelství MC s představiteli obcí). 
 Tesco charita roku pro MC: Sbírkový projekt – získání finančních příspěvků na 
činnost MC a propagace jejich stížností. Coolhelp: Výtěžek z prodeje náramků je využit  
na vydání publikace o činnosti Sítě MC v ČR. 
 Spolupráce s DDM (Den dětí), s ČSŽ (Informační centrum pro ženy hledající 
zaměstnání). 
Záměry na rok 2006: 
 Plánovaný pravidelný provoz Po-Pá 8.30 – 14.00 hodin. Rozvíjení rozpracovaných 
projektů (zajištění jejich financování). Zaměření ma projekty týkající se styku rodičů s dětmi. 
Posílení činnosti Sítě MC na regionální úrovni. Rozvíjení spolupráce s ostatními 
organizacemi ve městě. 
 
Ze zprávy hospodaření: Náklady 749 755,50 Kč. Výnosy 757 105,02 Kč. 
 
 Výkonný tým MC má pět členů – jeho dva členové jsou jednateli sdružení. 
Zaměstnanců je pět. Využívané prostory: budova MŠ, Náchodská 359. Třída (63 m2)) je 
rozdělena posuvnými dveřmi na dvě části (herna a jídelna), kuchyňka, šatny, sociální zařízení 
35 m2.  Propagace a prezentace: Radniční listy. Webové stránky, nástěnka MC. 
 Od března 2002 je MC KAROlínka členem Sítě MC v ČR. Ta spojuje jinak nezávislá 
mateřská centra po celé republice. Poskytuje jim určitou návaznost, vedení, inspiraci a 
invenci, motivaci k další práci, zprostředkovává informace a kontakty, výměnu zkušeností 
mezi jednotlivými MC. Prosazuje zájmy matek na celostátní úrovni, podporuje a propaguje 
prorodinnou politiku a zastupuje MC v mezinárodních organizacích. 
 
Most k životu 
 
 Poslání a cíle společnosti Most k životu: a) zajišťování rekvalifikací a vzdělávání,  
b) pořádání kurzů, přednášek, besed a klubových činností, c) informační služby o pracovních 
příležitostech, psychickou podporu, d) pomoc s činností ostatních klubů a neziskových 
organizací vznikajících v regionu s podobným nebo doplňujícím zaměřením, e) poskytování 
ubytování ženám a jejich dětem v případě tísně, ve svízelné situaci. 
 Znovu byly rozšířeny aktivity o doplňkovou činnost: a) činnost podnikatelských, 
finančních, organizačních a ekonomických poradců, b) činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví. (Toto rozšíření vychází ze spolupráce s Regionální hospodářskou komorou  
Sv. Čech. 
 
 Společnost má své sídlo již od roku 1992 v příjemném prostředí dvouposchoďové vily 
s rozsáhlou zahradou nedaleko centra města. V roce 2005 byli ve společnosti na plný úvazek 
zaměstnáni 4 stálí zaměstnanci, 1 zaměstnanec na poloviční úvazek a externě ve středisku 



pracovalo 35 osob, z nichž největší část představují lektoři rekvalifikačních kurzů a 
zaměstnankyně, které zajišťují noční a víkendový provoz azylového zařízení. 
 V roce 2005 uspořádala společnost 16 kurzů, z nichž 14 bylo akreditováno 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Některé z těchto kurzů budou pokračovat 
v roce 2006. Odučeno bylo celkem 1 362 hodin. Z celkového počtu 180 osob, které do 
jednotlivých kurzů nastoupily, jich v roce 2005 úspěšně ukončilo 117 a v kurzu bude 
pokračovat v roce 2006 53 účastníků. 
 
 V roce 2005 měla společnost v nabídce tyto akreditované kurzy: účetnictví (150 
hodin), mzdové účetnictví a personalistika (150), marketing a obchodní zástupce (120), 
základy obsluhy osobního počítače (40), podnikatelské minimum (150), pracovník sociální 
péče – přímá obslužná činnost (150 hodin, z toho 40 praxe), služba veřejnosti a rodině – 
hospodyně (315 hodin, z toho 150 praxe), údržba zeleně a veřejných ploch (275 hodin, z toho 
200 praxe), kurzy zaučení v následujících učebních oborech (725 hodin, z toho 570 praxe): 
prodavač, prodavačka, kuchař, kuchařka, číšník, servírka, cukrář, instalatér, pracovník textilní 
výroby. 
 
Projektové aktivity společnosti. 
 Azylové ubytování provozuje společnost již od roku 2000. Letos využilo těchto služeb 
21 matek a 52 dětí. Průměrná délka pobytu klientek činila 86 nocí. Velkým problémem je 
neuspokojivá situace matek, které samy bez pomoci úřadů často nejsou schopny uhradit ani 
poplatky za ubytování. Zatím co se v roce 2001 byl počet nocí klientek včetně dětí 230, v roce 
2002 922, v roce 2003 794, v roce 2004 2 964, v roce 2005 6 034. 
 Poradenství: Psychosociální poradna poskytla v roce 2005 62 porad. Nárůst dotazů byl 
zaznamenán v problematice domácího násilí. 
 Projekt Nebojte se počítačů, Internet na dlani umožňuje k nim bezplatný přístup. 
Učebna výpočetní techniky je potřebně vybavena. V roce 2005 proběhlo 154 vzdělávacích 
bloků – počítačové stanice byly obsazeny 1 493krát.  
 V rámci tohoto projektu byla zajišťována tato služba i členům Klubu vozíčkářů, podle 
potřeby i v jejich bytech. 
 Projekt Zaměstnej se sám je koncipován jako rekvalifikační kurz pro dlouhodobě 
nezaměstnané. Využilo ho na 100 zájemců. 
 Projekt Škola není nutné zlo usiloval o zlepšení prospěchu romských dětí při jejich 
azylovém ubytování. Zúčastnilo se ho 12 dětí. 
 Projekt Sokrates – Work and Work Network. Jeho cílem je vzdělávání a podpora 
ženských aktivistek, které pak dále pomáhají znevýhodněným ženám. Projekt se soustřeďuje i 
na výměnu informací o efektivních strategiích boje proti diskriminaci a nezaměstnanosti žen, 
praktické vzdělávání, návštěvy projektů a upevňování rozvoje nových vzdělávacích strategií a 
modulů. V roce 2005 proběhla dvě mezinárodní setkání – v únoru v Trutnově, v červenci 
v anglickém Great Yarmsuth. 
 
Partnerské projekty společnosti. 
 Projekt Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině 
(jeho hlavním garantem je Český svaz žen). 
 Projekt Podpora nezaměstnaných žen směřující k zvýšení jejich zaměstnanosti. 
 Projekt Koordona (koalice organizací proti domácímu násilí). 
 Absolventské praxe (v roce 2005 zajištěna pro tři absolventy na OSSZ). 
 Program Start (vzdělávací kurs pro osoby, které by rády začaly podnikat a rády by 
získaly úvěr z prostředků státního rozpočtu). 
 



 V listopadu 2005 byla v ČT reportáž o činnosti společnosti v rámci pořadu „Nemám 
práci.“ Svou činnost prezentovala společnost na informačním panelu rovněž v listopadu  
na Městském úřadu v Trutnově. 
 Dobrá spolupráce s veřejností (s řadou organizací a zařízení) pokračovala. Akce 
společnosti byly publikovány. Má také své webové stránky. 
 A k hospodaření společnosti? Výnosy činily 2 654 000 Kč a náklady 2 915 000 Kč  
(z toho mzdy 1 244 000 Kč). Spolupráce s městem je velmi dobrá. 
 
 
 
  
 
 
 
  



 
Ze sportovního a tělovýchovného dění v roce 2005. 
 
Basketbal 
 
 Historickým dnem trutnovského basketbalu byl 5. leden, kdy se vysílal z domácí haly 
první televizní přenos. Utkání Euroligy s maďarským mistrem MiZo Pécs bylo přes prohru 
Trutnova 65:83 velkým sportovním zážitkem. 
 
Lyžování 
 
 Ve švýcarském Monthey na Evropském olympijském festivalu mládeže získali mladí 
trutnovští lyžaři Ondřej Horyna a později na Mistrovství ČR v Zadově Eva Nývltová a 
Karolína Kalašová zlaté umístění. 
 
Basketbal 
 
 Ligové vítězství nad Strakonicemi 76:75 a 88:65 bylo po zápase v eurovize zvlášť 
cenné. 
 
Plavecká škola 
 
 Nový kurs plavání rodičů s dětmi otevřela od ledna Plavecká škola, plavecký oddíl. 
 
Basketbal 
 
 V dohrávce 13. ligového kola zvítězily v Praze trutnovské basketbalistky nad Spartou 
90:70 a patří jim třetí místo v tabulce. 
 
Hokej 
 
 Hokejový klub, i když si letos nevede špatně, má finanční problémy – dluhy  
za dopravu. Oddíl má na 150 členů. V II. krajské lize jsou první. 
 
Volejbal 
 
 Starší žákyně volejbalového oddílu vedou krajský přebor a postoupily do finálové 
skupiny. 
 
Běh na lyžích 
 
 Na běžeckých tratích v Horních Mísečkách na Mistrovství ČR dosáhla největšího 
úspěchu Eva Nývltová, která se stala dvojnásobnou mistryní ČR v kategorii juniorek (9.1.). 
 
 
 
 
 



Basketbal 
 
 K nejlepšímu výkonu na cizích klubovkách v Eurovize se vypnuly 19.3. basketbalistky 
BK Loko Trutnov v Moskvě. Porážka o 17 bodů (59:76) jedním z největších favoritů soutěže 
je pro ně velkým povzbuzením. Trutnovanky odjížděly do Moskvy oslabeni marodkou. 
 
Basketbal (Euroliga) 
 
 Po vítězství nad Slovankou 97:68 čeká basketbalistky Trutnova rozhodující zápas  
o postup ze základní skupiny Euroligy. Průběh zápasu s Košicemi v Trutnově (i vlivem únavy 
z řady těžkých utkání) jim nevyšel – prohrály vysoko 65:83. Nepomohlo ani tradiční bouřlivé 
publikum. 
 
Curling 
 
 Koncem ledna vstoupily prvoligové týmy I. Krkonošského curlingového klubu  
do sezóny 2005. Dařilo se hlavně ženám – vyhrály tři zápasy za sebou nad Dionem Praha, 
Brnem a Viktorií Žižkov. Také druholigový tým mužů  vybojoval v Praze tři vítězství. 
 
Basketbal 
 
 Po nevydařeném zápase s Košicemi prohrály trutnovské basketbalistky i s USK Blesk 
Praha – doma 50:80 (30.1.). 
 
Hokej 
 
 Trutnovští hokejisté jsou koncem ledna na prvním místě II. krajské ligy. Vedou 
tabulku s 34 body. 
 
Fotbal 
 
 Velkého úspěchu dosáhla přípravka FK Trutnov na turnaji v Hradci Králové. Malí 
fotbalisté tu porazili i Spartu Praha a vyhráli celý turnaj. 
 
Lyžařský orientační běh 
 
 Oddíl orientačního lyžování při Loko Trutnov uspořádal ve dnech 5. a 6. února 
Mistrovství ČR jednotlivců a štafet. Trati na Paradráze  i v okolí k Novému Rokytníku byly 
dobře připraveny, sněhu bylo dost. Závodů se zúčastnilo na 420 jednotlivců a 106 tříčlenných 
družstev. Přijeli i Poláci. 
 
Basketbal 
 
 Při vyhlašování nejlepších hráčů basketbalu byla 6.2. v Praze vyhlášena Talentem 
roku hráčka BK Loko Trutnov Petra Kulichová. 
 Basketbalistky Trutnova se rozloučily s premiérovým účinkováním v Eurolize domácí 
porážkou s Valencií 68:103 (9.2.). 
 Basketbalisté BK Loko Trutnov prohrou s Hradcem Králové 75:81 si uzavřeli cestu 
k postupu do třetí ligy. 



 
Kuželkáři 
 
 Druhou částí odstartovaly krajské soutěže kuželkářů. Ve východočeské divizi se 
Trutnovským daří – jsou na 2. místě tabulky. 
 
Curling 
 
 Vítězstvím v základní části prvoligové soutěže si ženy I. Krkonošského curlingového 
klubu zajistily postup do extraligového kvalifikačního turnaje A. (Začíná 13.3.). 
 
Hokej 
 
 Ještě v polovině února byli hokejisté Trutnova v druhé krajské lize na 1. místě (o 7 
bodů před Opočnem). 
 
Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky hrály letos poprvé Euroligu. Účast v této soutěži zvýšila 
provozní náklady BK (zejména ubytování a doprava). Rozpočet klubu se pohybuje kolem 
sedmi milionů korun. 
 
Hokej 
 
 Problémy s financováním mají v tento čas i hokejisté. Řešit to bude připravovaná 
valná hromada. Klubu chybí řádný výkonný výbor. 
 
Basketbal 
 
 Starší dorostenky BK Loko Trutnov patří k české špičce v extralize. Ve dvanáctičlenné 
tabulce jsou na 5. místě. Družstvo žen je na 3. místě prvoligové tabulky. 
 
Hokej 
 
 Ve finále druhé krajské ligy čekají trutnovské hokejisty rozhodující utkání s Opočnem 
(konec února). Po remíze v Opočně (1:1) se rozhodne 27.2. na trutnovském ledě. Bohužel, 
přes vedení už 4:2 prohráli 6:4. Do první ligy postupuje Opočno. 
 
Taneční klub Extra Mix 
 
 Taneční klub Extra Mix Trutnov, který 10 let trénoval v ZŠ M. Gorkého  
pod vedením W. Elscheka seniora, se přemístil do ZŠ v Poříčí. 
 
Dětská olympiáda 
 
 Začátkem března byla ve Špindlerově Mlýně slavnostně podepsána smlouva  
o pořadatelství Her II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2006 v Hradeckém kraji. Za rok 
bude probíhat i v Trutnově. 
 



Curling 
 
 Osmý ročník Velké ceny Trutnova v curlingu proběhl začátkem března na zimním 
stadionu za účasti 16 týmů. Muži se umístili na 4., ženy na 5. místě. Současně tu probíhala  
i curlingová soutěž tělesně postižených pod záštitou poslance P ČR Robina Böhnische. 
Soutěžily tři týmy. 
 
Hokej 
 
 Trutnovští hokejisté, i když byli jasnými favority a vedli krajskou ligu, finálové 
střetnutí s Opočnem na domácím ledě prohráli. 
 
„Krkonošská 70“ 
 
 Krkonošská 70 se jela 6.3. již po padesáté. Start a cíl byl v areálu Svatý Petr na tratích 
70, 50 a 23 km volně. Závodila pětičlenná družstva. Organizaci závodu zajistila Lokomotiva 
Trutnov. 
 
Volejbal 
 
 Starší žákyně Loko Trutnov vybojovaly v konkurenci nejlepších volejbalových týmů 
ČR na turnaji Českého poháru stříbrné místo. Tím si zajistily i dubnovou účast v kvalifikaci 
na přebor ČR. 
 
Lyžování 
 
 Štafeta mladších dorostenců SK Olfin Car-Vella Trutnov vybojovala zlaté medaile  
na březnovém republikovém mistrovství v Harrachově. 
 
Turnaj Memoriálu Gustava Hillebranda 
 
 Turnaj hokejových elévů Memoriál Gustava Hillebranda se uskutečnil 18.3.  
na zimním stadionu za účasti pěti týmů. Konal se již počtvrté. Trutnov získal 3. místo. 
 
Basketbal 
 
 Starší dorostenky BK Loko Trutnov si výhrou nad KP Brno zajistily účast 
v nadstavbové části extraligové soutěže. 
 
Hokej 
 
 Mladí hokejisté spojených družstev HC Trutnov a JTC Nová Paka si úspěšně vedli  
na turnaji v německém Fűssenu ve dnech 23.-26. března. Vybojovali třetí místo z osmi 
účastníků. 
 
Basketbal 
 
 Play off nejvyšší basketbalové soutěže odstartovala 23. března za účasti BK Loko 
Trutnov. Prvním soupeřem jsou Karlovy Vary, na jejichž hřišti se začíná. Po překvapivé 



prohře 99:101 potřebují trutnovské ženy k postupu dvě vítězství, kdy hrají doma. Věří, že se 
jim to za vydatné podpory diváků podaří. 
 
Nejlepší sportovci, trenéři, cvičitelé a funkcionáři TJ Loko Trutnov (24.3.) 
 

                   
 

                   
 
 Na 24. března připravila TJ Lokomotiva Trutnov slavnostní vyhlášení nejlepších 
sportovců, trenérů, cvičitelů a funkcionářů v hotelu Patria od 17.00 hodin. Pořad řídila 
tajemnice TJ Margaret Gărtnerová. Po uvítání hostů – byli to Mgr. Tomáš Hendrych, 
místostarosta Trutnova, za sponzory Ing. Ladislav Antoš ze stavební firmy A+K a Ing. Emil 
Košut, Dále Leoše Kolerta a Miroslava Hanáka ze Stavebně dopravní firmy, Miroslava 
Vosáhla, kronikáře města Antonína Justa a Karla Hybnera a zástupce tisku, uvedla: 
„Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnova obnovila v loňském roce vyhlašování svých 
nejlepších členů. Myslím, že jsme se rozhodli dobře, protože je to asi jedna z cest, jak 
poděkovat všem těm, kteří se postarali o nejlepší výsledky a nejlépe reprezentovali mateřskou 
tělovýchovnou jednotu i svoje město. 
 Výběr těch nejlepších byl letos nasazen pěkně vysoko, a to zásluhou dvou členek 
prvoligového basketbalového celku žen, které se zúčastnily olympijských her a jednoho 
účastníka Mistrovství světa. Pří výběru se pak nemohlo dostat např. na okresní přeborníky 
apod. Je vidět, že výkony sportovců stále stoupají a zkvalitňují se. Výkonný výbor (Tomáš 
Břeň, ing. Miroslav Albrecht, Margaret Gărtnerová) vybral, dle svého přesvědčení, ty 
nejlepší. 
 Nejlepší sportovci do 15 let: Jakub Zaplatílek (tenis) – vítěz celostátních turnajů, 
Pavlína Haufová (volejbal) – nejlepší hráčka Českého poháru, Mariana Ježková (atletika) –  
9. místo na M ČR v hodu kladivem, Martina Elhenická (plavání) – dvě bronzové medaile  
z M ČR, Vojtěch Bartoníček (plavání) – 1. a 3. místo na M ČR, 2. místo v dálkovém plavání, 
Tereza Doubicová (plavání) – 1. místo na M ČR, reprezentantka ČR, Barbora Morávková 
(plavání) – 3. místo v dálkovém plavání, pětinásobná mistryně ČR, reprezentantka ČR, Jan 
Petržela (orientační běh) – 1. místo v mezinárodních závodech Silesia, celkově 8. místo v ČR. 
 Nejlepší sportovci – dorost a dospělí: Petra Kulichová a Irena Borecká (basketbal) –  



2. místo v lize, účastnice Olympijských her v Athénách, Lukáš Faller (plavání) – 3. místo  
na M ČR dorostu, 10. místo v dospělých, Michaela Musilová (atletika) – medailové umístění 
z mezinárodních závodů, nejlépe bodovaná atletka v družstvu žen, Alžběta Řehůřková 
(plavání) – 1. místo na M ČR dorostu na 400 m PZ a 5 km, 3. místo na 5 km mezi ženami, 
splněný limit pro Mistrovství Evropy juniorů, Marek Mach (judo) – 3. místo na M ČR,  
2. místo v seriálu Grand prix, Jakub Jarkovský (plavání) – 3. místo na M ČR dorostu, Luboš 
Velecký (box) – účast na Mistrovství světa v Jižní Korei, 1. místo na M ČR kadetů, 3. místo 
na M ČR kadetů, Eliška Kultová (atletika) – 3. místo na závodech v Liberci v hodu kladivem. 
 Nejlepší trenér, cvičitel a funkcionář: Hana Adresová (sokol) – nejlepší cvičitelka, 
v TJ od roku 1950, Jaroslav Mošna (plavání) – dlouholetý cvičitel, trenér a hospodář, Josef 
Adam (volejbal) – dlouholetý trenér mládeže, Svatava Kozáková (gymnastika) – trenérka a 
předsedkyně oddílu, Jaroslav Voceďálek (judo) – trenér žáků a ligových dorostenců, Jan 
Jahelka (basketbal) . úspěšný dlouholetý trenér žen a mládeže, Zdeněk Sýkora (basketbal) – 
nejlepší trenér, historické 2. místo žen v lize a účast v Eurolize.  
 Nejlepší sportovní kolektivy: Družstvo žen lehké atletiky – vítězství ve druhé lize a 
historický postup do první ligy, družstvo žen basketbalu – překvapivé druhé místo v lize, 
účast v elitní Eurolize, družstvo mladších dorostenek v basketbalu – postup do extraligy, 
družstvo mladších žákyň plavání – zisk tří zlatých a jedné stříbrné medaile na republikovém 
mistrovství. 
 
 Ocenění předávali Mgr. Tomáš Hendrych, Robert Hradecký, Ing. Emil Košut, Leoš 
Kolert, Miroslav Vosáhlo. 
 
Fotbal 
 
 Před zahájením jarního kola krajského přeboru jsou fotbalisté FK Trutnov na 3. místě 
s 28 body. Jejich cílem je postoupit do divize. Podaří se to? Mužstvo vede Ladislav Šafář. 
 
Volejbal 
 
 Koncem března dosáhly volejbalistky družstva starších žákyň TJ Loko vynikajícího 
výsledku – v Českém poháru obsadily 2. místo. 
 
Rebels team 
 
 Na Mistrovství Čech dosáhla dívčí formace Akrobatického rock and rollu pěkného 
výsledku – obsadily všechny přední místa. 
 
Basketbal (nový trenér) 
 
 K velkým značným změnám došlo koncem března ve vedení trutnovských ligových 
žen – trenér Zdeněk Sýkora byl kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán a jeho asistent Jan 
Jahelka další spolupráci odmítl. „Mně klub neřekl, že bych měl skončit. Vedení navrhlo, 
abych dělal asistenta Eduardu Gaislerovi, který tým povede do konce sezóny. To jsem 
odmítl.“ 
 Dočasným trenérem se stal současný kouč starších dorostenek Gaisler. U týmu žen 
nezůstane „po sezóně“ už má jinou nabídku. 
 Bilance Zd. Sýkory v Trutnově: 90 ligových zápasů, 54 vítězství, 36 porážek, 24 
zápasů v evropských pohárech – v nich 5 vítězství a 19 porážek. 
 



Fotbal 
 
 Do jarní části krajského přeboru vstoupili trutnovští fotbalisté nečekanou porážkou 
v Rychnově (0:1). 
 
Basketbal 
 
 Boj o třetí místo první ligy  čeká trutnovské basketbalistky s pražskou Spartou. První 
dva zápasy se odehrají v Trutnově začátkem dubna. 
 
Bike Hall Contest (akrobati na kolech) 
 
 Na zimním stadion u v Trutnově se představili 9.4. před 1500 diváky akrobaté na 
kolech. Probíhal tu Bike Hall Contest  na vytvořeném závodišti plném rozmanitých překážek. 
Účast mezinárodní. Nechyběl ani Mistr Evropy ve Freestyle Kamil Feifer. Den před hlavním 
vystoupením akrobatů na kolech se uskutečnila bezpečnostně-vzdělávací akce pro školy. 
Třídenní akci připravila reklamní agentura Host, TJ Loko, prodejna Coal-box a oddíl 
cyklotrialu Loko Trutnov. (Vstupné na všechny tři dny bylo 95 Kč.) 
 
Aerobik 
 
 Na tříhodinovou aerobik show přijel 9.4. do Trutnova trojnásobný mistr světa  
ve sportovním aerobiku Vladimír Valouch. Akce probíhala v Sokolovně a byla především  
pro zúčastněné cvičitelky cennou inspirací pro jejich výuku. 
 
Bronz lyžařek na světovém šampionátu 
 
 Vynikající sezónu trutnovského lyžování potvrdila začátkem dubna na světovém 
šampionátu juniorů ve finském Rovaniemi ziskem bronzu štafeta Eva Nývltová, Martina 
Chrástková, Lenka Muncingerová a Eliška Hájková.. 
 
Fotbal 
 
 Po prohře v Rychnově pokračovali fotbalisté v trapném výkonu a doslova darovali bod 
poslednímu celku tabulky Novému Hradci (2:2). Od prvního v tabulce (Předměřice) je dělí 21 
bodů. 
 
Plavání 
 
 Juniorská plavkyně Barbora Morávková z trutnovské Loko vybojovala v Portugalsku 
(Madeira) tři bronzové medaile v konkurenci plavkyň z devíti států. 
 
Fotbal 
 
 V prvním jarním utkání o záchranu v druhé lize zahájily trutnovské fotbalistky 
prohrou se Slavií Praha B 1:6. 
 
 



Lyžování (Olfin Car) 
 
 Vítězně ukončili účastí ve finále Českého poháru dospělých a dorostu Bohemia Tour 
2005 lyžaři ze SK Olfin Car-Vella Trutnov prvními místy v kategorii mužů, žen, juniorek, 
starších dorostenců a starších žákyň. Řada z nich byla zařazena do reprezentačních družstev. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky BK Loko Trutnov obsadily stejně jako loni v Českém poháru třetí 
místo. Již pětkrát se dostaly na medailová místa. Strakonice porazily 74:70. 
 
Fotbal 
 
 V krajském přeboru se podařilo fotbalistům Trutnova v první části soutěže zvítězit. 
Porazili Sokol Libáň 4:2 (16.4.). 
 
Turistika 
 
 Jarní třicítkou (pochod se startem a cílem v Bohuslavicích) 17.4. začala v regionu 
turistická sezóna. V okrese čeká turisty více než desítka oblíbených pochodů. K nejznámějším 
patří pochod Babička 7.5. z Velkých Svatoňovic. 
 
Vodáci 
 
 Jubilejní čtyřicátý ročník Trutnovských slalomů se konal na Úpě v Poříčí 23. a  
24. dubna. Startovalo v něm na šedesát vodáků ve čtyřech kategoriích. Vítězem v obou dnech 
se stal Lukáš Marek v Loko Trutnov. Slalomová trať i přes méně vody než jindy vyhovovala. 
 
Cyklistika 
 
 Jubilejní desátý ročník cyklistických závodů mládeže ze škol okresu proběhl 29. dubna 
za účasti 96 chlapců a dívek ze 14 škol. Trať byla náročná – stoupání ze Starých Buků do 
Nového Rokytníku. Počasí přálo, nepršelo. 
 
Bowling 
 
 Finále M ČR dvojic v bowlingu se konalo v pražském Zličíně. Vynikající výkon 
podala smíšená dvojice BC Via Trutnov Dagmar Šimková a Rudolf Hakl. V konkurenci 
dvaceti párů získali titul Mistra ČR. 
 
Cyklistika 
 
 Úspěšně vstoupili do nové sezóny Vrchařské ligy cyklisté TJ Loko – získali (koncem 
dubna) tři první a tři druhá místa. Závod se jel z Malých Svatoňovic na Jestřebí hory za účasti 
72 cyklistů. 
 
 
 



Fotbal 
 
 Trutnovské fotbalistky zatím neúspěšně bojují o záchranu v druhé lize. Prohrály ve 
Svitavách 3:2. 
 
Sportovní ceny města Trutnova 
 

                   
 
 Nejlepší sportovce za rok 2004 ocenilo naše město 2. května v sále Staré radnice. 
Slavnostní předání cen provedl starosta Trutnova a senátor Mgr. Ivan Adamec společně 
s místostarosty Ing. Hanou Horynovou a Mgr. Tomášem Hendrychem. 
 Slavnostní podvečer zahájila kapela Yanka Acoustic Group v 17 hodin. 
 
Projev starosty 
 V úvodním projevu použil starosta výroky slavných českých a světových sportovců – 
„Nikdy nesmíš dovolit, aby ti vítězství stoupla do hlavy a prohry zasáhly srdce“ (Grant 
Hackett, australský plavec). „Překonat sebe sama není totéž co někoho porazit. Je to vlastně 
jiná disciplina“ (Tomáš Dvořák, desetibojař). „Když trénuji, neexistuje pro mě nic. Jen tma  
a dřina“ (Emil Zátopek, atlet). Jeho je i další výrok: „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.“ Stoprocentně mě nakopne víc, když pod mým jménem svítí česká vlaječka a místo 
=Jirko, do toho=, slyším =Češi, do toho=. To je něco jiného“ (Jiří Novák, tenista). „Pohyb je 
základní projev života a zároveň prostředek všestranného rozvoje osobnosti“ (neznámý 
filosof). 
 „Již úvodní citáty,“ uvedl starosta, „napovídají důvod dnešního slavnostního setkání. 
Sešli jsme se, abychom předali sportovní cenu a sportovní ocenění města Trutnova za rok 
2004 lidem, kteří svou sportovní reprezentací či trenérskou činností dosáhli vynikajících 
výsledků. 
 Slavnostním předáním sportovních a ocenění naplníme usnesení zastupitelů města 
Trutnova, které deklaruje důležitost sportu v životě obyvatel našeho města, a že volení 
zástupci občanů si váží všech těch, „kteří sportu věnují svůj volný čas.“ Ať už jsou to výkonní 
sportovci – reprezentanti našeho města či jejich trenéři nebo organizátoři. Již starobylé národy 
(Řekové, Římané) považovaly sportování za součást životního stylu a snažili se o dosažení 
harmonie těla a ducha (kalokaghátia). Dnešní doba plná reklam na cokoliv, virtuálně-mediální 
společnost odtržená od reality a zaměřená hlavně na spotřebu, špatné životní návyky, stresové 
situace a nakonec i nedostatek pohybu nás nutí k zamyšlení, jak se s tímto nepříznivým 
stavem ve společnosti vyrovnat (vyspělé země až 40 % obézních). Řešení problému je 
v zásadě velmi jednoduché. Vraťme se k dávným ideálům starověkých národů, vypněme 
televizi a přestaňme se vymlouvat na přetížení v zaměstnání. Prostě lidsky řečeno „nebuďme 
líní“ a začněme se více pohybovat. Výsledek za to určitě stojí a ve svých důsledcích má 
pozitivní účinky pro celou společnost. 



 Sport, zejména ten organizovaný, však rozhodně nemá dnes na růžích ustláno. 
Nedostatek času, nedostatek finančních prostředků nejen na činnost sportovních klubů, ale  
i na investice do obnovy a výstavby sportovišť. Ubylo také nadšenců schopných obětovat svůj 
volný čas při výchově mladé generace, některé sporty se staly pro řadu lidí finančně těžko 
dostupnými. Také sponzoři se vzhledem k hospodářské situaci a daňovým zákonům hledají 
stále obtížněji. 
 Přesto se však daří i v této, pro sport nelehké době (a dnešní slavnostní večer je toho 
také malým důkazem) dosahovat v našem městě dobrých výsledků a zajišťovat možnost 
sportování pokud možno co největšímu počtu obyvatel. Město výrazně podporuje činnost 
sportovních klubů, jejich rozvoj i rozvoj sportu jako takového. Ať už to jsou přímé 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.“ 
 
 Jsem rád, že mohu osobně předat ocenění lidem, kteří sportu zasvětili podstatnou část 
svého života. Přeji jim mnoho dalších úspěchů ve sportu i v osobním životě. Děkuji také všem 
sponzorům a sportovním nadšencům. 
 A na úplný závěr mi dovolte ještě ocitovat názor na sport jednoho z nejpovolanějších – 
Járy Cimrmana. Většina dnešních sportovců zcela zapomíná na původní smysl slova sport. 
Sport se dnes už nedělá pro zábavu. Jak jistě všichni víme, slovo sport pochází z angličtiny, 
avšak Angličané ho vytvořili z latinského slova disportare, což znamená rozptylovati se. Jára 
se coby sportovec a pedagog tohoto původního významu držel. Např. na přeboru lehkých 
atletů ve Štýrském Hradci vzdal závod na 1 míli padesát metrů před cílem, když byl téměř 
jistým vítězem. Bylo to v okamžiku, kdy zjistil, že už neběží pro rozptýlení, ale že se musí 
naopak soustředit na to, aby závod úspěšně dokončil. Dnešní sport má s tím Cimrmanovským 
pramálo společného, což jest škoda. Sportovci by se měli nad sebou zamyslet. Cimrman toto 
dodržoval i ve své pedagogické činnosti. Jeho metoda druhého míče ve fotbalovém zápase 
byla velmi úspěšná, okamžitě způsobila rozptýlení náruživé hry žáků na hřišti. Myslím si, že 
tot je jediná a správná cesta, jak se vrátit k původnímu významu sportu – rozptylovat se. 
Sportu zdar.“ 
 
 
Nejlepší sportovec města 
 
 Nejlepší sportovec města Trutnova: Petra Kulichová (13.9.1984) – oddíl basketbalu. 
Členka extraligového basketbalového družstva žen BK Loko Trutnov, reprezentantka ČR 
V roce 2004 se zúčastnila OH v Athénách, kde byla platnou členkou týmu žen. 
 Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let: Eva Nývltová (6.2.1986) – 
běh na lyžích. Členka SK Olfin-Car Vella Trutnov. Reprezentantka ČR. Juniorská 
vicemistryně světa ve štafetovém závodě. Mistryně ČR v kategorii juniorek. Vicemistryně ČR 
v kategorii žen. 
 Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova: Družstvo žen BK Loko Trutnov – 
basketbal. V roce 2004 se umístilo v ligovém ročníku na 2. místě. Je účastníkem Euroligy žen. 
 Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let: Štafeta starších 
dorostenců – běh na lyžích. Ondřej Horyna (18.2.1987), Tomáš Műller (18.6.1987) a Jan 
Stránský (5.2.1986). První místo M ČR ve štafetovém závodě. 
 Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova: Tomáš Břeň (7.11.1971) – plavání. Je 
vedoucím trenérem dorostu i dospělých. Jako vedoucí trenér oddílu se díky svým, 
manažerským schopnostem výrazným způsobem zasloužil o výborné výsledky všech 



tréninkových skupin v oddíle v roce 2004. Jako trenér skupiny dorostu a dospělých byl taktéž 
velmi úspěšný. Družstvo mužů i žen postoupilo do semifinálové soutěže družstev mezi 
nejlepší v ČR. Jeho svěřenci se výrazně prosadili i na M ČR dospělých a zejména na M ČR 
dorostu, kde získali dvakrát 1. a čtyřikrát 3. místo. Dáváme ho na první pozici z důvodu, že 
trenérskou práci vykonává ve svém volném čase. 
 Cena za významný přínos trutnovského sportu (trenér, cvičitel, rozhodčí, funkcionář): 
Jan Jahelka (24.6.1944 ) basketbal. Jana Jahelku navrhujeme proto, že rok 2004 byl pro něho 
velmi významným nejen tím, že dosáhl kulatého životního jubilea „60“, ale i tím, že dosáhl na 
vysoké cíle sportovní. Vrátil se k basketbalu ligovému (jako asistent hlavního trenéra) a se 
svými mladšími dorostenkami, kde je hlavním trenérem, vybojoval postup do extraligy. Jeho 
velká část života je spojena s trutnovským basketbalem a s Lokomotivou Trutnov. Jejím 
členem je od roku 1955. Myslím si, že právě Jan Jahelka je na toto ocenění tím správným 
člověkem. Jeho přínos pro trutnovský sport, zejména basketbal, je jasný a zřetelný. (Všechna 
ocenění předávali vedoucí představitelé Trutnova.) 
 
Curling 
 
 Ženský tým 1. Krkonošského curlingového klubu postoupil do nejvyšší soutěže. 
Poprvé to byl i mimopražský tým (stejně tak i muži). Postup do elitní soutěže je největším 
úspěchem za sedmiletého působení. 
 
Fotbal 
 
 Boj Prvních Předměřic s druhým Trutnovem skončil 1.5. porážkou v Předměřicích 2:1. 
Propastný je ale i rozdíl 22 bodů. 
 
Gymnastika 
 
 Na Mistrovství ĆR vybojovalo družstvo Eurotým sportovní gymnastiky TJ Loko 
Trutnov v Praze 2. místo v kategorii senior. 
 
 
Plavání 
 
 Potřetí za sebou plavci Loko v soutěži družstev na mezinárodních závodech O modrou 
stuhu města Náchoda (začátkem května). 
 
Softbal 
 
 Nejvyšší softbalová liga žen má za sebou (7.5.) již osm kol. hráčkám HSM se podařilo 
v Praze zvítězit a postoupit na 5. místo tabulky (z 8 účastníků). 
 
Bowling 
 
 Ve finále bowlingového mistrovství ČR v Olomouci vybojovala stříbro Dagmar 
Šimková z BC Via Trutnov. 
 
 
 



Basketbal 
 
 Novým trenérem trutnovských basketbalistek se stal začátkem května Martin 
Petrovický. Přichází ze Strakonic, kam naopak přešel z Trutnova Eduard Gaisler, který vedl 
ligové ženy v závěru sezóny. 
 Šéfem Sportovního centra mládeže a trenérem starších dorostenek se stal Petr 
Kapitulčin z Prahy.  
 
Fotbal 
 
 Fotbalisté Trutnova v krajském přeboru jsou trvale na 2. místě tabulky. 
 
Bridž 
 
 Bridžový klub uspořádal 14.5. 22. ročník párového turnaje Velká cena Sněžky 2005. 
Zúčastnilo se 39 párů z celé ČR. Trutnovští obsadili 3. a 5. místo. 
 
Plavání 
 
 Plavkyně trutnovského oddílu uspěly v polovině května na mezinárodním utkání ČR, 
Polska a Slovenska ve Zlíně. O zlaté umístění se zasloužily Morávková a Doubicová. 
 
Softbal 
 
 V první softbalové lize zůstávají koncem května softbalistky HSM stále na 
předposledním místě tabulky. 
 
Plavání 
 
 Mezikrajské přebory v plavání pro KH a Pardubický kraj proběhly v Trutnově 21. a 
22. května v žákovských kategoriích. Plavcům trutnovské Loko se opět dařilo. 
 
 
Fotbal 
 
 Nečekanou porážkou ve Lhotě po Libčiny klesli fotbalisté až na 4. příčku. Sen  
o postupu do dovoze se rozplývá. 
 
Basketbal 
 
 B družstvo žen povede v příštím ročníku oblastního přeboru zkušený Jan Jahelka. Ten 
pokračuje i v přípravě nejmenších basketbalových nadějí, přípravky BK Loko Trutnov. 
 
Hokej 
 
 Nejlepším hokejovým střelcem východních Čech byl koncem května vyhlášen 
Jaroslav Řehák z Trutnova – nastřílel 34 branek. Jeho klub ale skončil těsně před postupem  
do nejvyšší krajské ligy. 
 



Letní koupaliště 
 
 Otevření městského letního koupaliště plánuje TJ Loko na 28. května (v závislosti  
na počasí). Jeho provoz má být ukončen 4. září. V hlavní sezóně má být koupaliště otevřeno 
od 9.00 do 20.00 hodin (červenec, srpen), ve vedlejší sezóně od 9.00 do 19.00 hodin. 
 
Akrobatický rokenrol 
 
 Mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu se uskutečnilo 28. května ve sportovní hale 
ZŠ Komenského v Trutnově. Pořadatelem ReBels team Trutnov, kategorie: žáci, junioři, C-
pohárová soutěž A, DF – titulární soutěž. Základní kola od 11.00 hodin, finálový galavečer  
od 18.00 hodin. 
 Jaký byl průběh závodů? Výborné výkony více než 300 sportovců, skvělí diváci. Akce 
takového rozsahu proběhla v Trutnově poprvé. Záštitu nad akcí převzal hejtman KH kraje 
Pavel Bradík, čestným hostem byl Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru. 
Celý průběh mistrovství natáčela Česká televize. V kategorii žáků získala mistrovský titul 
pražská dvojice, v kategorii junior dvojice ze Sokola Děčín, v kategorii C dvojice z Karlových 
Varů, v kategorii A z Prahy, v kategorii Dívčí formace senior skončil trutnovský Drak and 
Roll na 5. místě. 
 Všichni zúčastnění vyjádřili s pořadatelstvím šampionátu v Trutnově velké 
uspokojení. Široká trutnovská veřejnost mohla poprvé vidět nejlepší akrobatické rokenrolové 
páry a formace. Průběh závodů vysoce ocenil předseda Českého olympijského výboru Milan 
Jirásek při předávání medailí. 
 
Volejbal 
 
 Ve dnech 28.-29.5. družstvo mladších dorostenek v Middelbers (holandsko) 
vybojovalo 3. místo ve volejbale. Byla zde družstva z 12 zemí Evropy (131 dívčích). 
 
Basketbal 
 
 Z patnáctičlenného týmu ligových basketbalistek bylo vybráno do národních družstev 
tří věkových kategorií sedm hráček. To je velký úspěch BK. 
 
Fotbal 
 
 Trutnovští fotbaloví dorostenci po vítězství nad Letohradem 5:2 si přiblížili záchranu 
v divizní soutěži. 
 
 Ve světovém poháru kajakářů si vede úspěšně Aleš Marek z Loko Trutnov (konec 
května). 
 
Cykloturistika 
 
 Červnem začala cykloturistická sezóna. Na Krkonošskou cyklotrasu navazuje 
v Trutnově 11 km dlouhá trasa na naučnou stezku prusko-rakouské války 1866. Cyklotrasa 
vede převážně po polních a lesních cestách. 
 
 



Fotbal 
 
 FK HSM uspořádal začátkem června fotbalový turnaj dětí MŠ. Z osmi družstev 
skončila první MŠ Gorkého ulice. 
 
 V boji o záchranu druhé ligy hráčky ŽFK neuspěly v České Lípě (1:2). O sestupujícím 
rozhodne až poslední kolo ve Svobodě. 
 
Softbal 
 
 V první softbalové lize žen vyhrály překvapivě Trutnovanky HSM v Praze. 
 
Fotbal 
 
 Trutnovští fotbalisté A ztratili domácí porážkou s Novým Bydžovem (1:2) šanci na 
obsazení druhého místa v krajské soutěži (5.6.). Starší dorostenci jsou šestí. V semifinále 
poháru KH kraje podlehl Trutnov doma Předměřicím 2:3. 
 
Soutěž dobrovolných hasičů 
 
 V požárním sportu (běh štafeta, požární útok) získalo družstvo dobrovolných hasičů 
HSM 18.6. ve Dvoře Králové 1. místo. 
 
Fotbal 
 
 Turnaj Memoriálu Jana Romančíka hráčů nad 40 let vyhrál 18.6. Trutnov A. 
Nejstarším hráčem turnaje byl Karel Vašíček (62 let). Zúčastnilo se osm týmů – hrálo se 2x 
20 minut. 
  
Fotbal 
 
 Neuspokojivé výsledky trutnovského mužstva vedly k odvolání trenéra Ladislava 
Šafáře. I v posledním utkání s TJ Doudleby Trutnov doma jen remizoval (1:1). 
 
Stolní tenis 
 
 Velkého úspěchu dosáhly stolní tenistky TJ Loko – vybojovaly pro Trutnov 
druholigovou soutěž. 
 
Fotbal 
 
 Fotbaloví dorostenci FK Trutnov ukončili koncem června divizní sezónu na 8. místě 
tabulky. 
 
Softbal 
 
 Softbalistky HSM  zakončily první část ligové soutěže a jsou na pátém místě 
osmičlenné tabulky. 
 



„Trutnov Fotbal Cup 2005“ 
 

                       
 
 Ve dnech 25. a 26.6. je připraven mezinárodní turnaj starších žáků „Trutnov Fotbal 
Cup 205.“ Zúčastní se ho osm družstev z ČR, Polska, Slovenska a Rakouska. I letos proběhne 
pod záštitou starosty Trutnova a senátora Mgr. Ivana Adamce, který provede na zahájení 
slavnostní výkop. Hraje se na obou plochách sportovního stadionu ve dvou skupinách po 
čtyřech. Výběr OFS Trutnov vedou trenéři Dobrotík a Petrů. Letošní ročník je už dvanáctý. 
Mládežnický turnaj se vrací do Trutnova po dvou letech – v roce 2003 zvítězili hráči 
Walbrzychu. 
 
Fotbal 
 
 Trutnovské fotbalistky budou příští sezónu zase hrát v Poříčí (dosud se muselo 
dojíždět do Svobody). 
 
Tenis 
 
 Tenisté Trutnova udrželi i pro příští sezónu druhou ligu – skončili na pátém místě 
osmičlenné tabulky. 
 
Basketbal 
 
 Mistrovství Evropy basketbalistek v Brně 2.7. (do 20 let) bude i za částečné účasti 
hráček BK Loko. Tři z nich budou reprezentovat pořádající zemi. Hráčka Radina Johnová je 
kapitánkou českého reprezentačního týmu. 
 Basketbalistky Trutnova nebudou po čtyřech letech účinkování hrát Euroligu.  
A důvod? Za dosavadního hlavního sponzora BK firmu ČEZ se zatím nepodařilo nalézt 
nového generálního partnera. 
 
Šipkaři 
 
 Po získání titulu mistra Severovýchodních Čech a získání třetího místa 
v celorepublikovém finále Českého poháru družstev dokázal Kousal Twist Trutnov vybojovat 
začátkem července na M ČR družstev ve Valdicích bronzovou medaili. 
 
Atletika 
 
 Mezi úspěšné trutnovské atlety patří i veteráni TJ Loko Binter, Čalovka, Šejbl a Tuna, 
kteří se pravidelně zúčastňují Mistrovství ČR, Evropy i světa. 



 
Fotbal 
 
 Obě fotbalová družstva dospělých FK Trutnov zahájily letní přípravu pod novými 
trenéry. „A“ mužstvo v oblastním přeboru povede dvojice Miloš Dvořák a Jan Gábrle. 
Rezervní tým povedou Zdeněk Finger a Miloslav Záplata. 
 
Horská kola – Velká cena Trutnova 
 
 Pátý závod ze série Krkonošského poháru MTB horských kol se jel ve sportovním 
areálu Paradráhy 17.7. Okruh měřil 6 km a vedl městským parkem a přilehlými lesy. 
Startovali závodníci ve 12 kategoriích. Domácím závodníkům  TJ Loko se dařilo. Účast 140 
jezdců, příjemné počasí a dobře upravená trať přispěly k úspěchu tohoto závodu. 
 
Hokej 
 
 Díky reorganizaci se dostane hokejový Trutnov z druhé krajské ligy do nejvyšší 
krajské soutěže. Špatná účast na trénincích v červenci však o úspěšném působení v ní 
nesvědčí. 
 
Basketbal 
 
 Ještě koncem července chybí BK Loko generální partner. Přitom má BK co nabídnout. 
Ženský basketbal v posledních deseti letech dosáhl výrazných úspěchů – šestkrát získal 
medaili.  
 
Trutnovský kajakář Aleš Marek 
 
 Na Mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě ve francouzském Challense získal 
Aleš Marek zlato a bronz. Jeho vítězství je o to cennější, že závodil se zraněnou rukou. 
 
Cyklistika 
 
 Na Velké ceně Radioking (9,5 km dlouhá trať s převýšením 580 m) která se jela 31.7.  
i jako mistrovství kraje, zvítězil Vojtěch Stránský z Trutnova (TJ Loko). Pořadatelem závodu 
byla TJ Loko Trutnov Radioking. V ženách získala titul Petra Tlamková z pořádající TJ. 
 
Plavání 
 
 Do reprezentačních juniorských výběrů se probojovaly tři plavkyně z TJ Loko Barbora 
Morávková, Tereza Doubicová a Aneta Pechancová. 
 
Basketbal  
 
 Na Mistrovství Evropy žen do 20 let úspěšně reprezentovaly ČR čtyři hráčky BK 
Loko Trutnov. Johnová byla kapitánkou českého družstva. 
 
 



Stolní tenis 
 
 Po vítězství v divizní soutěži a následné kvalifikaci vybojovaly stolní tenistky pro 
Trutnov druholigovou soutěž. 
 
Basketbal 
 
 Na novou sezónu se od 1.8. připravují basketbalistky BK Loko, obhájkyně bronzových 
medailí. Nový soutěžní ročník pro ně začne 8. října domácím zápasem proti Hradci Králové. 
Poté pojedou do Strakonic (12.10.), kde poslední tři sezóny trénoval současný nový trenér 
Trutnova Martin Petrovický. (Toho ve Strakonicích vystřídal předcházející trutnovský trenér 
Eduard Gaisler). 
 
Fotbal 
 
 V krajském přeboru zahájili 7.8. svou soutěž trutnovští fotbalisté v Libáni vítězstvím 
9:0. Kéž by jim vítězné tažení za divizí vyšlo. (I v dalším utkání porazili doma Olympii 
Hradec 4:1). 
 
Cyklistika 
 
 Na M ČR v Šumperku si vedl velmi dobře sedmnáctiletý trutnovský cyklista Přemek 
Teichman. Mezi 86 závodníky byl první. (V polovině srpna.) 

Třetí ročník trutnovské Velké ceny VM INCOM se jel 17. srpna v okolí Krakonošova 
náměstí. Na trať šedesátikilometrového závodu /okruh se absolvoval čtyřicetkrát) vyjelo 82 
jezdců. 

 
Streetbalový turnaj 
 
 Velký streetbalový turnaj ve východních Čechách se uskutečnil 27.8. v areálu 
venkovního basketbalového hřiště a sportovní haly Gymnázia Trutnov. Konal se již po čtvrté 
a přilákal 26 týmů z celé ČR. Počasí přálo. Na turnaji opět korunovalo trutnovské družstvo. 
 
Mistrovství Evropy v taneční show 
 
 Mistrovství Evropy v tanečních show se konak začátkem září v Bělehradě. Trutnovský 
region reprezentovala taneční skupina Angeles – na 36 tanečníků a tanečnic z Trutnova a 
Dvora Králové. Vybojovali 1. místo a zlaté medaile. Stali se evropskými šampiony v kategorii 
„Show Produkce.“ 
 
Fotbal 
 
 V prvním zápase nové sezóny trutnovské fotbalistky porazily doma 7.9. Uhlířské 
Janovice 1:0. 
 
Nový sponzor BK Trutnov 
 
 Prvoligové basketbalistky mají konečně od 6.9. nového generálního sponzora, Karu 
a.s., zabývající se výrobou módních kožešin. Roční smlouvu podepsal ředitel společnosti 



Zdeněk Rinth. (Statut klubu zůstává ale nadále spojený s místní sportovní organizací TJ 
Lokomotiva – všechna ostatní  družstva budou hrát pod jménem BK Loko Trutnov.) 
 
Fotbal 
 
 Trutnovští fotbalisté postupně dohánějí první FK Nový Bydžov. Po vítězství  
nad Náchodem B 7:2 jsou s 16 body o 3 za prvním Bydžovem (11.9.. 
 
Atletika 
 
 Trutnovský atlet Václav Šejbl se zúčastnil M světa veteránů v lehké atletice  
ve Španělsku. Umístil se tu v první desítce. 
 
Kajakáři 
 
 Na M ČR dorostu ve sprintu vybojoval v Žimrovicích u Opavy trutnovský Vojta 
Scharfen zlatou medaili v kajaku. 
 
Basketbal 
 
 Mezinárodní turnaj basketbalistek O pohár města Trutnova – Velká cena Krkonoš se 
konal 23. září za účasti osmi týmů a pokračoval další dva dny. Zahájil ho hejtman KH kraje 
Ing. Pavel Bradík a starosta Trutnova a senátor Mgr. Ivan Adamec. Vstup byl volný. Domácí 
družstvo Kara Trutnov obsadilo čtvrté místo. Zápas s USK Praha Trutnovu vůbec nevyšel a 
tím přišel o třetí místo v tomto turnaji. 
 
Fotbal 
 
 Boj o první místo v krajském přeboru vyzněl ve prospěch Trutnova, který 25.9. doma 
porazil Rychnov 3:2. V dalším utkání zvítězili trutnovští fotbalisté nad FK Přepychy 5:0. 
 
Krkonošská „70“ 
 
 Krkonošská „70“ východní části Krkonoš (kriterium pořádala TJ Loko) proběhla 25.9. 
Startovalo se v Janských Lázních. Startovní pole soustředilo 127 tříčlenných hlídek mužů, žen 
a veteránů. 
 
 
Podkrkonošské cyklotrasy 
 
 Trutnov se připojil (koncem září) k projektu Podkrkonošské cyklotrasy. Část nových 
cyklotras by se měla nacházet na území města. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky nově založeného trutnovského béčka v prvním zápase oblastního 
přeboru porazily Náchod 109:25. 
 



Přespolní běh 
 
 Memoriál Květy Lelkové proběl v městském parku na „paradráze“ 1.10. už podvacáté 
(přespolní běh připravil lyžařský klub Olfin Car Vella). 
 
Horská kola 
 
 Finálovým závodem v Jedovnici u Brna vyvrcholil seriál Českého poháru horských 
kol v maratonu MX a ½ MX. Jeho deset závodů se jelo od dubna do října. Český pohár 
vyhráli Vojtěch Stránský a Petra Tlamková (oba z TJ Loko Trutnov). 
 
Fotbal 
 
 Šestý ročník basketbalového turnaje mladších dorostenek O pohár TJ Loko se 
uskutečnil 2.9. ve sportovní hale Gymnázia. 
 
Plavání 
 
 V trutnovských zimních lázních se plaval 8. a 9. října 21. ročník Velké ceny města 
Trutnova a 6. ročník závodů pro postižené děti z dětských domovů, ústavů a stacionářů. Měl 
opět mezinárodní účast – 24 českých a 16 polských závodníků, 1 byl i ze Švýcarska. Ve finále 
ženského závodu si vedly velmi dobře domácí závodnice – Alžběta Řehůřková druhé místo 
v novém krajském rekordu a juniorská reprezentantka ČR Barbora Morávková doplavala mezi 
ženami na 6. místě. Celkem vybojovaly trutnovské závodnice 18 umístění na stupních vítězů. 
Záštitu nad zdařilým plaveckým mítinkem převzal starosta Trutnova a senátor Ivan Adamec. 
Ten také zhodnotil soutěž postižených dětí. Speciální cenu převzala („Pohár z klobouku“) 
Lucie Gnolová. Akci významně podpořili i četní sponzoři. 
 
Basketbal 
 
 Novou sezónu v nejvyšší soutěži zahájí basketbalistky 8.10. s Hradcem Králové už 
s novým trenérem Petrovickým. Posilou Trutnova bude i jeho manželka Blanka. Rozsáhlá 
marodka však vznesla nad tímto utkáním otazník. (Nakonec bylo odloženo.) V zápase se 
Strakonicemi už bylo vše pořádku – Trutnov vyhrál 88:47. 
 
Fotbal 
 
 Po 9. říjnu jsou trutnovští fotbalisté na 1. místě tabulky s tříbodovým předstihem před 
Novým Bydžovem. 
 
Hokej 
 
 V prvním utkání I. krajské ligy uhráli trutnovští hokejisté v Novém Městě překvapivě 
bod (3:3). 
 
Fotbal 
 
 Koncem října tvoří čelo tabulky v krajské soutěži s 21 body čtyři mužstva – Rudník, 
Lánov, Staré Buky a Trutnov B. 



 
Basketbal 
 
 V dohrávaném utkání porazila Kara Trutnov Sokol Hradec Králové 26.10. 73:60. 
Hrálo se ve sportovní hale 3. ZŠ Komenského. 
 
Fotbal 
 
 Podzimní část krajského přeboru starších přípravek vyhráli hráči FK Trutnov. Z 32 
zápasů utrpěli jen jednou porážku. Získali 93 bodů při skóre 142:10. 
 
Judo 
 
 Trutnovští judisté (mladší a starší žáci) vybojovali koncem října postup na republikový 
šampionát. 
 
Florbal 
 
 Koncem října proběhlo ve sportovní hale gymnázia třetí kolo Vozíčkářské florbalové 
ligy 2005. Soutěžilo na 60 vozíčkářů. 
 
Fotbal 
 
 V Novém Bydžově zbytečně propásli trutnovští fotbalisté 30.10. příležitost k upevnění 
1. místa v tabulce – prohráli 1:2. 
 
Lyžování 
 
 Koncem října byli v Rakousku na soustředění trutnovští běžkaři SK Olfin Car Vella. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky Kary Trutnov vyhrály letos už potřetí v podzimní sezóně na palubovce 
soupeře. V Brně porazily Valosun 79:72. 
 
Cyklistika 
 
 Tradiční „Zavírání silnic“ k ukončení letošních cyklistických závodů provedli bikeři 5. 
listopadu padesátikilometrovým závodem. Start na Krakonošově náměstí, cíl na trutnovském 
stadionu. 
 
Fotbal 
 
 Na hřišti předposledního Libáně získali trutnovští fotbalisté pouze bod. Tak tak uhájili 
první místo v tabulce. 
 
 
 



Hokej 
 
 Hokejisté Trutnova nestačili 6.11. doma na silnou Jaroměř a podlehli 0:6. Jaroměř je 
favoritem soutěže. 
 
Karate 
 
 Na M ČR v karate mládeže v Brně získali trutnovští mladí karatisté přední umístění. 
Zuzana Hepnarová zlatou medaili a titul mistryně ČR (kumite). 
 
Basketbal 
 
 Trutnovský mužský basketbalový klub v I. Východočeské lize drží stále 
neporanitelnost (začátek listopadu). Českou Třebovou porazil 113:50, Choceň 108:63. 
Právem je na 1. místě tabulky. 
 
Hokej 
 
 Po remize s Hronovem 3:3 (9.11.) jsou trutnovští hokejisté na 7. místě v krajské lize se 
čtyřmi body. 
 
Atletika 
 
 Letní sezónu uzavřeli začátkem listopadu trutnovští atleti. Družstvo žen poprvé 
v historii klubu startovalo v I. lize. Atletický tým mužů je v II. lize na čtvrtém místě. Úspěšní 
byli i veteráni a mládež. 
 
Basketbal 
 
 V Chomutově se 12.11. vůbec nedařilo BK Kara Trutnov. Proti Slovance tady 
prohrály ženy 63:75. 
 
Tae-bo 
 
 V Trutnově se zabydluje nový sportovní systém Tae-bo – skupinové cvičení s rychlou 
hudbou s využitím pohybů bojových sportů a umění. 
 
Rebels team 
 
 V listopadu si připomněla taneční skupina Rebels team čtyři roky od svého založení. 
Divákům se už nejednou připomněla při nejrůznějších společenských a kulturních akcích. 
Skupina trénuje 5x týdně v ZŠ Mládežnická. 
 
Fotbal 
 
 V soutěži „O nejlepšího fotbalového kanonýra východních Čech“ se umístil  
na 1. místě fotbalista FK Trutnov v krajském přeboru 15 góly. 
 



Hokej 
 
 V boji o 4. místo bojovali 23.11. doma trutnovští hokejisté s Novým Městem – 
remizovali 1:1. 
 
Šipky 
 
 Na Republikové Grand Prix koncem listopadu v Trutnově. Zástupce naší oblasti 
Kousal Twist Trutnov v domácím prostředí (sál Texlenu) v pěti duelech ztratil pouhé dva 
body. Soutěžilo tu 16 nejlepších republikových týmů. 
 
Extra-Mix 
 
 Na přelomu roku oslaví dvacáté výročí svého trvání trutnovský taneční klub Extra-
Mix pod vedením manželů Elschekových. Juniorský taneční pár Václav Neubauer (14 let, ZŠ 
Poříčí) a Lucie Hejzlarová (13 let, ZŠ Bernartice) získal ve sportovním společenském tanci 
třídu B – standard, což se před nimi nikomu v Trutnově nepodařilo. 
 
Sportovní centrum mládeže 
 
 Velkého úspěchu dosáhl BK Trutnov. V hodnocení práce centra mládeže skončil  
na 1. místě, a to nejen v dívčí kategorii, ale i celkem. 
 
Judo 
 
 Na kvalifikaci o 1. ligu mužů postoupili po vítězství v krajském přeboru trutnovští 
judisté. 
 
Ricochet 
 
 Ricochet má v Trutnově ve sportovním areálu Na Nivách dva moderní kurty. 
Vybavení si zde mohou zájemci vypůjčit nebo koupit.  
 
Vánoční turnaj (judo) 
 

                    
 
 Vánoční turnaj Velké ceny jednotlivců mláďat, mladších žáků a žákyň uspořádal 
judistický oddíl Loko Trutnov. Zúčastnilo se na 200 závodníků z ČR, Slovenska, Polska a 
Německa. 
 



Plavání 
 
 Na M ČR v Plzni odjelo začátkem prosince deset plavců trutnovské Loko. Skvělého 
úspěchu dosáhla plavkyně Alžběta Řehůřková – získala první medaili mezi dospělými a na 
trati 400 m VZ vytvořila nový krajský rekord žen. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovské basketbalistky snadno porazily 10.12. Strakonice 69:38. V boji o třetí 
místo podlehly ale pražské Spartě 81:56. Napravit to chtějí v novém roce. 
 
Hokej 
 
 V regionálním derby I. krajské hokejové ligy prohráli trutnovští hokejisté doma se 
Dvorem Králové 2:5. 
 
Fotbal 
 
 Trutnovští fotbalisté přezimují na vedoucí pozici krajského přeboru. Vede je Miloš 
Dvořák. V podzimní části poznalo mužstvo jen dvě porážky, škoda však asi čtyř zbytečně 
ztracených bodů. Cíl pro jarní sezonu mají jasný – postup do divize. Zvýšila by se pak určitě  
i návštěvnost diváků – dosud jen dvě tři stovky. (Trutnov by si fotbalovou divizi určitě 
zasloužil.) 
 
Provoz zimního stadionu v sezoně 2005/2006: 
 
Veřejnost    
  měsíc rok dospělí Děti 
červenec 2005 - - 
srpen 2005 - - 
září 2005 234 10 
říjen 2005 812 163 
listopad 2005 1075 384 
prosinec 2005 1521 392 
leden 2006 991 330 
únor 2006 980 324 
březen 2006 841 249 
celkem  6454 1852 
                                      8306 
 
 
 
Školy-dopoledne   
měsíc rok Děti 
červenec 2005 - 
srpen 2005 - 
září 2005 - 
říjen 2005 249 
listopad 2005 866 



prosinec 2005 1056 
leden 2006 628 
únor 2006 455 
březen 2006 721 
celkem  3975 
 
Zimní stadion 
 
Dopolední škola bruslení: 
MŠ 125,  ZŠ 617,  celkem 742 
Víkendová škola bruslení  15.9.2005  125 dětí 
Broušení bruslí: červenec -, srpen 2, září 75, říjen 59, listopad 82, prosinec 51, leden 2006 
123, únor 2006 75, březen 2006 16. Celkem 483. 
 
 Bruslení škol a veřejnosti na ZS Trutnov zajišťuje TJ Loko Trutnov, provozovatel 
sport. zařízení města. 
 
Zimní lázně 
 
 K provozu zimních lázní v roce 2005 – počet návštěvníků: 
Bazén 31 579 prodané vstupenky a permanentky 
Sauna 9 830 prodané vstupenky a permanentky, 16 033 návštěvnost sauny + ABB, Siemens, 
ZPA CZ, Tyco, Infineon. 
Fitness 4 159 návštěvníků. Aquarobic 760. Děti do 3 let zdarma. Diabetici 605. Stacionář 514 
zdarma. Gymnazisti 1 947. Potápěči 1 854 (Hadač + ČČK). 
Letní koupaliště: 38 326 návštěvníků, 35 430 jízd na skluzavce, 47 681 jízd na tobogánu. 
 
Plavecká škola 
 
 V plavecké škole při TJ Lokomotiva Trutnova působil ve školním roce 2004/2005 tým 
pěti instruktorek. Nižší porodnost posledních let se promítla nejen v základním školství, ale i 
v plavecké škole. V uvedeném školním roce využilo služeb PŠ 5 240 dětí, z toho 1 326 dětí 
mateřských škol a 2 904 škol základních. 
 Nejmladšími klienty PŠ jsou kojenci a batolata. Kurzu pro ně se jich s rodiči 
zúčastnilo na 800. O tuto aktivitu PŠ projevují rodiče stoupající zájem. Pravidelně chodily 
plavat děti ze sport. tříd ZŠ R. Frimla (210). 
 PŠ provozuje kurzy: plavání gravidních žen, plavání kojenců a batolat. Kurz pro 
čtyřleté děti – Delfíni. Plavání rodičů s dětmi (4-5 let). Minipřípravka (5-6 leté). Plaveckou 
přípravku pro děti z 1. tříd. Přípravka pro děti z 2. tříd. 
 Probíhají i kurzy pro dospělé neplavce, kurzy pro seniory. 
 
 Na přelomu července a srpna pořádají každoročně plavecká škola a plavecký oddíl 
letní sportovní tábor v Poličce. V roce 2005 to byl již desátý jubilejní ročník. Tato akce se těší 
stálému zájmu z řad dětí a jejich rodičů. Účast bývá kolem 80 dětí. 
 O základní znalost plavání se starají v trutnovské plavecké škole kvalifikované 
instruktorky. Jednou z nich je Eva Mináriková, metodik PŠ. 
 
 
 



Číselná statistika TJ/SK Trutnov 
 
Členové v oddílech Muži Ženy Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky 
Jiskra Libeč fotbal 69 8 8 - - - 
Sokol Starý Rokytník fotbal 53 - - - - - 
TJ Loko Trutnov atletika 51 16 7 18 24 22 
basketbal 36 40 15 26 34 72 
box 37 3 14 - 3 - 
cyklistika 68 6 8 1 2 - 
horolezectví 77 11 - - - 1 
judo 74 7 11 - 25 3 
kanoistika 22 8 3 4 3 - 
kulturistika 8 3 - - - - 
Kuželky a bowling 46 10 5 - 5 5 
Orientační běh 21 13 2 3 11 8 
Plavecké sporty 35 32 18 19 192 216 
Sport. gymnastika 3 15 - 10 1 36 
Stolní tenis 2 4 3 3 12 4 
šachy 16 - 4 1 9 - 
tenis 100 31 10 9 50 43 
turistika 21 50 2 1 3 - 
Volejbal 21 47 - 19 - 35 
Sport pro všechny 22 152 - 10 12 66 
triatlon 12 1 - - - - 
Rekreační sport 5 8 - 14 - 26 
biliard 23 - 1 - 2 - 
florbal 5 - - - - - 
Mentálně postižení 4 1 6 5 10 1 
Tradiční karate - ČUBU 10 1 7 1 16 4 
Mnay-thai 22 - 4 - 1 - 
aerobic 2 54 - 5 - 2 
cyklotrial 18 12 5 - 1 - 
člen nezařazený v oddíle 13 14 - - - - 
celkem  2573       
 
 
TJ SKP Trutnov muži ženy dorostenci dorostenky žáci Žačky 
atletika 8 - - - - - 
cyklistika 8 1 - - - - 
fotbal 15 - - - - - 
kulturistika 7 - - - - - 
Kuželky a bowling 52 14 - - - - 
tenis 6 - - - - - 
Rekreační sport 27 1 - - - - 
squash 12 - - - - - 
střelectví 7 1 - - - - 
Celkem  159 142 17 159 - - - 
       



 
Číselná statistika TJ/SK Trutnov 
 
Členové v oddílech Muži Ženy Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky 
Jiskra Libeč fotbal 69 8 8 - - - 
Sokol St. Rokytník fotbal 53 - - - - - 
TJ Loko TU atletika 51 16 7 18 24 22 
basketbal 36 40 15 26 34 72 
box 37 3 14 - 3 - 
cyklistika 68 6 8 1 2 - 
horolezectví 77 11 - - - 1 
judo 74 7 11 - 25 3 
kanoistika 22 8 3 4 3 - 
kulturistika 8 3 - - - - 
Kuželky a bowling 46 10 5 - 5 5 
Orientační běh 21 13 2 3 11 8 
Plavecké sporty 35 32 18 19 192 216 
Sport. gymnastika 3 15 - 10 1 36 
Stolní tenis 3 15 - 10 1 36 
šachy 16 - 4 1 9 - 
tenis 100 31 10 9 50 43 
turistika 21 50 2 1 3 - 
volejbal 21 47 - 19 - 35 
Sport pro všechny 22 152 - 10 12 66 
triatlon 12 1 - - - - 
Rekreační sport 5 8 - 14 - 26 
biliard 23 - 1 - 2 - 
florbal 5 - - - - - 
Mentálně postižení UZPS 4 1 6 5 10 1 
Tradiční karate-ČUBU 10 1 7 4 16 4 
Mnay-thai 22 - 4 - 1 - 
aerobic 2 54 - 5 - 2 
cyklotrial 18 12 5 - 1 - 
Člen nezařazený v oddíle 13 14 - - - - 
 784 536 127 153 425 548 
Celkem   2 573       
Dospělí 1 320, mládež 1 253       
TJ SKP Trutnov muži ženy dorostenci dorostenky žáci Žačky 
atletika 8 - - - - - 
cyklistika 8 1 - - - - 
fotbal 15 - - - - - 
kulturistika 7 - - - - - 
Kuželky a bowling 52 14 - - - - 
tenis 6 - - - - - 
Rekreační sport 27 1 - - - - 
squash 12 - - - - - 
stelectví 7 1 - - - - 
Celkem 159 142 17 - - - - 
SK TU HSM - fotbal 166 1 60 1 155 1 



turistika 5 3 - - - - 
Sport pro všechny 20 27 - 2 - - 
softbal 8 14 - 9 - 16 
Celkem 488 199 45 60 12 155 17 
Dospělí 199       
Mládež 244       
 
TJ Poříčí kuželky a 
bowling 

21 3 3 - - - 

Stolní tenis 20 - - - 6 - 
Celkem 53 41 3 3 - 6 - 
 
Sokol Vrapo Volanov 

      

fotbal 173 - 49 1 37 - 
 
Jiskra Bohuslavice 
fotbal 

66 2 5 - 2 - 

turistika 17 8 - - 3 2 
volejbal 5 9 1 - - 1 
Sport pro všechny 10 6 - - - - 
biliard 12 - - - - - 
Celkem 149 110 25 6 - 5 3 
Dospělí 135, mládež 14       
 
Karate klub Pratr TU 

      

ČUBU-čes. svaz karate 33 6 11 3 84 22 
 
ŽFK Trutnov fotbal 

2 22 - 3 0 1 

Celkem 28 dospělí 24 mládež 4   
Fotbalový klub TU 111 - 32 - 127 - 
Celkem 272 Dospělí 113 mládež 159   
TK Úpa TU turistika 24 33 - - 3 2 
Celkem 62 dospělí 57 mládež 5   
FK Poříčí fotbal 106 1 28 1 52 1 
Celkem 189 dospělí 189 mládež 82   
Olfin Car Vella lyžování 38 16 12 8 43 29 
Celkem 146 dospělí 54 mládež 92   
I.Krkonoš. curlingový 
klub 

16 10 5 3 3 5 

Celkem 42 dospělí 26 mládež 16   
HC TU lední hokej 198 42 42 - 80 - 
Celkem 362 dospělí 240 mládež 122   
Klub Jóga TU 37 338 2 1 0 2 
Celkem 380 dospělí 375 mládež 5   
Sk Elmont rekr. sport 2 13 8 - - - 
 dospělí 21 mládež -   
SK ZK Sport cyklistika 13 8 - - - - 
Celkem 16 dospělí 16 mládež -   
Florbalový klub 001 TU 1 37 - 6 - 1 



Celkem 45 dospělí 45 mládež 7   
Tenisový klub TK 
Dolce 

23 - - - - - 

Celkem 23 dospělí 23 mládež -   
Bowling klub TU 8 5 - - - - 
Celkem 13 dospělí 13 mládež -   
ČEKS-sv. Čechy šipky 485 76 7 - - - 
Celkem 568 dospělí 561 mládež -   
 2 680 1 232 392 191 1 020 631 
Celkem 6 146 dospělí 3 912 mládež 2 234   
 
(Podle výkazu Tělovýchovné a sportovní unie Trutnov – Mgr. Miroslav Vosáhlo, tajemník 
STUT Trutnov). 
 
Dolce Vita, s.r.o. 
 
 Rok 2005 proběhl v areálu Dolce Vita ve znamení dalších úprav, rekonstrukcí a 
vylepšování. Již na jaře se začalo s kultivací louky nad sportovním areálem se záměrem 
rozšířit kemp na letní sezónu. Stávajícího kempu se týkaly opravy sloupků s elektrickým 
vedením v jeho spodní části. S důrazem na uživatelskou bezpečnost bylo parkoviště pod 
recepcí doplněno o podpůrnou zeď, a to zejména z důvodů odvodňování a zamezení sesuvu 
navážky, na které je parkoviště umístěno. Rekonstruovány byly i zděné bungalovy. Některé 
musely být základně upraveny, na dalších byl zahájen kompletní proces modernizace, na 
jehož konci budou už pokoje vyšší cenové kategorie, čemuž odpovídá i nové nadstandardní 
vybavení. Konečnou renovací prošla také zákaznická část restaurace, kterou do podnájmu 
získala společnost Works Service, s.r.o. Její interiér je nyní vzhlednější a stylovější, což je 
podpořeno provedením ve světlém dřevě i novinkami v jídelním lístku. 
 Rozvoj zaznamenal kemp i díky spolupráci s dalšími cestovními kancelářemi nejen 
z Čech, ale i z Nizozemí, Belgie a Polska. Na základě toho lze naše reklama, odkaz, nalézt  
na stále větším počtu internetových stránek. Možná proto se mohl Dolce Vita během roku 
podílet na organizaci různých významných firemních akcích i společenských. 
 Rok 2005 odhalil však středisku i svou odvrácenou tvář – tím lze hovořit o nejhorší 
sezóně za posledních deset let. Velmi nepříjemně překvapilo především počasí, které bylo 
v průběhu letních měsíců převážně chladné a deštivé. To sice neodradilo všechny příznivce 
zdejších bungalovů či kempu, ale negativně se projevilo na obratu společnosti. Nejvíce 
entuziasmu přesto projevili tradičně Češi (jejich podíl na návštěvnosti byl 56 % a průměrná 
délka pobytu 3,4 dnů, Holanďané (22 %, 12,5 dne), za nimi následují němečtí návštěvníci  
(9 %, 5,5 dne) a polští (6 %, 2,6 dne). Zázemí tu ale našli i občané Itálie, Francie, Španělska, 
Dánska, Finska, Velké Británie, Belgie, Slovenska, Rakouska, Ruska, Lotyšska a Litvy. 
 Stejně jako v minulosti se Dolce nevyhnuly „barbarství-vandalství“ ze strany hostů 
(nešetrnost při užívání soukromého majetku) a domácích návštěvníků, kteří nerespektují práva 
turistů a neukázněně procházejí soukromým pozemkem. Vyvrcholením pak bylo dvojnásobné 
vyloupení sportovního zázemí a bezohledné střílení po labutích, hnízdících na přilehlém 
rybníce. 
 
Sázkové kanceláře 
 
 Vidina snadného získání více peněz (čím dál více ovládají životy lidí) se promítá i 
v činnosti trutnovských sázkových kanceláří. Z několika z nich si připomeňme dvě. 
Sázková kancelář Fortuna: 



 Rok 2005 byl velmi bohatý na sportovní události i na vypisované soutěže. Vítěz 
„Mistrovství ČR v kursovém sázení“ vyhrál týdenní zájezd pro 2 osoby na ZOH v Turině + 
kapesné 1 000 euro. Rozšířily se sázky na číselné hry – za 10 Kč bylo možné vyhrát až  
1,5 mil. Kč. Informace každý týden přináší sázejícím informace časopis Profesionál a 
Sázkařský horoskop. Denně se tisknou nabídky sázkových příležitostí pro sázející. Kromě 
sportovních soutěží (fotbal, hokej, tenis a dalších) jsou vypisovány i sázky na Miss ČR, 
Vyvolení, Big brother. 
 V rostoucím kurzovním sázení – nabývá stále větší oblibu, svědčí i finanční obrat 
trutnovské Fortuny. 
 V roce 2005 vynaložili tu sázející 6,7 mil. Kč, na výhrách jim bylo vyplaceno  
4,9 mil. Kč. 
 
Výkaz sázkové kanceláře TJ Lokomotiva Trutnova za rok 2005: 
 Sázkové hry v hodnotě 6 181 717 Kč (týdně se sázelo 118 879 Kč). Za prodané losy 
utržila trutnovská sázková kancelář 343 470 Kč (týdně 6 605 Kč). Za poskytnuté různé služby 
(vstupenky aj.) se vybralo 8 936 537 Kč (týdně 171 856 Kč).   
 Prodej sázkové kanceláře dosáhl 15 645 674 Kč (týdně 300 878 Kč). Výhry v roce 
2005 činily 2 525 653 Kč (týdně 48 570 Kč). Tržba dosáhla 13 120 021 Kč (týdně 252 308 
Kč). 



Hasičský záchranný sbor KH kraje – Územní odbor v Trutnově 
 
Z činnosti hasičského záchranného sboru KH kraje, Územního odboru v Trutnově, na úseku 
prevence v roce 2005: 
 Oblast kontrolní činnosti. Ta byla zaměřena na kontroly školských zařízení, koncem 
roku ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí na prodejce zábavní pyrotechniky. Pokračují 
kontroly ubytovacích zařízení (možnosti záchranných a likvidačních prací, evakuace osob). 
 Kontrolních akcí bylo provedeno 103: na okrese 73 tematických - na Trutnovsku 43, 
ve městě Trutnov 15, 21 kontrolních dohlídek (3, 1) a 9 komplexních kontrol (5, 1). 
Oblast stavební prevence: 
 V průběhu roku předloženo k posouzení 954 spisů dokumentací – všechny vyřízeny  
(v některých případech vráceny k doplnění). V roce 2005 došlo 526 pozvánek na ústní jednání 
ke kolaudaci staveb (na celém okrese). Ve 367 případech byla zajištěna účast příslušníka 
HZS. 
Oblast zjišťování příčin požáru: 
 V roce 2005 provedly hasičské jednotky v okrese Trutnov 826 výjezdů (loni 873).  
212 požárů znamená mírný nárůst (loni 188). Hmotné škody dosáhly 11,5 mil. Kč, uchráněné 
hodnoty 118 mil. Kč. Lehké zranění utrpělo 5 osob, 2 zasahující hasiči. Ve správním obvodu 
ORP Trutnov jednotky HZS Trutnov a JSDH HSM vyjely k 333 událostem – z toho 80 
požárů s přímou škodou 2,3 mil. Kč. Uchráněná hodnota byla cca 40 mil. Kč. 
Příčiny vzniku požárů: 
 Nejčastější příčinou bylo nedbalostní jednání – 35 případů (z nich 15 kouření, 7 
zanedbání bezpečnostních předpisů). V 32 případech byla příčinou technická závada, v 16 
případech založen požár úmyslně – škoda 3 mil. Kč asi čtvrtina všech škod způsobených 
požáry. 
Počet zásahů hasičských jednotek v okrese: 
 Hasičský záchranný sbor ÚO Trutnov 826 výjezdů. Z toho stanice HZS Trutnov 333. 
Sbory dobrovolných hasičů obcí 254. Hasičské záchranné sbory podniků 10. Sbory 
Dobrovolných hasičů podniku 27 výjezdů. Jednotka SDH města Trutnova 27 výjezdů. 
Oblast ochrany obyvatelstva: 
 Jednotný systém varování a informování obyvatelstva představuje správu a údržbu  
15 elektrických sirén na dálkové ovládání. Kromě nich je na teritoriu ORP dalších 24 el. sirén 
na místní ovládání, které jsou v majetku obcí. 
 Činnost HZS KH kraje na úseku integrovaného záchranného systému ve městě 
Trutnov. HZS, jednotky PO s ÚZS a P ČR základní složky integrovaného záchranného 
systému. 
 Plošné pokrytí území KH kraje jednotkami požární ochrany. Je zpracována stanovená 
dokumentace požární ochrany kraje a obcí. Požárním poplachovým plánem kraje jsou 
v jednotlivých katastrálních územích včetně Trutnova zabezpečena operativní a taktická 
opatření prováděná jednotkami PO. Záchranné práce na teritoriu města Trutnova zabezpečují 
především profesionální jednotky PO KH kraje za úzké spolupráce s jednotkou města 
Trutnova 
 Jednotka kategorie JPO III – HSM. Jejím velitelem je Milan Klosovský. Má 21 členů, 
z nich 8 jsou nositelé dýchací techniky. Vyhlášení poplachu se děje telefon. spouštěním 
sirény- dálkově z operačního střediska HZS HK, Územní odbor Trutnov. Jednotka je 
vybavena: cisternový automobil a dopravní automobil. CAS 16 3500/400 – S2R rok výroby 
2005 vozidlo je v majetku města Trutnova. Je vybaveno mobilní radiostanicí Motorola. 
Dopravní vozidlo je určeno pro přepravu jednotky (9 členů) na místo zásahu. Vybaveno 
mobilní radiostanicí Motorola GM 380. K vybavení jednotky patří 3 kapesní radiostanice 
Motorola, 2 stříkačky PS-12, plovoucí čerpadlo Maximum, motorová pila, 6 dýchacích 



přístrojů, kalové čerpadlo, elektrocentrála, prostředky na likvidaci obtížného hmyzu, 
přetlakový ventilátor. 
 Po stránce materiální – ochrana členů zásahové jednotky z hlediska bezpečnosti práce 
je jednotka města velmi dobře a dostatečně vybavena. (Ředitelem územního odboru Trutnov 
je mjr. Bc. Martin Lelka.) 
 
RIAPS 
 
 Riaps – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, zřizovatel Krajský 
úřad Hradec Králové, byl i v roce 2005 veden ředitelkou MUDr. Zuzanou Kozákovou. 
 Zkušenost s problémovým užíváním drog má v oblasti okresu Trutnov 365 lidí.  
Na základě dotazování klientů tohoto zařízení, průzkumem mezi mládeží ve věku mezi 15. a 
26. rokem v terénu, dotazníkových šetření na SŠ a ZŠ a podle objemu prodeje injekčních 
stříkaček v lékárnách regionu se odhaduje počet lidí asi na 300 uživatelů. Největší kumulaci 
této skupiny se předpokládá v oblasti Trutnovska a Vrchlabska. 
 Pokud jde o užívání nelegálních návykových látek, je na prvním místě marihuana a 
ostatní produkty z konopí. Z tzv. „tvrdých drog“ se setkáváme především s pervitinem. 
Užívání heroinu je minimální. Jako sezónní se dá nazvat i užívání lysohlávek a durmanu. 
MDMA-extáze je záležitostí tzv. taneční techno scény. 
 Cílem Programu harm reduction 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 prevence přenosu 
infekčních chorob. Dále pak o motivaci klienta ke změně životního stylu v pozitivním směru 
(zvýšení kvality života cílové populace, zvýšení sociální integrace cílové skupiny). Služby 
jsou poskytovány anonymně, pro potřeby statistik kódovány. 
 Služby Harm reduction jsou významným faktorem prevence přenosu infekčních 
chorob, především HIV a hepatitid. Zahrnují výměnný program (výměna stříkaček), 
poskytování informací ohledně relativně bezpečného užívání a bezpečného sexu, poskytování 
zdravotnického materiálu (destilované vody, filtry – alkoholové a suché tampony, kyselina 
askorbová, kondomy, ošetření drobných poranění – desinfekce, náplasti), hygienický servis 
(zdarma káva, čaj, instanční polévky, v létě minerální vody), vitamínový servis (speciální 
vitamíny). 
 
Případová práce 
 Individuální konzultace (motivace k abstinenci, případně udržení ve fázi motivace 
před nástupem do léčebny – maximálně 10 sezení, poté přehodnocení zakázky, odkaz  
na ambulantní program, případně zajištění další pomoci), průvodcovství – specifika zařízení. 
Provázení klienta problematickým obdobím, posunování k tzv. pozitivní změně, včetně 
podpory zvládání nepříjemných stavů spojených se snahou po abstinenci, v duchu kréda jsem 
tu pro tebe teď a tady, a klienty, které jsou aktuálně „neléčitelní“ v duchu kréda máš svého 
člověka, který ti pomáhá, dále jako podpora klientům, kteří jsou momentálně ve věznicích. 
 V rámci průvodcovského modelu se pomáhá i s tzv. sociální integrací klienta, která 
spočívá s doprovázení na úřady, pomoc při vyřizování dokladů, případně zajišťování práce, 
asistence u telefonických kontaktů klientů s institucemi, možnost využít služební pevnou 
linku, případně mobilní telefon. Klient je postupně posilován v tom, že je schopen se sám o 
sebe postarat, motivován k tomu, aby si věci zařizoval sám, přicházel nám říci, jak si „své 
věci vyřídil.“ (KBT model). 
 
 
 



Ostatní služby 
 Poradenství zdravotní, sociálně právní (asistenční služby – u jednání s úřady, 
institucemi…, krizové intervence, telefonické konzultace, poradenství rodičů, zajištění léčby 
na specializovaných pracovištích, zajištění potřebných vyšetření. 
 
Specifika služeb 
 Nejfrekventovanější zakázkou klientů je rozhovor. Ve většině případů tzv. rozhovor 
„posuvný“, který se stávajícím KM vyžadují ve většině případů i klienti, kteří přicházejí se 
zakázkou – výměnný program. Vzhledem k dostatku času, je možné věnovat klientovi 
„zvláštní pozornost“, včetně teď a tady jsem tu pro tebe, který ve většině případů vede 
alespoň k minimálním pozitivním změnám v oblasti sociální integrace, u některých i v oblasti 
samotné drogové kariéry. Principy práce lze shrnout: 
 Harm reduction program je brán nejen jako minimalizace rizik, ale především jako 
program kontaktní. 
 Již ve výměnném programu je s klienty hodně komunikováno, dáván prostor 
k vyjádření jejich pocitů, obav, problémů, zážitků – nejde jen o pouhé předávání informace o 
relativně bezpečném užívání… Je tu snaha o vznik tzv. posuvného vztahu. 
 Za pozitivní posuny je klient vždy pochválen, respektují se však i návraty a selhávání. 
 Ačkoliv u případové práce se vždy stanoví klientům termíny, je tu ochota s nimi 
pracovat i mimo tyto časy – aktuální nepříjemné pocity selhání…se řeší tady a teď (předchází 
se tím dalším problémům), na druhou stranu se ale trvá na další návštěvě ve stanovený čas a 
den. Vychází se z toho, že klienti mají ve většině případů duální diagnozu, resp. Minimální 
rysy poruchy osobnosti. Navrhuje se pak psychoterapie u psychologa zařízení. 
 
Centrum Evelina 
 
 Centrum Evelina, pobočka hradeckého Zdravotního ústavu, v prostorách Zdravotního 
ústavu v Trutnově (bývalá budova OHS), má na starosti nejen přednášky pro ZŠ a SŠ, ale i 
seniory, kterým poskytuje rady, jak pečovat o zdraví ve stáří. Pravidelná středeční setkání 
pořádá bezplatně – každému dává možnost využití volného času za účasti zajímavých lidí.  
O zařízení obětavě pečují zdravotnice Pavlína Tatarová a Hana Dvořáčková. 
 V roce 2005 se uskutečnilo 36 schůzek (od března) v odpoledních hodinách (14-16 
hodin). Přicházejí hlavně ženy nad 50 let. 
 Na co byly zaměřeny besedy s návštěvníky v uplynulém roce? Byla to témata: 
Trénování paměti. Zdravá výživa. Zdravý pohyb. Významné dny a tradice (velikonoční 
svátky, vánoční svátky, Den matek, Sv. Valentýn aj.). Houby a houbaření. Bylinky – jak nám 
pomáhají. Lidová řemesla. Zvyky a tradice. Kavárnička. Textilní lidová tvorba – pí Sandová. 
Moje oblíbená kniha – ukázky, četba. Vzpomínání nad fotografiemi. Co nám roste doma a na 
zahradě. Barvy kolem nás – doma i venku. 
 
 Z rukodělné aktivity to byla témata: Výroba aromatické koule. Ubrousková technika 
(2x). Zdobení podzimních věnců. Vánoční větvičky. Adventní věnce. Malování na sklo. Práce 
s hlínou. Zdobení kraslic. Příprava zdravých pomazánek. 
 Z návštěvní činnosti: Koncerty v síni Bohuslava Martinů a v kostele Markoušovice. 
Výstavy v Galerii města Trutnova, v Galerii Lada, v Muzeu Podkrkonoší a v Úpici, 
v Národním domě. (V srpnu navštívili Centrum členové Klubu seniorů v Trutnově.) 
 Návštěvníkům Eveliny jsou přístupné materiály a brožury se zdravotní tématikou. 
Centrum Evelina je součástí Programu podpory zdraví v rámci Národního programu zdraví 
Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 



Oranžový dům 
 
 Oranžový dům, bývalý kojenecký ústav v Žižkově ulici, na podzim 2005 opět ožil. 
Stal se detašovaným pracovištěm Ústavu sociální péče Hajnice. Po rozsáhlé rekonstrukci se 
stal domovem pro 16 klientů (deset dětí ve skupinovém bydlení v prvním patře a pro další šest 
dospělých v chráněných bytech v podkroví. Přízemí slouží společenským účelům, je tu i 
chráněná dílna. První skupina obyvatel je pod odborným dohledem 24 hodin denně, druhá jen 
pod občasným dozorem. Pro ně začal v ústavu běžný volnější život ve srovnání s pobytem 
v Hajnici. Mají tu moderní vybavení a potřebné zázemí. 
 Někteří z nich si už našli i zaměstnání – u firmy Grund. Vedoucí Oranžového domu je 
Jana Albrechtová. 
 
Kriminalita 
 
 Vývoj kriminality, stav veřejného pořádku a dopravy v teritoriu okresu Trutnov v roce 
2005 (ze zprávy pplk. Mgr. Ing. Ivana Bílka, ředitele P ČR OŘ Trutnov): 
 Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2005 ve srovnání s rokem 2004. V okrese 
Trutnov je trvale a dlouhodobě žijících 120 777 obyvatel. V roce 2005 bylo zjištěno 2 750 
trestných činů (-63, -2,2%), tj. 228 (-5) trestných činů na 10 000 obyvatel. Objasněno celkem 
1 377 trestných činů (+18, +1,3%), objasněnost 50,1% (+1,8%). Ve zkráceném přípravném 
řízení bylo vyřízeno 251 (+43) skutků spáchaných 269 (+49) pachateli. 
 Pachatelé trestné činnosti: Nejvýznamnější skupinou zůstávají recidivisté. U této 
kategorie však nebyl zaznamenán významný posun. Bylo však zaznamenáno několik případů 
zejména majetkové a násilné trestné činnosti, kterých se dopustili uprchlí či propuštění vězni. 
 Cizinci se podílejí na nápadu trestné činnosti oproti předchozímu roku významněji  
(54, + 3,8%). Nejvyšší podíl mají občané Slovenska, Polska a zemí bývalého SSSR, zejména 
Ukrajiny. Dopouštějí se především majetkové kriminality, krádeží vloupáním do objektů, 
vydírání, loupeží a krádeží motorových vozidel. Občané Nizozemska se dopouštějí především 
výtržnictví a poškozování cizích věcí. U státních občanů Polska přichází v úvahu taktika 
útěku zpět za hranice po dokonaném jednání. Občané ze Slovenska se zaměřují na podvody 
v souvislosti s prodejem oblečení a dalšího zboží a krádeží peněz a věcí z bytů, kde své zboží 
nabízejí, především starším, bezmocným lidem. 
 Zůstává nadále stejný počet mladistvých pachatelů (124,+0,8%), při poklesu počtu 
spáchaných skutků (140,-7,9%). Nejzávažnějším skutkem spáchaným mladistvými pachateli 
je vražda důchodce v Malých Svatoňovicích. V kategorii nezletilých pachatelů došlo 
k výraznému zvýšení počtu trestných činů (84,+55,6%), spáchaných 55 pachateli (+4,+7,8%). 
Jedná se především o delikty charakteru majetkového a násilného. Nejzávažnějším skutkem 
spáchaným nezletilým pachatelem je pokus vraždy v Horní Olešnici.  
 Případem hodným zvláštního zřetele je vloupání do depozitáře Galerie antického 
umění v Hostinném skupinou mladistvých a nezletilých pachatelů se škodou cca 1,5 mil. Kč. 
 Výrazným kriminálním prvkem v roce 2005 byla oblast pachatelů deliktů na úseku 
nedovolené výroby a distribuce drog. Proběhly tři realizace většího rozsahu, při c¨nichž byly 
odhaleny výrobny pervitinu a jiných psychogenních látek a rozkryty sítě distributorů 
přesahující rámec OŘ P Trutnov. 
 
 Majetková kriminalita: V období roku 2005 zůstala nejrozšířenějším druhem trestné 
činnosti i nadále majetková kriminalita (1734,-2,4%). 
 Z trestných činů krádeží vloupáním zaznamenal region Trutnov jeden z nejvyšších 
počtů v rámci Včk (598,-3,9%) s výrazným zvýšením počtu objasněných trestných činů 
(+40,+8%) a nárůstu objasněnosti (31,1+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. 
 V roce 2005 proběhlo v rámci OŘ P Trutnov šest realizací sériových trestných činů 
majetkového charakteru s vyšším počtem pachatelů. Na úseku autokriminality byly provedeny 
čtyři realizace většího rozsahu. 
 

Hospodářská kriminalita: Počet hospodářských trestných činů v rámci OŘ P Trutnov 
se zvýšil na 319 (+21,+7%), což je dáno především výrazným zvýšením počtu trestných činů 
neoprávněné držení platební karty a počtem zjištěných padělaných bankovek. V tomto trendu 
hrají především roli trestné činy s neznámým pachatelem, počet objasněných TČ se prakticky 
nezměnil (214,-3). 

 
 Násilná kriminalita: Násilná kriminalita vykazuje pokles o 25 případů (-11,5%),  
při poklesu objasněnosti o 5,3%. Nejzávažnějším případem bylo objasnění vraždy důchodce 
v Malých Svatoňovicích z roku 2004. Dále zjištění pachatele loupežných přepadení 
poštovních úřadů a realizace pachatelů loupežných přepadení BČS. Realizace pachatele 
loupeží v bankovních domech a zjištění pachatelů loupežného přepadení zlatnictví 
v Trutnově. Došlo k napadení pracovníků Exekuční kanceláře při výkonu pravomoci legálně 
drženou střelnou zbraní v Bílé Třemešné. 
 
 Mravnostní kriminalita Jedná se zejména o případy pohlavního zneužívání nezletilých, 
týrání svěřených osob a ohrožování mravní výchovy. Kriminalita je na stejné úrovni v počtu 
16 případů (-4). Veřejné provozování prostituce nebylo zaznamenáno. Byl zaznamenán případ 
pohlavního zneužívání nezletilého svěřence ústavu vychovatelkou. 
 
 Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy: Vzhledem k tomu, že regionem 
neprobíhá významnější trasa železniční dopravy, není hledisko této oblasti kriminality bráno 
v úvahu. V souvislosti s železniční dopravou byly zaznamenány trestné činy poškozování cizí 
věci, např. posprejování vagónů. 
 Pátrání po osobách a věcech: Za rok 2005 bylo vyhlášeno pátrání po 546 
(+72,+15,2%) osobách, přičemž vypátráno bylo celkem 437 (+11,+2,5%) osob. 
Přetrvávajícím problémem je opakované pátrání po svěřencích dětských výchovných ústavů a 
výchovných ústavů mládeže. V těchto případech bylo vyhlášeno pátrání po 340 (+65,+23,6%) 
motorových vozidlech (včetně odcizených RZV) a vypátráno jich bylo 113 (-8,-6,6%). 
Z tohoto počtu se jednalo o 190 (+60,+46,2%) hledaných osobních motorových vozidel a 78 
(+17,+27,9%) vypátraných. Pátrání po uprchlých vězních z věznice Odolov (8,+3) probíhá 
standardně. V okolí útěku jsou prováděny kontroly, pátrací akce. Jeden z vězňů je doposud  
na útěku. 
 
 Oblast veřejného pořádku: Byla vyhlášena tři bezpečnostní opatření vzhledem  
ke konání festivalů v letní sezoně v Trutnově, která měla preventivní dopad v oblasti nasazení 
a byla občany pozitivně vnímána. 
 Ve dnech 18.-23.12. proběhlo bezpečnostní opatření v rámci pořádání světového 
poháru v alpských disciplinách ve Špindlerově Mlýně. Za účasti policistů v celého Vč kraje a 
SCPP nedošlo v důsledku tohoto opatření k žádnému závažnějšímu deliktu a P ČR přispěla  
ke kladnému hodnocení tohoto prestižního podniku a možnosti pořádat jej i v budoucnu. 
 Stoupající trend diváckého násilí se projevil ve zvýšeném počtu fotbalových zápasů, 
vyhodnocených jako rizikové. Z tohoto hlediska byla realizována vlastní policejní opatření 
v Trutnově a Dvoře Králové. 



 Policejní akce byly směřovány i ke kontrole restaurací a heren za účelem zjištění 
podávání alkoholu mladistvým. Tato opatření ve spolupráci se Živnostenským odborem MěÚ 
vedla k postihu provozovatelů. 
 
 Přestupky: V roce 2005 byl zaznamenán pokles zjištěných přestupků (9 249,-9,6%). 
Zvýšil se počet zjištěných přestupků na úseku veřejného pořádku (+30,+2,9%) a v souvislosti 
s požíváním alkoholu (+37,+13,2%). U přestupků proti majetku došlo rovněž ke zvýšení 
počtu (+56,+3,5%). 
 Z celkového počtu bylo 6 218 (-957) přestupků řešeno blokově částkou 2 783 400 Kč 
(-1 102 150 Kč). 
 Podstatnou měrou se na skladbě přestupků podílí BESIP. Na tomto úseku bylo zjištěno 
5 923 (-678) přestupků a v blokovém řízení jich bylo řešeno 5 591 (-593) částkou 2 524 7010 
Kč. Průměr jedno pokuty činil 452 Kč (-99 Kč). 
 
 Bezpečnost silničního provozu: V roce 2005 bylo zaznamenáno 2 190 dopravních 
nehod (-60,-2,7%). Počet osob usmrcených se výrazně snížil o 9 (-11). Počet těžce zraněných 
(102,-2) zůstal přibližně na stejné úrovni. Snížil se počet lehce zraněných (295,-16) a hmotná 
škoda (-1 037 800 Kč, -1,2%). Nejčastějšími  příčinami dopravních nehod zůstávají“ nedání 
přednosti (279,-4,3%), rychlost jízdy (521, 0,4%), způsob jízdy (1 161,-2,5%). Počet DN  
pod vlivem alkoholu vzrostl (+12,+6,3%) a počet řidičů, u kterých byl zjištěn alkohol poklesl 
na 575 (-71). 
 Okolnost, která pozitivně ovlivnila následky dopravních nehod je výjimka udělená 
správci komunikace v horských střediscích k chemickému ošetřování vozovky. 
 
Z ostatní činnosti P ČR 
 
 Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie: Možnosti 
hodnocení pracovního výkonu policistů nejsou efektivní, zejména s ohledem na chabou 
konstrukci snižování a odnímání osobního příplatku. Systém neplní motivační funkci. 
Nevyhovující a diskriminující je současný systém započítávání odsloužené práce policistů, 
vzhledem k plnění kvalifikačního předpokladu vzdělání. V roce 2005 se dařilo přijímat 
poměrně kvalitní uchazeče o práci v P ČR. Vzhledem k tomu, že naplňování početních stavů 
bylo zčásti regulováno, probíhal výběr nárazově, což mělo negativní vliv na motivaci 
uchazečů. 
 Systém centralizovaného ekonomického zabezpečení přináší problémy ve vybavení 
policistů pomůckami pro základní výkon služby, automobilní techniky, výpočetní a spojovací 
techniky a dalších oblastí. Negativně je vnímáno posilování centralistických tendencí. 
 
 Prevence: Preventivní činnost je zaměřena především do škol, včetně prevence 
v oblasti protidrogové scény. 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 na SŠ. 
 
 Negativně je vnímáno rušení středisek záchranné služby v menších městech regionu a 
přesun řídících struktur Zdravotnické záchranné služby na úroveň kraje. Funkčnost linky 112 
není na potřebné úrovni. Spolupráce s orgány samosprávy je na dobré úrovni, probíhá kontakt 
mezi vedoucími ZÚ a vedením měst v sídlech útvarů – v uplynulém roce proběhly v rámci 
všech útvarů setkání starostů v rámci okresu s vedením OŘ P ČR. 



 Působnost Městské policie Trutnov v okolních obcích je ze strany OŘ P vítána a 
rozšiřuje se. Úzká spolupráce funguje i v rámci Bezpečnostních rad OŘ P. Problematická je 
spolupráce s lékaři při nařizování zdravotních pitev při náhlém úmrtí osoby. 
 Závěrem: Bezpečnostní situace měla v roce 2005 plynulý vývoj a nebylo třeba nasadit 
zvýšené množství policistů k zajištění veřejného pořádku, vyjma plánovaných akcí. V otázce 
kriminality byl zaznamenán kvalitativní posun v profesionalitě trestných činů a 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. 
 
Dopravní nehodovost 
 
 Z rozboru dopravních nehod P ČR v roce 2005 (ve srovnání s 2004): Dopravních 
nehod 2 190 (-60), úmrtí 9 (-11), těžké zranění 102 (-2), lehké 195 (-15), škoda na vozidlech 
86 367 200 Kč (-449 800), jiná škoda 313 )-588 000), celková škoda 86 680 000 Kč  
(-1 037 800), pokuta v částce 1 170 300 Kč (79 300), alkohol 144 (12), pachatelé DN 2 112  
(-55), účastníci do 15 let (28). 
 Dopravních nehod v obci 897 (-64), mimo obec 493 (-64), mimo okres  
(policisté 5, -1). 
 Příčina: nezaviněna řidičem 135 (-16), rychlost 521 (-1), předjíždění 91 (6), přednost 
279 (-12), způsob jízdy 1 161 (-30), technická závada 3 (-7). 
 Dle místa DN: silnice 1. třídy 508 (2), silnice 2. třídy 393 (-44), silnice 3. třídy 338  
(-12), místní komunikace 679 (-14), účelová komunikace – polní a lesní cesty 29 (5). 
 Zavinění DN: řidičem  motorového vozidla 2 021 (-22), řidičem nemotorového 
vozidla 32 (-5), chodcem 23 (-3), lesní zvěří – domácím zvířectvem 82 (-15), jiným 
účastníkem silničního provozu 3 (-2), závadou komunikace 12 (1), technickou závadou 
vozidla 3 (-7), jiné zavinění 13 (4). 
 
 Zjištěné alkoholy policisty OČ P Trutnov v roce 2005: OOP Trutnov 18 (-4), OHS 
Trutnov 141 (-7), OOP celkem 338 (38), DI Trutnov 237 (-109), OŘ P celkem 575 (-71). 
 
Trutnovské požáry 
 
 Trutnovské požáry v roce 2005: 
          uchráněná hodnota 
7.1. v 11.40 hodin, Nové Dvory, požár dřevníku, přímá škoda (v tis.) 1.00 1 000.00 
2.2. v 19.25 h., Voletiny, automobilový kontejner                     -  500.00 
10.2. v 18.10 h., Poříčí, bednění střechy budovy                   2.00 500.00 
10.2. v 21.13 h., Vodní ulice, odpadky v kontejneru          -                     - 
15.2. v 13.40 h., Náchodská, PAJA, rozvod. stanice vys. napětí        200.00   800.00 
3.3. v 17.35 h., Dolní Staré Město, saze v komíně domu          -         - 
11.3. v 21.00 h., ul. Křížkovského, mandl ve sklepě          1.00 10.00 
23.3. v 11.25 h., Benešova ul., garáž a osobní automobil                300.00 120.00 
24.3. v 23.55 h., Lípové náměstí, odpadky v kontejneru          -                     - 
27.3. v 18.40 h., Křižíkova, osobní vozidlo            5.00 10.00 
31.3. v 07.00 h., Poříčí, vrak osobního automobilu Lada                         -                     - 
3.4. v 18.20 h., Studenec,komunální odpad v kontejneru          -                     - 
5.4. v 18.05 h., Střítež, suchá tráva                                                           -                     - 
18.4. v 15.48 h., Náchodská, odpadkový koš                                           -                     - 
2.5. v 13.40 h., Studenec, požár nepovolené skládky                               -                     - 



11.5. v 10.35 h., Barvířská, tepelná izolace a kovové nádrže                   -                     - 
13.5. v 00.50 h., Křižíkova, požár jídla na sporáku                                 -                     - 
4.6. v 07.35 h., Voletinská, požár velkoobjemového kontejneru              -                     - 
11.6. v 15.47 h., Hluboký příkop, dřevěný přístavek                                -  500.00 
13.6. v 15.00 h., poštovní ulice, Střední Předměstí, odpadkový koš         -                     - 
17.6. v 15.40 h., K Červenému kopci, opuštěná budova                           -          - 
20.6. v 23.15 h., Na Stráni, komunální odpad v kontejneru                      -                     - 
22.6. v 16.19 h., Vězeňská, požár ekologického WC           2.00               - 
26.6. ve 12.10 h., Horní Předměstí, opalování kabelů pod mostem          -                     - 
27.6. v 21.00 h., Novodvorská, požár novinového stánku                       80.00 200.00 
1.7. v 19.00 h., Horská, HSM, požár na el. sporáku                                15.00 600.00 
6.7. v 00.20 h., Studenec, balíky staršího sena                                          -                     - 
11.7. v 15.10 h., Stř. Předměstí, požár os. vagonu a přilehl. skladu        79.00     2 754.00 
16.7. v 08.45 h., Bohuslavice, odpadky na skládce                                   -                     - 
18.7. v 23.50 h., Poříčí-Náchodská, dřevěná kůlna                                   3.00      3.00 
29.7. v 16.05 h., Moravská v HSM, staré okenní rámy ve sklepě             -                     - 
1.8. v 11.45 h., Benešova, požár v kuchyni rod. domu                            90.00 300.00 
27.8. v 22.30 h., Jihoslovanská, stará kůlna                                              -                     - 
3.10. v 15.00 h., Náchodská, požár polštáře                                              -                     - 
12.10. v 09.05 h., Úpická, hořící hrabanka                                                -                     - 
12.10. v 21.52 h., Stř. Předměstí, požár odpadků v koši                           -                     -  
26.10. v 15.15 h., Volanov, hořící lesní hrabanka                                     -                     - 
1.11. v 22.40 h., Foersterova, požár sazí v komíně                                   -                     - 
5.11. v 15.45 h., Náchodská, požár listovních zásilek na chodbě             -                     - 
8.11. v 0.20 h., Komenského, požár navíjecího stroje (Tyco)      800.00     3 500.00 
12.11. v 16.40 h., DSM, požár propanbutanové lahve                               1.00 300.00 
13.11. v 21.30 h., ZD Volanov, požár nábytku ve skladu                  600.00               - 
19.11. v 23.35 h., Zelená louka, prodejna pekárny a cukrárny                35.00 300.00 
27.12. v 19.30 h., Volanovská, rekreační chata                    100.00   20.00 
31.12. v 04.50 h., Polská, kontejner s domovním odpadem                     -                     - 
31.12. ve 23.15 h., Úpské nábřeží, odpad v kontejneru                            -                     - 
 Celkem 47 požárů s přímou škodou 2 314 000 Kč. 
 
Příčiny požáru: kouření 3, vypalování 1, svařování 1, zanedbání bezpečnostních předpisů 3 
(nedbalost celkem 9). Nevhodná konstrukce komínu 1. Technické závady 4, změna provoz. 
parametrů 1. Samovznícení 1. Nešetřeno 23. Děti do 15 let 2. 
Požáry podle místních částí: Bohuslavice 1, Studenec 3, Nový Rokytník-Střítež 3, Horní 
Předměstí 10, Střední Předměstí 7, Dolní Předměstí 4, Volanov 2, Dolní Staré Město 2, Horní 
Staré Město 3, Poříčí 9, Voletiny 1, Vnitřní město 1. 
Požáry podle měsíců: Leden 1. Únor 4. Březen 6. Duben 3. Květen 3. Červen 9. Červenec 6. 
Srpen 2. Září 0. Říjen 4. Listopad 6. Prosinec 3. 
 Při požárech (47) 43 s účastí jednotky PO, 4 bez účasti jednotky PO. Při 28 
dopravních nehodách zraněno 28. počet zasahujících hasičů při 47 požárech 248, při 
dopravních nehodách 180. Počet zachráněných osob při požárech 58, při dopr. nehodách 59. 
 Planý poplach zaznamenán 14x. Při požárech činila uchráněná hodnota  
42 417 000 Kč. 
 
 
 
 



Požáry v trutnovském regionu 
 
 Základní údaje o požárech v okrese: Bylo jich v roce 2005 celkem 212. Požárů se 
škodou více než 10 000 Kč 163, se škodou 10 000 až 250 000 Kč 38, se škodou 250 000 – 
1 000 000 Kč 9, se škodou nad 1 000 000 Kč 2. Při požárech bylo zraněno celkem 7 osob  
(ve věku 15-60 let 2, nad 60 let 3, dále 2 hasiči). Evakuováno 5 osob, zachráněno celkem 6 
osob. Uchráněná hodnota 118 064 000 Kč. 
 S účastí jednotky PO proběhlo 205 požárů. Dopravních nehod 217 silničních, 5 
železničních. Případů úniku nebezpečné látky bylo 9. Technických havárií uvádí statistika: 
technická pomoc 291 případů. Planý poplach byl vyvolán 39x. (celkem 826 případů.) 
 Nedbalost vedla k 35 požárům, závady v komínech k 5, topidla zavinila 36 požárů, 
samovznícení 4. 
 Požárů bylo v lednu 12, v únoru 11, v březnu 19, v dubnu 28, v květnu 21, v červnu 
21, v červenci 18, v srpnu 14, v září 13, v říjnu 23, v listopadu 19, v prosinci 13. Celkem 212 
s přímou škodou 11 578 Kč., s uchráněnou hodnotou 118 064 000 Kč. 
 K významnému jubileu 50 let profesionálních hasičů v Trutnově uvedl 
v Krkonošských novinách Pavel Kuřitka: 
 Požární sbor profesionálních hasičů vznikl jako třetí po Hradci Králové a Pardubicích 
v býv. Vč kraji před padesáti lety. Přechod k profesionalizaci si vyžádala zvýšená požárovost 
v okrese Trutnov. Vzniklá profesionální jednotka neměla působnost jen na území města, ale 
hasila v celém okrese. 
 Prvních 15 profesionálních hasičů se rekrutovalo z dobrovolné jednotky, mezi nimi 
byl i Josef Procházka ze Zlaté Olešnice, který byl jmenován prvním velitelem. Profesionální 
požární útvar sídlil v budově vedle kostela, která předtím sloužila dobrovolným hasičům. 
 Také technika byla převedena z dobrovolné jednotky k profesionálům. V roce založení 
byla přidělena sboru první cisterna – Praga. Vzhledem k malému počtu hasičů se sloužilo 
systémem 24 služba a 24 hodin volno, což kladlo na hasiče velké nároky. 
 Hned v následujícím roce 1956 se konalo velké námětové cvičení. Jednalo se o zřízení 
dálkové přepravy vody na naši nejvyšší horu Sněžku od dolní stanice lanové dráhy. A 
podařilo se. 
 V roce 1957 se zvýšil početní stav na 18 hasičů a přešlo se na dnešní systém služby – 
24 hodin služba a 48 hodin volno. V roce 1968 přibyla na útvar nová technika – automobilový 
žebřík a dvě cisterny. 
 Rok 1970 byl rokem zlomovým. V tomto roce se vybudovalo první detašované 
pracoviště ve Dvoře Králové a v roce 1972 ve Vrchlabí. Tento stav dislokace požárních 
profesionálních stanic se ukázal lety jako optimální. 
 Stavba nové požární stanice v Trutnově začala v roce 1977 a proběhlo svépomocí, jak 
se tehdy říkalo v akci „Z“. V tomto roce dosáhl početní stav na směnu čísla 77 včetně 
detašovaných pracovišť. 
 Do nové budovy v Náchodské ulici se sbor nastěhoval v roce 1981. V prosinci 1983 se 
podařilo dokončit 2. etapu výstavby požární stanice v Trutnově – dílny, garáže, terénní úpravy 
a oplocení areálu. V roce 1986 byla dokončena 3. etapa stavby požární stanice v Trutnově – 
garáže, nádvoří, sklady a plynový polygon. Dalším zlomem byl rok 1989, kdy došlo 
k zásadním společensko-politickým změnám. Ve druhé polovině 90. let vznikl také 
integrovaný záchranný systém, jehož základními složkami jsou Hasičský záchranný sbor ČR, 
Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. 
 
 
 



Z historie požární ochrany v Trutnově 
 
 Historii požární ochrany na území města Trutnova připomenul v dubnových 
Radničních listech mjr. Ing. Jiří Šeps:  
 Od dob prusko-rakouského válečného střetnutí v Trutnově v červnu 1866 ohrožoval 
město i jiný nepřítel, ale neméně obávaný – oheň. A proto již tehdy zahájilo město úsilí  
o vytvoření organizované požární ochrany. Trvalo to ještě dlouhé dva roky, než mohlo být 
v březnu 1868 rozhodnuto o zřízení hasičského sboru s označením Tělocvičný a požární 
spolek. Dobrovolně se do něho přihlásilo na 70 mladých Trutnovanů. 5.5.1868 vydalo město 
požární řád. Každý majitel domu si jej musel opatřit a jím se řídit. Součástí byly stanovy  
pro hasiče, podmínky přijetí k útvaru, složení slibu a zařazení do oddílu lezeckého, hasicího, 
demoličního a záchranného. Deset let po založení prvního hasičského sboru v Trutnově byl  
na výstavě hasičského vybavení jako novinka představen i vysunovací žebřík. V roce 1892 
byl hasičský sbor přemístěn ke kostelu na bývalý hřbitov. 
 Dobrovolné hasičské sbory se staly na konci 19. století oficiální nepolitickou složkou 
společenského života v obcích. Byly úzce spjaty se Sokolem a výchova probíhala ve 
vlasteneckém duchu. Svoji angažovanost hasiči prokázali mnohokrát v období nesvobody, 
kdy řada z nich v nacistických kriminálech a v koncentračních táborech. Němci nutili hasiče 
pracovat pro své válečné cíle, veřejné schůze hasičů byly zakázány. Ti, kteří přežili, stali se 
po osvobození jádrem nově vznikajících poválečných hasičských sborů. I přes těžké 
podmínky se snažili hasiči uplatňovat heslo: „Bližnímu k ochraně a vlasti k obraně.“ 
 První hasičské sbory z povolání začaly v našem kraji vznikat ihned po skončení  
2. světové války. Péče o požární veřejnou ochranu byla svěřena Národním výborům a ty měly 
za povinnost pečovat o profesionální i dobrovolné hasičské sbory. Dobrovolné hasičské sbory 
postupně přejímaly úkoly státu a postupně tak ztrácely charakter původního spolku. Tak 
vznikl v roce 1953 Československý svaz požární ochrany. 
 Služba v hasičském sboru se vždy řídila přesnými instrukcemi, které upravovaly 
kázeň, služební dobu a povinnosti hasičů při cvičení a požárech. V letech 1953 a 1954 
požárovost v okrese Trutnov povážlivě stoupla. Nízká akceschopnost požárního sboru 
(dobrovolného) nestačila na situaci reagovat a ONV musel tuto situaci řešit. Proto na návrh 
tehdejšího okresního náčelníka státního požárního dozoru Josefa Valnohy byl v Trutnově 
založen požární sbor z povolání, a to dnem 1. ledna 1955. 
 Od samého vzniku byla působnost tohoto vzoru pojata jako okresní s názvem Okresní 
veřejný požární útvar. Samostatnou jednotku hasičů z povolání město Trutnov nikdy nemělo. 
Založení našeho útvaru bylo po Hradci Králové a Pardubicích třetí ve Vč kraji. Patnáct 
zakládajících členů z řad dobrovolných jednotek z okresu se odhodlalo vstoupit do malé a 
nezkušené jednotky, aby pokračovali ve své zálibě a zvolili si ji za svá povolání. Tito převzali 
3.1.1955 z rukou krajského náčelníka SPD p. Kosteleckého a Valnohy požární zbrojnici 
místního dobrovolného požárního sboru ve Farské ulici a byla prozatím převzata i jeho 
technika. Prvním velitelem profesionálního požárního sboru byl jmenován Josef Procházka ze 
Zlaté Olešice – bylo mu 28 let. Je třeba si připomenout jména zakládajících členů – Jiří a 
Vladimír Kobosil z Trutnova, Václav Mach ze Rtyně, Josef Srna, řidič stávajícího 
dobrovolného sboru, který v budově bydlel, Václav Jalovec z Trutnova, Antonín Ryšavý 
z Pece, Bohumil a Oldřich Sicilský z Pilníkova, Otto Marek z Trutnova, Jan Mostecký 
z Trutnova, Antonín Miller ze Svobody, Jaroslav Kosina ze Starých Buků. Těchto 13 
příslušníků sloužilo hned od 1.1.1955. K nim se během ledna přidali Štefan Svítek ze Zlaté 
Olešnice (11.1.) a Vlastimil Čáslavský z Úpice (20.1.). Dne 5.7.1955 nastoupil Jaroslav 
Burdech ze Suchovršic. 
 Situace zprvu nebyla lehká, neboť zkušenosti pro činnost jednotky z povolání neměl 
nikdo. Nástin práce sice byl dán, ale praxe se ukázala zcela jiná. Zbývající členové 



dobrovolného sboru nedovedli pochopit situaci a cítili se být ochuzeni o zabranou budovu, 
techniku a novému útvaru práci příliš ztěžovali. Situaci dokresluje případ, který se stal 
1.1.1955. Toho dne vypukl požár stodoly ve Volanově. Dobrovolné jednotce byl vyhlášen 
poplach sirénou, nikdo však nepřišel, stodola lehla popelem. Zahájení služby nového útvaru 
bylo až 3. ledna. Technika sboru v den zahájení služby byla: dopravní vůz Mercedes a 2 
motorové stříkačky. Dále nákladní vůz Praga, dvoukolý žebřík 12 m, osobní vůz Mercedes a 
motocykl Jawa 250. Služba byla velice náročná – pro malý početní stav se sloužilo na dvě 
směny po 24 hodinách systémem 24 hodin služba, 24 hodin volno. 
 První požár zažili „útvaráci“ 13.2.1955 v národní škole ve Voletinách, kde hořel strop 
od zazděného trámu v komíně. Zásah byl proveden úspěšně i za silného mrazu a větru. V roce 
1955 bylo celkem 50 výjezdů k požárům. Ještě v roce 1955 byla na útvar přidělena první 
cisterna, a to Praga RN. To byl pro boj s požáry velký přínos. Tímto rokem byl položen 
základ k profesionalizaci této náročné služby občanům a k rozvoji HZS na území okresu 
Trutnov. 
 
 V rámci oslav 50. výročí založení profesionální hasičské jednotky uspořádal HZS  
na Krakonošově náměstí 4.5. ukázku hasičské techniky a hasebního zásahu, zásahu při 
dopravní nehodě a záchrany osob z výšky. 
 
Přestupky (správní odbor) 
 
 Agenda přestupků na úseku občanského soužití a přestupků proti majetku: Celkový 
počet oznámených přestupků za rok 2005 549 – z toho na úseku občanského soužití 158, proti 
majetku 290, ostatní (veřejný pořádek apod.) 101. 
 Na celkovém počtu přestupků se děti (do 15 let) podílely 10% a mladiství (15-18 let) 
6%. U dětí se převážně jednalo o přestupky proti majetku (94%). Většinou šlo o krádeže 
v supermarketech, zejména v Kauflandu na Zelené louce. (Z této lokality většina přestupků). 
U mladistvých je poměr podle druhu přestupků 61% proti majetku (krádeže) a 39% proti 
občanskému soužití a veřejném pořádku. 
 
 Roční výkaz o přestupcích projednaných obcí: počet nevyřízených z minulého období 
209, počet letos došlých 4 106, postoupeno jinam 296, odloženo 453, počet přestupků  
ke zpracování v tomto období 3 566 – blokově z nich vyřízeno 1 265, vyřízeno z nich 
v příkazním řízení 876. 
 Vyřízeno ve správním řízení: bez uložení opatření 9, napomenutí 97, pokutou 968, 
zákazem činnosti 172, zastavením řízení 51, z toho smírem 4, celkem projednáno 1 129. Počet 
nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období 305. Počet případů, kdy bylo 
rozhodováno o náhradě škody 36. 
 V běžném roce uloženo 2 453 pokut ve výši 4 040 Kč, z nich k 31.12. nevymoženo 
1 757 950 Kč. Počet odvolání 15. Počet potvrzených rozhodnutí 7. 
 Do statistiky jsou zahrnuty i přestupky v obcích, s nimiž má Trutnov od 2003 
veřejnoprávní smlouvu – Bernartice, Hajnice, Chotěvice, Chvalič, Jívka, Královec, 
Lampertice, Radvanice, Staré Buky, Zlatá Olešnice, Žacléř.  
 
Obvodní oddělení Policie ČR 
 
 Ze zprávy o stavu veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti v teritoriu Obvodního 
oddělení Policie ČR Trutnov za rok 2005. Vedoucím oddělení je mjr. Jiří Valášek. 
 V rámci OO P ČR nedošlo v roce 2005 k žádným zásadním změnám. Služební obvod 
zůstává rozdělen do 16 obvodů (13 jich tvoří město Trutnov se spádovými obcemi, čtrnáctý 



tvoří Pilníkov, Staré Buky a Vlčice, patnáctý Radvance, Jívka, Chvalič, šestnáctý území 
Českých drah. V OO působí ještě útvar pořádkové policie – oddělení hlídkové služby. 
 Hlavní úkoly OO jsou ve výkonu obchůzkové služby, přijímání a evidování oznámení 
od fyzických a právnických osob, zpracovávání a dokumentování celkového nápadu trestné 
činnosti. V úzké spolupráci s pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování se podílí i  
na objasňování trestných činů, kde není znám pachatel – obecná kriminalita. Menším podílem 
i na objasňování hospodářské trestné činnosti. 
 Nápad trestné činnosti: V roce 2005 zjištěno a dokumentováno 840 trestných činů  
(-113 oproti roku 2004). Objasněno bylo 453 skutků (-70, objasněnost 53,95%) Přes pokles 
objasněnosti o necelé jedno procento patřil tento útvar mezi nejlepší. 
 Majetková trestná činnost: 515 trestných činů (-64), objasněno 190 (-10) s celkovou 
objasněností 36,89% (+2,35%). Bylo spácháno 170 (-64) tr. činů vloupáním. Objasněnost se 
dařila na 36,47 (+3,56). 
 Hospodářská trestná činnost: Dokumentováno 121 tr. činů (+7). Objasněno 86 (-6) 
s celkovou objasněností 71,07% (-9,63%) – největší pokles objasněnosti. V této oblasti byly 
nejvíce dokumentovány podvody, úvěrové, padělání peněz, zneužité kreditní karty. 
 Násilná trestná činnost: Spácháno 70 tr. činů (+2), z nich objasněno 50 (-6). 
Objasněnost v této oblasti 71,43% (-10,92%). Do této oblasti patří zejména loupeže, ublížení 
na zdraví, útok na veřejného činitele, omezování osobní a domovní svobody. 
 Mravnostní trestná činnost: V roce 2005 nepatrný pokles – spáchány 3 skutky (-4), 
všechny byly objasněny. Nárůst objasněnosti o 14,29%. 
 Veřejný pořádek: Nedošlo k žádnému vážnějšímu narušení. Vyhlášena tři 
bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním hudebních festivalů. I v roce 2005 zaznamenán 
trend diváckého násilí při sportovních utkáních. 
 V roce 2005 provedeno několik akcí na kontrolu provozoven se zaměřením  
na podávání alkoholu nezletilým a mladistvým. V součinnosti se strážníky městské policie i 
s živnostenským odborem MěÚ.  
 V roce 2005 bylo policejními inspektory OO a oddělení hlídkové služby zpracováno 
4 369 přestupků. Samotné OO zpracovalo 255 přestupků, které oznámilo na správní odbor 
MěÚ. Dalších 270 přestupků bylo odloženo (nepodařilo se zjistit pachatele). Ostatní 
přestupky byly vyřízeny v blokovém řízení nebo uložením bloku na pokutu na místě 
nezaplacenou – celková částka představuje 1 601 700 Kč. 
 Na OO bylo předvedeno 166 osob, policisty bylo za sledované období kontrolováno 
13 650 osob a vozidel – podnapilých řidičů bylo zjištěno 173. V roce 2005 bylo zpracováno 
4 884 čísel jednacích, která se týkala zjišťování pobytů, zaměstnání, majetkových poměrů, 
různých prověrek a prošetření, dožádání o výslechovost, předvedení k soudům a dalším 
institucím, doručování písemností, dodání do výkonu trestu, příkazy k zatčení atd. Samotné 
obvodní oddělení zpracovalo 935 čísel, která byla přidělena ke zkrácenému přípravnému 
řízení. 
 Které problémy bezprostředně ovlivňují výkon služby a snižují počet hlídek 
v samotném městě? Jde především o výkon činnosti, které nesouvisí s plněním hlavních úkolů 
P ČR, ale jsou po policii důsledně vyžadovány (doručování písemností, předvádění osob aj.), 
o asistence u správních nebo jiných veřejno či soukromoprávních subjektů, o služby 
vykonávané ve prospěch jiných, které by policie měla zajišťovat jen subsidiárně (sportovní 
utkání), o střežení soukromých objektů (peněžní ústavy – zajišťováno pomocí pultu 
centralizované ochrany apod.). 
 Dále je to plnění úkolů, kterými nahrazuje policie činnosti jiných subjektů: dodání do 
výkonu trestu do různých věznic po celé ČR – měla by vykonávat vězeňská služba ČR, 
předvádění osob k soudu pouze za účelem administrativního úkonu, převoz podnapilých osob 
na záchytnou stanici, opakující se pátrání a převozy nezletilých a mladistvých chovanců, 



prověřování skutečností před zahájením trestního řízení, že trestní oznámení jednoznačně 
směřuje pouze k odpovědnosti v rovině občansko či obchodně právní, realizace zákonné 
normy z hlediska trestní odpovědnosti mladistvých podle zákona č.218/2003 Sb. – tato norma 
přináší komplikovaný průběh a neúměrné prodlužování trestního řízení – nárůst nákladů a 
pracovního vytížení policistů. 
 
Městský bytový podnik 
 
Vybrané údaje Městského bytového podniku Trutnov k 31.12.2005: 
 Počet zaměstnanců 13. Počet domů (čísel popisných) města ve správě MBP 215. Počet 
bytů ve správě MBP 1 078. Počet nebytových prostor města ve správě MBP 360. Průměrné 
nájemné v městských bytech 1 183 Kč. 
 Příjmy z nájemného za byty v roce 2005 17 004 Kč. Příjmy nájemného za nebytové 
prostory 19 364 Kč. Penále zaplacené nájemníky za pozdní platby 1 092 tis. Kč. 
 Celkové náklady na drobnou údržbu 11 797 tis. Kč. Celkové náklady na výměny 
zařizovacích předmětů 2 516 Kč. Generální opravy střech 894 tis. Kč. Generální opravy fasád 
646 tis. Kč. Rekonstrukce topení Horská 226 tis. Kč. Generální oprava výtahu v DPS Tichá 
529 744 tis. Kč. Počet realizovaných oprav a akcí malého rozsahu 1 270. 
 Podané žaloby o nájemné a úhrady za služby – byty a nebytové prostory (pro dlužnou 
částku celkem 1 697 tis. Kč) 126. Podané žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 7. 
Podané žaloby o vyklizení bytu 11. Podané návrhy na výkon rozhodnutí (pro dlužnou částku 
celkem 112 tis. Kč) 9. 
 Podané návrhy na nařízení soudní exekuce 68 – z toho exekuce pro peněžitá plnění 
(pro dlužnou částku celkem 1 226 tis. Kč) 59, exekuce vyklizením bytu 9. (Pohledávky jsou 
uvedeny bez příslušenství, tj. bez poplatku z prodlení resp. úroku z prodlení. 
 Počet bytů předaných v roce 20105 městu 93. 
 
 K dlužníkům v městských bytech v roce 2005 (i v dřívějších letech) Krkonošské 
noviny z 5.1.2006 uvedly: 
 Nepatrně, ale přece, klesají počty neplatičů v Trutnově. Většinou se daří boj s dlužníky 
dovést bytovému podniku do vítězného konce. V roce 2004 byly podány žaloby proti 147 
neplatičům a 20 případů dokonce skončilo vystěhováním nájemníků. Loni to bylo 126 žalob a 
9 exekučních vystěhování. „V letech 2002 a 2003 se podařilo zastavit do té doby neustálý 
pozvolný růst dluhů na nájemném za městské byty,“ uvádí ředitel MBP v Trutnově Jan 
Karpíšek. K 31.12.2004 evidoval MBP na 600 dlužníků, kteří dlužili na nájemném 11,7 
milionu Kč. 
 Soudní spory proti dlužníkům probíhají vcelku úspěšně. Trutnov má pro neplatiče 
jedenáct holobytů v lokalitě HSM, které průběžně využívá a obsazuje právě dlužníky. 
 
Prodej areálu MBP 
 
 Prodej areálu MBP schválilo ZM jako celku 19.9.2005 obecným zveřejněním, na dobu 
min. 90 dnů s cenou k jednání 11 500 000 Kč. Zjištěná cena posudku soudního znalce činí 
14 070 258 Kč, tržní cena 12 000 000 Kč. Technické podklady a ostatní materiály nezbytné 
k přípravě prodeje jsou k dispozici na majetkovém odboru k nahlédnutí. 
 
Stavební bytové družstvo 
 
Stavební bytové družstvo Trutnov v roce 2005: 
 Bytové družstvo je konsolidované. K 31.12. čítala členská základna 3 701 členů.  



Ve správě BD je 3 607 bytových jednotek, které byly soustředěny ve 122 samosprávách. Tato 
čísla se mírně snižují z titulu předávání bytů do osobního vlastnictví. Rozpad a zánik BD 
nehrozí. 
 Práce představenstva se řídila schváleným plánem činnosti. Schůze představenstva 
probíhaly měsíčně. V září došlo ke změně ve vedení představenstva – z funkce předsedy 
odvolána Ing. Hanousková a zvolena paní Ivana Tomešová. Tyto změny by měly přispět 
k vyšší aktivitě orgánu. Zaktivizovat se nedaří činnost pomocných orgánů, především 
technické a organizačně právní komise. 
 Trvalou pozornost věnovalo BD členské základně. Pravidelně jsou projednávány 
informace související s úhradou nájemného včetně přijímaných opatření. Důsledné sledování 
nedoplatků a realizování upomínek mělo kladný výsledek v tom, že dlužné částky za bydlení 
se výrazně nezvyšovaly. K řešení problematiky neplatičů přispívala existence holobytů 
v Polské ulici – nyní jsou ubytováni dva neplatiči. 
 Zvýšenou pozornost věnovalo SBD zabezpečování oprav a údržby družstevního 
majetku, zejména bytových domů. V roce 2005 dosáhly investice do oprav přes 23 milionů 
korun. Stranou nezůstávala ani problematika revitalizace – zapojení do programu „Panel“  
a na možnosti získání dalších dotačních titulů, případně grantů z EU (zatím bez kladného 
výsledku). 
 Od účinnosti zákona č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů bylo prozatím vydáno 
k 31.12.2005 celkem 503 bytů, z toho v roce 2005 112 bytů. U vydaných bytů v devíti 
objektech, kde vznikla právnická osoba společenství vlastníků jednotek, zabezpečuje původní 
vlastník, družstvo, správcovství. 
 Družstvo v žádném případě neblokuje vydávání bytů do vlastnictví, ale zkušenosti 
jasně ukazují, že je nezodpovědné vydávat byty jednotlivcům, kteří mohou do budoucna 
zablokovat jakoukoliv opravu společných částí domu, ať v rámci programu Panel, či vědomou 
energetickou modernizaci. 
 SBD udrželo v roce 2005 vyrovnané hospodářství, daří se lépe využívat nemovitý 
majetek a především dodržování všech legislativních norem a zákonů, které bezprostředně 
ovlivňují oblast bydlení. Je jen na škodu věci, že státem publikovaná finanční pomoc na 
odstranění vad panelové výstavby či na modernizaci panelových domů zůstala v poloze pouze 
slibů. (Podklady pro kronikářský záznam dodal Slavomil Brádler, ved. TIÚ správy SBD 
Trutnov). 
 
Bytové oddělení MěÚ 
 
 Na základě „Zásad č.4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů bylo v roce 2005 
přiděleno celkem 107 bytů, z toho 12 náhradních bytů, 62 bytů v DPS, 23 bytů na základě 
výběrového řízení, 6 sociálních bytů, 27 bytů se prodalo v rámci privatizace celého objektu 
z důvodu časové tísně, kdy nebylo možné stihnout obsazení bytu, 1 byt se neobsazoval  
z důvodu rekonstrukce celého objektu, 2 byty přiděleny mimořádně, 1 byt byl rozšířen  
o stávající uvolněný byt, 1 byt přidělen jako služební, 1 byt byl vyjmut z bytového fondu.  
O tento byt byla rozšířena stávající jídelna v MŠ Tkalcovská 542, neboť nevyhovovala EU. 
 V roce 2005 bylo ve výběrovém řízení zveřejněno 18 bytů, a to NS uzavřena 
s měsíčním nájemným (většina o velikosti 1+2 I. kategorie, více než polovina v Barvířské 
ulici – nejnižší nájemné za byt na Krakonošově náměstí 124 za 1 650 Kč, nejvyšší za byt  
Na Záduší za 11 021 Kč). 
 Pořadník na sociální byty a na náhradní byty na rok 2006 bude podle rozhodnutí 
zastupitelstva města ze dne 12.12.2005 do 30.6.2006. 
 



 V roce 2005 bylo 17 případů, kdy byly podány žaloby na výpověď z nájmu bytu nebo 
vyklizení bytu. Ve 4 případech byla žaloba na výpověď z nájmu nebo vyklizení bytu vzata 
zpět na základě rozhodnutí orgánů města, v 1 případě se nepodařilo městu byt vyklidit ještě 
před privatizací. Tyto soudní spory o vyklizení bytu nebo výpověď z nájmu byly předána 
novým majitelům. Ve 21 případě na základě rozsudků soudů byly byty vráceny městu a  
ve 2 případech bylo v orgánech města rozhodnuto o zastavení exekuce. 
 Město Trutnov vlastní 12 holobytů, z nichž 1 je určen pro správce objektu a 3 jsou 
koncem roku volné. 
 V roce 2005 byla dokončena stavba nového Domu s pečovatelskou službou o 46 
bytech v ulici R. Frimla čp. 934 a 935. 
 Podklady o bytové situaci připravila pracovnice bytového oddělení Alena Illnerová. 
 
Klub seniorů 
 
 Klub seniorů v roce 2005: KS se od začátku vytvářel jako nepolitické sdružení 
trutnovských starousedlíků a patriotů – začínal koncem roku 1990. Svou činnost zahájilo  
pod uvedeným názvem rokem 1991. Po celou dobu jeho trvání stojí v čele jako předseda 
Miroslav Šafařík. Aby klub dobře fungoval a byl pro všechny členy a další občany skutečným 
přínosem, tomu věnoval Miroslav Šafařík tisíce hodin svého času, a to bez jakékoliv finanční 
náhrady. 
 Za svého působení vždy usiloval o to, aby schůze a besedy účastníků něco přinášely, 
aby se dovídalo o svém městě, co se v něm děje, připravuje. Stranou přitom nenechával vůbec 
dění v České republice. 
 Za uplynulých patnáct let existence KS byly uskutečněny stovky členských setkání. 
Jen v roce 2005 jich proběhlo 54. A všechny tyto besedy zajišťoval a moderoval předseda 
Šafařík. 
 Klub seniorů po celou dobu svého trvání neopomíjel oceňovat a hodnotit úspěchy 
trutnovských občanů, ať už v oblasti kultury, sportu, společenského a veřejného života. 
 Předseda KS také pomáhal řadě členů či spoluobčanů řešit problém, s nimiž se 
setkávali. A to bez ohledu na čas. 
 K řadě inovací činnosti KS, aby byla pro občany zajímavá, konkrétní a aktuální, patří  
i besedy v rámci akce pod názvem „Jak to vidí…“ První takovou besedu absolvoval  
27. května 2003 profesor Milan Knížek, ředitel Národní galerie Praha. Dále potom 13.10.2003 
Ing. Jan Zahradil, stínový ministr zahraničních věcí a kandidát na poslance Evropského 
parlamentu, 11.2.2004 Ing. Rostislav Všetečka, náměstek krajského hejtmana, 19.4.2004 Jana 
Bobošíková, televizní moderátorka, 3.5.2004 Jan Tuna, šéfreportér televize Nova, 29.4.2004 
Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje, 6.9.2004 Petr Ibl, předseda 
poslaneckého klubu ČSSD, dále Robin Bönisch (ČSSD), poslanec sněmovny P ČR, 
19.10.2004 Jana Bobošíková, poslankyně Evropského parlamentu, 16.11.2004 Ing. Pavel 
Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM P ČR a Mgr. Soňa Marková (KSČM), 
poslankyně sněmovny P ČR, 30.5.2005 Miroslava Němcová (ODS), místopředsedkyně 
sněmovny P ČR a stínová ministryně kultury, 30.6.2005 Ing. Oldřich Vlasák (ODS), poslanec 
Evropského parlamentu a předseda Svazu měst a obcí ČR. 
 V podobných besedách v rámci akce  „Jak to vidí…“ bude pokračováno i v roce 2006, 
protože jsou přínosem pro naše město a pomáhají k jeho zviditelňování. 
 Předseda KS měl i značný podíl na účasti prezidenta Václava Klause a jeho manželky 
Livie v Trutnově při návštěvě Královéhradeckého kraje. Dlouhodobě o to usiloval písemným 
stykem s oběma jmenovanými, jednal s nimi i osobně, stejně jako s ředitelem sekretariátu 
prezidenta Ing. Jaklem a též i s krajským hejtmanem Ing. Pavlem Bradíkem. 



 Klub seniorů se stal svou dlouholetou činností v České republice organizací zcela 
ojedinělou a významnou. 
 
Městská policie 
 
 V roce 2005 byl početní stav strážníků městské policie schválen na 36 a  
1 administrativní pracovnici. Probíhající přípravy na obsazení dalších dvou volných míst. 
 V průběhu tohoto roku uzavřelo město Trutnov další veřejnoprávní smlouvy – s obcí 
Mladé Buky, Černý Důl, Horní Malá Úpa, Svoboda, Janské Lázně a Hostinné. Prodlouženy 
byly smlouvy s Pecí a Horním Maršovem. 
 Strážníci MP odpracovali celkem 3 585 přesčasových hodin. O víkendech 12 443, 
v noci 10 083 a o svátcích 1 421 hodin. Při výkonu své činnosti najezdili 327 595 km (s 
nákladem 380 000 Kč). 
 I letos zajišťovala MP řadu společenských a kulturních akcí. Při nich úzce 
spolupracovali strážníci s policií ČR. Provedli i řadu besed na školách, v letních měsících jako 
vedoucí na dětských táborech. 
 Jako v předešlých letech zajišťovali i bezpečnost zaměstnanců Měj, doručovali poštou 
podané písemnosti, asistovali při různých exekucích a vystěhovávání občanů, užívajících 
neoprávněně byty. 
 Vyhodnocování plnění smluv s uvedenými obcemi proběhlo bez zásadních 
připomínek.  
 MP řeší řadu přestupků o rušení veřejného pořádku, občanského soužití, proti majetku 
a porušování nařízení a vyhlášek města. Za jakékoliv protiprávní jednání mohou strážníci 
uložit domluvu, pokutu – při nezaplacení oznámit správnímu orgánu. Na místě bylo uloženo 
pokut za 1 776 300 Kč – na pokuty na místě nezaplacené připadlo 455 800 Kč. 
 MP zabezpečuje i provoz parkovacích automatů – je jich 20. Z této činnosti bylo 
získáno 3 457 153 Kč (oproti roku 2004 o 14 252 Kč). Z parkovacích karet byl příjem  
74 425 Kč (navýšení o 5 575 Kč). 
 Novelou zákona č. 553/91 Sb.  O obecní policii získala MP další pravomoci zejména 
v dohledu nad silničním provozem. Laserový měřič rychlosti (zakoupený v září 2004) byl 
využíván ve značné míře v roce 2005 – zjištěno 759 případů překročení povolené rychlosti 
(ke správnímu řízení bylo předáno 580 oznámení). Využívání radaru nepřineslo nějaký velký 
finanční prospěch, ale plní preventivní účel. 
 Strážníci MP mohou zakročovat proti používání alkoholických nápojů mládeží, 
kouření. V roce 2005 několik takových akcí ve spolupráci s P ČR. 
 
Přehled činností evidovaných MP v roce 2005: 
Asistence, doprovod 51. Dopravní přestupky 8 094. Jiné, sklady, vraky 2 175. Odchyty psů a 
zvířat 119. Oznámení občana 3 070. Pult centrální ochrany 547. Krádež nezletilé osoby 160. 
Krádež mladistvé osoby 1. Krádež nezletilé osoby 39. První pomoc 5. Pečetění bytových 
prostor 5. Přestupek 407. Spolupráce s P ČR 161. Trestný čin 12. Závada 325. Celkem 15 179 
případů. 
 MP disponuje 6 vozidly. V roce 2005 došlo k jedné havárii služebního vozidla 
(nabourání d stojícího nákladního vozidla), došlo ke ztrátě digitálního fotoaparátu (opět vinou 
strážníka MP). Ve třech případech byly odcizeny tzv. botičky (brání odjezdu vozidel). 
Technické vybavení MP je na úrovni (dokoupeny další „botičky“, digitální videokamery  
do služebních vozidel). 
 Kamerový systém byl dále zkvalitněn – využívají ho i příslušníci P ČR. Významnou 
roli má při dohledu nad veřejným pořádkem, zejména dopravě. Rozšířen byl o jeden 



kamerový bod v Náchodské ulici na budově hotelu Patria. (Monitoruje plavecký bazén, 
fotbalový a zimní stadion, kruhový objezd u Aralu a velkoprodejnu Lidl). 
 V průběhu roku 2005 řešili strážníci MP 15 179 událostí (nárůst o 3 032 oproti roku 
2004). Jde převážně o dopravní přestupky, oznámení od občanů, spolupráci s P ČR.  
Na činnost MP nemusely být řešeny žádné podstatné stížnosti. Součinnost s vedením města a 
jeho odbory je na velmi dobré úrovni. Ředitelem MP je Karel Povr. 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) – H. St. Město v roce 2005: Ve sboru je registrováno 
35 řádné platících členů, z toho 8 mladistvých, 4 ženy a 23 mužů. Ve výjezdové jednotce 
města je zařazeno 20 členů. 
 Významnou událostí roku bylo slavnostní předání nové cisterny starostou Trutnova 
Mgr. Adamcem, zastupiteli města, dodávající firmy, zástupců HZS KH kraje, OSH, SDH a 
veřejnosti. Vozidlo má hodnotu 5 303 074 Kč (státní dotace činila 1 303 074 Kč). 
Dodavatelskou firmou byly Strojírny Potůček Slatiňany. Nová cisterna nahradila už 
nevyhovující, která sloužila třicet let. Vodní nádrž má objem 3 500 l, nádrž na pěnidlo 400 l. 
Zařízení je vybaveno mj. výsuvným osvětlovacím stožárem, lanovým navijákem, 
elektrocentrálou 3,5 kW, přetlakovým ventilátorem, dýchacími přístroji, protichemickými 
obleky, motorovou pilou. 
 Na vyžádání vyjela v roce 2005 jednotka do 10 minut – celkem bylo požádáno HZS 
KH kraje k 29 mimořádným událostem – v únoru 1x, v březnu 4x, v dubnu 1x, v květnu 4x, 
v červnu 5x, v červenci 4x, v srpnu 1x, v říjnu 2x, v listopadu 3x, v prosinci 4x. 
 Problémem sboru je získávání nových mladých členů pro tuto dobrovolnou činnost. 
Město vydává na podporu SDH značné částky, v roce 2005 kolem 5 milionů. Činnost SDH je 
velmi záslužná, obětavá při naplňování svého poslání „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku 
prospěchu.“ 
 
Český svaz žen 
 
 Český svaz žen, KŽ Královéhradeckého kraje, Trutnov, Pražská 59 zahrnuje oblast 
Hradec Králové (35 ZO 1 156 členek – Trutnov 13 ZO a Klubů žen, 394 členek, Hradec 
Králové 9 ZO a KŽ, 346 členek, Náchod 9 ZO a KŽ, 277 členek, Rychnov 4 ZO, 139 členek), 
dále oblast Pardubice s 13 ZO, 343 členek (Pardubice 2 ZO, 23 členek, Chrudim 11 ZO a KŽ, 
320 členek. 
 Z akcí v Trutnově (oblast): Beseda se Zd. Škromachem – únor v Mostě k životu. 
Předání kuchařek ČSŽ a „Rodinné laskominy“ při setkání s pí Klausovou na MěÚ v Trutnově 
při návštěvě pana prezidenta v květnu. Dětský den – soutěžní hry o ceny, výroba dřevěných 
hraček, malování a lepení obrázků 29.5. Květinový den – vybráno 55 818 Kč (do akce 
zapojeny ZO Třebihošť, Úpice, Rtyně, Trutnov, Bílá Třemešná, žákyně SOU Volanovská). 
Soutěž „Kdo si hraje, nezlobí“ – 8 hraček postoupilo do krajského kola, do akce zapojeny ZO 
Trutnov, Úpice a Třebihošť. Červnová akce u příležitosti válečných událostí 1866 v Trutnově 
– připraveno pohoštění v dobových krojích. Vejšlapová akce pro členky a děti okolím 
Trutnova. Vítání prvňáčků v září. Předvánoční posezení se seniorkami – ukázky výzdoby 
s vánoční tématikou a ochutnávkou cukroví. 
 
 Ve všech okresech pracují Okresní rady žen samostatně. Zapojují se dle možností i  
do krajských a ústředních akcí. Krajská tajemnice Lukášová se účastní všech jednání 
okresních rad a okresních akcí a pomáhá je zajišťovat, připravuje i krajský Zpravodaj ČSŽ 



„Na slovíčko, ženy.“ Mimo Zpravodaje  se vydávají Informační listy o svazové činnosti. 
Spolupráce krajské tajemnice s ORŽ je pravidelná a dobrá. 
 K významným krajským akcím patřil víkend 16.-18.9. ve Velké Úpě (beseda o 
ekologii, zdravotní vycházky, návštěva Ekofarmy a kozí farmy, kulturní program, výměna 
zkušeností). Dále víkend pro ženy – Konopic v říjnu (z programu: Zdravý životní styl, 
výrobky firmy Nahrin, pitný režim, drátkování na kameny, vyprávění o expozici na Kavkaz). 
 Spolupráce s obecními a městskými úřady, s úřadem práce, s poslanci a zastupiteli, 
s redaktory okresních tisků, s Mostem k životu, S Karolínkou, s DDM, Stacionářem a SOU je 
velmi dobrá. Stejně jako s místními organizacemi, sdruženími a podnikateli. 
 
Občanská poradna 
 
 Z činnosti občanské poradny (partnerskou smlouvu s ní odsouhlasila RM 7.2.) v roce 
2005: Počet dotazů v OP Trutnov (sídlí v 2. patře číslo dveří 351 budovy bývalého okresního 
úřadu, Horská 5/1) byl 238. Týkaly se sociálních dávek (7), sociální pomoci (1), pojištění 
(17), pracovně-právních vztahů a zaměstnanců (22), rodiny a mezilidských vztahů (28), 
majetko-právních vztahů a náhrady škod (56), finanční a rozpočtové problematiky (9), 
specifické skupiny obyvatel (6), ochrany spotřebitele (15), právního systému a právní ochrany 
(35). Celkem 263. 
 Charakter klientů občanské poradny: 83 mužů, 164 žen. Průměrný věk 45 let. 
 Forma kontaktu s občanskou poradnou: návštěva (252), telefon (10), internet (1). 
 Úroveň poskytovaných služeb: info 4, aktivní pomoc 6. Celkem 263. 
 
 Občanskou poradnu provozuje Občanské poradenské středisko, o.p.s. Hodiny  
pro veřejnost: Po 10:00 – 16:00 hodin, stejně i ve čtvrtek. Telefon 499 859 301. 
 
Matriční události 
 
 Podle údajů vedoucí odd. matriky a evidence obyvatel Věry Ouhrabkové (je i 
místopředsedkyní komise pro občanské záležitosti) se v Trutnově v roce 2005 narodilo 692 
dětí (v roce 2004 711). Trutnovských dětí se narodilo 210 (v roce 2004 215), z toho bylo 103 
chlapců a 107 děvčat. Mimo Trutnov se narodilo 96 dětí (v roce 2004 63), z toho bylo 52 
chlapců a 44 děvčat. Celkově se narodilo 306 trutnovských dětí (o 28 více než v roce 2004). 
 V minulém roce bylo uzavřeno 196 sňatků (o 6 méně než v roce 2004). Z tohoto počtu 
bylo 16 sňatků uzavřeno církevní formou (o 12 více než v předchozím roce). 
 V roce 2005 zemřelo v Trutnov+ě 436 lidí (v roce 2004 454), z toho bylo 220 
trutnovských (121 mužů a 99 žen). Mimo Trutnov zemřelo 74 lidí, z toho 36 mužů a 38 žen. 
Celkem zemřelo 294 trutnovských občanů (v roce 2004 to bylo 328 občanů). 
 Do Trutnova se přistěhovalo 435 nových obyvatel a odstěhovalo se jich 561. 
K 31.12.2005 měl Trutnov celkem 31 327 obyvatel (v roce 2004 to bylo 31 436 obyvatel). 
Podle statistiky KH kraje 31 195 – 15 063 mužů a 16 132 žen. 
 
 Z činnosti komise pro občanské záležitosti: Jejím posláním jsou především návštěvy 
starších občanů města při životních jubileích a organizování malých slavností uvítání dětí  
do života. Dále se podílí na předávání maturitních vysvědčení a výučních listů a na oslavách 
jubilejních sňatků. 
 V minulém roce bylo při životních jubileích navštíveno 333 občanů (o 13 více než 
v roce 2004). Při vítání do života bylo do pamětních knihy města zapsáno 213 dětí (o 33 více 
než v roce 2004). Díky patří paní Zuzaně Bílkové, majitelce prodejny Bambino, za věnované 
hračky pro děti, a paní Aleně Tommové, majitelce fotoateliéru v radnici, za věnované 



fotografie z těchto slavností. Dále patří poděkování studentkám SZŠ za pomoc při těchto 
akcích a mateřským školám v ulici Gorkého, Žižkova, V Domcích, Tkalcovská a 
Novodvorská za jejich kulturní vystoupení. 
 Stříbrných podvečerů (oslava 25 let společného života – stříbrná svatba) se zúčastnilo 
6 manželských párů. Zlatá svatba proběhla v Koncertní síni Bohuslava Martinů. 
 
Vybrané ukazatele o KHK a okresu Trutnov 
 
 Královéhradecký kraj měl v roce 2005 rozlohu 475 835 ha (z toho okres Trutnov 
114 676 ha), 448 obcí (z toho okres Trutnov 75) a 1 072 částí obce (z toho okres Trutnov 
163). 
 Počet obyvatel 548 368 (z toho okres Trutnov 120 022), žen 280 846, okres Trutnov 
61 215. Živě narozených 5 405 (okres Trutnov 1 203). Zemřelých 5 708 (okres Trutnov 1 291. 
Přirozený přírůstek – 303 (okres Trutnov 88). Přistěhovalí 6 100 (okres Trutnov 1 739), 
vystěhovalí 4 725 (okres Trutnov 1 395). Přírůstek stěhováním 1 375 (okres Trutnov 344). 
Celkový přírůstek byl 1 072 (okres Trutnov 256). Sňatky 2 706 (okres Trutnov 589). Rozvody 
1 716 (okres Trutnov 419). Potraty 2 277 (okres Trutnov 538). 
 Zaměstnanci celkem (přepočtené počty) KHK 137 286 (okres Trutnov 362). Průměrná 
hrubá měsíční mzda 16 934 Kč (okres Trutnov 16 348 Kč). Nezaměstnanost (31.12.: 
Neumístění uchazeči o práci 21 989 (okres Trutnov 5 730), z toho ženy 11 375 (okres Trutnov 
2 894). Volná pracovní místa 2 731 (okres Trutnov 691). Míra registrované nezaměstnanosti v 
% 7,33 (okres Trutnov 8,51). Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 8,1 (okres Trutnov 8,3). 
 Bytová výstavba: Počet dokončených bytů 1 423 (okres Trutnov 326). Počet 
zahájených bytů 1 970 (okres Trutnov 406). Počet rozestavěných bytů k 31.12. 6 151 (okres 
Trutnov 1 531). 
 Organizační struktura: Počet ekonomických subjektů 123 986 (okres Trutnov 26 442). 
Z toho soukromí podnikatelé vč. rolníků a osob podnikajících podle zvl. předpisů 102 451 
(okres Trutnov 22 152). Státní podniky 36 (okres Trutnov 12). Obchodní společnosti 9 926 
(okres Trutnov 2 041). Družstva 587 (okres Trutnov 101). 
 
 Kronika za rok 2005 dopsána v květnu 2006. Určité opoždění způsobeno čekáním na 
audity, vyžadované jednotlivými podniky a organizacemi. 
 
 
Květen 2006      Antonín Just, kronikář Trutnova 
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