
1.RM  16.1. 
 
 První schůze rady města 16. ledna 2006 se zabývala  (stejně jako v dalších zasedáních) 
majetkovými záležitostmi – nemovitosti, nebytové prostory, byty, finance, nájemní smlouvy. 
Schválila použití nevyčerpané částky Literárního klubu z roku 2005 v roce 2006. Příspěvek 
5 000 Kč prvnímu občanu narozenému v roce 2006 (Martin Bohadlo). Příspěvek  
1 090 000 Kč  TIC. Půjčky ze SFRB. Podání nabídky na poskytovatele komplexních 
telekomunikačních služeb pro MěÚ. Výpůjčku sbírkových předmětů od MPT pro výstavu 
Uffo Horn. 
 
2.RM  30.1. 
 
 Z 2. RM 30. ledna: Schválila změnu Organizačního řádu MěÚ. Půjčky ze SFRB. 
Provozování MHD – uzavření smlouvy s OSNADO. Zajištění financování projektu Via belli. 
Odkanalizování Trutnov – Bojiště, Dolníky, Dolce. Žádost o fin. podporu na zahradně-
architektonické úpravy u sociálního zařízení Humlův Dvůr. Dodatek k dohodě s Českou 
poštou – používání výplatního stroje k úhradě poštovních sazeb. 
 
3.RM  13.2. 
 
 Ze 3. schůze RM: Souhlasí s obnovou vozového parku TST a LPT formou leasingu a 
se zadáním výroby publikace „Významné budovy“ Tiskárně B.N.B. Schválila rozpočet města 
na rok 2006, přehled čerpání půjček ze SFRB v roce 2005, zadání návrhu Změny č.4 Úz. 
plánu a č.3 ÚP, firmu Kotrbanec jako zpracovatele projektu „Rekonstrukce Jiráskova 
náměstí,“ účetní uzávěrku DMP (v likvidaci), nyní MBP. 
 
1.ZM  20.2. 
 
 Z usnesení 1. zasedání ZM 20.2.: Schválilo rozpočet města pro rok 2005, přehled 
čerpání půjčky ze SFRB pro rok 2005, hospodaření SFRB v roce 2005, změny č.3 a č.4 
Územního plánu města Trutnova, nový název ulice „K Pěti bukům“ v HSM, přísedící 
Okresního soudu v Trutnově. Kontrolní výbor ZM vzal na vědomí zprávu o činnosti KV 
v roce 2005. 
 
4.RM 27.2. 
 
 Ze 4. schůze RM 27.2.: RM schválila  hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2005, vypsání VŘ na rekonstrukci Žižkovy ulice, půjčky ze SFRB, nadační příspěvek „Útulku 
pro opuštěné psy,“ vypsání VŘ na dokončení I. etapy komunikace Voletiny, odsouhlasila 
zadání zakázky na akci „Podchod pro pěší pod železniční tratí v ul. Horská – Šestidobí firmě 
SGJW Hradec Králové ve výši 291 550 Kč, doporučila ZM schválení Kulturní ceny města 
Trutnova za rok 2005 a Sportovní ceny za rok 2005, vzala na vědomí slavnostní setkání 
s účastníky bojů 2. sv. války a představitelů města, pověřila Milana Vamberu uzavíráním 
nájemních smluv o výpůjčce volebních místností pro volby do PS PČR a ZM Trutnova, 
odsouhlasila zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM. 
 
 
 
 



5.RM 13.3. 
 
 Z 5. schůze RM 13.3.: Schválila rozdělení finančních příspěvků v kategorii sport, 
kultura a ostatní, 50 000 Kč klubu Olfin-Car (úprava běžeckých tratí), půjčky ze SFRB, 
výsledek VŘ na akci „MěÚ – úpravy pro fotokabinky,“ souhlasí být partnerem finančním  
při akci „Regenerace dětských hřišť na sídlišti Stadion II,“ udělení čestného uznání Miroslavu 
Šafaříkovi za dlouholeté vedení Klubu seniorů a za aktivní přístup k věcem veřejným. 
 
6.RM 27.3. 
 
 Z usnesení 6. schůze RM 27.3.: RM doporučila ZM schválit navržené úpravy rozpočtu 
pro rok 2006, schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2006, půjčky  
ze SFRB, vzala na vědomí zprávu o činnosti Grantového výboru ZM za rok 2005, změny č.5 
Územního plánu města Trutnova, doporučila ZM schválit uzavření veřejnoprávních smluv  
o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií Trutnov na území 
města a obcí Černý Důl, Hostinné, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky a Svoboda  
nad Úpou do konce roku 2006. 
 
7.RM 10.4. 
 
 Z usnesení 7. schůze RM 10.4.: RM schválila finanční příspěvek 10 000 Kč Středisku 
ekologické výchovy – Sever na podporu pořádání Dne země na Trutnovsku, půjčky ze SFRB, 
organizační řád TST,změnu výše stravovací jednotky pro klienty Stacionáře pro zdravotně 
oslabené a tělesně postižené Trutnov. 
 
2.ZM 3.4. 
 
 Z usnesení 2. zasedání ZM 3.4.: ZM schválila úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 
2006, finanční příspěvky nad 50 000 Kč v kategorii sport, kultura a ostatní, udělení Kulturní 
ceny města Trutnova Jaroslavu Hofmanovi za jeho dlouholetou činnost v oboru literatury, 
publicistiky a osvěty, Sportovní ceny města Trutnova – Nejlepší sportovec Eva Nývltová, 
Nejlepší mládežnický sportovec Ondřej Horyna, Nejlepší sportovní kolektiv družstvo mužů a 
žen Olfin Cal-Vella Trutnov – všichni běh na lyžích. Nejlepší mládežnický kolektiv do 18 let 
družstvo moderního tance Angeles – TJ Loko Trutnov. Nejlepší trenér Ing. Pavel Pokorný, 
plavání. Udělení Ceny za významný přínos trutnovskému sportu Margaret Gartnerová, TJ 
Lokomotiva Trutnova. ZM souhlasí s partnerstvím se sdružením KARO při regeneraci 
dětských hřišť na sídlišti „Stadion II,“ s půjčkami ze SFRB, se zprávou o činnosti Grantového 
výboru, s veřejnoprávními smlouvami Městské policie Trutnov s okolními obcemi. Vzalo  
na vědomí zprávu Policie ČR i výroční zprávu Městské policie Trutnov za rok 2005, dále i 
výroční zprávu Hasičského záchranného sboru za rok 2005. 
 
8.RM 24.4. 
 
 Z usnesení 8. schůze RM 24.4.: RM schvaluje  příspěvek 5 000 Kč Karlu Hybnerovi 
na činnost trutnovského fotoklubu KDÚ, 25 000 Kč pro FK Poříčí na pořádání „Setkání obcí 
Poříčí,“ půjčky ze SFRB, firmu Nina Jindřichová jako vítěze výběrového řízení na zhotovení 
sousoší „Kiesewetter,“ Program obnovy venkova, firmu M-Silnice, a.s. Hradec Králové pro 
VŘ na rekonstrukci komunikace ve Voletinách, firmu Gast-Pro jako vítěze VŘ na dodávku a 



montáž myčky nádobí v ZŠ Mládežnická, bere na vědomí smlouvu o umístění technického 
zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se Státní tiskárnou cenin. 
 
9.RM 9.5. 
 
 Ze schůze RM, již deváté, ze dne 9.5.: Bere na vědomí hospodaření PO za 1. čtvrtletí, 
příspěvek 15 000 Kč Mgr. L. Tomkovi na vydání publikace „Úsměvy generací“ (schvaluje 
RM), dále vyplacení ročních odměn ředitelům přísp. organizací, termín dokončení II. etapy  
na akci „Obnova kaple v Bezděkově,“ půjčky ze SFRB, smlouvu o stavebních úpravách soc. 
zařízení v budově Staré radnice. Dále RM odvolává ředitele ZŠ V Domcích Karla Vašíčka  
(na vlastní žádost) a vypisuje konkurzní řízení na funkci ředitele této ZŠ, schvaluje nájemní 
smlouvy na byty zvl. určení v domech s pečovatelskou službou. 
 
10.RM 22.5. 
 
 Z 10. schůze RM 22.5.: RM doporučuje ZM schválit úpravy rozpočtu města, výsledek 
hospodaření města za rok 2005. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí fin. příspěvku  
na rekonstrukci výpravní budovy Železniční stanice Trutnov, 15 000 Mgr. Luboši Tomkovi, 
5 000 Kč Farnímu sboru ČCE Trutnov na uspořádání Dětského dne pro rómské děti,  
15 000 Kč Společnosti Bret CZ na rybářské sympozium, 5 000 Kč Ústavu sociální péče 
„Čtyřlístek,“ 5 000 Kč Domovu důchodců Lampertice, 20 000 Kč Gymnáziu Trutnov  
na družební zájezd do Liverpoolu, 3 000 Kč Misijní stanici apoštolské církve na pořádání 
Dětského dne, Společnosti Bret CZ na basketbalový turnaj starších a mladších žákyň. 
Doporučuje ZM zařadit do Programu regenerace MPT Trutnov navržené objekty. RM ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Pavel Bořek, Dvůr Králové n.L. (úprava plochy 
před hrobkami továrníků na hřbitově), dále s touto firmou dokončení akce „Sanace podloubí 
ZUŠ.“ RM schválila zapojení města do akce „Projekt Grip-IT“ – Vojenské dějiny Trutnovska 
– brána vojenské turistiky východních Čech, půjčky ze SFRB, souhlasí s poskytnutím 
příspěvku ve výši 200 000 Kč pro TIC Trutnov, doporučuje ZM schválit Jednotný statut 
výborů ZM, Jednací řád ZM. 
 
11.RM  5.6. 
 
 Z 11. schůze RM 5.6.: RM doporučuje ZM schválit prodej akcií spol. Krematorium, 
Jaroměř Hradci Králové a Jaroměři, záměr prodeje těžko vymahatelných pohledávek, nákup  
1 ks akcie VaK Trutnov, poskytnutí prostředků ze SFRB (podle návrhu). RM schvaluje 
příspěvek OS ČČK Trutnov 5 000 Kč (ocenění dárců krve), obnovu kaple v Bezděkově 
firmou Albus.K, Náchod za 42 500 Kč, zhotovení vitráže kaple v Bezděkově firmou 
Umělecká huť sklenářská Jiřička-Coufal ve výši 50 000 Kč, zabezpečení provozu osvětlení 
fontán firmou Štěpánský+Fišer a Stadion II pro firmu DV MAT a Masokombinát Pokr ve výši 
10 000 a 20 000 Kč, pro firmu BAK za 50 000 Kč, uzavření dodatku ke smlouvě  
o provozování MHD za rok 2006, stavební úpravy soc. zařízení ve Staré radnici firmou A+K 
Trutnov, firmu Klasa plus jako dodavatele školního nábytku. 
 
3.ZM  5.6. 
 
 Z 3. zasedání ZM 5.6.: ZM schvaluje úpravy rozpočtu města pro rok 2006, výsledek 
hospodaření města a výrok auditora za rok 2005, prodej akcií Krematoria Jaroměř, nákup 
akcie VaK Trutnov, změny č.4 Územního plánu města, půjčky ze SFRB, zařazení objektů  



do Programu regenerace MPZ Trutnov (dle návrhu), Jednotný statut výborů ZM, Jednací řád 
ZM (v navržených zněních). ZM bere na vědomí zápis kontrolního výboru o výsledku 
kontroly č.2-2006. 
 
4.ZM  26.6. 
 
 Ze 4. zasedání ZM 26.6.: ZM schvaluje kupní smlouvu o převodu movitého majetku 
v hodnotě 566 421,-Kč z PO MBP na obch. společnost MBP a navýšení zákl. kapitálu, nákup 
lesních pozemků v sousedství městských lesů, úpravy rozpočtu města, příspěvek 200 000 Kč 
pro Geronimo Agency (Open Air Music Festival), půjčky ze SFRB, volí přísedící Okresního 
soudu v Trutnově, schvaluje grant na dovybavení klubu New End. Dále stanoví počet členů 
ZM na 33. 
 
13.RM  29.6. 
 
 Ze 13. schůze RM 29.6.: RM schválila příspěvek 15 000 Kč Společnosti česko-
německého porozumění (na provoz), 50 000 Kč D. Dufkové (na Benátskou noc), 10 000 Kč 
T. Moravcovi (Pekelná motopárty), V. Víchovi 5 000 Kč (mistrovství světa v silovém 
trojboji), 5 000 OS Apache Team Kolín (Trutnovská 50 České spořitelny), přijetí darů  
na rekonstrukci dětských hřišť, vydává ceník za stání motor. Vozidel na místních 
komunikacích a v určených úsecích, souhlasí se zapůjčením 10 monitorů pro Oranžový dům 
Trutnov, schvaluje nákup vozidla AVIA pro LaP Trutnov, jmenuje ředitelem ZŠ V Domcích 
Ing. Zuzanu Horákovou – Radovou (od 1.9.). 
 
14.RM  17.7. 
 
 Ze 14. schůze RM 17.7.: RM schvaluje příspěvek 35 000 Kč pro RNDr. Pavla Klimeše 
– noviny Veselý výlet, půjčky ze SFRB, vícepráce na komunikaci Voletiny – I. etapa, firma 
M-Silnice, HK, vícepráce firmě Matuška Mladé Buky při rekonstrukci rozvodů ÚT a TUV, 
schvaluje dostavbu útulku pro psy v Poříčí, dodatek k rekonstrukci komunikace M. Gorkého – 
firma Transconsult, HK, vícepráce při stavebních úpravách soc. zařízení Staré radnice firmě 
A+K, Trutnov, souhlasí s přímým zadáním zakázky na II. etapu rekonstrukce soc. zařízení 
v ZŠ V Domcích s firmou Jaroslav Ludvík, Trutnov, stanoví celkový počet zaměstnanců 
v MěÚ na 243 včetně MP. 
 
15.RM  31.7. 
 
 Z 15. schůze RM 31.7.: schvaluje výběrové řízení na akci „Rekonstrukce sociálních 
zařízení v ZŠ kpt. Jaroše, uzavření smlouvy o dílo s firmou Miroslav Matuška – INTOP, 
souhlasí s využitím grantu na podporu hudebních aktivit (zakoupení ozvučovaní techniky 
klubu New End), dodatek k regeneraci panelového sídliště Zelená louka s firmou Ing. Pavel 
Šimek, FLORART, Uherský Brod. 
 
16.RM  21.8. 
 
 Z 16. schůze RM 21.8.: RM bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací 
k 30.6., schvaluje příspěvek 10 000 Kč ZO ČSOP při SLŠ, 20 000 Československé obci 
legionářské, Jednotě Mladá Boleslav (na publikaci Broumovsko – Trutnovsko) 10 000 Kč  



R. Ježkovi na hudební festival „Manifest“ v Trutnově 30.9., schvaluje firmu Štěpánský+Fišer 
jako zhotovitele veř. osvětlení v ulicích B. Němcové, M. D. Rettigové, Ke Kříži, Polská, 
Novodvorská, přeložku plynovodu na Polské DN 50 firmou Vč plynárenská HK, půjčky  
ze SFRB, přijetí daru od firmy A+K na rekonstrukci dětských hřišť na Kryblici a Stadion II 
(63 200 Kč), schvaluje firmu Colas CZ, HK jako vítěze veř. zakázky na rekonstrukci ul.  
M. Gorkého, souhlasí s přijetím dotace 280 000 Kč z grantového programu KH kraje  
na opravu kaple babí,, schvaluje nákup herních systémů za 775 880 Kč od firmy Kompan  
na akci „Regenerace dětských hřišť,“ navrhuje ZM přijmout dotaci 580 000 Kč na projekt 
„Via belli 1866-2006“ realizací projektu programu Interreg IIIA ČR-Polsko, souhlasí 
s pronájmem tělocvičen v ZŠ Trutnova – výnos připadne pronajímateli. 
 
17.RM  4.9. 
 
 Ze 17. RM 4.9.: RM schválila firmu Luboš Serbusek jako zhotovitele stavby „Oprava 
kaple v Trutnově – Babí,“ výsledek veř. zakázky „Rekonstrukce mostu v ul. Tovární v HSM – 
firmu Chládek a Tintěra Pardubice a uzavření s ní smlouvy o dílo. 
 
18.RM  11.9. 
 
 Z 18. schůze RM 11.9.: RM doporučuje ZM schválit úpravy rozpočtu pro rok 2006, 
příspěvek 10 000 Kč pro Junáka – svaz skautů a skautek (úhrada škod po vloupání  
do základny Hájenka), 10 000 Kč OS Oranžový dům (na znovuotevření kavárny po 
rekonstrukci Žižkovy ulice), půjčky ze SFRB, souhlasí se změnou obrub u zálivů MHD 
v Žižkově ulici, doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku na bytovou výstavbu  
(po 50 000 Kč čtyřem stavebníkům), schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 
mezi KH krajem a městem Trutnov, ruší usnesení RM z 21.8. as schvaluje nákup herních 
systémů v hodnotě 701 624 Kč od firmy Toja (Mgr. L. Moštěková), bere na vědomí informaci 
o ukončení činnosti komise pro Kulturní a kongresové centrum Trutnov a doporučuje ZM 
pověřit starostu Trutnova zajištěním dalšího  stupně projektové dokumentace pro získání 
stavebního povolení, schvaluje nabídku firmy Gordic, Jihlava na rozšíření informačního 
systému města Trutnova o podsystém matrika, registr obyvatel…, nabídku firmy Vita, Praha 
na rozšíření inf. systému města o podsystémy stavební a silniční úřad. 
 
19.RM  25.9. 
 
 Z usnesení 19. schůze RM 25.9.: RM schválila příspěvek 12 000 Kč Tomáši 
Katschnerovi (s Ostaší po Moravě), půjčky ze SFRB, smlouvu o přátelství a vzájemné 
spolupráci mezi KH krajem a městem Trutnov. 
 
5.ZM  25.9. 
 
 Z usnesení 5. zasedání ZM 25.9.: ZM schvaluje úpravy rozpočtu města, půjčky  
ze SFRB, pověřuje Mgr. Ivana Adamce, starostu města, zajištěním dalšího stupně projektové 
dokumentace pro získání stavebního povolení Kulturního a kongresového centra, schválilo 
příspěvek na technickou infrastrukturu čtyřem stavebníkům, vyřazení neupotřebitelných 
majetkových předmětů, přijímá dotaci 580 000 Kč na projekt „Via belli,“ schvaluje (nově 
navržené) zařazení objektů do Programu regenerace MPZ. 
 
 



20.RM  16.10. 
 
 Z usnesení 20. RM 16.10.: RM schválila příspěvek 12 500 Kč Farnímu sboru ČCE 
v Trutnově (koncert ke Dni reformace), 5 000 Kč Klubu českých turistů Bohuslavice n. Úpou, 
8 000 Kč TSUT (náklay mladších elévů na fotbalovém turnaji „O štít královských věnných 
měst“), vícepráce na rekonstrukci ulice Žižkovy, schvaluje provozní řád dětských hřišť a jeho 
vyvěšení, půjčky ze SFRB, souhlasí s dodatkem ke smlouvě o výrobě reklamního spotu a 
poskytnutí reklamních služeb se spol. T-LIGHTS, s.r.o., Buková, s dodatkem ke smlouvě  
o překladatelské a tlumočnické činnosti se Simonou Vomáčkovou, Trutnov, stanovuje 
celkový počet stavu zaměstnanců zařazených v MěÚ na 265. 
 
Ustavující zasedání ZM 
 
 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 3. listopadu 2006: ZM 
schvaluje program ustavujícího zasedání ZM. Zřizuje návrhový výbor ve složení pí Blanka 
Bubnová, Ing. Lumír Labík, p. Michal Šubrt, hlasovací výbor ve složení pí Simona Rongeová, 
Mgr. Roman Hásek, Ing. Zdeněk Horský, Mgr. Petr Skokan, Ing.arch. Martin Vokatý – 
tajemnice pí Jitka Műhlová. ZM volí starostou města Trutnova Mgr. Ivana Adamce. 
Stanovuje počet místostarostů na dva – volí místostarostu Mgr. Tomáše Hendrycha a  
Ing. Hanu Horynovou, určuje zastupování starosty v jeho nepřítomnosti místostarosty, 
stanovuje počet členů rady města na 11, volí členy RM dále Ing. Jana Karpíška,  
MUDr. Jozefa Kochana, Ing. Lumíra Labíka, Mgr. Jiřího Patáka, Ing. Petra Přívratského,  
Ing. Vladislava Sauera, p. Michala Šubrta, pí Luďku Tomešovou. Stanoví počet dlouhodobě 
uvolněných členů ZM na 2 (místostarostové). 
 
21.RM  3.11. 
 
 Z usnesení 21. schůze RM 3.11.: Schvaluje podání kasační stížnosti proti rozsudku 
Krajského soudu v HK ze dne 27.9.2006, stanoví obřadní dny pátek a sobotu od 8.00 do 14.00 
hodin a hlavní obřadní místnosti Starou radnici na Krakonošově náměstí a Koncertní síň  
B. Martinů.  
 
22.RM 13.11. 
 
 Z 22. schůze RM ze dne 13.11.: RM bere na vědomí plnění finančních plánů a 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.9., schvaluje finanční příspěvky města: 
5 000 Kč pro KOM (besídka pro děti), 5 000 Kč SK při Gymnáziu Trutnov (krajské finále  
ve florbalu), 20 000 Kč Nadačnímu fondu pro děti při ZŠ Mládežnická pro ReBels team 
(závody v akrobatickém rokenrolu), 20 000 Pavlu Chalupovi, Praha (spolufinancování 
festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran), schvaluje použití betonové zámkové 
dlažby na chodnících a parkovištích města, schvaluje firmu Tenet jako zpracovatele 
projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Tovární,“ a proj. dokumentace 
„Rekonstrukce komunikace Za Komínem,“ schvaluje vícenáklady firmy Strabag  
při rekonstrukci Žižkovy ulice, firmu Stavebně-dopravní Trutnov jako zhotovitele stavby 
„Domov důchodců – vestavba garáže do koridoru, oprava opěrné zdi, přístřešek  
pro kontejnery,“ prodloužení termínu dokončení akce „Rekonstrukce mostu v Tovární ulici“ 
do 15.12., schvaluje dodatek ke smlouvě „Vypracování projektové dokumentace 
k rekonstrukci Jiráskova náměstí“ (firma R.S.U. Trutnov), rekonstrukci veř. osvětlení firmou 
Štěpánský + Fišer v ulicích Kryblická, Náchodská, Zilvárova, Švábenicova, Exulantská,  



M. Kudeříkové, Slunečná, kpt. Jaroše, R. Frimla, prodloužení termínu dokončení díla u akce 
„Útulek pro zatoulané psy – dostavba (firma SDT), schvaluje firmu Krkonošská stavební 
Trutnov jako zhotovitele stavby „Stavební úpravy zasedací místnosti 065 v budově MěÚ. 
 
23.RM  27.11. 
 
 Z 23. schůze RM 27.11.: RM schválila Plán zimní údržby na rok 06/07 TST, 
doporučila ZM delegovat do konce roku 2010 Ing. Hanu Horynovou na valné hromadě Horní 
Labe. Bc. Zdeňka Nýdrleho na valné hromadě spol. Transport a Mgr. Ivana Adamce na valné 
hromadě společnosti VaK.  

K 27.11.2006 ruší RM všechny stávající komise rady města kromě inventarizační, 
likvidační, škodní a povodňové. 

S platností od 27.11. zřizuje RM jako své iniciativní a poradní orgány následující 
komise: Školská (předseda Mgr. Petr Skokan, Gesce Mgr. Jiří Paták). Komise pro výstavbu a 
rozvoj města (předseda Ing. Hana Horynová, členové Ing.arch. Michal Rosa, Ing.arch. Pavel 
Tomek, Ing.arch. Martin Vokatý). Kulturní komise (předseda Ing. Hana Horynová, členové 
Zuzana Trösterová, Simona Rongeová, Ing.arch.Michal Rosa, Jiří Jahoda, Paulina Škávová, 
Milan Lhoták, Vít Petira, Tomáš Katschner). Komise pro integrované obce (předseda  
MUDr. Jozef Kochan, členové Ing. Hana Horynová, Ing. Lumír Labík, Simona Rongeová, 
Michal Janoušek, Ing. Petr Přívratský). Bytová komise (předseda Ing. Jan Karpíšek, členové 
Jindřiška Greňová, Michal Šubrt, Bc. Martin Mečíř, Karel Nečas). Sociální komise (předseda 
Jindřiška Greňová, členové Irena Martincová, Ing. Ivo Trpkovič, Vít Petira). Komise pro 
bezpečnost a pořádek (předseda MUDr. Jozef Kochan, členové Ing. Lumír Labík, Michal 
Šubrt, Josef Fujera, Hana Jůzlová). Sportovní komise (předseda Mgr. Jiří Paták, členové 
Michal Šubrt, Bc. Martin Mečíř, Mgr. Tomáš Hendrych, Jan Braun, Ivan Tancibudek, Monika 
Timková). Komise pro cestovní ruch (předseda Mgr. Tomáš Hendrych, členové Martin 
Veselý, Ing. Karel Rada). Názvoslovná komise (předseda Ing. Vladislav Sauer, členové 
MUDr. Jiří Vambera). 
 
6.ZM  4.12. 
 
 Z 6. zasedání ZM 4.12.: ZM schvaluje vyřazení neupotřebitelných předmětů 
z evidence v hodnotě nad 20 000 Kč, předání čtyř děl do správy Galerie města Trutnova, volí 
Kontrolní výbor ZM ve složení: předseda PhDr. Josef Hűbl, tajemnice Ing. Silvie Plšková, 
členové Zuzana Trösterová, Michal Janoušek, Ing. Vlastimil Prouza, Ing. Zdeněk Horský, 
Ing. Bc. Bedřich Káňa, Vladimír Holubec, Ing. František Rudiš a dále Finanční výbor ZM  
ve složení: předseda Bc. Martin Mečíř, tajemnice Ivana Burešová, členové Ing. Lumír Labík, 
Michal Šubrt, Ing. Zbyněk Šanc, Ing. Petr Přívratský, Ing. Zdeněk Horský, Ing. Vlastimil 
Prouza, Ing. Jaroslav Fajfr. ZM dále schválilo dotace z rozpočtu KH kraje ve výši 200 000 Kč 
na sanaci nepovolené skládky pneumatik v Babí. 
 
24.RM 11.12. 
 
 Z 24. schůze RM 11.12.: ZM se doporučuje schválit úpravy rozpočtu města Trutnova 
pro rok 2006, rozpočtové provizorium města Trutnova pro rok 2007, RM souhlasí s výší 
úplaty za pobyt a péči o dítě v městských jeslích, schvaluje příspěvek 32 000 Kč Jiřímu 
Jůzlovi na mixážní pult a zesilovač do Country clubu Bonanza, příspěvek 10 000 Kč pro TJ 
Loko (Alžběta Řehůřková – ME ve Finsku), schvaluje půjčky ze SFRB, opravy jižní fasády 
Staré radnice – vícepráce (firma KV-ZL stavební), vícepráce při rekonstrukci ulic Svažitá, 
Kryblická, U Pramene – firma Geosan DS, Zásmuky, Organizační řád MěÚ, doporučuje ZM 



schválit „Statut sociálního fondu města Trutnova,“, doporučuje ZM vzít na vědomí Pracovní 
řád města Trutnova, pověřuje Mgr. Jana Hornycha funkcí oddávajícího od 12.12. 
 Dále jmenuje tajemníky komisí rady města: školská – Jitka Palachová. Pro výstavbu a 
rozvoj města – Marek Hlíza. Kulturní – Ing. Veronika Svobodová. Pro integrované obce – 
Marek Hlíza. Bytová – Alena Illnerová. Sociální – Miroslava Kociánová. Pro bezpečnost a 
pořádek – Jana Serbousková. Tělovýchovná – Marcela Drgáčová. Pro cestovní ruch –  
Ing. Veronika Svobodová. Názvoslovná – Dušan Melichar.  
 Doplnění do komisí RM: Školská (Mgr. Jan Hornych). Pro výstavbu a rozvoj (Ing. Jan 
Chaloupský, Ing. Hana Nýdrlová, Ing.arch. Žatecký, Ing.arch. Vladimír Smilnický, Michal 
Vojtěch). Kulturní (Ing. Hana Nýdrlová, MUDr. Kateřina Hejnicová). Sociální (Blanka 
Bubnová). Pro bezpečnost a pořádek (Mgr. Jan Hornych, Ing. Jan Karpíšek). Pro integrované 
obce (Ing. Miroslav Rada, Ivan Bartuněk, Anna Bednářová, Emilie Rábová, Marie Nývltová, 
Jana Zlesáková, Antonín Kadlec jako náhradník). 
 
7.ZM  18.12. 
 
 Ze 7. zasedání ZM 18.12.: Schválilo úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2006, 
rozpočtové provizorium města pro rok 2007, návrh Zadání změn č.4 ÚPM (upravený návrh), 
Statut soc. fondu,, kolektivní smlouvu a organizační záležitosti ZM (odměny za výkon 
funkce: člen RM 2 200 Kč/měsíc, předseda výboru nebo komis 2 020 Kč, člen zastupitelstva 
740 Kč). Proplácení 2x ročně za uplynulé pololetí. 
 
25.RM  21.12. 
 
 Z 25. schůze RM 21.12.: RM schválila prodloužení termínu dokončení rekonstrukce 
Žižkovy ulice, půjčky ze SFRB, dodatek k provozování MHD (Osnado), veřejnoprávní 
smlouvy Městskou policií Trutnov v roce 2007 města a obcí – Černý Důl, Horní Maršov, 
Hostinné, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou a Svoboda nad Úpou. Dále 
stavební úpravy v budově MěÚ, ceník Pečovatelské služby, doplnění členů komisí: Školská – 
Mgr. Roman Hásek, Mgr. Tomáš Komárek, Pro výstavbu a rozvoj města – Ing. Jaroslav 
Kužel. Kulturní – Jaroslava Maršíková. Bytová – Simona Rongeová. Sportovní – Margareta 
Gartnerová, Tomáš Břeň, Tomáš Nývlt. Názvosloví – Luďka Tomešová, prof. PhDr. Vladimír 
Wolf, Marek Hlíza, Michal Vojtěch, Eva Knotková. 
 Tajemníkem názvoslovné komise byl jmenován radou města Ing. Gűnter Fiedler 
(místo Dušana Melichara). 
 
Přehled docházky do RM a ZM v roce 2006 
 
Jaká byla v roce 2006 účast poslanců při zasedání v radě a zastupitelstvu města? 

Na 20 zasedáních RM v období od 16.1. do 16.10.: 
Adamec Mgr. 95 %, Blecha MUDr. 70 %, Fiebinger 90 %, Hendrych Mgr. 85 %, Horynová 
Ing. 95 %, Kochan MUDr. 80 %, Labík Ing. 95 %, Paták Mgr. 90 %, Přívratský Ing. 85 %, 
Šubrt 80 %, Vokatý Ing. 75 %. 
 Na 4 zasedáních v období 3.11. – 11.12.: 
Adamec Mgr. 100 %, Hendrych Mgr. 100 %, Horynová Ing. 100 %, Karpíšek Ing. 100 %, 
Kochan MUDr. 100 %, Labík Ing. 100 %, Paták Mgr. 100 %, Přívratský Ing. 50 %, Sauer Ing. 
100 %, Šubrt M. 100 %, Tomešová L. 100 %. 
 Přehled docházky ZM na 5 zasedáních od 20.2. do 25.9.: 
Mgr. Ivan Adamec 100 %, MUDr. Jiří Blecha 60 %, Bubnová Blanka 100 %, MUDr. 
Červíček Karel 60 %, MUDr. David Jiří 80 %, Fiebinger Radek 100 %, Greňová Jindřiška 



100 %, Mgr. Hásek Roman 60 %, Mgr. Hendrych Tomáš 100 %, Ing. Horský Zdeněk 100 %, 
Ing. Horynová Hana 100 %, PhDr. Josef Hűbl 100 %, MUDr. Kochan Jozef 80 %,  
Ing. Kolman Miroslav 100 %, Ing. Jaroslav Kužel 80 %, Ing. Labík Lumír 100 %, Lhoták 
Milan 80 %, MUDr. Lukáš Eduard 40 %, Mgr. Maršíková Jaroslava 80 %, Mgr. Paták Jiří 
100 %, Ing. Prouza Vlastimil 100 %, Ing. Přívratský Petr 100 %, Ing. Rada Karel 100 %,  
Ing. Rada Miloslav 80 %, Mgr. Skokan Petr 100 %, Šiková Věra 100 %, Šubrt Michal 100%, 
Tancibudek Ivan 100 %, Trösterová Zuzana 100 %, MUDr. Vambera Jiří 80 %, Veselý 
Martin 100 %, Ing. arch. Vokatý Martin 60 %, Ing. arch. Žatecký Roman 100 %. 
 Přehled docházky ZM od ustavujícího zasedání 3.11. do 18.12.: 
Mgr. Adamec Ivan 100 %, Bubnová Blanka 100 %, MUDr. Červíček Karel 100 %, Greňová 
Jindřiška 100 %, Mgr. Hásek Roman 100 %, MUDr. Hejnicová Kateřina 67 %,  
Mgr. Hendrych Tomáš 100 %, Mgr. Hornych Jan 100 %, Ing. Horský Zdeněk 100 %,  
Ing. Horynová Hana 100 %, PhDr. Hűbl Josef 100 %, Janoušek Michal 100 %, Ing. Karpíšek 
Jan 100 %, MUDr. Kochan Jozef 100 %, Ing. Kužel Jaroslav 100 %, Ing. Labík Lumír 100 %, 
Lhoták Milan 100 %, Bc. Mečíř Martin 100 %, Mgr. Paták Jiří 100 %, Ing. Prouza Vlastimil 
100 %, Ing. Přívratský Petr 67 %, Ing. Rada Karel 100 %, Rongeová Simona 100 %,  
Ing. arch. Rosa Michal 100 %, Mgr. Skokan Petr 100 %, Ing. Sauer Vladislav 100 %, Šubrt 
Michal 100 %, Tomešová Luďka 100 %, Trösterová Zuzana 100 %, Veselý Martin 100 %, 
Ing. arch. Vokatý Martin 67 %, prof. PhDr. Wolf Vladimír 67 %, Ing. arch. Žatecký Roman 
100 %. 
 
Majetkový odbor 
 
 Majetkový odbor vykazuje za rok 2006 tuto statistiku prodejů: 
Počet domů 46, přístřešek TKO 1, dvojgaráž na Polské, výměníková stanice, trafostanice 
Voletiny, ocelová hala Trutnov. 
Počet bytových jednotek 165, cena 102 292 978 Kč. Průměrná cena za bytovou jednotku 
v rozpětí od 81 000 až 1 499 524 Kč. 
Počet nebytových jednotek 16. 
 
Územní plány města Trutnova (změny) 
 
 Změny č. 3 územního plánu města (přepracování charakteru funkčního využití ploch 
nebo například vymezení míst pro veřejně prospěšné stavby) podle návrhu ORM a ÚP 
projednala městská rada 13.2. a ZM schválilo 20.2. Z návrhu změny vyplývá, že řeší změnu 
funkčního využití lokalit v k.ú. Trutnov, DSM, HSM, Bohuslavice, Bojiště, Volanov a 
Voletiny. Rozšiřuje seznam veřejně prospěšných staveb o plochy páteřních komunikací  a 
v nich uložené páteřní trasy techn. infrastruktury průmyslové zóny Krkonošská. 
 V uvedené dny schválila RM a ZM návrh změny č. 4 Územního plánu města a ZM 
vydává veř. vyhlášku, kterou se oznamuje veřejné projednání návrhu zadání „Změny č. 4 ÚP 
města Trutnova“ (15.5.). 
 Výběrové řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace „Změna č. 5 ÚP 
města Trutnova“ projednala RM 22.5. a jmenovala komisi pro otvírání a hodnocení nabídek 
do 30.6. 
 
Státní  fond rozvoje bydlení 
 
 Hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2006 projednala RM 12.2.2007 a 
doporučila ZM jeho schválení 19.2.2007. ZM schválilo a) hospodaření SFRB za rok 2006 – 
15 000 000 Kč, b) hospodaření SFRB za rok 2006 – 25 000 000 Kč, c) hospodaření SFRB  



za rok 2006 – 25 000 000 Kč. 
 
I.Státní fond rozvoje bydlení – 15 000 000 Kč. 
Stav účtu k 1.1.2006 – 1 406 395,74 Kč. 
Příjmy (návratnost půjček od obyvatelstva, návratnost půjček ostatní, půjčka ze SFRB, vlastní 
dotace a splátky, úroky z účtu, úroky z půjček) celkem 3 755 376,13 Kč. 
Výdaje (splátka SFRB, splátka úroků ze SFRB, poplatek z účtu) celkem 1 749 320,23 Kč 
2 006 055,90 Kč činí stav účtu k 31.12. 
 
II.Státní fond rozvoje bydlení – 25 000 000 Kč. 
Stav účtu k 1.1.2006 – 1 963 912,99 Kč. 
Příjmy – celkem 7 631 821,27 Kč. Výdaje – celkem 3 627 578,90 Kč. 
Stav účtu k 31.12.2006 – 4 004 242,37 Kč. 
 
 ZM 19.2.2007 schválilo přehled čerpání půjček ze SFRB v roce 20036 dle 
předloženého návrhu: Celková výše úvěru 25 000 000 Kč. MBP – oprava bytových domů – 
3 385 020 Kč. Soukromníci, bytová družstva a panelové domy – 5 353 000 Kč. Úvěr ze SFRB 
byl čerpán ve 23 případech. 
 
Finanční příspěvky pro rok 2006 
 
 Finanční příspěvky pro rok 2006 schválila rada města 13. března – pro sport ve výši 
3 750 000 Kč, pro kulturu 1 200 000 Kč, pro ostatní 568 500 Kč. Finanční příspěvky  
nad 50 000 Kč budou předloženy ZM ke schválení 3.4.2006. 
 
Rozdělení finančních příspěvků pro sport 
 
TJ, sport. 
klub, oddíl 

Počet 
členů 

Do 18 let Jednorázové 
příspěvky 

paušály Příspěvky 
podle 
počtu 
členů 

celkem 

TJ 
Lokomotiva 

2 622 1 210 300 000 500 000 1 106 000 1 906 000 

SK HSM 488 244 10 000 50 000 218 000 278 000 
Fotbal. klub 
Trutnov 

272 155 25 000 100 000 135 000 260 000 

Hokej. klub 
Trutnov 

383 143 5 000 100 000 138 000 243 000  

TJ Poříčí 56 11 5 000 10 000 14 000 29 000 
TJ Jiskra 
Libeč 

87 24 - 8 000 25 000 33 000 

TJ Jiskra 
Bohuslavice 

124 6 - 10 000 17 000 27 000 

TJ Sokol St. 
Rokytník 

60 - - 8 000 6 000 14 000 

Fotbal. klub 
Poříčí 

197 83 - 10 000 77 000 87 000 

FK Sokol 
Vrapo 

255 87 9 000 50 000 86 000 145 000 



Volanov 
Ženský fotbal. 
klub 

27 3 - 8 000 5 000 13 000 

Florbalový 
klub žen 

45 13 5 000 10 000 14 000 29 000 

Karate klub 
Pratr 

164 124 - 15 000 103 000 118 000 

SK Olfin Car 
Vella 

142 89 25 000 15 000 76 000 116 000 

Yetti club 
Trutnov 

107 61 10 000 10 000 54 000 74 000 

Nadační fond 
(Drak+Rebels) 

52 48 - 10 000 39 000 49 000 

Curlingový 
oddíl 1.KCC 

42 17 10 000 10 000 17 000 37 000 

Bene Dance 
Art Team 

96 83 15 000 15 000 68 000 98 000 

Horolezecký 
odd.Exentric 

42 8 - 8 000 11 000 19 000 

ČBS-Bridžový 
klub 

18 4 - 5 000 5 000 10 000  

ŠSCR-
Šachový klub 
HSM 

23 - - 5 000 2 000 7 000 

Trut-Team 
Trutnov 

38 5 - 5 000 8 000 13 000 

JK Mates 
(Jezdecký 
klub) 

13 4 - 5 000 5 000 10 000 

Bowling club 23 - - 5 000 2 000 7 000 
SK speed ski 
CZ Trutnov 

6 - - 5 000 1 000 6 000 

Jednorázové 
příspěvky 

      

ŠSK SA 
Survival 

  30 000   30 000 

Fan’s Georgie 
Trutnov 

  5 000   5 000 

Klub č. turistů 
Bohuslavice 

  5 000   5 000 

Zvl. a 
pomocná 
škola 

  5 000   5 000 

Nadační fond 
SPŠ a SOU 

  9 000   9 000 

ŠSK při 
Gymnáziu TU 

  10 000   10 000 

Agentura AG 
TU p.Vlášek 

  5 000   5 000 



Cach Michal 
TU 

  8 000   8 000 

Vích Václav   10 000   10 000 
       
Smutná 
Michaela 

  30 000   30 000 

Celkem 5 382 2 422 541 000 977 000 2 232 000 3 750 000 
 
 
Rozdělení finančních příspěvků pro kulturu 
 

č. Žadatel Žádost Účel Návrh 
1. Alternativa pro 

kulturu o.s. 
T.Katschner 

100 000 8.ročník 
festivalu 
Jazzinec 

100 000 

2. Star West TU 100 000 Akce a činnost 
taneční skupiny 

60 000 

3. Jiří Jůzl-Country 
club Bonanza 

20 000 Festival „Velký 
folkový rachot“ 

20 000 

4. Jiří Jůzl-Country 
club Bonanza 

30 000 Klubový kult. 
program 

30 000 

5. O.s. Regio musici 35 000 8.ročník 
festivalu 
Trutnovský 
advent 

35 000 

6. O.s. Regio musici 130 000 7.ročník 
Varhanního 
festivalu 

100 000 

7. O.s. Studio Tomáš 
Komárek 

22 500 9 seminářů 
moderního 
tance pro 
dospělé 

23 000 

8. O.s. Studio Tomáš 
Komárek 

60 000 „Komorní 
večery ZUŠ“ 
4.ročník 

80 000 

9. Josef Lábus 
(skupina Pepa 
Lábus a spol.) 

20 000 Natočení 4. CD 20 000 

10. Michal Plíštil 
(skupina Cui Bono) 

10 000 Dokončení 
demo C 

10 000 

11. Ženský pěvecký 
sbor Chorea 
corcontica,o.s. 

10 000 Část. úhrada 
nákladů při 
přehlídce 

10 000 

12. Komorní smyčcový 
soubor Musica 
Antiqua,o.s. 

10 000 Činnost 
souboru 

10 000 

13. František 
Chaloupka (skupina 
Jarní vánek) 

10 000 činnost 10 000 



     
     

14. Oleg Dlouhý 
(skupina Benjaming 
Band) 

10 000 činnost 10 000 

15. Vojtěch Lábus 
(skupina Poslední 
lež) 

5 000 Plakáty a 
propag. 
materiál 

5 000 

16. Ivo Kelner (skupina 
Tendr) 

5 000 Bluegrassový 
festival 
„Setkání ve 
Lhotě“ 

5 000 

17. Libor Kopecký 
(skupina 
Neodůvodnitelná 
lítost) 

5 000 Natočení demo 
CD 

5 000 

18. Ing. O.Šíma 
(skupina Nior W.) 

15 000 Natočení demo 
CD 

15 000 

19. Oldřich Marel 
(skupina Brilien) 

20 000 Natočení CD 
k 10.výročí 
vzniku skupiny 

20 000 

20. Kateřina Marelová 20 000 Festival „Brána 
Krkonoš“ 

5 000 

21. Jan Haas (formace 
H-Kvintet TU) 

15 000 Natočení 
vánočního CD, 
výroba www 
stránek 

15 000 

22. Jan Lisý (New End) 100 000 Vybavení klubu 
aparaturou 

- 

23. Střední zdrav. škola 
TU 

9 000 Celost. soutěž 
v recitaci 
studentů SZŠ 

10 000 

24. Josef Hrazdíra 5 000 8.ročník 
výstavy Auto-
moto-truck-
design) 

5 000 

25. O.s. Ďyvadlo 
Neklid 

20 000 činnost 20 000 

26. Spolek podkrk. 
výtvarníků 

10 000 Činnost-
výstavy 

10 000 

27. Divadlo Vratislava 
Barvy 

30 000 Úprava 
prostoru nad 
jevištěm a 
vybavení 

75 000 

28. Divadlo Vratislava 
Barvy 

30 000 Kulturní 
programy pro 
děti 

30 000 

29. Trutnovský literární 
klub, o.s. 

15 000 Prezentace 
aktivit LK, 
autor. přehlídek 

15 000 



30.  Nadační fond 
Gymnázia TU 

15 000 Dovybavení 
keramické a 
grafické dílny 

15 000 

31. Nadační fond 
Gymnázia 

17 000 Činnost a 
propagace 
galerie Dračí 
ulička 

17 000 

32. Collegium 
Camerale TU, o.s. 

6 000 Činnost 
souboru 

6 000 

33. Trutnov-město 
draka, o.,s. 

80 000 Městská 
slavnost „Už ho 
nesou“ 

80 000 

34. Měst. kult. 
středisko 
Č.Kostelec 

5 000 Sborník 
„Rodným 
krajem“ 

5 000 

35. Luďka Tomešová-
Noviny LT 

- Dětský program 
„Velká vánoční 
show“ 

5 000 

36. Mgr.J.Kotrbáček 
(Hořice) 

5 000 Vydání knihy 
„Svět malých 
cen“ (motocykl. 
závody KH 
kraje) 

- 

37. Xantipa agency, 
s.r.o. 

150 000 Vydávání 
magazinu 
Trutnovinky 

15 000 

38. Městská dechová 
hudba Krakonoška 

20 000 Koncert k 60. 
výročí hudby 
(propagace) 

15 000 

39. Klub bratří Čapků 
TU 

- Na činnost 5 000 

40.  Miloš 
Uhlíř.Nakladatelství 
Baset,Praha 

- Ediční projekt 
„Krkonoše“ 

- 

Celkem    916 000 
     
 
 
Návrh rozdělení fin. příspěvků nad 50 000 Kč – sport 
 
TJ,SK,oddíl Počet 

členů 
Do 18 let Jednoráz. 

přísp. 
paušály Příspěvek 

dle počtu 
členů 

Celkem 

TJ 
Lokomotiva 

2 622 1 210 300 000 500 000 1 010 700 1 810 700 

SK HSM 488 244 10 000 50 000 204 100 264 100 
FK Trutnov 272 155 25 000 100 000 122 000 247 000 
Hokej klub 
TU 

383 143 5 000 100 000 125 850 230 850 



FK Poříčí 197 83 - 10 000 72 650 82 650 
FK Sokol 
Vrapo 
Volanov 

255 87 9 000 50 000 78 750 137 750 

Karate klub 
Pratr 

164 124 - 15 000 97 100 112 750 

SK Olfin 
Car Vella 

142 89 25 000 15 000 70 200 110 200 

Yetti club 
TU 

107 61 10 000 10 000 50 300 70 300 

Bene Dance 
Art Team 

96 83 15 000 15 000 63 100 93 100 

 
SK Olfin Car Vella bude z celkového příspěvku odečteno 50 000 Kč (mimořádný příspěvek 
z prosince 2005 k finančnímu překlenutí počátku roku 2006). 
 
 
Rozdělení fin. příspěvků pro rok 2006 nad 50 000 Kč – kultura 
 
Alternativa pro kulturu o.s. – 8. ročník festivalu Jazzinec – 100 000 Kč 
Star West Trutnov – akce a činnost v roce 2006 – 60 000 Kč 
O.s. Regio  Musici – 7. ročník varhanního festivalu – 100 000 Kč 
             8.ročník festivalu Trutnovský advent – 35 000 Kč 
O.s. Studio – pořádání „Komorních večerů ZUŠ“ – 80 000 Kč 
           9.seminářů moderního tance pro dospělé – 23 000 Kč 
Divadlo Vratislava Barvy – úprava půdy nad jevištěm – 75 000 Kč 
                                             Kulturní programy pro děti – 30 000 Kč 
Trutnov-město draka o.s. – uspořádání městské slavnosti „Už ho nesou“ – 
                                            tisíc let trut. Draka – 80 000 Kč 
 
Rozdělení fin. prostředků pro rok 2006 nad 50 000 Kč – ostatní 
 
Regionální hospodářská komora – 4.ročník Krkonošské výstavy – 100 000 Kč 
Krkonoše – svazek měst a obcí – provoz a propagace cyklobusu na Pomezní boudy – 
80 000Kč 
 
Odbor rozvoje města 
 
 V roce 2006 byl rozpočet města v oblasti investic zaměřen zejména na oblast dopravy 
a bydlení pro seniory. 
 V oblasti dopravy byly vynaloženy prostředky v celkové výši téměř 50 mil. Kč. 
Největší akcí v tomto období bylo dokončení rekonstrukce komunikace Svažitá, Kryblická a 
U Pramene, rekonstrukce ulice Žižkova. Dále byla dokončena rekonstrukce ulice  
Za Komínem a vybudován nový most v ulici Tovární. Prováděna byla i řada drobnějších akcí,  
a to opravy komunikací, chodníků, budování nových autobusových zastávek apod. 
 
Oblast investic 
 
 V oblasti vodního hospodářství byl vypracován projekt ke stavebnímu povolení  



na odkanalizování lokalit Bojiště, Dolníky a Dolce. 
 V oblasti školství bylo největší akcí dokončení generální opravy topného systému 
v ZŠ V Domcích za 2,2 mil. Kč. Byla zakoupena nová myčka nádobí pro kuchyni v ZŠ  
kpt. Jaroše za 1,1 mil. Kč. Další velkou akcí bylo statické zajištění vnitřních prostorů 
v mateřské škole v Úpské ulici v Horním Starém Městě. 
 V oblasti kultury s celkovými náklady 10,7 mil. Kč byl dokončen projekt pro stavební 
povolení na rekonstrukci kina Vesmír. Další velký počet akcí v oblasti památkové péče a 
údržby památek s informacemi Vlastimila Grofa je uveden v kapitole osmé (Kultura). 
 V oblasti tělovýchovy bylo nejvíce prostředků určeno na dokončení přístavby šaten 
v areálu fotbalového klubu Horní Staré Město – celkem za 1,4 mil. Kč. Byla provedena 
oprava městského koupaliště za 2,2 mil. Kč. Jeden milion byl investován do nového dětského 
hřiště na Kryblici v Kryblické ulici. 
 V oblasti sociální péče a bydlení bylo dokončeno financování domů s pečovatelskou 
službou na Humlově kopci ve výši 16 mil. Kč. Celková částka na jejich vybudování je cca 80 
milionů, z toho státní dotace cca 27 milionů Kč. 
 Na veřejné osvětlení, tj. na provoz, údržbu a rekonstrukci bylo vynaloženo  
8,2 mil. Kč. 
 Pokračovala digitalizace územního plánu a jeho zpřístupnění na internetových 
stránkách města. Schváleny byly změny č.3 územního plánu Trutnova. 
 
 Významným krokem pro možný příliv investic je zahájení prací na projektové 
dokumentaci průmyslové zóny Krkonošská, která bude první akreditovanou průmyslovou 
zónou v Trutnově. Je vydáno územní rozhodnutí a v příštím roce se počítá s projektem pro 
stavební povolení. 
 
 Přehled plnění investičních akcí v roce 2006 vzalo zastupitelstvo města na vědomí 
19.2.2007. 
 
Rozpočet města Trutnova 2006 
 
 Rozpočtové provizorium města Trutnova pro rok 2006 doporučila 5.12.2005 rada 
města ke schválení zastupitelstvu města – došlo k tomu 12.12.2005 (včetně doplňku). 
 Ve výdajové části rozpočtového provizoria jsou uvedeny veškeré plánované provozní 
výdaje roku 2006. po dobu platnosti RP pro rok 2006 budou čerpány pouze nezbytně nutné 
provozní výdaje MěÚ a zřízených a založených organizací městem. 
 Investiční akce a opakované provozní výdaje odboru rozvoje jsou rozepsány 
v celkových objemech rozpočtu roku 2006. 
 
Rozpočtový výhled pro 2007 – 10 
 
 Příjmy rozpočtového provizoria města Trutnova 511 805,52 (v tis. Kč. Výdaje celkem 
471 195,88 (v tis. Kč). 
 Rozpočtový výhled města Trutnova na roky 2007 – 2010 schválila RM a ZM 5.12. a 
12.12. Příjmy pro 2007 494 376 (v tis. Kč), pro 2008 499 180, pro 2009 510 168, pro 2010 
513 318 (v tis. Kč). Výdaje pro 2007 473 717, pro 2008 488 894, pro 2009 502 146 a pro 
20140 505 053 (v tis. Kč). 
 Návrh rozpočtu města na rok 2006 schválila RM 13.2. a ZM 20.2.2006. Příjmy celkem 
531 297,58 (v tis. Kč), výdaje celkem 554 553,80 (v tis. Kč). Úpravy rozpočtu byly oběma 
orgány schváleny k 3.4., k 5.6., k 26.6., k 25.9. a k 4.12.11  



„Finanční rozvaha je velmi dobře a realisticky nastavená. Ve výdajové stránce se sice 
projevily nárůsty cen energií u našich organizací, ale v oblasti příjmů se naopak zbytečně 
nerozkročujeme, vycházíme z loňského roku,“ uvádí trutnovský starosta Ivan Adamec. 

V příjmech město počítá např. s 10 miliony korun, které chce získat prodejem hotelu 
Bohemia. S částkou 2,5 milionu vybranou do městské pokladny při měření rychlosti – 
v obvodu města ji letos provádí soukromá firma. 

Mezi výdaji je 8 milionů jako příspěvek města na obnovu vlakového nádraží,  
4 miliony na rekonstrukci a statické zajištění mostu v Tovární ulici poblíž areálu Texlenu,  
1,5 milionu na opravu střechy ZS, 1 milion na projekt pro rekonstrukci kina Vesmír. 
V rozpočtu se počítá i s vyšší částkou na příspěvky sportovcům. 
 
 Ještě k rozpočtovému výhledu na období 2007-10: Každoročně se počítá s mírným 
přebytkem. Výdaje města by měly růst více než příjmy. 
 Rozvaha obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších 
závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 
záměrů. Hlavní prioritou je zabezpečení opakovaných výdajů na provoz příspěvkových 
organizací města a dodržení limitu ukazatele dluhové služby. 
 Podle starosty města bude Trutnov do roku 2008 prakticky bez dluhů. Dluhová služba 
se přiblíží necelým dvěma procentům, hospodaření města bude očištěno od úvěrů.  
 
 Hospodaření Trutnova zaznamená letos zřejmě jeden z nejlepších výsledků v historii, 
uvádí starosta. 
 
Územně plánovací dokumentace 
 
Územně plánovací dokumentace: 
1.Změny č.3 územního plánu města Trutnova – schváleny ZM 20.2.2006. Jednalo se o 
individuální žádosti na změnu funkčního využití ploch od vlastníků pozemků. 
2.Změny č.4 ÚP. Na základě žádosti firmy Infineon Technologies Trutnov přijata změny č.4 
ÚP. Týká se posunutí trasy západního obchvatu komunikace v úseku od komunikace v ulici 
Volanovská až po napojení na Krkonošskou. Změna je pořizována z důvodu uvažovaného 
rozšíření průmyslového areálu firmy Infineon. 
3.Regulační plán Trutnov – Červený kopec byl dokončen v průběhu roku. Ten řeší konkrétní 
umístění staveb (rodinných domů, veřejné infrastruktury) na pozemcích v lokalitě západní 
části Červeného kopce a stanovení regulativů pro novou výstavbu. 
4.Změny č.5 ÚP – uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem. Týkají se požadavků 
jednotlivých vlastníků pozemků o změnu funkčního využití ploch. Zahájení prací počátkem 
roku 2007. 
 
Integrované obce 
 
 O obnově integrovaných obcí informovala v únorových Radničních listech 27.2.07  
za rok 2006 místostarostka Ing. Hana Horynová. „Při projíždění některými obcemi, které jsme 
dříve nazývali integrovanými (dnes části Trutnova), upoutá uznalého člověka jejich přeměna 
za poslední roky. Rozbahněné ulice se mění na asfaltové, stavějí se nová dětská hřiště (Střítež, 
Libeč, Voletiny), opravují se polorozpadlé kapličky (Volanov, Bezděkov, Studenec, Střítež), 
boží muka (Voletiny, Střítež, Babí). 
 Pozornost je věnována značně zdevastovaným hřbitovům. Velkou rekonstrukcí prošel 
hřbitov v Bohuslavicích včetně opravy márnice a centrálního kříže. Na hřbitovní kapli  



ve Lhotě zpracováváme projekt stávajícího stavu, aby v následujících letech mohla být 
zajištěna statika objektu a jeho úplná rekonstrukce. Na hřbitově v Babí byla opravena pravá 
boční zeď a vstupní brána. Ve Starém Rokytníku a Lhotě byly opraveny památníky 1. sv. 
války. Téměř ve všech obcích jsou vybudovány zpevněné plochy pro nádoby na separovaný 
sběr. 
 Loni po desítkách let byla obnovena křížová cesta ve Voletinách. Rekonstrukcí 
procházejí interiéry kostelů v Babí a Voletinách. Ve všech obcích dochází k postupnému 
prodlužování sítě veř. osvětlení dle potřeb a žádostí občanů. Loni byl dokončen nově 
položený vodovod na Bezděkově – v současné době se zpracovává projekt na jeho propojení 
do Lhoty. Po řadě připomínek na nedostatek vody ve Stříteži jsme odkoupili od a.s. Výšina 
zastaralý vodovod, který se bude v následujících letech rekonstruovat. Ve Stříteži a na Babí 
byly umístěny nové srubové zastávky. V Libči byl zbudován tenisový kurt a opraveno 
oplocení hřbitova. (Za minulé volební období bylo vloženo do obnovy uvedených obcí na  
10 milionů korun.) 
 V roce 2006 se jednalo na měsíčních schůzkách se zástupci obcí o realizaci nového 
veř. osvětlení ve Starém Rokytníku k čp. 29, v Novém Rokytníku k objektu čp. 6 a v Babí 
k objektu čp. 87. Nové sportovní hřiště na volejbal a nohejbal bylo vybudováno ve Stříteži.  
U kaple ve Stříteži byla provedena rekonstrukce propustku a osazení nových odvodňovacích 
žlabů. 
 
Příspěvkové organizace – hospodaření 
 
 Příspěvkové organizace, výsledky jejich hospodaření za rok 2006 a rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření PO do fondů projednala a schválila rada města 26.2.2007. 
Ztrátou skončilo hospodaření MěBP ve výši 101 242,80 Kč. Nejvýraznějšího zisku dosáhl 
Dům kultury, a to ve výši 283 392,18 Kč. Tato částka plně pokrývá neuhrazenou ztrátu 
minulých let a zároveň umožňuje i příděly do fondů organizace. 
Výsledky příspěvkových organizací za rok 2006 (+, -): 
Dům kultury 283 392,18 Kč     Městská knihovna 2 911,73 Kč 
Galerie města 52 955,80 Kč     Stacionář Trutnov 62 819,70 Kč 
Městské jesle 60 885,84 Kč     Pečovatelská služba Trutnov 0 
Domov důchodců 0      Městský bytový podnik 101 242,80  
Mateřská škola TU 2 089,18 Kč    ZUŠ Trutnov 21 984,-Kč 
ZŠ Komenského 202 620,97 Kč    ZŠ R. Frimla 0 
ZŠ Mládežnická 121 314,44 Kč    Dům dětí a mládeže 0 
ZŠ V Domcích 0      ZŠ Náchodská 22 837,76 Kč 
ZŠ kpt. Jaroše 0      ZŠ Voletiny Trutnov 3 0 
 
Hospodaření města Trutnova za rok 2006 
 
 Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2006 a rozdělení hospodářského 
výsledku hospodářské činnosti města za rok 2006 po doporučení rady města schválilo 
zastupitelstvo města bez výhrad 28.2.2007. Vzalo na vědomí i výrok auditora za rok 2006. 
 Přílohy schválení: Celkový rozbor hospodaření města za rok 2006. Výsledek 
hospodaření města za rok 2006 – tabulková část. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 
2006. Podrobný komentář VH města za rok 2006 k některým dílčím položkám jednotlivých 
organizací v roce 2006. Tok peněžní hotovosti za rok 2006. Ukazatel dluhové služby za rok 
2006. Výrok auditora. Podrobná zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města Trutnova 
za rok 2006. 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 (v tis. Kč): 



Příjmy celkem 531 298 (schválený rozpočet), 628 670 (upravený rozpočet), 
                        623 585 (plnění k 31.12.), 99,19 (% plnění k uprav. rozpočtu). 
Výdaje celkem 554 554 (schvál. rozp.),  647 926 (uprav. rozp.),  594 386 (plnění 
                      k 31.12.), 91,74 (% plnění k upr. rozp.). 
Hospodářský výsledek po zdanění 65 577 409,81 Kč. Rozdělení hosp. výsledku hospod. 
činnosti města za rok 2006 65 577 409,81 Kč. 
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za 2006: Přezkoumání provedla 
auditorská společnost K Kredit s.r.o., oprávněná k auditorské činnosti, Jablonec nad Nisou,  
na základě smlouvy ze dne 12.7.2005. 
 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od září  
do prosince 2006 – 1.část a v termínu od ledna do dubna 2007 – 2.část. 
 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Trutnova nebyly zjištěny 
nedostatky. 
 Podrobná zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města zahrnuje kapitoly: 
1.Obsah provedených prací. 2.Předmět přezkoumání. 3.Rozpočtové hospodaření. 4.Plnění 
příjmů a výdajů rozpočtu. 5.Použití peněžních fondů. 6.Dotace. 7.Dluhová služba. 8. Výpočet 
ukazatelů. 9.Hospodaření s majetkem. 10.Majetek a zástavy ve prospěch 3. osob. 11.Veřejné 
zakázky. 12.Pohledávky. 13.Účetnictví a hospodaření s finančními prostředky. 14. Kontrolní 
činnost. 15.Hospodářská činnost. 
 
Interní audit 
 
 Činnost interního auditu MěÚ. Je jedním z odboru se dvěma pracovníky. Auditorovi 
společnosti byl předložen seznam uskutečněných kontrol a veškerá dokumentace týkající se 
činnosti odboru. V roce 2006 se zaměřil mj. na kontrolu plnění sufitních opatření z let 2004-
05, výběrová řízení v personální oblasti, audit vnitřních směrnic, audit přijatých účelových 
dotací. V průběhu roku 2006 bylo provedeno celkem 8 interních kontrol a další pravidelné 
kontroly jsou prováděny ve společnostech a organizacích města. 
 
Kontrolní výbor 
 
 Kontrolní výbor zřídilo zastupitelstvo města v souladu se svými pravomocemi. 
Kontrolní výbor se v roce 2006 sešel celkem dvakrát a provedl kontrolu „Využití 
monitorovacího zařízení Městské policie Trutnov na měření rychlosti vozidel“ a kontrolu 
„Nakládání Městského bytového podniku Trutnov s bytovým fondem.“ Zápisy z kontrol a 
výsledky kontrol byly vždy předloženy zastupitelstvu města k jednání a na vědomí. 
 Dokumentace interního auditu MěÚ je vedena přehledným způsobem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa zeleně města Trutnova 
 
 V Trutnově máme bohatě zeleně – je všude kolem nás, je na dohled i na domech.  
O správu zeleně města se stará odbor rozvoje města a ÚP, koncepci zeleně má na starosti  
Ing. Jitka Ryšavá. Ta pravidelně seznamuje v Radničních listech o plnění programu globální 
rekonstrukce, obnovy, zakládání a údržby zeleně v Trutnově. 
 Program Regenerace panelového sídliště je zaměřen na celkovou funkční, provozní a 
prostorovou přestavbu sídliště, o celkové zlepšení prostředí domova obyvatel tohoto sídliště. 
Projektová dokumentace pro územní řízení je vypracována – územní řízení už probíhá. 
Současná podoba sídliště (nevyhovující zpevněné plochy, dětská hřiště, nahodilá výsadba 
zeleně) by se měla změnit její rekonstrukcí (herní plochy, zpevnění komunikací, výsadba). 
 Dalším programem – také už odstartovaným – je Regenerace dětských hřišť. Úkolem 
je zkvalitnění těchto ploch, likvidace některých objektů s herními prvky, které již nevyhovují 
standardům EU, a částečná přestavba na oddychové plochy. Během roku 2006 byly 
zpracovány městská část Kryblice a sídliště Stadion. Začalo se s likvidací nevyhovujících 
ploch a s částečnou přestavbou – bude dokončena v příštím roce. První hřiště odpovídající 
evropským parametrům bylo otevřeno na Kryblici u restaurace Haway. Přestavba hřišť bude 
pokračovat v dalších částech města. 
 Při rekonstrukci zeleně v rámci celého města se uplatňují nové technologie  
při zakládání a údržbě zeleně z hlediska zlevnění, ekologizace a zvyšování estetické hodnoty 
zelených ploch města. 
 V roce 2006 bylo realizováno několik výsadeb, např. okrasných jabloní na Kryblické 
ulici, úprava prostoru za KSBM. TS prováděly dosadbu živých plotů a stromů, Lesy a parky 
se staraly o vegetační úpravy u vojenských hrobů a pomníků, o zeleň hřbitovů. Vegetační 
úpravy probíhaly i u plaveckého bazénu. 
 Správa zeleně města spolupracovala s projekčními firmami, zaměřenými na vegetační 
úpravy, se zahradními architekty a zahradníky. 
 
Životní prostředí 
 
 Životní prostředí Trutnova v roce 2006: V kapitole odpady bylo v tomto roce 
vyčleněno z rozpočtu města 350 000 Kč na odstranění nepovolených skládek na území města. 
Odstraněno bylo 18 nelegálních skládek – většina z nich byla na pozemcích ve vlastnictví 
města Trutnova. Odstraněna byla rozsáhlá nepovolená skládka v areálu bývalých kasáren. 
 Vzhledem ke stále narůstajícímu množství tříděného odpadu byly v průběhu roku 
2006 rozmístěny na území města další kontejnery na tříděný odpad. Město Trutnov se takto 
snaží usnadnit možnost třídění odpadů, co možná nejvíce zkrátit vzdálenost, kterou musí 
občan vynaložit, aby mohl odpad vytřídit. V roce 2006 se nachází na území města Trutnova 
již na 280 kusů těchto nádob. Se zvýšením počtu kontejnerů na separovaný sběr se počítá i 
v dalších letech. 
 Město Trutnov je zařazeno do systému Eko-kom o nakládání s komunálním odpadem 
se zaměřením na tříděný sběr. Společnost Eko-kom na základě smlouvy o spolupráci 
odměňuje město za třídění odpadu. Výše odměny se odvíjí od množství vyseparovaného 
odpadu. V roce 2006 se výše této odměny blížila 1 milionu korun. 
 V roce 2006 uzavřelo město Trutnov smlouvy s provozovateli kolektivních systémů  
o zpětném odběru elektrozařízení. 
 
 Objem komunálního odpadu byl v roce 2006 na 5 643 tun. Objem separovaného 
odpadu stále narůstá a v roce 2006 to bylo již 629 t vytříděného odpadu. Z toho bylo 294 t 
papíru, 140 t plastu a 195 t skla. 



 
 Množství odpadu uloženého na sběrný dvůr v roce 2006: na bezpečný odpad cca 30 t 
(chladničky, mrazničky, vyřazená elektrozařízení, chemikálie, barvy, baterie a akumulátory), 
objemný odpad 883 t a pneumatiky 9,83 t. 
 
Ovzduší 
 
 Na úseku ochrany ovzduší nedošlo v roce 23006 k žádným změnám. Zdroje 
znečišťování ovzduší se nemění, pouze narůstá automobilová doprava, což se projevuje 
mírným nárůstem oxidů dusíku (Nox) a polétavého prachu. Stále je v činnosti stanice měření 
ovzduší, kterou provozuje ČHMÚ a která stojí na Zelené louce u základní školy Mládežnická. 
Tato stanice je součástí celostátní sítě automatického imisního monitoringu. 
 Hodnoty znečištění ovzduší se na území města Trutnova pohybují zhruba na jedné 
třetině povolených imisních limitů. Dá se tedy konstatovat, že kvalita ovzduší je na území 
města dobrá. 
 
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. Celkově tak byl v roce 
2006 vydán souhlas s odnětím cca 1,5 ha zemědělské půdy. 
 
Ochrana přírody 
 
 Mezi hlavní činnosti orgánu ochrany přírody a krajiny na území města je povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Za uplynulý rok 2006 bylo povoleno pokácet 236 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 182 kusů stromů a 460 ks keřů. 
 Mimo to Technické služby Trutnov s.r.o. vysázely v loňském roce 109 ks vzrostlých 
stromů a 2 400 keřů v ceně 270 000 Kč na doplnění zeleně ve městě a pro zlepšení životního 
prostředí a klima ve městě. Výsadby se prováděly hlavně na rekonstruované ulici Kryblická a 
K Prameni, v lokalitě „Na Humlově kopci“ u nových domů s pečovatelskou službou a za 
Koncertní síní B. Martinů. 
 K větším zásahům do zeleně v roce 2006 při kácení na parkovišti na Zelené louce 
v souvislosti s výstavbou obchodního domu Family centra, kde je uložena nová výsadba 
stromů a keřů. Také se prováděla rekonstrukce prostoru před krytým bazénem, s novými 
výsadbami, které budou dokončeny v roce 2007. 
 
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy 
 
 V roce 2006 bylo v útulku přijato 177 opuštěných a zatoulaných psů. Z toho jich bylo 
72 předáno původním majitelům a 92 náhradním (novým) majitelům. Do roku 2007 jich 
v útulku zůstalo 13. 
 Na podzim 23006 byl útulek nákladem 2 milionů korun rozšířen o dalších 12 kotců, 
takže jeho celková kapacita je nyní 38 psů. To umožňuje přijímat do útulku za úhradu i psy 



z jiných obcí. Celkově bylo v roce 2006 spočítáno 6 087 krmných dnů, což představuje 
průměrný denní stav 17 psů. 
 Rok 2006, osmý rok provozu útulku v Poříčí na pravém břehu Úpy proběhl hladce  
bez nějakých výrazných problémů. 
 
Vodovody a kanalizace, a.s. 
 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. – hospodaření v roce 2006: 

Provoz vodovodů jako celek byl z pohledu vody fakturované na úrovni 
předcházejícího roku. Mírné zvýšení výroby vody bylo způsobeno zvýšením ztrát v trubní síti, 
které se projevují zejména v okrajových částech Trutnova (Starý Rokytník, Babí a Studenec) 
a ve městě samém. Důvodem jsou skryté, těžko identifikovatelné úniky na historicky 
nejstarších částech vodovodní sítě. Proto jsou pro další období připravovány postupné kroky 
ker zlepšení stavu vodovodní sítě – rozdělení Trutnova na tři samostatně měřené části, 
výměna potrubí na Babí a prověrka vodovodu ve Studenci. 

V roce 2006 byla vodovodní síť rozšířena o nové stavby vodovodních řadů. Jednalo se 
o sítě v Nových Dvorech, na Zeleném kopci, na Poříčské Stráni, ve Volanově a Horním 
Maršově (bývalá nemocnice). Dála byla provedena rekonstrukce armatur a přípojek v ulicích 
Žižkova a U Pramene v Trutnově, výměna vodovodního potrubí v ulici Rýchorská v Horním 
Starém Městě a na sídlišti ve Svobodě nad Úpou. Dokončeny také byly práce na hlavním 
vodovodním přivaděči do vodojemu „park“ v Trutnově, byla provedena výměna dmychadel a 
oprava dna jednoho filtru na úpravně vody Temný Důl as rovněž stavební opravy mnohých 
vodárenských objektů. 

Jako nejvýznamnější lze uvést úpravu vodojemu Zátiší v Janských Lázních, opravu 
jímek na staveništi Sejfy a na přerušovací komoře prameniště Horní Maršov. 
 
Výroba vody. 
Trutnov 3 510 tis m3, Svoboda n.Úpou 603 – výroba vody celkem byla 4 113 tis. m3. Voda 
převzatá 4 132, voda fakturovaná 2 245, voda nefakturovaná 1 887 tis. m3. Voda ostatní + 
vlastní spotřeba 284 tis. m3. Ztráty 1 603 tis. m3. 
 Na vodovodní síti bylo opraveno 124 v provozu Trutnov, 87 v provozu Svoboda 
n.Úpou. Významný nárůst poruch se projevil na řadech do DN 200 mm 24 v provozu Trutnov 
a Svoboda 38 (na přípojkách). Počet poruch na řadech nad DN 200 mm po několika letech 
zvýšeného výskytu opět poklesl. Nejvíce poruch bylo v okrajových částech sítě. 
 Vodoměrů bylo vyměněno 321 v provozu Trutnov a 177 v provozu Svoboda  
nad Úpou. 
 Kvalitu vyrobené a dodávané vody v systému skupinového vodovodu společnosti 
zajišťuje podniková laboratoř na ČOV Bohuslavice. Kromě skupinového vodovodu spadají  
do její kontrolní činnosti další malé vodovody Babí, Libeč, Studenec, Starý Rokytník. V roce 
2006 bylo pro splnění požadavků provozního řádu vodovodu odebráno na zdrojích a různých 
částech veř. sítě včetně vodojemů 490 vzorků pro mikrobiologický rozbor. 
Odpadní voda 
V tomto oboru zajišťuje kontrolu významných zdrojů napojených na kanalizaci, kontrolu 
funkce čistíren a technologických procesů čištění laboratoř. V roce 2006 v ní bylo zpracováno 
1 072 vzorků odpadních vod (197 na ČOV Bohuslavice, 60 na ČOV v Horním Maršově, 3 
odebrány na kanalizaci u významných producentů odpadních vod. Pro cizí zákazníky bylo 
provedeno 812 rozborů vzorku. 
 ČOV Bohuslavice čistí odpadní vody z kanalizačního sběrače Janské Lázně – Trutnov 
– Bohuslavice. V roce 2006 bylo vyčištěno 7034050 m3 odpadních vod. Zachyceno bylo 



215,8 t shrabků, písku a štěrku. Celkem 1 345 t lisovaného kalu v průměrné sušině 20,5 % 
bylo předáno firmě Gemec. 
 
 Na financování investiční výstavby bylo z vlastních zdrojů použito 49 672 tis. Kč. 
 Tržby a výnosy z výrobní a nevýrobní činnosti činily 92 202 tis. Kč v roce 2005, 
v roce 2006 99 940 tis. Kč. Na těchto tržbách se nejvíc podílí vodné 47,6 %, stočné 41,5 %, 
speciální mechanizace 3,9 % a laboratoř 2,9 %. 
 Pokud jde o pohledávky za odběrateli (14 062 tis. Kč), tvoří jejich největší objem 
pohledávky za vodné a stočné. 
Pracovní síly 
Průměrný evidenční stav zaměstnanců v roce 2006 byl 85 osob, k 31.12.2006 bylo 
v evidenčním stavu 84. Průměrná mzda za rok 2006 činila 19 205 Kč, celkový meziroční 
nárůst byl 5,1 %. 
 Nákup elektrické energie od ČEZ se snížil oproti minulému roku o 29 164 kWh. 
 Za rok 2006 byl registrován 1 pracovní úraz s 24 dny pracovní neschopnosti. 
K žádnému požáru nedošlo. Ředitelem a.s. je Ing. Josef Moravec. 
 
Útulek pro psy 
 
 Ještě několik údajů k útulku pro opuštěné a zatoulané psy: Na podzim se rozrostl  
o dalších 12 míst. Dostavbu kotců s výběhy investovalo město Trutnov. „Když by byla nouze, 
jsme schopni přijmout až 40 psů. Můžeme přijímat i ty, které odchytí městští strážníci  
na území dalších města a obcí, kde působí. Ty pak hradí náklady na péči o tyto psy.“ 
 Psům je v útulku dobře – lidé jim přinášejí (nejen o vánočních svátcích) různé 
pochoutky (piškoty) a granule. Mnozí občané Trutnova chodí do útulku pravidelně. O psy 
v útulku se stará Zdeňka Moravcová. 
 
Transport s.r.o. 
 
 Vozový park – 6 bobr press na svoz popelnic 110 l, 120 l a kontejnerů 1100 l,  
5 kontejnerových nosičů na svoz velkoobjemových kontejnerů. 
 Svozová oblast – v rozsahu roku 2005 (37 obcí). 
 Aktivity – svoz komunálního odpadu, svoz tříděného odpadu, svoz průmyslového 
odpadu, svoz nebezpečného odpadu, likvidace starých ekologických zátěží, nákladní 
autodoprava, poradenská činnost. 
 Zaměstnanci – 6 THP pracovníků (ředitel, vedoucí provozu, vedoucí administrativy, 
asistentka, obchodnice, fakturantka), 13 řidičů, 13 závozníků, 2 mistři sběrného dvora odpadu. 
 
Množství zlikvidovaných odpadů (t) – vybrané druhy: 
Směsný komunální odpad – 16 026 celkem, jen Trutnov 5 643 
Plast 445 – Trutnov 140. Papír 634 – Trutnov 294. Sklo 618 – Trutnov 195. Objemový odpad 
1 450 – Trutnov 881. 
 
 Stále větší důraz je kladen na třídění  odpadů. Postupně se zvyšuje Naposledy 
vytištěno 29.5.2013 16:08:00čet kontejnerů na tříděný odpad. V Trutnově je v současné době 
rozmístěno 120 kontejnerů na plast, 95 na papír, 66 na sklo. S umístěním dalších kontejnerů 
jsou problémy. Vhodných veřejných míst pro jejich umístění je stále méně.  
 Sběrný dvůr odpadu je stále častěji využíván. Nejvíce se zde likviduje objemného 
odpadu – téměř přes 800 t, dále pak televizí, ledniček a obalů od barev. 



 Na odlehlých částech města dochází občas ke vzniku černých skládek. To většinou 
mají na svědomí různí podnikatelé, kteří za likvidaci odpadu ze svých provozoven nechtějí 
platit a dopad odhazují volně na různá odlehlá místa. Město ročně zaplatí za likvidaci těchto 
skládek až 500 tis. Kč. 
 Společnost Transport Trutnov již čtvrtým rokem drží cenu za svoz odpadu pro občany 
města Trutnova na stejné úrovni. Navýšení ceny se připravuje na rok 2008. 
 Tržba společnosti za rok 2006 dosáhla 47500 tis. Kč. Ředitelem společnosti je  
Ing. J. Ticháček. 
 
Elektrárna Poříčí 
 
 Elektrárna Poříčí (v roce 2006 oslavila 50. výročí svého trvání) má dnes v trutnovském 
regionu pro jeho rozvoj nezastupitelný význam – nejen výrobou elektřiny a tepla, ale i 
využitím vedlejších energetických produktů. Stabilizát – popílek z fluidního spalování se 
používá na uzavírání a rekultivaci skládek a variantní zemní konstrukce, popílek – určený  
pro násypy a zásypy, stabilizovaný popílek – slouží pro tvarové úpravy krajiny. Svou výrobou 
významně přispívá i ke zlepšení ovzduší krajiny. 
 Elektrárna zásobuje teplem pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody, ale i 
vzduchotechniku a pro účely technologické Trutnov, Mladé Buky, Horní Maršov, Janské 
Lázně, Radvanice, Bohuslavice, Suchovršice, Úpici. 
 Elektrárna poříčí disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá 
prostřednictvím své parní sítě odběratelům v 2 560 primárních odběrných místech přibližně 
1 500 TJ tepla. Počet zaměstnanců k 1.1.2007 je 176. 
 Novým ředitelem Elektrárny Poříčí je od 1.5.2006 Ing. Jaroslav Kužel. Začínal v roce 
1977 právě v této elektrárně, kde působil v mnoha funkcích, naposledy jako zástupce ředitele. 
V roce 2002 odešel do Elektrárny Chvaletice na místo ředitele – dnes přesně po čtyřech letech 
se vrátil jako ředitel do Elektrárny Poříčí. „Na své staronové působiště se vracím rád a 
s novými zkušenostmi, které chci využít ve prospěch EPO i celé skupiny ČEZ. Samozřejmě, 
že jsem celé čtyři roky sledoval situaci a vývoj v elektrárně Poříčí, vždyť není od Chvaletic 
daleko a v Trutnově stále s rodinou žijeme.“ 
 
 Den otevřených dveří v Elektrárně Poříčí se konal 1. července. „Dnešní den, kdy 
k nám zveme veřejnost, se váže k padesátiletému výročí založení naší elektrárny,“ uvedla 
referentka vnitřní komunikace Iva Prokopová. Při čtyřicetiminutové prohlídce viděli 
návštěvníci prakticky všechny prostory elektrárny. 
 Od 19. června probíhala v elektrárně zajímavá fotovýstava zaměřená k 50. výročí 
EPO. Na 50 exponátech  zachycovala vývoj elektrárny – první je ze 4. ledna 1957, kdy byl  
za účasti prezidenta Antonína Zápotockého slavnostně zahájen provoz elektrárny. 
 Celá výstavba Elektrárny poříčí II byla komplexně dokončena až v letech 1959-61. 
Historii místní elektrárenské výroby má zachytit připravovaný výtisk se stručnou historií a 
řadou fotografií. 
 
Malá vodní elektrárna na Úpě v HSM 
FK 59 



       
 
 Malé vodní elektrárny už nejsou nějakou výjimkou – jejich roční výroba není 
zanedbatelná. Mezi ně patří od dubna 2006 i vodní elektrárna na Úpě v Horním Starém Městě 
– zatím běží v ročním zkušebním provozu. „To ale neznamená, že teprve zkouší. Je už řádně 
zkolaudována – povinnost zkušebního provozu je dána zákonem. Při něm může fungovat  
na plný výkon,“ uvádí Libor Kotek, jeden ze dvou jednatelů investora společnosti Malá vodní 
elektrárna Šestidomí. 
 Po dokončení omítek, nátěrů, střešní krytiny vyčištění řečiště a úprav terénu mohla být 
v létě slavnostně uvedena do provozu. 
 Jezová nádrž u malé vodní elektrárny zůstala, stejně tak se nezměnila výška hladiny 
Úpy. Jí protéká nadále asi stejné množství vody jako předtím. Průtok vody turbínou lze 
regulovat. „Přínos nového vodního díla ve srovnání s původním stavem lze naopak vidět 
v tom, že vzdouvací zařízení je tvořeno dvěma sklopnými automatickými klapkami, které se 
při případném zvýšení průtoku (povodeň) automaticky částečně nebo zcela sklopí, a to i 
v případě výpadku elektřiny,“ vysvětluje dále Libor Kotek. 
 
Veřejné osvětlení 
 
 Na veřejné osvětlení Trutnova byly v roce 2006 vynaloženy tyto finanční prostředky: 
Elektrická energie – 3 698 000 Kč. Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení (VO) – 
618 710 Kč. Správa, provoz a údržba – 1 492 930 Kč. 
 Při rekonstrukci a doplňování VO to byly v roce 2006 tyto akce: Opravy po 
dopravních nehodách – 186 475 Kč. Opravy po vandalech – 31 523 Kč. Rozšíření VO ulice  
U Hřiště – 62 831,50 Kč. Nasvícení přechodu pro chodce ulice Horská 47 383,50 Kč. 
Rozšíření VO ulice K Valům – 86 277,50 Kč. Rozšíření VO ulice Nad Jezem – 25 475,50 Kč. 
 Na úseku havárií to byly: Rekonstrukce VO v areálu Dolce – 121 993,50 Kč. 
Rekonstrukce VO ulice Krkonošská II. etapa – 243 235 Kč. Rekonstrukce VO ulice 
Královédvorská – 139 014,50 Kč. Rekonstrukce VO ulice B. Němcové II. etapa –  
259 987 Kč. Rekonstrukce VO ulice B.Němcové I. etapa – 156 180 Kč. Rekonstrukce VO 
ulice Novodvorská – 132 501,50 Kč. Rekonstrukce VO ulice Zilvárova, Švábenicova, 
Exulantská – 223 768 Kč. Rekonstrukce VO kpt. Jaroše si vyžádala 252 210 Kč. 
Rekonstrukce VO ulice R.Frimla 203 091,50 Kč. Rekonstrukce VO ulice Kryblická I. etapa 
92 121,50 Kč. Rekonstrukce VO ulice Kudeříkové a Slunečná – 117 417 Kč. 
 
 
 
 
 



Repare Trutnov, s.r.o. 
 
 Firma Repare Trutnov s.r.o., opravy komunikací se sídlem Mladobucká 104 prováděla 
v roce 2006 pouze drobné opravy v areálu společnosti a na budovách, dále pak běžnou údržbu 
vozidel, strojů a ostatních mechanismů. 
 Převážná část prací byla prováděna v okrese Trutnov, dále pak v KH kraji – v Hradci 
Králové, v Hostinném, v Malých Svatoňovicích, v Žacléři, v Kramolné, Hronově, Vlčicích a 
v Pilníkově. 
 V roce 2006 zaměstnávala firma průměrně 26 pracovníků. Čistý obrat firmy činil 37 
milionů korun (oproti roku 2005 byl o 1 milion nižší). 
 Hlavní druhy činnosti: výsprava komunikací obalovanou směsí, výsprava komunikací 
penetračním způsobem, výsprava komunikací strojem Scháfer RZS 14000, vodorovné značení 
komunikací, rekonstrukce ulic a dvorů, dále zimní údržba komunikací. 
 Z akcí zabývající se opravou mostů, propustí a opěrných zdí a rekonstrukcí ulic: 
Výstavba opěrné zdi v Žacléři – pod zámkem na silnici II/300 z drátokošů. Výstavba vyřešila 
letitý problém s nezpevněným svahem který byl soustavně poškozován vodou. 
 Kompletní rekonstrukce ulice Zahradní v Malých Svatoňovicích. Původní komunikace 
s rozpadajícím se krytem byla zrekonstruována na kvalitní ulici s odvodněním, obrubami a 
asfaltobetonovým krytem. Podobným způsobem byly zrekonstruovány ulice Luční a 
Dvořákova v Hostinném a provozní dvůr pro firmu FM Servis v Trutnově 3. 
 Pro město Trutnov byly prováděny pouze údržbové práce komunikací – výspravy 
směsí a penetračním způsobem včetně souvislých živičných nátěrů cca 25 000 m2. 
 Jednatelem společnosti Repare je Václav Melichar. 
 
Odbor výstavby – stavební povolení 
 
 Odbor výstavby – přehled vydaných rozhodnutí v roce 2006: 
Rozhodnutí odboru celkem 1 176, z toho územní rozhodnutí 54, stavební povolení 362, 
demolice 7, nařízené úpravy 2, změny způsobu užívání 35. 
 Ohlášení stavebních úprav, drobných staveb, udržovacích prací: 
Bytová výstavba (počet bytových jednotek) – rodinné domy 45 (zahájené), 21 (dokončené), 
bytové domy 3, 13, nástavby, přístavby a stavební úpravy RD 2 1, nástavby, přístavby a 
stavební úpravy BD 9 1, byty získané stavební úpravou nebytových prostor 4 19, modernizace 
bytového fondu 83 51. 
 
 Seznam staveb – rok 2006, odbor výstavby – oddělení územního řízení a stavebního 
řádu. Vydaná stavební povolení. 
Investor: Siemens VDO Automotive, s.r.o., Volanovská 518 (včetně inž. sítí a technické 
vybavenosti) v areálu firmy Siemens, přeložka VTL plynovodu.  
 
Investor: Atelier 11, HK, zastupující ZZS. Vybudování pracoviště ZZS SK HK – stavební 
úpravy objektu. Stavební povolení 15.9.2006. 
 
Investor: Město Trutnov, zastoupené Ing. M. Francem, vedoucím ORM a ÚP – Rekonstrukce 
kina Vesmír včetně nových kanalizačních přípojek na Dolním předměstí. Vydání stavebního 
povolení 31.7.2006. 
 
Investor: Město Trutnov, zastoupené Ing. M. Francem, vedoucím ORM a ÚP. Stavba: 
Běžecká dráha a dráha s doskočištěm u sport. hřiště ve Voletinách. Vydání stavebního 
povolení 27.10.2006. 



 
Investor: ČET, a.s., zast. Elektrárny poříčí, Kladská. Stavba: Snížení hlučnosti EPO Trutnov. 
Datum vydání stavebního povolení 28.4. 
 
Investor: Společnost Horní Labe, Bohuslavice. Stavba: Kompostárna (biologická úprava 
odpadů), areál skládky TKO Kryblice II, Bohuslavice, Starý Rokytník. Datum vydání st. 
povolení 22.11. 
 
Investor: Matným CZ, s.r.o. Stavba: Family centrum Trutnov, Horská. Datum vydání st. 
povolení 19.9. 
 
Kolaudační rozhodnutí 
 
Vydaná kolaudační rozhodnutí: 
Investor: ČEZ, Duhová 1444, Praha, zast. OJ EPO. Stavba: Snížení hlučnosti EPO, č.1. 
Datum vydání kolaudačního rozhodnutí 6.3. 
 
Investor: Inex Spedition, s.r.o., Komenského 821, Trutnov. Stavba: Přístavba, nástavba a 
stavební úpravy skladové haly – hala s administrativní částí, Žitná ulice. Datum vydání 
kolaud. rozh. 7.8. 
 
Investor: Prima Hide s.r.o., Kladská. Stavba: Manipulační hala, ul. Kladská. Datum kolaud. 
rozh. 6.10. 
 
Investor: Město Trutnov, zast. Ing. M. Francem, ved. ORM a ÚP. Stavba: Dům 
s pečovatelskou službou DPS, ul. R. Frimla včetně kabelového rozvodu NN a sadových 
úprav. Datum kolaud. rozh. 27.6. 
 
Investor: Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská 24, Praha. Stavba: Hala pro měření 
emisí CSPSD – STK Trutnov, ul. Mladobucká včetně zpevněných ploch, el. přípojky, 
kanalizační přípojky, dešťové kanalizace, elektrické a plynovodní přípojky a přeložky el. 
kabelu. Kolaudační rozhodnutí vydáno 18.10. 
 
BAK, a.s. 
 
 Rok 2006 byl přelomový rok v naplnění cíle zvýšit obrat vlastní společnosti přes  
2 mld. Kč, obrat skupiny BAK nad 2,5 mld. Kč a tyto obraty nadále zvyšoval v letech 2007 – 
2008. 
 Skutečnost předčila naše cíle – uvádí výroční zpráva za rok 2006. Obrat skupiny  
za tento rok činí necelé 2,7 mld. Kč, obrat mateřské společnosti BAK a.s. pak 2,3 mld. Kč. 
Z tohoto obratu bylo 62 % pro soukromé investory a 38 % pro veřejný sektor. 
 Ve struktuře zakázek zaujaly největší podíl občanské budovy, jejichž objem 800 mil. 
Kč činil téměř 30 % obratu. Následovala bytová výstavba s hranicí těsně pod 800 mil. Kč. 
Významný podíl tvořily stavby výrobních a skladovacích budov, které dosáhly 450 mil. Kč, 
tj. téměř 20 % podílu, dále inženýrské stavby s podílem pod 10 %. 
 Společnost se snažila využít zvýšené poptávky po bytové výstavbě, která byla 
motivována očekávaným zvýšením DPH pro rok 2008. Bohužel, český stavební trh narazil  
ve druhé polovině roku 2006 na své limity. Šlo především o kapacity v profesích HSV, tj. 
hrubé stavby, omítky a také fasády a v některých oblastech jako jsou obklady, dlažby, klempíř 
nebo pokrývač. 



 Společnost disponovala 650 zaměstnanci, kteří stačili vykrývat výpadky 
subdodavatelů. V tomto složitém období firmu podpořili její stálí subdodavatelé, kteří 
nezneužili situaci na stavebním trhu a dodrželi rozhodující termíny a ceny. 
 V cílech posílení pozice BAKu na stavebním trhu v ČR nadále trvají dvě cesty, tj. 
propojení s některou významnou společností působící na evropském trhu nebo vlastní 
akvizice pro posílení pozice na trhu inženýrských staveb. Proto BAK přikročil k odštěpení 
všech nesouvisejících činností od svého „core business.“ Nové společnosti jsou tak 
připraveny pro další samostatný vývoj, případně pro začlenění do větších specializovaných 
celků. Odštěpení rovněž pomůže vedení firmy intenzivněji se věnovat rozvoji vlastní stavební 
společnosti a jejím zákazníkům. 
 Celkové výnosy BAK ze stavební činnosti (bytové domy, nebytové budovy nevýrobní, 
nebytové budovy pro výrobu, inženýrské, vodohospodářské a ostatní stavby v roce 2006 
činily 2 311 545 tis. Kč.  
 
 I v roce 2006 dosáhla společnost BAK a.s. řady ocenění za svou činnost. Především 
pak poprvé titul stavba roku 2006 v celostátní soutěži. Oceněná realizace v Semilech získala 
pro BAK ještě další dvě ocenění v jiných soutěžích. (Titul „Stavba roku“ získal BAK  
za realizaci akce „Rekonstrukce a přestavba MěÚ v Semilech“). 
 Významné stavby roku 2006: Byt ve znamení hektické výstavby bytových jednotek, 
přičemž tato činnost přechází i do dalšího roku. Navázalo se také na tradici rekonstrukcí a 
výstaveb nemocničních zařízení, podařilo se dokončit a zahájit nové stavby výrobních a 
logistických hal, které se mají stát spolu se stavbami pro administrativní a občanskou 
vybavenost hlavní páteří výrobního programu společnosti BAK pro rok 2007. 
 K nejvýznamnějším stavbám dokončeným v roce 2006 patří především obytný areál 
Nad Beránkem, Praha-Řepy, kostel sv. Anny v Jablonci nad Nisou, tenisová hala Lázně 
Bělohrad, základní školy v Semilech a v Mladých Bukách, výrobní haly pro Tyco v Trutnově, 
rekonstrukce pavilonu RTG v Oblastní nemocnici v Trutnově. 
 K nejvýznamnějším stavbám zahájeným v roce 2006 patří bytové domy v Jičíně, 
lehkoatletická hala v jablonci nad Nisou, obchodní centrum Family v Trutnově, skladová hala 
Siemens VDO v Trutnově, přestavba kuchyně nemocnice ve Dvoře Králové. 
 

Ze zprávy představenstva BAK v roce 2006: Záměr navýšit výnosy o jednu třetinu a 
nezhoršit finanční situaci se podařilo splnit. Nárůst objemu výroby s sebou přinesl i některá 
negativa. V průběhu roku 2006 byl na stavebním trhu nedostatek kapacit, především těch 
klasických stavebních. Výpadky některých subdodavatelů (především omítky, fasády) se 
nedaly nahradit – nouzová řešení nepřinesla výrazné zlepšení. To se promítlo do zpoždění 
několika zakázek, především bytových domů. 

Program restrukturalizace firmy byl realizován – byly odštěpeny dceřiné společnosti, 
např. Stavebniny Nypro. 

Z výsledků roku 2006 vyplývá, že společnost BAK si nejen udržela své významné 
místo na trhu, ale v řadě směrů ho i zlepšila. Stejně jako v předchozích obdobích byla 
společnost uznávaným partnerem pro největší stavební společnosti ČR. I v roce 2006 
směřovaly aktivity BAL a.s. do tradičních regionů působení, s nárůstem objemů v hlavním 
městě Praha. 

BAK má průměrný evidenční stav pracovníků 644. Mzdy bez ostatních osobních 
nákladů činily 165 309 tis. Kč. Průměrný měsíční výdělek 21 391 Kč. 

 
 
 
 



Stavební společnost A+K s.r.o. 
 
 Společnost A+K s.r.o. vznikla v roce 1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeném 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1889. Vyvíjela se z malé společnosti do dnešní podoby, 
kdy čítá přibližně 70 kmenových zaměstnanců. 
 Vlastními kapacitami zajišťuje přípravné práce, práce HSV i PSV, demolice staveb. 
Většinu společností prováděných staveb zajišťuje jako generální dodavatel. Při 
specializovaných zakázkách spolupracuje s odbornými firmami. Na přání zákazníka zajišťuje 
i projektovou dokumentaci, stavební povolení a kolaudační řízení. 
 V dubnu 2003 se firma z prostor v Kolmé ulici čp. 500 přestěhovala do nového areálu 
v Horské ulici čp. 922, Trutnov 1. Nově rekonstruované prostory poskytly firmě lepší zázemí 
pro všechny pracovníky. 
 V roce 2006 společnost A+K s.r.o. zakoupila areál bývalého Centrolenu v HSM. Tento 
areál bude postupně rekonstruován a vznikne zde komerčně průmyslová zóna. 
 
Úpravy sídlišť 
 
 V roce 2006 probíhalo intenzivně v Trutnově zateplování panelových domů zároveň 
s novými barevnými nátěry fasád. Panelová sídliště dostávají mnohem pěknější vzhled. 
 V barvě zdiva chce město ovlivnit v rámci urbanistického vzhledu jednotlivých lokalit 
dodržet koncepci, kterou se budou stavebníci řídit. Takový dokument se od konce roku 2006 
připravuje i pro největší trutnovské sídliště Zelená louka. Chystané dílo navazuje na již 
vypracované dokumentace v jiných lokalitách Trutnova. Ty už respektují stavebníci nejen na 
Kryblici, ale také na Horním Předměstí, Šestidomí, Poříčí, Stadion 2 a v lokalitě Křižík. 
 Konečnou podobu návrhu na estetickou úpravu šedivých sídlišť schválí pak rada města 
jako závazný podklad při stavebním řízení. Projekt má určit regulativa pro barevné řešení a 
v návaznosti na regeneraci panelového sídliště přispět ke zkvalitnění bydlení. 
 
Statistické údaje ze stavebnictví 
 
 Několik statistických údajů o bytové výstavbě v okrese Trutnov: Počet dokončených 
bytů 251, zahájených bytů 411, rozestavěných 1 691. 
 Základní stavební výroba v mil. Kč 1 966,1. Stavební práce provedené podle 
dodavatelských smluv v mil. Kč: 3 397,9, z toho v tuzemsku: nová výstavba, rekonstrukce 
3 092,7, opravy a údržba 301,2. 
 Počet vydaných stavebních povolení v mil. Kč: 1 405. Orientační hodnota staveb 
celkem v mil. Kč: 3 208. 
 Vydaná stavební povolení 1 405 – budovy 709, nová výstavba 165, změna 
dokončených staveb 303 (jde o bytovou výstavbu). V nebytové výstavbě nová výstavba 113 a 
změna dokončených staveb 128. Stavby na ochranu životního prostředí 356, ostatní 340. 
 



Ekvita s.r.o., Náchodská 6 
 
 V roce 2006 pokračovala firma Ekvita ve své strategii zajistit stabilní portfolio 
zakázek s upřednostněním tuzemských firem, aby eliminovala vliv kurzu CZ/EUR. Vývoj 
kurzu a nekontrolované posilování CZK má na všechny exportující firmy neblahý dopad. 
Dále třídí své zákaznické portfolio a zbavuje se zakázek kusového charakteru.  Z tohoto 
důvodu byla ukončena spolupráce s italskými firmami Cevolani a Tazzari. 
 Největším zákazníkem s 30 % obratem zůstává americká firma Martin Yale, firma 
Satm drží podíl cca 20 % z obratem nejvyšší nárůst prokazuje firma Adria ze 7 na 17 % 
obratu. 
 Z tuzemských firem zůstává prioritou firma Silostroj Turnov, nově se úspěšně vyvíjí 
spolupráce s firmou Agro-Hytos, Vrchlabí. Zbytek náplně představují zakázky na doplnění 
výrobních kapacit, CNC technologií pro různé tuzemské i zahraniční firmy. 
 Ekvita zakončila rok 2006 kladným výsledkem a pokračuje v investicích do strojních 
technologií. Brzdou ještě pozitivnějšího vývoje jsou kvalifikovaní pracovníci pro obsluhy 
moderních technologií. 
 Firma se neustále, už léta, potýká s naprostým nedostatkem kvalifikovaných 
pracovních sil pro strojírenské obory. Školství tuto úlohu vůbec neplní a produkuje mnoho 
absolventů v oborech, o které není na trhu práce zájem. Ti se pak okamžitě objevují 
v evidenci pracovních úřadů. Dalším nedostatkem absolventů i středních škol je nízká úroveň 
znalosti cizích jazyků, bez které se v dnešním globalizovaném světě nejsou schopni prosadit. 
 Ekvita z toho důvodu umožňuje výrobní praxi 2. a 3. ročníků COP Trutnov. Jako další 
zvyšování kvalifikace probíhají kurzy anglického a německého jazyka. 
 Průměrný výdělek pracovníků Ekvity přesahuje 16 000 Kč a je limitován znalostí a 
kvalifikací. Někteří pracovníci jej výrazně převyšují, jiní se nedostanou na úroveň průměru. 
 Firma zůstává nadála zadavatelem zakázek pro okolní firmy v oblasti zpracování 
plechů, povrchových úprav atd. 
 V regionu je firma Ekvita vnímána jako vyspělá strojírenská firma s velkým rozsahem 
strojírenských technologií pro precizní obrábění a montáže strojírenských celků jako finálních 
produktů. (Ředitelem společnosti je Jaromír Jeleček.) 
 
Texlen Linen, a.s. 
 
 Jaká byla situace v a.s. Texlen Linen v roce 2006? Závěrem roku 2005 se vyslovil 
v Texlenském zpravodaji ing. Bouda: „Co očekávám od obchodu v příštím roce, přiznávám 
se, že zodpovězení této otázky je rok od roku těžší. Důvodem je hlavně rychle se měnící 
situace na trhu, kde stále více výrobců oděvů míří se svou výrobou do Číny, ale hlavní roli 
v mých bezesných nocích hraje naše vlastní neschopnost, nedůslednost a mnohdy 
lhostejnost…Přiznávám se, že jsem unaven neustálým řešením problémů, které by – pokud by 
všichni dělali to, co mají a tak, jak mají – vůbec nemusely vzniknout. Je pravda, že zákazníka 
naše stálé omluvy zajímají  stále méně a méně, protože konkurence roste a učí se velmi 
rychle.“ 
 Závěrem po uvedení čtyř základních podmínek (hledání nových odbytových směrů 
mimo oblast módy, radikální zvýšení kvality práce, redukování nákladů a zvýšení 
produktivity práce, lepší hospodaření se základním materiálem, energií, plynem a vodou aj.) 
vyslovuje naději, že v roce 2006 bude firma schopna zajistit prodej svých výrobků 
v plánovaném rozsahu. 
 „Textilní výrobu chceme a budeme provozovat v rozsahu roku 2005,“ uvádí druhý 
ředitel Ing. Petr Vik. „Současně budeme hledat a rozvíjet aktivity, které by v budoucnu 
případně nahradily výpadky efektů z textilní výroby, s čímž je nutné s ohledem na objektivně 



existující situaci na textilním trhu počítat. Za tím účelem budeme intenzivně sledovat 
možnosti využití nevyužitých objektů… 
 Půjde  o řadu změn. Pochopitelně nemusí zůstat jen u nich. Ve snaze důsledně naplnit 
základní podnikatelskou tezi budeme permanentně zvažovat další kroky, které by měly 
pomoci k tomu, aby Texlen překonal toto nelehké období. Snížení počtu pracovníků, které 
nelze tajit, a přitom udržení co nejvyššího obratu při zajištění ziskovosti, je diktované dobou. 
Když vezmeme jen v úvahu popsané změny, tak stále bude Texlen zaměstnávat okolo 
tisícovky lidí…“ 
 Ekonomicky začátek roku 2006 příliš nevychází. Dlouhá zima přináší extrémně 
vysoké platby za energii. Zprávy z veletrhů jsou ale povzbuzující. Do fáze realizace postoupil 
záměr sloučení uvedených texlenských společností. V únoru byl prodán areál Centrolenu. 
 Všechny společnosti skupiny Texlen jsou v polovině roku v tíživé situaci, rozhoduje 
se o bytí a nebytí. Jedním z nutných řešení je propouštění. Zatím co v květnu ve 
společnostech Texlenu pracovalo 1 104 zaměstnanců, snížení poptávky ze strany zákazníků a 
jejich odliv do Číny nutí k zeštíhlování firmy. K 1. říjnu se počítá s jejich redukcí na 891. 
Tragické je, že společnost musí opustit i ti, kteří tu pracovali celý život. 
 
 K 30.6.2006 zanikly sloučením do firmy Texlen a.s. samostatné a.s. Texlen – Přádelna 
a Texlen – Lena. K 1.7. měl „nový“ Texlen 964 zaměstnanců. Zaniklé akciové společnosti 
byly přeměněny na závody. Došlo i k personálním změnám. 
 
 K zásadním změnám, k nimž v Texlenu na přelomu 2005/2006 dochází, generální 
ředitel Petr Vik mj. uvádí: „Proč jsem já a Ing. Bouda prodali akcie společnosti, kterou jsme 
v roce 1998 založili, prvně jsme ji po 101 měsíci, po realizaci zakázek za 8 miliard korun, 
zajištění prostředků na výplatu dvou miliard korun mezd, úhradě téměř 1 miliardy korun 
odvodů do státních fondů a na účty zdravotních pojišťoven, poté co na začátku zmiňovaného 
období měl Texlen okolo 600 mil. Kč cizích závazků a nyní dluží výrazně méně než 300 mil. 
Kč jiným osobám… 
 Pokud bychom porovnávali jakékoliv letošní výsledky, a to i v období, které je 
tradičně nejsilnější – tedy ve 4. čtvrtletí, s výsledky i těch horších let v minulosti, pak bychom 
museli být na první pohled nespokojeni, zklamáni. Je faktem, že bychom potřebovali 
výsledky lepší, vyšší tržby, vyšší inkaso, návrat do černých čísel, abychom se co nejrychleji 
dostali do stabilnější situace. Zda se podaří firmě dostat se z této situace ukáží další měsíce.“ 
 Texlen nekončí podle ředitele Vika – byla jen ukončena jedna etapa v jeho historii. 
Věří, že se najde forma další existence tradiční lnářské výroby. Podle přání a podmínky 
nových vlastníků zůstává ve vrcholovém vedení firmy. 
 Optimisticky se k budoucnosti firmy vyjádřil předseda představenstva Texlen a.s.  
ing. Karel Tomáš. Záměrem plánu na rok 2007 je stabilizovat situaci a využít přitom úspor na 
základě opatření realizovaných v roce 2006. 
 
 Lnářskou textilní skupinu Texlen Trutnov ovládla společnost A+CE Services, která je 
členem finanční a poradenské skupiny A+CE Group. Ing. Vik věří, že nový vlastník Texlenu 
nemá zájem ukončit výrobu a zpeněžit aktiva, aby z nich zaplatil dluhy a co nejvíc mu 
zůstalo, ale jak proklamuje, se záměrem ozdravit firmu a nalézt strategického vlastníka.  
Ing. Vik a Ing. Bouda budou s novými vlastníky na tom spolupracovat. 
 
Pivovar Krakonoš, Trutnov 
 
 Hospodářské výsledky pivovaru Krakonoš, s.r.o., který vede ředitel Karel Janko: 
Výkon se zvýšil o 1,49 %, ale odbyt piva poklesl o 8 818 hl. Růst výkonů ovlivnil provoz 



hotelu. Odbyt sudového piva poklesl o 4 285 hl a lahvového piva o 5 450 hl. Nejvíce poklesl 
prodej lahvového piva Krakonoš 10 o 19,3 %. Nejvíce vzrostl prodej sudového piva Krakonoš 
11 o 32,57 %. Podílů piva Krakonoš 12 na celkovém prodeji se téměř nezměnil, činil 81,92 
%, což je o 0,1 % více než v roce 2005. Tržby za zboží se mírně zvýšily o 1,32 %. Největší 
nárůst zaznamenaly limonády z Podorlické sodovkárny, naopak poklesl prodej minerálek  
z Poděbradky a.s. Mzdové náklady se zvýšily vlivem nárůstu počtu zaměstnanců o 13 a  růstu 
mezd. Průměrná mzda se zvýšila o 1 103 Kč. 
 
 Pivovar vyrobil celkem 100 764 hl v roce 2006 (v roce 2005 107 085 hl). Z toho  
10 světlá 15 171 hl (17 050 hl), 10 tmavá 898 hl (897 hl), 11 světlá -, 12 světlá 84 179 hl 
(88 628 hl), 14 světlá 516 hl (510 hl). 
 Odbyt piva celkem 99 308 hl (108 126 hl). Z toho sudy 62 805 l (67 083 hl), lahve 
36 503 hl (41 043 hl), 10 světlá sudy 8 186 hl (87 603 hl), lahve 234 hl (276 hl), 11 světlá 
sudy 1 099 hl (829 hl), lahve 1 480 hl (1 532 hl), 12 světlá sudy 52 743 l (56 809 hl), lahve 
28 616 hl (31 666 hl), 14 světlá sudy 169 hl (150 hl), lahve 389 hl (402 hl). 
 Prodej zboží: Pito lahve 659 hl (601 hl). Dia lahve 175 hl (169 hl). nealko 727 hl (523 
hl). Minerálky 809 hl (1 252 hl). 
 Tržby za zboží 6 803 tis. Kč (6 741 tis. Kč). Z toho prodejna 4 779 tis. Kč (4 746  
tis. Kč). 
Krmné odpady: Mláto 2 460 t (2 614 t).  
Mzdové prostředky celkem 20 031 tis. Kč (15 942 tis. Kč). Počet zaměstnanců 82 (69). 
Průměrná měsíční mzda 20 357 Kč (19 254 Kč). 
 
Kasper Kovo s.r.o. 
 
 Z historie firmy Kasper Kovo s.r.o.: Založena byla v roce 1992 v Úpici, kdy proběhla 
privatizace strojírenského podniku se specializací na revize a opravy textilních strojů pro 
východočeský textilní průmysl. 
 V letech 1997-2000 proběhla první vlna investic, jež byla směrována do progresivních 
výrobních technologií zpracování plechu, sváření, řízení a kontroly jakosti a informačního 
systému, která posunula firmu Kasper Kovo z pohledu technologie na úroveň firem ze 
západní Evropy. V letech 2001-2002 došlo k přesunu veškeré výroby do areálu v Trutnově a 
uzavření méně efektivního provozu v Úpici. Současně s procesem restrukturalizace probíhaly 
další investice do výrobních prostředků a technologií, které zvýšily produktivitu práce a 
kvalitu výrobků. Tento proces rozsáhlých změn byl dokončen v únoru 2003, kdy byl zároveň 
korunován úspěšnou certifikací firmy dle nové normy EN ISO 9001:2000. 
 Po stabilizaci výrobních programů a celé firmy byl v roce 2004 vypracován projekt  
na přístavbu výrobních a skladových hal. Zrealizována byla první etapa přístavby, čímž 
vznikly nové prostory pro expedici hotových výrobků a sklad plechů. Pokračovaly také 
investice do výrobních prostředků a do rozvoje informačního systému a hardwarového a 
softwarového vybavení firmy. Všechny tyto změny zásadně zvýšily flexibilitu a 
technologické možnosti firmy v oblasti zpracování zejména ušlechtilých materiálů (nerez a 
hliník). 
 
 Celý proces výroby, počínaje příjmem objednávky a konče expedicí k zákazníkovi, je 
zpracován a evidován informačním systémem Celtec. Tento podnikový systém byl uveden  
do provozu na počátku roku 2003, čímž bylo dosaženo vyšší míry flexibility všech úseků 
podniku a do jisté míry je tak zabráněno eventuálnímu selhání lidského faktoru. 
 S cílem dosáhnout co nejvyšší možné kvality a efektivnosti všech činností byl podnik 
reorganizován a zároveň v únoru 2003 certifikován do normy systému řízení jakosti EN ISO 



9001:2000. Firma získala první certifikát ISO již v prosinci 1999. S tímto certifikátem 
spojený požadavek na prověřování kvality dodávek materiálu a subdodavatelských kooperací 
vyvíjí tlak na celou síť dodavatelů, což se kladně odráží již na počátku celého výrobního 
procesu. 
 
Výrobní programy. Výrobní program z černého plechu: filtrační zařízení, textilní stroje, dílce 
k vysokozdvižným vozíkům a manipulační technice, palivové a olejové nádrže 
k vysokozdvižným vozíkům a manipulační technice, skříně pro elektrické rozvaděče, dílce 
pro automobilový průmysl. 
 Nerezový výrobní program: filtrační zařízení pro chemický a farmaceutický průmysl, 
textilní stroje, skříně pro elektrické rozvaděče, linky na zamražování potravin. 
 Konstrukce. Značnými investicemi do moderního hardwarového a softwarového 
systému vybavení bylo ve spojení s profesionální prací týmu konstruktérů dosaženo úplné 
digitalizace výkresové dokumentace. 
 
 Firma vybudovala velmi kvalitní zázemí pro práci s plechem. Veškeré svařování je 
prováděno na profesionálních zařízeních značky Kemppi. Způsoby svařování: obalenou 
elektrodou, kondenzátorové přivařování svorníků, odporové přivařování svorníků, bodové 
odporové sváření. Navazující povrchová úprava, tzn. Leštění, je u hliníkového a nerezového 
plechu prováděna buď od lesku nebo do hrubosti povrchu 220. Technologickému zázemí 
musí samozřejmě odpovídat i kvalitní personál, a proto jsou na profesionalitu a zručnost 
svářečů kladeny vysoké nároky, které jsou u řady z nich podloženy mezinárodním 
svářečským průkazem. 
 Finálním výrobním krokem je provedení povrchové úpravy, která je většinou 
prováděna přímo v prostorách firmy. Ve výrobním areálu firmy je umístěna lakovna 
s odsáváním, kde specializovaní pracovníci zajišťují optimální provedení nátěru dle 
specifikace zákazníka. Před provedením samotného nátěru jsou dílce chemicky čištěny 
odmašťovacím přípravkem a poté nastříkány příslušnou barvou. Nutné vysušení nastříkaných 
dílců pak probíhá ve vytápěných prostorách tak, aby finální produkt splňoval veškeré 
mezinárodní standardy a požadavky ze strany zákazníka. 
 
 Při zajištění balení zakázek firma Kasper Kovo s.r.o. úzce spolupracuje se společností 
Kasper CZ s.r.o., která se specializuje na výrobu střešních konstrukcí v licenci americké firmy 
MiTek a zároveň vyrábí obaly pro zámořské zásilky zboží dle mezinárodně platných norem a 
dle požadavků dané cílové země. Tato vzájemná spolupráce pak umožňuje realizaci dodávek i 
do zemí s velmi vysokými požadavky na způsob balení jako je Čína, Brazílie, Austrálie atd. 
 Celková plocha, kterou má firma Kasper Kovo s.r.o. pro svou činnost k dispozici, má 
velikost 39 000 m2, z čehož zhruba 9 500 m2 tvoří skladovací plochy. Výroba je realizována 
ne celkové ploše 12 000 m2. 
 
 Obchodní výsledky firmy Kasper Kovo s.r.o. za rok 2006: Obrat 270 mil. Kč, zisk  
35 mil. Kč. 
 Hlavní investice roku: Projekt úspory energií – opláštění a zateplení budov, výměna 
oken a topného systému. Rozšíření výrobních prostor o novou výrobní halu – nerezové 
výrobky. Akvizice svářečské školy – 07/2006 vlastní svářečská škola jako samostatné 
středisko firmy Kasper Kovo s.r.o. Celková suma investic v roce 2006 byla 65 mil. Kč. 
 Plány 2007: Investice do moderní práškové lakovny. Investice do nového 
informačního systému. Plán investic na rok 2007 30 mil. Kč. 
 Personální navýšení stavu firmy: Rozvoj zaměstnanosti ze 150 (rok 2004) na 185 (rok 
2006). S rozvojem dalších investic očekáván nárůst na 200 pracovníků. 



 Získané dotace EU: Projekt úspory energií. Projekt moderní technologie (Phare).  
Na rok 2007 připadne 15 výročí od založení firmy. Export 85 %. 
 
ABB s.r.o. 
 
ABB s.r.o. v průběhu roku 2006: 
V lednu – v první pracovní den se sešli všichni zaměstnanci organizační jednotky Trutnov  
na neformálním zahájení roku 2007, který je již 14. rokem působení společnosti ABB 
v Trutnově. 
 V dubnu se společnost zúčastnila společné výstavy za ABB s.r.o. na mezinárodním 
veletrhu elektroniky a elektrotechniky Ampér 2006 ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony 
Club.  
 V červnu se konala akce s názvem Zákaznické dny ABB, která navázala na tradiční 
Dna otevřených dveří. Cílem akce bylo představit zákazníkům nabídku ABB pro výrobu a 
distribuci elektrické energie v energetice a průmyslu. První den byl určen pro zákazníky 
s inženýrských,montážních a instalačních firem. První den se zúčastnilo akce více než 100 
zákazníků a druhý den více než 50 zákazníků. 
 Zákazníci využili možnosti navštívit odb. přednášky, shlédnout exponáty na výstavní 
ploše, seznámit se se zázemím organizační jednotky Trutnov a její centralizované výroby 
rozvaděčů pro Evropu-RFF. 
 Dne 26.9. se v sále MěÚ v Trutnově uskutečnilo setkání všech zaměstnanců ABB 
s.r.o. lokality Trutnov. Cílem setkání byl představení činnosti jednotlivých oddělení všem 
zaměstnancům a také seznámení se s aktualizovanou organizační strukturou části divize 
Power Systems. Kromě toho byli zaměstnanci informováni o aktuálních výsledcích organizací 
a o plánovaných cílech do budoucna. 
 Rok 2006 se z pohledu centralizované výroby rozvaděčů dá hodnotit jako velice 
úspěšný. Došlo ke stabilizaci a dalšímu výraznému růstu RFF. Vyrobilo se o 60 % více 
rozvaděčů oproti minulému roku. Z realizovaných projektů v RFF mezi nejvýznamnější patří 
určitě série projektů a výroby dvojpolí CBS 590 s označením LCC. V roce 2006 dodali více 
než 100 těchto rozvaděčů. V oblasti dodávek ochran a řídících systémů pro energetiku v ČR 
byl rok 2006 také úspěšný. Našim českým zákazníkům jsme v minulém roce dodali řadu 
zakázek významných z hlediska jejich objemu i technického obsahu. Český trh je v pohybu a 
my na tyto změny reagujeme v kontextu celé skupiny ABB. Provedli jsme první organizační 
úpravy a do našeho týmu chceme přivést nové talenty. 
 
ZPA CZ mění vlastníka 
 
 Rok 2006 byl pro firmu ZPA CZ zlomovým rokem, ve kterém prošla bouřlivým 
vývojem. První významnou událostí se pro firmu stala změna vlastníka společnosti, kterým se 
stala společnost Kilcullen Kapital Partners. Nový vlastník zachoval stávající činnost ZPA. 
 Změny, mezi kterými nechyběl rozvoj působení firmy na zahraničních trzích, 
vyvrcholily na konci roku 2006, kdy se společnost rozdělila na čtyři samostatné podnikatelské 
subjekty: ZPA Smart Energy s.r.o., ZTRON Úpa Halley s.r.o., Úpa Halley Hotel s.r.o. a 
Cormac Mountain Lodge. 
 V roce 2006 pokračovala úspěšně činnost vývojového týmu a výsledkem bylo i 
několik výrobků, např. nová zkušební vzorkovnice, komunikační moduly do elektroměrů či 
program pro komfortní odečet elektroměru přes minipočítač PDA. Byla potvrzena pozice 
dodavatele pro významné zákazníky jako je Pražská energetika, ČEZ BG nebo E.ON. 
Společnost s úspěchem obhájila certifikaci ISO 9001 a 14001. 



 V témže roce byly zahájeny vývojové práce na novém, uceleném systému dálkového 
odečítání elektroměrů a dálkového řízení spotřeby elektrické energie. 
 V uplynulém roce firma neinvestovala 14,6 mil. Kč. Většina investic byla věnována na 
rekonstrukci budovy, konkrétně celého přízemí včetně nové rampy. Další významnou 
položkou byl i nákup nového informačního systému. 
 Objem sponzorských příspěvků a darů činil v roce 2006 cca 280 tis. Kč. Největší 
objem byl věnován podpoře sportovních akcí, další příspěvky šly na charitativní účely. Třetí 
oblastí podporovanou firmou byla příroda a ekologie. Firma také pomohla zajistit i několik 
významných kulturních akcí. (Podklady od Ing. Soukupové.) 
 
Tyco Electronics 
 
 Společnost Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu 
Tyco International Ltd., který prodává, vyrábí, instaluje a udržuje výrobky a systémy 
zahrnující elektroniku, zabezpečovací a protipožární ochranné systémy, zdravotnické potřeby 
a nástroje, plasty a lepidla a systémy řízení kontinuálních procesů. Společnost operuje ve více 
než 100 zemích světa a zaměstnává téměř 260 000 pracovníků. 
 Trutnovské „Tyco“ vyrábějící široké spektrum elektronických 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 
schopné 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 rozvodní sítě.  
Od roku 2005 nově doplňují sortiment plastové identifikační prvky pro kabeláže. 
 V současné době (koncem 2006) probíhající výstavba druhé poříčské výrobní haly (ta 
první byla postavena v roce 2004) bude základem dalšího rozšíření výrob ochranných prvků 
pro kabeláže a kabelů. 
 Tyco stále hledá pro existující výroby a další projekty nové spolupracovníky na pozice 
referenta nákupu a vedoucí výrobní linie. 
 
Siemens – Nízkonapěťová spínací technika s.r.o. 
 
 Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o. – situace na konci hospodářského roku 
2006 (30.9.) – vlastně obchodního roku. 
 Siemens NST je výrobní organizací v rámci skupiny Siemens. Předmětem podnikání 
je výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 
 Organizační struktura: SNST s.r.o. vyrábí své produkty ve dvou závodech – v závodě 
Trutnov, který se zabývá výrobou nízkonapěťových komponent a v závodě Mohelnice, 
zabývajícím se výrobou přípojnicových systémů LX a BD2. 
 V závodě Trutnov se nachází sídlo společnosti spolu s hlavním vedením společnosti 
(jednatel a ekonomický ředitel). Společně s Mohelnicí jsou útvary nákupního marketingu, 
finanční účtárny a controllingu, organizace a informatiky. V závodě Trutnov se nachází dále 
personální oddělení a středisko výzkumu a vývoje. 
 V roce 2001 přešla společnost na obchodní rok končící 30.9. Obchodní rok trvá  
od 1.10. stávajícího roku do 30.9. následujícího. 



 Informace o tržbách: Společnost realizuje výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží. 
Výrobky a služby: Tržby v tuzemsku 1 028 tis. Kč (2006), 893 tis. Kč (2005). Tržby ze 
zahraničí: 1 379 326 tis. (2006) a 992 155 tis. (2005). Zboží 1 382 tis. Kč (2006) a  
9 768 tis. Kč (2005). Společnost realizuje všechny zahraniční prodeje pouze v rámci Evropy. 
 Zaměstnanci a vedoucí pracovníci – průměrný počet a osobní náklady: Zaměstnanci 
527, ved. pracovníci 20. Mzdové náklady 114 974 tis. Kč (zam.), 16 324 tis. Kč (ved. prac.). 
Sociální a zdravotní pojištění 39 731 tis. Kč (zam.), 3 774 tis. Kč (ved. prac.). Sociální 
náklady 5 387 tis. Kč (zam.). 
 
Výzkum a vývoj 
 Vynaložené náklady společnosti za rok 2006 do oblasti vývoje zahrnují 12 571 tis. Kč. 
V tomto roce společnost realizovala výnosy z předfakturace těchto nákladů na mateřskou 
společnost Siemens Mnichov a Berlín 11 745 tis. Kč. 
 Rezervy na důchody a podobné závazky a ostatní rezervy: Jubilea 3 989 tis. Kč 
(zůstatek k 30.9.2006). Dovolená 2 776 tis. Kč (k 30.9.). Reklamace 103 tis. Kč  
(k 30.9.2006). Rizikové zakázky 1 037 tis. Kč (k 30.9.) – celkem to je 7 905  tis. Kč. 
 Jednatelem společnosti je Ing. Roman Schiffer. 
 
Siemens VDO 
 
 Společnost Siemens VDO otevřela od 1.8.2006 nový závod na výrobu automobilové 
elektroniky. V areálu o rozloze přes 10 500 m2 najde v letošním roce uplatnění přibližně 200 
pracovníků – v budoucnu se podstatně zvýší. V příštích 5 letech hodlá firma do nového 
výrobního závodu v Trutnově investovat 1,2 miliardy korun. 
 „Otevřením nové výrobní haly Siemens VDO rozšiřuje firma svůj výrobní program  
o produkty, které se na českém dodavatelském trhu pro automobilový průmysl ještě 
nevyráběly,“ uvedl Gűnter Thiel, ředitel českého zastoupení Siemens VDO. „Jedná se  
o elektronické součástky do automobilů, o které je na světových trzích velký zájem,“ uvádí 
Thiel. 
 Hlavním sortimentem výrobního závodu v Trutnově jsou vysokotlaká čerpadla  
pro dieslové motory, součástky pro řízení emisí a nejrůznější elektromotory. Hlavními 
odběrateli jsou přední výrobci automobilů. 
 Společnost Siemens VDO Automotive v České republice vyrábí, dodává a instaluje 
komponenty pro automobilový průmysl. Její produkty jsou určeny nejen pro tuzemský, ale i 
zahraniční trh. Hlavním výrobním sortimentem firmy v ČR jsou elektronické řídicí moduly, 
elektromechanické řídicí moduly, sensory, ovládací panely, palivové dopravní jednotky, 
autorádia, navigační systémy a systémy vstřikovačů. Mezi největší odběratele patří přední 
světoví výrobci automobilů.  
 
 Otevřením nové výrobní haly Siemens výrazně posílil pozici silného zaměstnavatele 
v regionu. Firma se nachází v hale, kde předtím pracovali zaměstnanci Infineon Technologies. 
Výrobce optických kabelů výrobu v Trutnově ukončil a halu prodal Siemensu. „To je pro nás 
velmi důležitý fakt. Tovární haly nezůstaly prázdné, desítky lidí už pracují, plánuje se další 
nárůst jejich počtu. Navíc pro město je to určitá perspektiva jistoty zaměstnání pro naše 
občany,“ uvedl trutnovský starosta Mgr. Ivan Adamec. 
 „Nová pracovní místa v Siemensu povedou jistě ke zlepšení na trhu práce.  
Na trutnovském okrese je nejvyšší procento nezaměstnanosti v KH kraji (8,2 %). Pokud se 
bude Siemens VDO úspěšně rozvíjet, mělo by to situaci na trhu práce ovlivnit k lepšímu už 
příští rok,“ řekl ředitel trutnovského úřadu práce Ing. Zdeněk Šmíd. 
 



 Čím přispělo město Trutnov k rozšíření průmyslové zóny ve Volanově? „Prodali jsme 
pozemky, na kterých Siemens do budoucna plánuje rozvoj. Při prodeji nešlo o cenu, spíše 
jsme chtěli zabránit tomu, aby nám v průmyslové zóně zůstaly nevyužité haly. Takže cena 
byla výsledkem kompromisu mezi námi a firmou Infineon, která od nás pozemky  
pro Siemens kupovala. Při projednání záměru na veřejné schůzi zastupitelstva se pak cenu 
povedlo ještě o několik korun za metr zvednout,“ řekl starosta. 
 Jeden z pozemků měl být ve vlastnictví státu. Jak byla tato situace vyřešena? „Zjistili 
jsme, že ten pozemek je historickým majetkem Trutnova. To přípravu výstavby nových 
továrních hal výrazně urychlilo. Stát nám pozemek vydal okamžitě,“ uvedl starosta Adamec. 
 
mdexx Magnetronic Devices 
 
 Společnost s ručením omezeným mdexx Magnetronic Devices je výrobní organizací 
v rámci skupiny Siemens. Předmětem podnikání je výroba, instalace a opravy elektrických 
strojů a přístrojů, projektování elektrických zařízení. Společnost vznikla už 24.9.2004. 
Stoprocentním jejím vlastníkem je  stejnojmenná společnost v Brémách. 
 Společnost je rozdělena na vedení společnosti (jednatele), výrobní úsek, ekonomický 
úsek a jednotlivá oddělení. Výrobní úsek zahrnuje management kvality, výrobní kontrolu, 
ekologii a BOZP, personální oddělení, správu majetku a požární ochranu, výzkum a vývoj, 
konstrukci, technologii a údržbu, výrobu transformátorů a výrobní logistiku. Ekonomický 
úsek zahrnuje finanční účtárnu, oddělení controllingu a kalkulaci, centrální logistiku, nákupní 
marketing, oddělení organizace a informatiky. 
 Společnost si za účetní období zvolila hospodářský rok, který trvá od 1. října 
stávajícího roku do 30. září následujícího roku. 
 Najatý majetek: Společnost využívá operativní leasing na osobní automobily, 
vysokozdvižné vozíky a tisková centra. K 30.9.2006 činily celkové náklady týkající se nájmu 
těchto movitých věcí 983 tisíc Kč (2005 563 tisíc Kč). Dále má společnost najatou výrobní 
halu od společnosti Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o. Tento nájem je uzavřen  
na dobu určitou do 30.6.2008 s právem opce na prodloužení až do 30.6.2011. K 30.9.2006 
činily celkové náklady týkající se tohoto nájmu celkem 4 556 tisíc Kč (2005 3 590 tisíc Kč). 
 Průměrný počet zaměstnanců a ved. pracovníků a osobní náklady za rok 2006: 226 
zaměstnanců, 4 vedoucí pracovníci, mzdové náklady 44 895 tis. Kč + 1 897 tis. Kč, soc. a 
zdravotní pojištění 15 666 tis. Kč + 663 tis. Kč, sociální náklady 1 585 tis. Kč. 
 Zpráva auditora pro společníka společnosti mdexx Magnetronic Devices s.r.o.: Podle 
názoru KPMG ČR Audit, s.r.o., podává účetní uzávěrka ve všech významných ohledech 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti mdexx Magnetronic Devices 
s.r.o. k 30. září 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v ČR. 
 Jednateli společnosti k 30.9.2006 jsou Ing. Roman Schiffer a Boris Hűtter (SRN). 
 
 
 
 
 
  
 
  



Počasí 
 
Leden 
 
 Počasí v lednu celkem nevybočovalo z lednů minulých let. První dekáda žádné větší 
mrazy nepřinesla – do -60C. Občas drobně sněží. Přes den kolem 00C. Silný vítr. Od 8.1. už 
zima přitvrdila. Jasno, -150C. 9.1. -160C, k večeru -100C. Druhá lednová dekáda už mírnější – 
11. a 12. ledna sice ještě -130C, ale v dalších dnech -7, -80C. Občas chumelí, mrazů přibývá. 
20. a 21. ledna sice ještě kolem 00C, ale 22.1.  už -180C, ledový vítr. 23.1. už -230C. Cesty 
velmi kluzké, zledovatělé. I 24.1. mráz trvá (-230C). V dalších lednových dnech ranní teploty 
mezi -14 až -190C, navečer kolem -100C. Sněhu neobvykle málo. Většinou polojasno. 
 
Únor 
 
 První únorové dny zmírnění mrazů – 13.1. ráno -80C, navečer -100C. Od 6.2. zase už -
190C, přes den -10, navečer -110C. Sněhu přibylo málo. 6.2. ještě silně mrzne -210C. Další 
dny až do 14.2. ranní mrazy jen kolem -50C. 15.2. sice -80C, ale už přes den jen kolem 00C. 
Až do 20.2. mrzne jen mírně. Občas i déšť. Denní teploty kolem 00C. Tání, břečka  
na komunikacích. V poslední únorové dekádě sice mrazy stouply (až na -150C), navečer 
kolem -100C, ledový vítr trvá. Vcelku snesitelná zima. 
 
Březen 
 
 Jaký byl březen? Až do 6.3. ještě mrazy do -100C, chumelí, ale spíše drobně, 5.3. ale 
už silně. 6.3. přes den kolem 00C, navečer slabě mrzne. Až do poloviny měsíce chumelí,  
i když žádné závaly. 16. a 17.3. -70C, přes den kolem 00C. Další dny s mírnými mrazy. 
Překvapil 23. a 24. březen, kdy -80C a -130C. Poslední březnový týden už nezimní. Ranní 
teploty málo nad nulou, přes den už oteplení (5 až 70C). 31.3. ráno +40C, přes den +100C. 
K večeru nečekaně prudce zahřmělo. 
 Sněhu nebylo v letošní zimě příliš – chladno bylo jen výjimečně. Sněhová pokrývka  
(v polovině měsíce) sice týdny vydržela, ale žádná tvrdá zima zatím neudeřila. Ideální 
sněhové podmínky jsou v Krkonoších, i když silný vítr trvá. Ten vyřazuje z provozu i lanovku 
na Sněžku. 
 
Duben 
 
 Prvních pět dubnových dnů vykazuje už ranní teploty +30C, přes den dokonce až 
+120C. Přechodné ochlazení 7.4. (-80C), přes den už ale +100C. Pěkný den ještě 8.4. Další dva 
dny déšť. Po sněhu už ani památky. Dubnová rána jsou skoro jarní – teploty se pohybují mezi 
4 a 60C, přes den stoupá teploměr k 12 až 160C (20.4.). 25. dubna až na 190C. Následující den 
je už skoro letní – dopoledne slunečno, odpoledne oblačno, bouřka, déšť. Ještě 27.4. je přes 
den 180C, ale poslední tři dubnové dny chladné – ráno kolem nuly, ve dne +50C, občasný 
déšť. 
 
Květen 
 
 Květen začal a vydržel skoro celý teplými dny – 1. května ráno 150C, následující dny 
ranní teploty 8 až 100C. A denní teploty? Od 3.5. do 10.5. se pohybovaly kolem 170C. 
Většinou polojasno. Až do 20. května skoro letní čas. Přes den kolem 18, 190C. Déšť jen 



občas. Poslední dekáda už ve znamení ochlazení, ráno kolem 50C. Chladno vede k zapojení 
horkovodu. Přeháňky, vítr, během dne 12 až 140C, poslední květnový den denní teplota kolem 
100C. 31. května končí oficiální topné období. Květen byl celkově průměrný teplotní měsíc,  
i když kolem 20.5. se našli ti, kteří pošilhávali po plavkách. 
 
Červen 
 
 Chladné a deštivé počasí mělo podle meteorologů trvat ještě začátkem června.  
Po chladných ránech s teplotami 3 až 40C a odpoledních s 100C, od 7.6. už oteplení a až  
do 21.6. takřka letní dny – 8.6. 170C, 12.6. už 250C, 16.6. dokonce 280C. Tropická vedra  
po dlouhé zimě a chladném jaru. Ve školách jsou vyhledávány vodní pítky. 21.6. kolem 300C, 
bouřka, déšť. 23.6. ráno 14, přes den 180C, 24.6. 230C. 
 
Červenec 
 
 První červencová dekáda pokračuje horkem – déšť chybí. 10.7. přes 300C. 11.7. noční 
liják, ráno 190C, během dne ke 310C. Déšť. 14.7. malé ochlazení – 200C. Až do 20.7. ranní 
teploty 8 až 120C. Deště. 17.7. přes den 230C, 18.7. 270C. Horké dny s teplotami nad 300C. 
Z 23. na 24.7. silný noční déšť. Až do konce měsíce kolem 250C. 
 
Srpen 
 
 První srpnové dny přinášejí ranní ochlazení – 3.8. kolem 70C, přes den k 200C. Od 3.8. 
chladné deštivé dny s denními teplotami 12, 130C. 6.8. vytrvalý déšť. Prší i 7.8. Až do 17.8. 
jsou rána poměrně chladná – kolem 50C, přes den mezi 14 a 180C. 17.8. pěkný letní den, 
230C. Stejně tak i 18. a 19.8. Chladný je 21.8. – ráno jen 80, přes den 160C. Chladný vítr.  
24. srpen zase letní – 200C. 25.8. po nočním dešti prší celý den. Prší i v dalších dnech, 
převážně v noci. Houby rostou. 
 
Září 
 
 První dva dny v září pěkné, teplota nad 200C. Po přechodném zhoršení 3.9. až do 20.9. 
série pěkných dnů s teplotami až 230C. Ranní teploty až do 13.9. nízké – kolem 2, 30C. Až  
do 18.9. denní teploty k 180C. V poslední zářijové dekádě chladná rána, denní teploty kolem 
15, 160C. Výjimkou 26. září, kdy za slunného dne stoupl teploměr na 230C. Jinak mírné 
ochlazení. 
 
Říjen 
 
 A jaký byl říjen? 1.10. ráno 40C, odpoledne 130C, 2.10. ráno 80, přes den 170C. Nízké 
ranní teploty – přes den kolem 90 vedou k vytápění. 9. a 10.10. ráno teploměr na nule. 10.10. 
ranní námraza. 12.10. ráno nad 00C, přes den ještě 160C. Až do 17.10. ranní teploty kolem 50, 
přes den nad 100C. 17.10. přes den 150C, 24.10. ráno +8, přes den 160C. 29.10. prší celý den, 
odpolední bouřka, teplota 100C. 30.10. ráno -10C, přes den +50 (na Sněžce sníh), 31.10. ráno 
+3, odpoledne +60C. 
 
 
 
 



Listopad 
 

       
 
 První listopadový den ráno +30C, i přes den je +30, silný řezavý vítr, občas přeprška 
s krupkami sněhu. 2.11. zasněžené ráno, přes den po sněhu, celý den kolem 00C, večer -30C. 
3.11. dále nachumelilo, ráno -50C. Od 5.11. oteplení, prší, silný vítr. 7.11. přes den +30C, 
9.11. +70C. 11.11. po nočním dešti ráno -20C, přes den kolem nuly. 10.11. slunečno, +110C. 
Sníh ještě není ani po Martinu, spíše deštivo. V polovině listopadu jen umělý – sjezdovka  
na Černé hoře. Poslední listopadové dny celkem ucházející, mírné. 26.11. teplota k 90C, další 
dny malé ochlazení. Babí léto letos výjimečně delší (září, říjen teplotně nadprůměrné). Dešťů 
málo – asi 40% obvyklých srážek. 
 
Prosinec 
 
 První prosincový den málo zimní. Ráno -40C, přes den málo nad nulou. Stejně i v další 
dny. Ze 4. na 5.12. noční déšť, přes den +70C. Podobná „zima“ i 7. a 8. 12. 9.12. celý den 
prší. Do rána 12.12. bílo, ale sníh je mokrý – nevydrží. Slabé mrazy neumožňují na horách 
umělé zasněžování. 13.12. prší, silný vítr, mrzne jen slabě. 20.12. ochlazení, mráz jen -50C. 
Klidné dny, bez sněhu, přes den +30C. I krkonošská střediska jsou bez sněhu. 28.12. celý den 
-70C. Z 28. na 29.12. sice nachumelilo, sníh se však neudrží. Konec roku spíš oteplení, 31.12. 
poprchává. Zatím prapodivná zima. 
 
Základní kynologická organizace 
 
 Z činnosti Základní kynologické organizace č. 302 Trutnov, kterou vede už několik let 
Břetislav Klomínský z Horního Maršova. 
 Činnost pro veřejnost: na jaře a na podzim kurz základní výchovy a výcviku psů pro 
nečleny ZKO. Účastnilo se jich 25 zájemců. Provedeny byly čtyři ukázky výcviku psů – 
třikrát v rámci Dětského dne (Bernartice, Lhota u Trutnova, Trutnov – Nové Dvory). Jedna 
ukázka byla vyzkoušena pro chovance DVÚ Horní Maršov. 
 Sportovní činnost: Závodů se zúčastnil ze ZO pouze B. Klomínský se psem Dariem  
z Holíkova obhájil vítězství na Poháru firmy Atmos – vyhrál pohár města Jaroměře, třetí 
místo na Memoriálu V. Čakana. Dále se zúčastnil dvou výběrových závodů na MS a MR  
ve výkonu psů podle IPO III – o tři body za postupem na MR. 
 V ZKO je jeden figurant první třídy a dva figuranti druhé třídy. Pracují v ní čtyři 
instruktoři výcviku. Členská základna ZO čítá 33 členů. 
 
 
 



Lesy a parky Trutnov s.r.o. 
 
 Lesy a parky – přehled hospodaření v roce 2006: 
Firma Lesy a parky Trutnov s.r.o. spravovala majetek města: Lesní půdní fond. Městský park. 
Městské hřbitovy. 
 Počty pracovníků: průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 27, 
průměrný počet přepočtený 27, z toho manuálně pracujících 18. Práce těžebního charakteru a 
část pěstebních prací je prováděna dodavatelsky soukromými podnikateli. Běžná údržba na 
hřbitovech Babí, Libeč, Lhota, vojenský hřbitov 1866 v Poříčí, horní Staré Město a Voletiny 
je prováděna dodavatelsky soukromou firmou. 
 Hospodářský výsledek: celkové výnosy 21 360 tis. Kč, z toho vlastní tržby za dřevo a 
služby 20 075 tis. Kč, celkové náklady 21 077 tis. Kč, z toho spotřeba materiálu 1 491 tis. Kč, 
spotřeba energií 318 tis. Kč, služby bez oprav 7 231 tis. Kč, nájem města 2 716 tis. Kč, 
opravy a údržba 1 054 tis. Kč, mzdy včetně OON 5 361 tis. Kč, zdravotní a sociální pojištění 
1 834 tis. Kč, odpisy 327 tis. Kč, ostatní náklady 745 tis. Kč, Hospodářský výsledek  
+ 283 tis. Kč. 
Lesní hospodářství. 
 LPF se nachází na 19 katastrálních územích. Z obhospodařovaných 2 090,65 ha tvoří 
139 ha lesních porostů lesopark, navazující na městský park. 
Pěstování lesa. 
 Zalesňování na 17,41 ha (z toho 0,84 ha přirozená obnova), 71 tis. sazenic. Prořezávky 
na ploše 56,51 ha. Probírky celkem 33,06 ha (z toho do věku 40 let – 17,25 ha). Péče o lesní 
kultury na 175 hektarech. Chemická ochrana kultur na 65 ha. 
Těžební práce. 
 Těžba dřeva činila celkem 11 843 m3, z toho 11 206 m3 jehličnaté, 637 m3 listnaté. 
Nahodilá 1 824 m3. 
Ochrana lesa. 
 Průběžná kontrola výskytu ploskohřbetky na lesním úseku Hajnice formou 
praktického vyučování SLŠ Trutnov a diplomové práce studentky MZLU Brno. Kontrola a 
ochrana nezajištěných kultur proti klikorohu (postřik na 11,61 ha) a hlodavcům. Odstraněno 
bylo i několik divokých skládek v lesích nebo na jejich krajích. 
Dodávky dřeva. 
 Byly realizovány převážně na odvozním místě. Dodáno bylo celkem 11 668 m3, z toho 
jehličnatého 10 908 m3 a listnatého 760 m3 v hodnotě více než 14,3 mil. Kč bez DPH. Bylo 
dosaženo průměrného zpeněžení ve výši 1 227 Kč/m3. 
Rekreační funkce v lesoparku. 
 Proběhla pravidelná údržba zařízení pro návštěvníky lesoparku – opravy a nátěry 
laviček, altánů, zábradlí. Pravidelně jsou sekány, případně mulčovány cesty, pěšiny a loučky, 
vyváženy odpadkové koše. Po dohodě se sportovními oddíly je průběžně upravována travnatá 
plocha na „Parafráze“ mulčováním. Ve spolupráci s městem se provádí na naučné stezce a 
cyklostezce k bitvě roku 1866 běžná údržba. 
Myslivost. 
 V roce 2006 bylo v režijní honitbě „Království“ uloveno 28 ks srnčí zvěře (12 srnců,  
3 srny a 13 srnčat), 5 ks zvěře černé (1 loučák a 4 selata), 1 zajíc, 3 kachny, 12 lišek a 2 
toulavé kočky. Proběhly dva hony na drobnou zvěř. Byla provedena údržba mysliveckých 
zařízení (posedů, kazatelen, krmelců, vnadišť), políčka pro zvěř (výměra 0,34 ha) a lovecké 
chaty. 
Městský park. 
 Probíhá běžná údržba parku a zařízení pro návštěvníky, úprava pěšin a údržba zeleně 
v nově získané části parku v ul. Na Struze. Byla provedena rekonstrukce zdi v parku v ul.  



Na Struze a úprava k fontáně (tyto akce byly hrazeny městem). 
Městské hřbitovy. 
 Na všech byla prováděna běžná údržba. Větší akce byly hrazeny městem – dokončena 
oprava hrobky Uffo Horna, oprava památníku obětí 2. světové války a Kiesewetrova 
pomníku, zpevněna plocha před hrobkami továrníků, oprava hřbitovní zdi v Horním Starém 
Městě, údržba neudržovaných (neplacených) hrobových míst – terénní práce a oprava 
spadlých náhrobků. 
Rozpis pohřbívání. 
 Kopání – Trutnov 20x pohřbení, HSM 4x pohřbení, Bohuslavice 1x pohřbení. Celkem 
25x pohřbení do země. 
Rozptyl a vsyp – rozptyly 105 obřadů, vsypy 18 obřadů. Celkem 123. V termínu 120 obřadů, 
mimo termín 3 obřady. 
 
Základní údaje o honitbě 
 
Výměra honitby v ha (k 31.12.2006) 
Druh honební plochy: zemědělská půda 19 137 ha, lesní půda 15 137 ha, vodní plocha 105 ha, 
ostatní pozemky 1 735. Celkem 36 114 ha. Na bažantnici připadá 350 ha. 
Obhospodařované honitby: vlastní – počet 9, 8 329 ha, společenství – počet 20, 27 786 ha. 
Způsob využívání honitby: ve vlastní režii 9 795 ha, pronajatá 20 156 ha. 
Stavy psů s loveckou upotřebitelností: skutečný počet 48 ohaři, 3 barváři, 64 norníci,  
22 slídiči, 13 honiči, 2 ostatní – celkem 152. 
Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě 
právo myslivosti 477. 
Klasifikace honitby – NKS zvěře a výměra honební plochy: jelen evropský – 53 ks norm.,  
44 ks min., 4 742 ha, daněk skvrnitý – 15 ks norm., 5 ks min., 5 ha, muflon – 49 ks norm.,  
28 min., 2 277 ha, srnec evropský – 1 605 ks norm., 644 min., 33 248 ha, prase divoké – 67 ks 
norm., 40 ks min., 7 150 ha, zajíc polní – 1 783 ks norm., 1 211 ks min., 24 545 ha, bažant 
v bažantnici – 105 ks norm., 98 ks min., 350 ha, bažant mimo bažantnici – 133 ks norm.,  
118 ks min., 1 796 ha. 
 
Výsledky mysliveckého hospodaření. 
 
Druh zvěře Plán lovu Skut.lov-

odstřel 
odchyt Odstřel  

v oboře 
úhyn JKS 

k 31.3.07 
jelen 24 19    72 
laň 13 9    48 
kolouch 12 14   1 36 
Zvěř jelení 
sa  

49 42   1 156 

daněk 10 5 3 8  12 
daněla 9 3 5 8  10 
danče 7 3 4 7  6 
Zvěř dančí 
sa 

26 11 12 23  28 

muflon 12 8    46 
muflonka 13 11    33 
muflonče 9 5    21 
Zvěř 
mufloní sa 

24 24    100 



srnec 387 260   49 669 
srna 323 123   88 613 
srnče 288 131   86 455 
Zvěř srnčí 
sa 

998 514   223 1 737 

kňour 14 4    59 
bachyně 16 4    74 
loučák 33 120    125 
sele 104 284    230 
Zvěř černá 
sa 

167 412   4 488 

Zajíc polní 61 35   21 1 161 
Lyska 
černá 

     20 

Bažant-
kohout 

213 185   35 76 

Bažant-
slepice 

90 67   50 154 

Zvěř 
bažantní 

303 252   85 230 

Kachna 
divoká 

101 261    363 

husy 6      
 
Výskyt dalších druhů zvěře (početní stav): čírka modrá a obecná (2), havran polní (12), holub 
doupňák (28), jestřáb lesní (81), káně lesní a rousná (357), koroptev polní (82), krahujec 
obecný (76), krkavec velký (168), křepelka polní (45), poštolka obecná (185), racek 
chechtavý (103), sluka lesní (227), sojka obecná (968), volavka popelavá (127), výr velký 
(41). 
 Lov dalších živočichů – druh zvěře, lov: Mýval severní - , psík mývalovitý 26, norek 
americký 4, nutrie říční - , toulavý pes 14, toulavá kočka 62. 
 
Výstava trofejí zvěře 
 
 Již 43. ročník výstavy trofejí zvěře jelení, srnčí, dančí, mufloní, černé a některých 
dalších druhů zvěře ulovených v roce 2005 se uskutečnila v lesnické škole Trutnov ve dnech 
8.-16.4.2006. Zahrnovala výsledky činnosti myslivců Státní správy myslivosti Dvůr Králové, 
Vrchlabí, KRNAP a Trutnov. 
 Státní správa myslivosti Trutnov zahrnuje 32 honiteb a jejich uživatele: Barchovan 
(MS Barchovan Pavlovice). Batňovice (HS ve vlastní režii). Bernartice (MS Vraní Hory – 
Bernartice). Dubák (LČR ve vlastní režii). Hainhof (MS – Ekoflora s.r.o.). Horní Olešnice 
(MS Horní Olešnice). Horní Žďár (MS Horní Žďár). Horská Strana (R. Hudeček Šlapanice). 
Hrádeček-obora (majitel ve vl. režii). Chotěvice (MS Svatá Kateřina Chotěvice). Chvaleč 
(MS Ráč Chvaleč). Janovice (LČR Ráč Chvaleč). Jánský Dvůr (Aleš Říha, DK). Království 
(město ve vl. režii). Křižová (LČR Peklo TR). Krkonoše – Pilníkov (MS Krkonoše-Pilníkov). 
Poříčí-Lhota (MS ˇ4ížkovy kameny, Lhota). Proruby (město ve vl. režii). Radvanice lesní 
statek (ve vl. režii).  Rudník (HS ve vl. režii). Rtyně (HS ve vl. režii). Staré Buky (MS Staré 
Buky). Strážný Vrch (RNDr. Štych, Ing. Franěk). Školní polesí SLŠ (ve vl. režii). Trutnov 



(MS Trutnov). Velké Svatoňovice (MS V. Svatoňovice). Vlčice (MS Vlčice). Zlatá Olešnice 
(MS Líčná Zlatá Olešnice). Žacléř (MS Žacléř). 
 
ZO Českého včelařského svazu Trutnov 
 
 V základní organizaci ČVS Trutnov bylo k 31.12.2006 organizováno 81 včelařů, kteří 
zazimovali 695 včelstev. Porovnáním stavu včelstev v pětiletém období bylo nejsilnější 
zavčelení v roce 2001. V okrese tehdy bylo 6 096 včelstev – v trutnovské organizaci 806 
včelstev. Od tohoto roku počty včelstev stále klesají, nejvíce v roce 2003. Úhyn včelstev 
v trutnovské organizaci činil tehdy 26 % z celkového stavu. 
 Na podzim 2005 bylo zazimováno do 2006 790 včelstev. Vlivem dlouhé a tuhé zimy 
došlo k úhynu 150 včelstev. V celé organizaci tak na jaře 2006 poklesly stavy včelstev  
o 19 %. 
 Rok 2006 byl vynikajícím rokem v produkci medu. Včelaři ho vytočili 9 684 kg, tj. 
13,9 kg na jedno včelstvo. Mezi včelaři je značné množství neprodaného medu. Prodej medu 
přímo ze dvora je prodej medu přímo od včelaře a může se realizovat podle veterinárního 
zákona č. 48/2006 Sb., § 20. Podle této právní úpravy může včelař, který není soukromým 
zemědělcem, prodávat med v místě svého bydliště, na trzích a tržnicích. Je nutné však  
na etiketě označit identifikaci včelaře, druhu medu a jeho množství, dobu plnění a trvanlivost. 
 V roce 2006 měla ZO 81 členů. Věkový průměr členů ZO je 64 let. Nejmladšímu 
včelaři Michalu Štulákovi je 21, nejstaršímu včelaři Ing. Karlu Hoškovi je 87 let a včelaří se 6 
včelstvy. 
 V roce 2006 byl přijat nový člen Josef Štych. Včelařit přestala přítelkyně Jaroslava 
Kávová a Václav havránek, který předal včely vnukovi. Navždy opustil ZO přítel Josef Seifert 
ze Studénky u Radvanic v 74 letech. 
 V září si podali členové ZIO žádost o dotaci na zazimování včelstev (695). 
Ministerstvo jim poskytlo 105 640,-Kč. Členský příspěvek činil 16 Kč na včelstvo a 150 Kč 
jako roční příspěvek ÚV ČSTV. 
 Výbor ZO se sešel 4x. Pozornost věnoval především zdravotnímu stavu včelstev 
v důsledku výskytu ohniska moru včelího plodu na území ZO. V roce 2006 bylo zjištěno 
v sousední ZO Dvůr Králové zamoření morem včelího plodu – množství včelstev bylo 
likvidováno. 
 I letos se ZO zúčastnila včelařskou výstavou „Světa květin“. Byla to nepočetná 
skupina v čele s přítelem Jiřím Novotným st. 
 
Český zahrádkářský svaz 
 
 Z činnosti ZO ČZS vnitřní město: V roce 2006 bylo výborem ZO, který se sešel 10x, 
řešeno 11 změn nájemníků zahrádkových dílců. Morálka placení členských příspěvků se 
zlepšila – poslední dlužná částka za rok 23006 byla uhrazena v únoru 2007. ZO má celkem 
261 členů. V pronájmu od MěÚ Trutnov má celkem 82 044 m2 půdy a od Pozemkového 
fondu Trutnov 13 218 m2. 
 Příznivou koupi zahrádkářské parcely v koloniích umožňuje Pozemkový fond. Např. 
V ZO ČZS v H. St. Městě se takto prodala celá lokalita. „Nyní geodeticky zaměřujeme osadu 
Peklo a prodávají se i zahrádky Za komínem. Zahrádky se získávají levně – za metr čtverečný 
zaplatí deset až jedenáct korun. Máme obavy, aby lidé nevystupovali ze zahrádkářské 
organizace, až budou pozemky jejich,“ uvádí člen výboru Miloslav Kotaz. ZO v HSM má 310 
členů. Lokality v Pekle, kde polovina zahrádek je na pozemcích, které patří městu, se zatím 
neprodávají. 
 



Český rybářský svaz 
 
 Na členské schůzi Českého rybářského svazu, Místní organizace v Trutnově 17.3.2007 
přednesl zprávu o činnosti MO její předseda Tomcsányi Silvestr. Schůze probíhala v klubové 
restauraci TJ Jiskra HSM. 
 V uplynulém roce se výbor MS převážně věnoval řešení zařízení v Petřkovicích – 
pstruží líhní. Dosáhlo se zvýšení povoleného odběru vody pro líheň a snížení vypouštění 
minimálního množství vody pod jez. Provedena byla oprava jezu a vtokových částí přivaděče. 
Vyměněno bylo posledních 40 m betonového potrubí za nové umělohmotné. Pozornost byla 
věnována nakládání s vodou – jsou značné úniky ze sádek, dále i nevyužívání příkopových 
rybníčků. O radu byli požádáni odborníci pro chov ryb v Opatovicích. Podařila se dohoda  
o nájemném za revír 451067 Pilníkovský potok 3 s územním svazem ČRS, který za 
propůjčení rybníka Dolce 2 a Dolce 3 pro sportovní účely uhradí nájemné 17 300 Kč. 
Hospodářský odbor. 
 Jeho činnost byla zaměřena převážně na otázky související s hospodařením na 
svěřených rybářských revírech a plnění hospod. úkolů zejména se stavy rybníků a potoků, 
dále zajištění produkce násad. 
 Porušená hráz na revíru – nádrž „Nebe“ vedla k zastavení rybolovu. 
 Pod hospodářský odbor spadá i činnost Rybářské stráže – má 16 členů, kteří provedli 
dle zápisů ze sumáře úlovků 198 kontrol v 87 dnech. 
 
 Odbor čistoty vod zjistil několik prohřešků na Lampertickém potoce, kde došlo 
zejména činností při rekultivaci skládky dolu Jan Šverma v Žacléři k zakalení potoka, dvakrát 
při provádění vrtu pro tepelné čerpadlo v DD v Lamperticích. Největší úhyn byl zaznamenán 
v létě na řece Úpa, a to zejména zvýšenou teplotou vody a tím i kyslíkovým deficitem. V zimě 
došlo k znečištění řeky Úpy pod lokomotivním depem, kde uniklo více než 51 000 litrů nafty 
do podzemí. Likvidace úniku bude trvat nejméně 2-3 roky. 
 
 Odbor mládeže měl mj. prioritní úkol vyrovnat se s klesajícím počtem dětí, zaujmout 
mládež atraktivní nabídkou využití volného času, neboť počty mladých rybářů víceméně 
kopírují křivku demografického vývoje. Každoroční náplní odboru byla mj. příprava a 
realizace akcí pro děti a mládež v rámci možností daných rozpočtem, práci pořadatelů a 
vedoucích a všech náležitostí s tím spojených. Odbor mládeže působí zejména okolo MS 
Peklo, kde jejich členové působí v kroužcích „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická. Vyvrcholením 
byla rybářská olympiáda v Dolcích. Další kroužek běží u MS Pilníkov, který zajišťuje pro děti 
mj. krátkodobý tábor v květnu na rybníku ve Velkém Vřeštově. 
 
 Na chovných rybnících, jak uvádí zpráva hospodáře, probíhalo hospodaření v roce 
2006 celkem pořádku. Podařilo se zarybnit svěřené revíry nad plán zarybňovacích dekretů, 
zlepšilo se krmení chovných rybníků. 
 
 Z činnosti rybářského kroužku mládeže „Eldorádo“ za školní rok 2005/06. Je zřízen  
ve spolupráci MO ČRS a ZŠ Mládežnická. Kroužek navštěvovalo 44 dětí (32 pokročilých a 
12 začátečníků) jednou za 14 dnů. Jeho činnost zajišťovali čtyři vedoucí. Probírala se témata: 
Rybářský řád. Poznáváme naše ryby. Život kolem vody. Základy rybolovu. Anatomie ryb. 
Zdokonalování v rybolovu. Děti se účastnily brigád při úklidu rybníků, pálení a likvidace 
náletů, výlovu chovných rybníků. 
 Vyvrcholením školního roku byla rybářská olympiáda mládeže na rybníce v Dolcích – 
závodilo se v chytání ryb, v rybolovné technice. Závěrem olympiády byly začínající děti 
slavnostně pasovány na mladé rybáře. Zdařilý byl i rybářský tábor na rybníku v Dolcích  



za účasti 24 dětí. 
 Několik údajů z akcí MO ČRS: Vánoční prodej v Trutnově proběhl v roce 2006 bez 
aktivní účasti MO. Ten v minulosti spíše zatěžoval náklady na provoz. 
 Plnění rozpočtu za rok 2006: Příjmy (od členů, za ryby, tržby za autodopravu, ostatní) 
činily v rozpočtu 931 tis. Kč, ve skutečnosti 1 122 851 Kč. Rozdíl + 191 851 Kč. 
 Výdaje: Režijní náklady (nájemné za rybníky, elektřina, telefony, pojistné, poštovné) 
205 tis. Kč (rozpočet) a 198 154 Kč (skutečnost). Výsledek hospodaření (příjmy i výdaje + 
140 tis. Kč). 
 Na rok 2007 činí rozpočet MO ČRS Trutnov 948 tis. Kč, výdaje stejnou částku  
948 tis. Kč. 
 
Zemědělství v roce 2006 
 
 Rok 2006 v zemědělství okresu Trutnov: Začal pro zemědělce nepříznivě. Jednak zima 
byla velmi dlouhá a tvrdá, jednak na jaře při tání nezvykle vysoké sněhové přikrývky na 
horách došlo k záplavám části zemědělských pozemků. Po deštivém, jaru přišlo velmi suché 
období, takže nedorůstala druhá seč trávních porostů. Ty žloutly a zasychaly. Rané odrůdy 
obilovin měly většinou zadovité seschlé zrno. 
 V jižní části okresu, kde potravinářské odrůdy pšenice a sladovnický ječmen již 
dozrávaly ke sklizni, došlo k polehnutí porostů a vlivem vysokých teplot k prorůstání zrna 
v klasech. Většina porostů silně zčernala plísní. 
 Ve vyšších oblastech okresu se porosty před dešti nedostaly do takového pokročilého 
stadia zralosti, takže kromě výskytu fuzarióz nebylo poškození krmných obilovin tak 
katastrofální. V celém okrese došlo k rozsáhlému znehodnocení úrody řepky, žita, ovsa a 
sladovnického ječmene a zmladily porosty brambor. 
 Na podzim opět vládlo slunečné a suché počasí, které zhoršilo vývin zasetých ozimů, 
ale vzhledem k tomu, že podzim trval až do ledna, umožnilo významné prodloužení pastvy 
masného skotu. 
 
Lesy a parky (z historie) 
 
 Z historie Lesů a parků města Trutnova (z podkladů jejich pracovníků): 
 Turistům a občanům města slouží k výletům, procházkám a sběru lesních plodin 
v blízkém okolí Trutnova, aniž si uvědomují, že se pohybují po pozemcích, které jsou 
v majetku města Trutnova, spravovaným organizací Lesy a parky města Trutnova. 
 Lesní úřad města má opravdu prastarou historii. Z množství archivních záznamů lze 
vysledovat majetkové pohyby o nákupech či prodejích. Některé archivní záznamy jsou velmi 
zajímavé. Lesní majetek města Trutnova byl až do 16. století majetkem královské komory. 
V roce 1599 jej císař Rudolf II. prodal městu Trutnovu. 
 Jelikož tento majetek byl poměrně vzdálený od sídla města, bylo třeba zajistit jeho 
bezpečnost a získat trvalé pracovní síly. V roce 1781, kdy město získalo značnou sumu peněz 
za dříví dodané na stavbu Josefovské pevnosti, byla zbudována myslivna a založena osada 
Haindorf. V roce 1946 byl název změněn na Hajnici. Osada měla původně 22 čísel.  
Ke každému domu patřilo 1 jitro půdy (asi ½ ha). V některých chalupách se dodnes zachovaly 
i staré dřevořezby, které byly umístěny před každým domem. Byl na nich znázorněn některý 
ze svatých, kterému byl dům zasvěcen. 
 Zajímavé je, že k historickému majetku města patřily rovněž lesní komplexy s dodnes 
užívanými názvy – Černý les, Červený les, Špitální les, lesy libeňské či Kozí kameny, dnes 
Čížkovy kameny. 



 Zajímavé jsou rovněž údaje z období po 2. světové válce. Počátkem roku 1947 byla 
zřízena Lesní správa města Trutnova, později Lesní úřad. Osídlovací komise Ministerstva 
zemědělství vypracovaly přídělové plány pro jednotlivé obce.  Tyto plány byly základním 
materiálem pro zisk zkonfiskované půdy dle tzv. Benešových dekretů. V roce 1974 měl Lesní 
úřad v péči již 1 510 ha lesa. Po dokončení přídělů konfiskované půdy vlastnilo město již 
téměř 2 500 ha lesní půdy. 
 Od 1.1.1950 se obce staly národními výbory, ztratily právní subjektivitu a jejich 
majetek byl znárodněn. Město Trutnov nesouhlasilo se znárodněním, a proto se stalo 
iniciátorem založení Lesního družstva podkrkonošských obcí se sídlem v Trutnově. Podílníky 
družstva se staly obce Lhota, Debrné, Libeč, Zlatá Olešnice, Babí, Mladé Buky, Hertvíkovice 
a Markoušovice. Družstvo hospodařilo na téměř 3 500 ha lesní půdy. Trvání družstva nebylo 
dlouhé. Již koncem roku 1953 bylo zlikvidováno. Majetek byl koncem tohoto roku i přes 
protesty obcí převeden na správy státních klesů Dvůr Králové a Horní Maršov. 
 Po změně režimu umožnil zákon č. 172/91 Sb. o majetku obcí mj. i návrat 
znárodněného lesního majetku. Městu se podařilo převzít přes 1 000 ha tzv. historického 
majetku. Ostatní majetek z přídělů – konfiskátů – byl již přebírán obtížněji. Tento zákon ale 
neumožňoval návrat pozemků na území KRNAP nebo v jeho ochranném pásmu. Novela 
tohoto zákona z roku 06 však umožnila napravení této křivdy – uzavírání vlastnických práv i 
na území KNP. Jedná se o 500 ha lesních porostů. Ideální by bylo směnit je za jiné lesní 
porosty v okolí Trutnova. Tím by došlo k rozšíření příměstských lesů, které jsou intenzivně 
využívány občany města. 
 Vedení Trutnova je přesvědčeno, že po vysvětlení právních principů obsažených 
v novele citovaného zákona bude brzy převod majetku úspěšně dokončen. 
 
 Za účelem obhospodařování uvedeného majetku města Trutnova byla k 1. lednu 1992 
Radou města Trutnova zřízena organizace Lesy a parky města Trutnova. Nejprve jako odbor 
městského úřadu, později jako samostatní rozpočtová organizace a následně jako příspěvková 
organizace s vlastní právní subjektivitou. U zrodu této organizace byl a její činnost řídil až do 
odchodu na penzi lesmistr Bořivoj Trávníček. Současným ředitelem je Ing. Jaroslav Semerák. 
Sídlem organizace je komplex budov v Úpické ulici čp. 469. Organizace spravuje dnes přes 
2 000 ha lesa, který je rozdělen do pěti lesnických úseků. 
 Lesy a parky města Trutnova využily možnosti obnovení tradice mysliveckého 
hospodaření zřízením vlastní režijní honitby. Za základ byly vzaty lesní porosty lesnického 
úseku Hajnice – 550 ha rozšířené o menší části sousedních lesních majetků a zemědělských 
pozemků, které byly pro účely myslivosti vzaty do nájmu. Celková výměra honitby přesahuje 
1 200 ha a má historický název „Království“. Byly postaveny kvalitní krmelce a vybudována 
další lovecká zařízení. Škody způsobené zvěří jsou pomíjivé. Hlavní lovnou zvěří je zvěř 
srnčí, zastoupena je rovněž zvěř mufloní a černá. Vysoká zvěř není stálou, občas přes honitbu 
přechází. Ve slušném stavu je zastoupena i zvěř drobná (bažanti a zajíci). 
 
 
 
  
 



České dráhy, a.s. – uzlová železniční stanice Trutnov 
 
Z hospodaření Českých drah, a.s., železniční uzel Trutnov. 

V celé Uzlové železniční stanici Trutnov, hl.n., Trutnov střed a Trutnov Poříčí: Počet 
prodaných jízdenek (z prodejních automatů, psané jízdenky, přepravní rejstříky, traťové 
jízdenky) 364 960 kusů. Prodané místenky 535 kusů, prodané lehátkové a lůžkové lístky 251 
kusů. 

Tržby z přepravy cestujících vnitrostátní 17 436 154 Kč, tržby z přepravy cestujících 
mezinárodní 1 000 281 Kč. 
 Nakládka a vykládka vozových zásilek: naloženo a vyloženo 9 210 vozů (447 902 
tun). Přepravně obstaratelská činnost – počet provedených úkonů 3 192, tržby 3 171 278 Kč. 
Reklamační činnost – počet zápisů 62. 
 Úschovna zavazadel – vydané úschovní lístky 1 203 kusů. Tržby a úschovny 
zavazadel 21 885 Kč (z důvodu rekonstrukce nádražní budovy byla úschova zavazadel  
od 1.9.2006 dočasně uzavřena). 
 Osobní přeprava – výchozí vlaky 21 803 vlaků, končící vlaky 21 863 vlaků. 
 Nákladní doprava – výchozí vlaky 2 162 vlaků, končící vlaky 2 285 vlaků. 
 
 V jízdním řádu, který začal platit od 10.12.2006 došlo opět k dalším změnám: Na 
základě objednávky organizátora dopravní obslužnosti OREDO (zástupce KH kraje) byla 
realizována další fáze zrychlení dopravy na trati Trutnov – Jaroměř pravidelným střídáním 
osobní vlak – rychlík (spěšný vlak) s cílem vytvoření rychlé dopravy v rámci kraje. Jízdní 
doba u rychlíků Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n. činí 1 hod. 15 minut, u osobního vlaku 
do Jaroměře 1 hod. 14 minut. 
 Trať Trutnov – Jaroměř a Trutnov – Teplice nad Metují byla plně zahrnuta  
do integrovaného systému IREDO (možnost zakupování jízdenek v kombinaci bus-vlak a 
opačně v oblasti, za jízdné integrovaného systému IREDO. 
 Na trati Trutnov – Jaroměř došlo od 5:36 hod. do 18:40 hod. k plné intervalové 
dopravě. Osobní vlaky vyjíždějí z Trutnova vždy v lichou hodinu + 36 minut (5:36) a rychlíky 
a spěšné vlaky vždy v sudou hodinu + 40 minut (tj. 14:40, 16:40 atd.), přestože první vlak 
odjíždí již ve 4:14 a poslední ve 22:27 hod. 
 Bylo rozšířeno přímé spojení s Prahou na 6 spojů. Jízdní doba mezi Trutnovem a 
Prahou je 3 hod. 5 minut. 
 Na trati Trutnov – Chlumec n.C. byla zavedena intervalová doprava. Osobní vlaky 
vyjíždějí z Trutnova vždy v lichou hodinu + 25 minut s cílovou stanicí Vrchlabí. Osobní 
vlaky do Vrchlabí jsou zařazeny do specifického způsobu odbavování, kdy si cestující sami 
označují jízdenky. Spěšné vlaky vyjíždějí vždy v sudou hodinu + 16 minut s cílovou stanicí 
Chlumec n.C. 
 Na trati Trutnov – Teplice nad Metují došlo k rozložení osobní dopravy v přibližném 
dvouhodinovém taktu v době od 4:08 do 19:24 hodin. 
 
Rekonstrukce prostor nádraží 
FK 100 



       
 
 Od měsíce srpna 2006 probíhá v ŽST Trutnov hl.n. rekonstrukce historické budovy 
z roku 1872. Do konce roku 2006 byla citlivě provedena oprava venkovního vzhledu včetně 
výměny oken a dveří do původního stavu z přelomu 19. století. 
 Pro cestující byly zrekonstruovány vnitřní prostory nádraží – vestibul byl rozšířen a 
propojen s informačním centrem, přestavěny osobní pokladny pro výdej jízdenek, zcela 
zrekonstruováno veřejné WC, stánek s novinami byl nově přemístěn do vestibulu, venkovní 
stánek s občerstvením byl nově přemístěn do východní části staniční budovy. 
 Do železniční stanice byl vytvořen bezbariérový přístup přes kryté nástupiště. Nově 
bylo vydlážděno kryté nástupiště zámkovou dlažbou a provedena rekonstrukce jeho osvětlení. 
 Na tyto opravy plynule naváže druhá etapa, která se týká především technického 
zázemí železniční stanice, kamerového systému a ostatních vnitřních prostor historické 
budovy. 
 Celková finanční částka na tuto rekonstrukci je 26 milionů korun – významně na ni 
přispělo město Trutnov (osmi miliony). 
 „Cílem je především vylepšit prostory pro cestující tak, aby odpovídaly standardu 
tohoto století,“ zdůraznil vrchní přednosta Milan Ondráško. „Stavební práce sice mohou 
nepatrně omezovat cestující, ale snad to ti lidé pochopí. Po skončení přeměny budou využívat 
nových moderních prostor. Věřím, že to občané přivítají.“ 
 
Česká pošta, s.p. 
 
 Česká pošta, s.p., odštěpný závod Východní Čechy, odbor provozu Trutnov: V roce 
2006 byly v Trutnově zajišťovány poštovní služby prostřednictvím čtyř pošt: Trutnov 3 – 
Poříčí (pošta zajišťuje podací službu), Trutnov 4 – Horní Staré Město (pošta zajišťuje pouze 
podací službu), Trutnov 6 – Libeč (pošta zajišťuje pouze podací službu), Trutnov 1 – 
v centrální části Trutnova (pošta zajišťuje podací i dodací službu. Dodací službu zajišťuje 
pošta jak pro vlastní město Trutnov, tak i pro přilehlé obce). 
 K doručování as k rozvozu zásilek používá pošta 16 vozidel. V loňském roce (2006) 
bylo na území města Trutnova 15 193 odevzdacích míst. 
V roce 2006 bylo na poště Trutnov 1: 
Podáno: obyčejné listovní zásilky 84 371 kg, 
  obchodní tiskoviny 159 934 ks, 
  zásilky doporučené a s dodejnou 634 447 ks, 
  propagační materiály 5 368 487 ks, 
  balíkové zásilky 74 255 ks. 
Dodáno: obyčejné listovní zásilky 388 490 kg, 
  zásilky doporučené 421 828 ks, 
  propag. materiál 8 002 338 ks, 



  platební doklady (SIPO) 161 473 ks, 
balíkové zásilky 122 461 ks. 

Počet zaměstnanců: pošta Trutnov 3 čtyři, Trutnov 4 sedm, Trutnov 6 jeden, Trutnov 1  
sto šestnáct – z toho 55 doručovatelů. (Manažerka odboru provozu Trutnov: Ing. Drahomíra 
Dráždilová.) 
 
Živnostenský úřad 
 
 Statistické údaje městského živnostenského úřadu z roku 2006: 

1. Počet živností dle typu podnikatele a druhu živnosti: 
Fyzická osoba  Koncesovaná 386  Ohlašovací volná 3007 
    Ohlašovací řemeslná 4257 Ohlašovací vázaná 1280 
Právnická osoba  Koncesovaná 147  Ohlašovací volná 3007 
Právnická osoba  Provozovaná průmyslovým způsobem 1 
    Ohlašovací řemeslná 578 Ohlašovací vázaná 363 
Právnická osoba zahraniční Ohlašovací volná 109 
     Ohlašovací řemeslná 11 
     Ohlašovací vázaná 2 
 
2. Počet vydaných dokumentů: 
Živnostenských listů 985, změnových živnostenských listů 1305, koncesních listin 21, 
zrušení živnostenských oprávnění 458, přerušení provozování živností 2069. 
 
Počet podnikatelů – typ subjektu, jejich počet: 
Fyzická osoba 5422 Fyzická osoba zahraniční 32  Právnická osoba 686 
Právnická osoba zahraniční 1 
Druh ŽO – počet platných ŽO 
Koncesovaná 330  Ohlašovací volná 8782 Provozovaná průmyslovým 
způsobem 4 Ohlašovací řemeslná 2648 Ohlašovací vázaná 1094 
 
Centrum ochrany spotřebitele 
 
 Centrum ochrany spotřebitele řešilo v roce 2006 181 reklamací a poskytlo 30 osobních 
a 10 telefonických porad týkajících se spotřebitelské problematiky. Ve dnech 3.-5.10. se 
poradenské centrum zúčastnilo semináře v Třebíči. V jeho průběhu byli účastníci mimo 
jiné seznámeni s koncepcí spotřebitelské problematiky na léta 2006-2010, s výroční 
zprávou o činnosti Evropského spotřebitelského centra za rok 2005 a s praktickými 
radami pro nákup ojetého motorového vozidla. Závěrem školení obdrželi všichni poradci 
publikaci „Spotřebitel a automobil“ a odborně-metodickou příručku „Jak předcházet 
konfliktům a urovnávat spory,“ které slouží jako pomůcky v rámci poradenské činnosti. 
 
Osnado, s.r.o. 
 
 Spoje společnosti Osnado – autobusová doprava ujely v roce 2006 celkem 6 693 000 
km a přepravily 7 390 000 cestujících. Městská hromadná doprava se na celkovém 
objemu přepravy podílela 488 000 km, příměstská 3 413 000 km, dálková 1 947 000 km, 
mezinárodní 184 000 km a nepravidelná (zájezdová) 661 000 km. V provozu bylo celkem 
107 autobusů, z toho 5 kloubových. V roce 2006 měla firma 182 zaměstnanců, z toho 141 
řidičů autobusů. 



 V roce 2006 Osnado, s.r.o. provozovalo celkem 70 linek: jednu mezinárodní (Trutnov 
– Žďiar nad Hronom), 8 dálkových (do Prahy, Liberce, Brna a Českého Krumlova),  
12 městských (8 v Trutnově a 4 ve Dvoře Králové), 49 příměstských. 
 Celkem bylo odjeto přibližně 1000 spojů každý pracovní den a více než 450  
o sobotách, nedělích a svátcích. 
 
Nový odbavovací systém v MHD 
 
 Od 1. dubna 2006 platí v autobusech MHD nový a rychlejší způsob odbavování 
cestujících pomocí bezkontaktních čipových karet. Každá čipová karta může být použita i 
jako tzv. „elektronická peněženka“ – cestující si může na kartu uložit zálohu, jejíž částka 
se při jednotlivých jízdách snižuje podle ceny jízdného, které je nižší než při platbě 
hotovostí v autobuse. Jízdné je placeno bezhotovostní, což také zrychluje a zjednodušuje 
odbavování o manipulaci s hotovostí. Elektronická peněženka má být od července 
využitelná rovněž k úhradě jízdného v příměstské dopravě a v budoucnu v rámci 
integrovaného dopravního systému za účasti dalších dopravců i v celém regionu. Rovněž 
se s ní počítá i k použití na úhradu nejrůznějších služeb a akcí poskytovaných a 
pořádaných městem Trutnov. 
 Prodej časových kuponů na duben a další měsíce bude již pouze na čipové karty –  
od 15. března. Čipovou kartu za zvýhodněnou cenu 100 Kč (do konce dubna). 
Tarifní podmínky MHD od 1. dubna: 
 Jízdné je nepřestupné, jednotné v denním, i nočním provozu. Po 18. hodině v pracovní 
dny, v neděli a o svátcích je nástup do autobusu povolen pouze předními dveřmi. 
 Jednotlivé jízdné pro osoby starší 15-ti let 7 Kč v I. tarifním pásmu a 9 Kč v druhém 
tarifním pásmu. Děti a mladiství, zavazadlo nad 20x30x50 cm rozměru, za psa, za kočárek 
bez dítěte 3 a 4 Kč. Při zakoupení jízdného v autobuse 9 a 11 Kč, 5 a 6 Kč. Měsíční 
časová jízdenka stojí 240 Kč, čtvrtletní 640, zlevněná žákovská, studentská a pro 
důchodce 90 Kč (na měsíc). 
 Bezplatně jezdí např. předškolní děti, městská policie, důchodci starší 70 let, držitelé 
průkazů tělesně postižených, kočárek s dítětem, poslanci a senátoři Parlamentu. 
 V linkových autobusech se nové dopravní karty objevily až v 2. polovině listopadu, 
spíše však až začátkem prosince. 
 
Technické služby Trutnov 
 
 Rok 2006 skončil pro TST, s.r.o. ziskem 1 630 183 Kč. Společnost pracovala dobře, 
nedošlo k poklesu aktiv, naopak došlo k nárůstu o 25 mil. Kč, zejména v pohledávkách a 
finančních prostředcích. 
 Majetek v roce 2006 byl navýšen koupí vozidla MB ATEGO 1524 – nosič kontejnerů, 
dále o vozidlo Avia 4x4 (včetně nosiče kontejnerů, radlice, sypače, velkoobjemového 
kontejneru. V roce 2006 došlo k ukončení leasingu traktoru, který TS odkoupily. Došlo 
k prodeji vozidel Škoda Octavia, Škoda Felicia, Škoda 706 včetně radlice. Za tato vozidla 
byla nakoupena vozidla Citroen Berlingo, Škoda Octavia a Peugeot Partner. 
 Na pronajatém majetku prováděl podnik běžné opravy a údržbu včetně revizí, byla 
provedena výměna oken ve výměníku, v truhlárně a v zámečnické dílně. 
 Došlo ke zvýšení mezd v rámci organizace o 2 miliony korun za rok, přičemž 
průměrný evidenční počet zaměstnanců zůstal stejný – 60. 
 Pokud jde o pohledávky, daří se je vymáhat. Většina pohledávek po lhůtě splatnosti je 
do 60 dnů, s delší dobou jsou pohledávky v hodnotě 190 000 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 příjmů zpracovává daňový poradce. V účetnictví nebyly na základě 
auditorské zkoušky zprávy shledány žádné nedostatky, jak potvrzuje účetní uzávěrka. 
 
 V roce 2006 prováděly Technické služby Trutnov s.r.o. jako každoročně tyto činnosti: 
 Na středisku veřejné zeleně byla v době mimovegetačního období prováděna zimní 
údržba stromů a keřů. Celkem bylo pokáceno 36 stromů. Největší výsadba byla v rámci 
rekonstrukce ulice Kryblická, kdy bylo vysázeno na Kryblici a v ulici U Pramene celkem 
109 mladých stromků, především okrasných jabloní. Poslední větší akcí bylo vysázení 36 
stromů javorů a jeřábů za eurobyty v Horním Starém Městě. 
 Úklid města v roce 2006 začal z důvodu dlouhého zimního období až v polovině 
dubna. Hlavní úklid ulic, komunikací a veřejných ploch proto probíhal až do poloviny 
června. Z chodníků a komunikací se zametlo cca 1 900 tun posypové drti. Z města se 
sklidilo celkem na 2 500 tun odpadu. 
 Častěji se v roce 2006 vyjíždělo kvůli nepořádku ve městě, způsobeným ničením 
majetku a odhazováním odpadků. Důvod ztráty střediska je především ve vyčerpaných 
prostředcích za zimní údržbu. Také jarní úklid si vyžádal vyšší náklady. 
 Ve městě byly v provozu troje veřejné záchodky – WC na Polské ulici, v Pasáži a 
v ulici Horská nedaleko autobusového nádraží. 
 Na středisku správy komunikací byly v roce 2006 provedeny např. tyto akce: 
Odstavné stání v ulici Kryblická. Úprava prostranství před krytým bazénem. 
Rekonstrukce  chodníků ulice J.R. z Dubé. Oprava krytů vozovek: ulice J.R. z Dubé, 
Zilvárova, R.-A. Dvorského, Foersterová, Benešova, Strmá, Přespolní, Za Vápenkou,  
Do Polí, J. Ježka, O. Nedbala, Novodvorská, Libušina, Železničářská a Strojnická. 
Rekonstrukce chodníků ulice Psohlavců a Pražská, rekonstrukce místní komunikace 
v Adamově. Oprava chodníku v ulici Komenského. Úprava parku a asfaltových ploch 
v ulici Koncertní. Rekonstrukce místní komunikace ulice U Přádelny. Oprava místní 
komunikace ulice Horská. Oprava komunikace v areálu Dolce. Rozšíření kruhového 
objezdu u Hypernovy.  
 V roce 2006 udržovalo středisko Správa skládky rekultivovanou skládku na Kryblici, 
kde se staralo o sekání trávy a příkopů. 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. Byla provedena montáž nového dopravního značení dle požadavků 
MěÚ. Každoročně se obnovuje vodorovné dopravní značení a provádí nástřik nového 
vodorovného dopravního značení. Počet obnovených dopravních značek dosáhl 381 kusů. 
V rámci obnovy DZ bylo použito 38 sprejů na vyhrazené parkoviště, 770 litrů silniční 
barvy. V roce 2006 bylo rušeno cca 120 ks dopravního značení a nově nainstalováno 246 
dopravních značek. Pravidelně se provádí údržba městského mobiliáře. Probíhá oprava a 
výměna odpadkových košů – v roce 2006 bylo vyměněno 15 košů na psí exkrementy. 
Mezi pravidelné činnosti patří údržba fontán a vodotrysků. 
 Ztráta střediska údržby městského mobiliáře je zapříčiněna špatným technickým 
stavem vozidel – neustálé opravy zvyšují citelně náklady. Např. jen za říjen 2006 činily 
generální opravy vozidel 330 000 Kč. 
 V roce 2006 byly provedeny i prohlídky mostů v Trutnově. Prováděly se i práce  
na spodních stavbách mostů. 
 Na zimní údržbu ve městě se podílejí všichni pracovníci TS. Kromě ručních prací bylo 
na zimní údržbě nasazeno 41 mechanismů. (Jednatelem TST s.r.o. je Ing. Lumír Labík.) 



 
Finanční úřad v Trutnově 
 
Z činnosti Finančního úřadu v Trutnově v roce 2006: 
 Za zdaňovací období roku 2006 bylo podáno 1 073 přiznání k dani z příjmů 
právnických osob, 12 320 přiznání k dani z příjmů fyzických osob, 4 000 rodin využilo 
společné zdanění manželů. 
 Na FÚ bylo doručeno 360 zmocnění k předložení daňového přiznání k 30.6.2006. 
 K 31.12. bylo vybráno 308 294 821 Kč na dani z příjmů právnických osob, 
113 186 052 Kč na dani z příjmů fyzických osob, 339 642 533 z příjmů fyzických osob  
ze závislé činnosti. 
 Průměrná měsíční odměna včetně příplatků činila v roce 2006 21 000 Kč. Počet 
pracovníků 86. 
 V roce 2006 bylo exekuční činností vynaloženo celkem 33 268 000 Kč. Finanční úřad 
zorganizoval 9 dražeb, z toho 3 dražby nemovitého majetku s celkovým výnosem 
2 254 000 Kč. 
 V průběhu roku 2006 přihlásil FÚ do 17 konkurzů pohledávky ve výši 66 671 000 Kč. 
 
Viamont a.s. 
 
 Změny na trati Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou, kde zajišťuje osobní přepravu 
Viamont a.s. 
 Už v minulých letech tady došlo k opravám zabezpečovacího zařízení na železničních 
přejezdech. Na přejezdu v ulici Horská byly poprvé na této trati instalovány automatické 
závory s počítači náprav moderní konstrukce (v roce 2003). 
 Následně došlo k instalaci tohoto typu automatických závor na dalších přejezdech 
(vždy jeden přejezd ročně). Jednalo se o přejezdy, kde dříve závory nebyly. 
 V roce 2004 následovaly ulice Rýchorská, v roce 2005 ulice Vlčická a v roce 2006 
ulice Skřivánčí. 
 Oprava přejezdu v ulici Skřivánčí měla za následek i jednu zásadní změnu přímo  
na hlavním nádraží v Trutnově. Byly zde totiž instalovány po desítkách let opět odjezdová 
návěštidla. Jsou jen pro odjezd ve směru na Starou Paku a Svobodu nad Úpou. Směr na 
Jaroměř zatím však ještě chybí. 
 
 Na přelomu roku 06/07 pracovali ve Viamontu Ing. Jan Ivanko jako vedoucí, dále 
administrativní síla a čtyři strojvedoucí  (místo dvou průvodčích byla v prosinci 2006 
zrušena – prodej jízdenek bez přirážky u strojvedoucích nebo automatů). 
 Z historie Viamontu: V devadesátých letech minulého století probíhaly úvahy ČD  
o rušení provozu na vytypovaných regionálních tratí z důvodu nerentabilnosti, což 
vyvolalo nevoli obyvatel od Trutnova do Svobody n. Úpou. Provoz tu byl skutečně  
28. září 1997 zastaven a ČD zahajují neoficiální jednání o jeho možném obnovení s jinými 
dopravci. Společnost Viamont z Ústí nad Labem, i když neměla s osobní dopravou 
zkušenosti (zabývala se dosud nákladní železniční dopravou) se tohoto úkolu ujala. 
Pomohly jí v tom ČD. 
  

  



Realizované akce v souvislosti s válkou 1866 
 
 O historické památky se velmi pečlivě stará pracovník ORM Vlastimil Grof.  
Ve zprávě o realizovaných akcích v souvislosti s válkou 1866 na trutnovském katastru za rok 
2006 uvádí: 
 Tento rok, kromě kulturně společenských akcí k připomínce 140. výročí války 1866, 
jejichž příprava a realizace zabrala značné množství času a sil, se velký počet stavebně-
restaurátorských prací neprováděl. Město Trutnov byl nápomocno zdejšímu KVH  
při organizování tradičních vzpomínkových akcích a nadále pokračovat průvodcovský provoz 
na naučné stezce 1866. 
 V druhé polovině roku byly zahájeny opravy dvou pruských a jednoho rakouského 
pomníku. U Janské kaple to byl památník 43. pruského pěšího pluku, který prošel celkovou 
rekonstrukcí. Pískovcový pomník byl rozebrán na jednotlivé části a došlo ke zpevnění 
základové desky betonem. Po sestavení pomníku byl celý povrch omyt a restaurátorsky 
opraven. Texty byly barevně zvýrazněny a vojenské emblémy vyzlaceny. Chybějící litinový 
reliéf anděla byl sochařsky vymodelován dle historických fotografií a odlit z bronzu.  
Při demontáži kovové orlice se přišlo na to, že je zhotovena ze zinku, který je silně korodován 
exhaláty a kyselými dešti. Vnitřní nosná konstrukce je porušena. Restaurátor označil opravu 
za neekonomickou. Proto bylo zvoleno řešení jiné – vyrobit kopii. Původní orlice po očištění 
byla zaformována a získán voskový model. Ten musel být upraven a retušován, aby byl podle 
dobových fotografií – z něho posléze zhotovena nová bronzová orlice. Studiem fotografií a 
historických pramenů se zjistilo, že původní orlice byla v roce 1919 stržena českými 
nacionalisty. Tato zinková pochází až z roku 1939, kdy nový nacionálně socialistický režim 
umožnil obnovu pruských symbolů na pomnících. Ovšem nedostatek financí tehdy způsobil, 
že orlice byla zhotovena ze zinkové slitiny a galvanicky pobronzována. Takové řešení však 
nemělo dlouhou životnost. 
 Nová orlice byla osazena na slepenou původní kamennou kouli. Také oplocení prošlo 
důkladnou opravou. Na této poslední neodborné opravě z poloviny 90. let 20. století byla po 
ní kolem pomníku osazena kopie původního litinového oplocení, které bylo zřejmě již značně 
rozlámané. Nyní bylo oplocení kompletně demontováno, opískováno a nazinkováno. Také 
branka byla do té míry, jak stávající dílce dostačovaly, přizpůsobena dřívějšímu vzhledu. Celý 
plot nakonec dostal nátěr černé barvy. Celková obnova památníku stála 265 000 Kč, z nichž 
krajský úřad poskytl 80 000 Kč v rámci svého grantového programu. Na práci se podílely 
Kamenictví Beneš, Umělecké kovářství Červenka-Pospíchal. V roce 2007 ještě zbývá provést 
drobné terénní úpravy v okolí. 
 
 Dalším opraveným pomníkem se stal památník 45. pruského pěšího pluku nedaleko 
vodojemu v lesoparku, který stojí na hromadném hrobu. Tento pomník je zvláštností 
trutnovského bojiště tím, že ačkoliv je věnován pruské jednotce, navíc té, která zde v okolí 
vůbec nebojovala, stojí na společném hromadném hrobě. Jednoduchý mramorový jehlanec se 
jmény padlých po stranách je obklopen kovovým oplocením s devíti mramorovými sloupky. 
Po omytí a přetmelení byl povrch vybroušen a přeleštěn. Zvětralé nápisy kameník opravil a 
vyzlatil. Kámen byl ošetřen ochrannou impregnací. Mnohem náročnější byla oplocení. Jednak 
proto, že kovová pole byla značně zkorodovaná a během předchozích oprav různě neodborně 
doplňována a posvařována. Kamenné sloupky byly značně poškozené, rozlámané. Na jejich 
stavu se podepsal vandalismus předchozích let a několikrát měněné oplocení. Původně měl 
pomník jen jednoduché trubkové zábradlí, které se zřejmě vylamovalo. Kolem roku 1900 je 
již zaznamenáno kovové oplocení s ozdobnými špicemi ve tvaru ručky s dýkou.. Do dnešní 
doby se však nezachovala ani jedna špice. Po demontáži oplocení byly sloupky vykopány a 
odvezeny do dílny k opravě. Mezitím se prováděly terénní úpravy. Náplavy u pomníku byly 



odstraněny a povrch vyrovnán a opatřen odvodněním. Pak teprve mohly být zpět převezeny a 
osazeny opravené sloupky. Další opravy se na několik měsíců zastavily, protože se hledala 
možnost, jak nahradit chybějící špice. Nakonec přišla nabídka na zhotovení dřevěného 
modelu řezbářem podle dobové fotografie, zprostředkované kameníkem. Další problém vznikl 
hledáním vhodné slévárny železa, která by v požadované kvalitě dokázala špice vyrobit. 
Teprve ve Dvoře Králové jsme uspěli. Na konci roku bylo konečně pohromadě všech 110 ks 
čpic a začala kopie původního oplocení. Svým řešením bude oplocení patřit k umělecky 
zajímavým a jen doufáme, že dlouho vydrží v pořádku – bez poškození. 
 Mimo zmíněné rekonstrukce byly na památníku generála Gablenze a v přilehlém srubu 
provedeny drobné práce. 
 
Akce z rozpočtu města v okruhu historických památek 
 
Další akce realizované z rozpočtu města v okruhu historických památek: 
 V kostele v Poříčí bylo začátkem roku opět opraveno natahování hodin a vyměněny 
žárovky u ciferníků a ve věži – vše za 9 000 Kč. 
 V kapli sv. Jana Křtitele byl celkově zrestaurován empirový boční oltář P. Marie 
včetně doplnění chybějící sochařské výzdoby. Na práci se podíleli manželé Krouzovi z Dolní 
Olešnice a truhlářství Červený ze Starých Buků. Restartován byl rovněž i obraz a 
šachovnicově intarzovaný stupínek. Půl roku trvající oprava stála 286 000 Kč. 
 Vandalismus a sprejerství se letos poměrně často opakovaly a podle rukopisu se jedná 
o stále stejné osoby. Ty si vzaly za cíl svého ničení jednak srub KVH Trutnov na Šibeníku a 
dále stavební prvky v městském parku (schodiště, zábradlí, sochy). Odstraňování škod přišlo 
město na necelých 45 000 Kč. 
 Vandalismus, tentokráte způsobený bezohledným řidičem neznámého vozidla, měl  
za následek poškození brány a kamenného sloupu u vjezdu do památného prostoru u bývalé 
synagogy v ulici Na Struze. Opravu, provedlo Kamenictví Beneš za 31 000 Kč. 
 Po získání pozemku v DSM u parkoviště marketu Penny, na němž stojí kamenný kříž, 
mohlo dojít k jeho přesunu na nové základy a k úpravě okolního terénu. Kříž dosud stál na 
historicky původním místě a při výstavbě parkoviště v nedávné době byl okolní terén zvýšen. 
V důsledku toho se ke kříži stahovala srážková voda a poškozovala základy. Rovněž dva 
vzrostlé stromy, mezi nimiž kříž stojí, nepřispívají k jeho zachování. Pomník byl proto 
rozebrán a posunut k chodníku ulice Horská na o něco vyšší základ. Původní místo bylo 
zasypáno a urovnáno. Přesun spolu s terénními úpravami stál 82 000 Kč a podíleli se na něm 
Kamenictví Novotný a Lesy a parky Trutnov. V dalším roce bude doplněna chybějící soška 
Panny Marie a kámen bude opět naimpregnován. 
 
Městský hřbitov 
 
Na městském hřbitově byla upravena zpevněná plocha a schodiště před památníkem obětí 2. 
světové války. Původní dlažba z nekvalitního rozpadajícího se pískovce byla nahrazena 
probarvenou betonovou dlažbou, položenou na štěrkové lože. Práci realizovala firma 
Stavebně dopravní Trutnov za 150 000 Kč. 
 Byla dokončena oprava hrobky rodiny Uffo Horna na městském hřbitově. Stavební 
zajištění vlastní hrobky proběhlo již v roce 2005. V roce 2006 došlo k restaurátorské opravě 
kamenných vrchních částí hrobky včetně sochařské výzdoby. Byly rovněž doplněny chybějící 
nárožní kamenné ozdoby a nakonec osazeno kovové zábradlí, restaurovaná rovněž už před 
rokem. Kamenické práce provedla firma Kamenictví Beneš za 80 000 Kč. 
 
 



Kaple v Bezděkově 
 
 Letos úspěšně skončila generální rekonstrukce kaple v Bezděkově. Byla provedena 
elektroinstalace (Š + F Elektromontáže), osazena malovaná vitrážová okna (Sklenářství jiřička 
+ Coufal), položena keramická dlažba a natřena fasáda (AP Stav), osazeny dveře (Truhlářství 
Červený) a nakonec výmalba s ozdobnými geometrickými motivy (Albus K). V roce 2006 se 
tu prostavělo celkem 476 000 Kč. Mimo to byly dokončeny terénní a sadové úpravy v okolí a 
osazena lavička za 37 000 Kč 
 
Hřbitov v Babí 
 
 V Babí na hřbitově byla opravena pravá boční zeď za 138 000 Kč – realizovalo 
Kamenictví Novotný. Práce zahrnovala přespárování cihelné zdi a přezdění rozpadlých míst, 
dále přeosazení a srovnání kamenných záklopních desek a jejich impregnace. 
 
Kaple sv. Václava 
 
 Další významnou stavební akcí byla realizace opravy kaple sv. Václava ve Studenci, 
která již byla připravována od roku 2001. Byla provedena kompletní obnova krovů a omítek, 
opravena okna a dveře, rovněž i lavice a oltář. V kapli byla položena nová keramická dlažba. 
Problémy s vlhkostí byly vyřešeny podříznutím a odizolováním obvodového zdiva a podlahy. 
Kaple má novou střechu z německého eternitu a na věžičce je měděný plech s novým křížem 
na špici. Nezapomnělo se ani na elektropřípojku pro vnitřní osvětlení. Celá stavba tak 
významně zlepšila svůj vzhled a opět po letech dominuje této malé obci. Opravy stály 
1 200 000 Kč a podílely se na nich tyto firmy: AP STAV, Š + F Elektromontáže, Truhlářství 
Červený, Kamenictví Novotný. Nyní zbývá dokončit jen vnitřní výmalbu. 
 
Kaple ve Voletinách 
 
 Kaple ve Voletinách se v tomto roce po delší době zase stala staveništěm, aby mohly 
být odstraněny nedostatky z poloviny 90. let 20. století provedené nekvalitní opravy. Nad 
portálem v průčelí byl zrestaurován malovaný obraz Nejsvětější Trojice. Byla provedena 
drenáž základů včetně izolace, dále odvodnění dešťových svodů a snížení a vyspádování 
terénu u kaple, aby se snížilo vysoké zavlhčení obvodového zdiva. Oltářní menza dostala 
kamennou krycí desku místo nevhodné betonové, byla opravena polovina plochy před 
oltářem, poškozená spodní vlhkostí. Po obvodu byly osazeny elektrické svícny pod obrazy 
křížové cesty, které se v minulosti ztratily. Bylo proinvestováno celkem 440 000 Kč, na práci 
se podílely stavební firmy Ondráško, Kamenictví Novotný, Š + F Elektromontáže a manželé 
Krouzovi.  
 V kapli byly rovněž doplněny obrazy křížové cesty, které se v minulosti ztratily (zbylo 
jich jen 6 ze 14). Vzhledem k tomu, že zůstaly dochovány jen rámy, bylo rozhodnuto původní 
obrazy uložit do depozitáře a raději nechat  vyrobit celou sadu 14 obrazů do původních rámů, 
aby zůstal zachován jednotný styl. Jako předloha posloužily obrazy z kostela v Libči. Původní 
rámy byly zrestaurovány a doplněny chybějící ozdoby. Obrazy byly zarámovány a mohou být 
umístěny ve Voletinách po dokončení oprav v roce 2007. Práci realizovali grafické studio 
Štěpánek a restaurátor Tomáš za 95 000 Kč. Významnou opravou prošly varhany. Stáří a 
zanedbaná údržba spolu s necitlivými dopady stavebních prací se podepsaly na velmi špatném 
stavu nástroje. Po rozebrání a očištění byly všechny dřevěné prvky impregnovány proti 
červotoči. Píšťalový materiál byl očištěn, nakonzervován a naladěn. Autorem tohoto nástroje 
je Johan Fries z Trutnova kolem roku 1900. Opravu provedl varhanář Doubek za 136 000 Kč. 



 
Podloubí u ZUŠ 
 
 V létě byla dokončena oprava podloubí na Krakonošově náměstí u budovy ZUŠ, 
zahájená již v roce 2005. Byla provedena barevná výmalba a zrestaurovány vchodové dveře. 
Práce v ceně 184 000 Kč provedly stavební firma Bořek a Kovářství Postrach. Dále 
restaurátor Tomáš. 
 
Křížová cesta ve Voletinách 
 
Stranou zájmů města nezůstala ani křížová cesta ve Voletinách, kamenné sloupky, které dříve 
nesly obrázky se 14 výjevy posledních hodin života Ježíše Krista. Tato zastavení vedla podél 
staré obecní cesty směrem k Weberově boudě. Z původního počtu se 3 sloupky nedochovaly 
vůbec a další 3 byly povaleny a rozlámány. V rámci opravy byly všechny zbývající sloupky 
přeosazeny a vyrovnány, kámen očištěn a dotmelen. Byly vyrobeny nové kovové křížky a 
nainstalovány. 
 Také 3 chybějící sloupky jsou vyrobeny z těžko dostupného červeného slepence, ale 
upevněné již na betonovém základu. Problémem k řešení se staly vlastní obrázky. Nedochoval 
se ani jeden a také jejich velikost nebyla právě typická – obdélník naležato. Díky spolupráci 
s farářem z Malých Svatoňovic se mohly použít jako předloha diapozitivy k výuce 
náboženství, jejichž umělecký dojem mohl nejlépe odpovídat předpokládanému původnímu 
řešení. V dalším roce zbývá dokončit terénní úpravy. Celkové náklady na obnovu této křížové 
cesty byly 350 000 Kč. Realizaci provedly Kamenictví Novotný, Kovářství Postrach a 
Grafické studio Štěpánek. 
 
Střítež 
 
 Ve Stříteži u kapličky byl usazen po restaurování v dílně kamenný křížek. Práci 
provedlo Kamenictví KYNO za 76 000 Kč. 
 Na podzim byla zahájena víceletá rekonstrukce kaple ve Stříteži. Práce byly zahájeny 
odstraněním vnitřních zavlhlých omítek a oprava krovů. Do příchodu zimy se již nepodařilo 
položit novou krytinu z eternitu. Práce realizovala firma KV+ZL stavební v ceně 400 000 Kč. 
 
Program regenerace městské památkové zóny 
 
 Samostatnou kapitolou jsou práce realizované v rámci Programu regenerace městské 
památkové zóny, který vyhlašuje pravidelně Ministerstvo kultury. Pro rok 2006 se podařilo 
získat dotaci o výši 1 200 000 Kč, která byla rozdělena na následující akce: 
 Byl dán opět příspěvek na opravu soukromého domu na Krakonošově náměstí čp. 68 
na opravu čelní fasády. Objekt bývalého obchodního domu Krakonoš je tak nyní zase více 
podobný vzhledem době svého vzniku. 
 Dalším byl příspěvek na opravu boční fasády na soukromém domě čp. 106 
v Palackého ulici a obou bočních fasád na domě čp. 108 v této ulici. S pomocí příspěvku se 
provedla oprava fasády a výměna bočního výkladu na soukromém domě čp. 84 také v této 
ulici. V Havlíčkově ulici čp. 117 bylo opraveno kamenné schodiště včetně zábradlí. 
V Jihoslovanské ulici čp. 35 byla opravena kamenná dělicí zeď na dvorku u hradeb, která 
svou narušenou statikou hrozila zřícením. Příspěvky soukromníkům dosáhly 732 000 Kč. 
 Z městských akcí byla letos provedena celková obnova podloubí a jižní fasády na 
radnici na Krakonošově náměstí, jejímž cílem bylo vrátit budově původní vzhled z doby 
vzniku a odstranit tak nešetrné stavební zásahy z poloviny 80. let 20. století. Kromě výmalby 



podloubí, spojené s opravou štukových prvků a sanací vlhkosti se jako nejnáročnější projevilo 
odstraňování novodobých neprodyšných  latexových a karylátových nátěrů. I za použití 
nejmodernějších technologií byla tato práce časově nejnáročnější.  Znovu byly 
rekonstruovány i protihlukové zábrany. Práci provedla stavební firma KV+ZL  
za 1 000 000 Kč. 
 Poslední akcí byla oprava městských hradeb v ulici Vodní a Na Struze, kde se začaly 
projevovat destruktivní procesy povětrnosti a nešetrných předchozích oprav. Došlo i 
k narušení statiky některých částí, které hrozily zřícením na přilehlou komunikaci. Bylo 
přistoupeno ke stavební opravě, kdy byly nejvíce narušené části rozebrány a přezděny. Lícové 
zdivo z kamene bylo přespárováno a byly vyměněny i novodobé zazdívky z nevhodných 
materiálů (beton, cihly) za kámen. Vršek zdi byl zakryt záklopem z pískovcových desek. 
Veškeré práce provedla stavební firma Tomek za cenu 340 000 Kč. 
 
 Do památek se v roce 2006 investovalo cca 9 400 000 Kč. Z toho bylo uhrazeno 
z dotací a darů 1 730 000 Kč. 
 
Městská knihovna 
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově je příspěvkovou organizací 
s právní subjektivitou, převedenou na město 1.7.1995. Jejím základním posláním je 
individuální práce se čtenářem prostřednictvím informačního a knihovnického fondu včetně 
internetu, budování fondu krásné a odborné literatury, periodik a informačních materiálů a 
pramenů. Svou činnost vyvíjí v oblasti budování knihovního fondu, v oblasti výstupu 
z informačního aparátu,, v oblasti koordinační a poradenské funkce knihovny. 
 Fond knihovny tvoří knihy, brožury, mapy, informační materiály, zvukové knihy a 
periodika. Oddělení zpracování knihovního fondu nakupuje a zpracovává knihy pro všechna 
oddělení knihovny včetně jejich poboček a fondu výměnných souborů pro základní knihovny 
s neprofesionálním pracovníkem v regionu. Na profilování fondu se podílí akviziční komise. 
Fond se doplňuje tak, aby informace v něm obsažené pojímaly celé spektrum vědomostí 
lidstva. Doba zpracování je nejdéle týden. Ve většině případů je však kniha na výpůjčním 
pultě během dvou dnů. V roce 2006 bylo zakoupeno 6 793 knihovních jednotek. V databázi 
periodik je uloženo na 7 500 článků. 
 Knihovna má tři výpůjční místa – oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení studovny a 
čítárny a oddělení pro děti. Celkem má knihovna otevřeno 46 hodin týdně. Pobočka v HSM je 
otevřena od Po do Pá od 12 do 17 hodin, v Ú a Čt od 9 do 11 hodin. Pobočka v Poříčí v Ú a 
Čt od 14 do 17,30 hodin. Pobočka Adamov – Bohuslavice od 14 do 16,30 hodin a pobočka  
ve Studenci ve Stř od 15 do 16,30 hodin. 
 V roce 2006 bylo půjčeno 403 000 knihovních jednotek (naučná pro dospělé 180 662, 
beletrie pro dospělé 160 915, naučná pro děti 17 739 a beletrie pro děti 43 027 knih. 
Zvukových knih bylo půjčeno 95 (bezplatně pro slabozraké a nevidomé uživatele). Celou 
knihovnu navštívilo 93 000 uživatelů. Meziknihovní výpůjční službou bylo poskytnuto 1 142 
knih. 
 V rámci koordinační a poradenské funkce bylo poskytnuto 116 konzultací. Navštíveno 
bylo 35 knihoven s neprofesionálním pracovníkem (metodické návštěvy). 
 V rámci materiálního vybavení byla pobočka v HSM vybavena novým interiérem 
(400 000 Kč). Zakoupena byla nová kopírka, soubor výpočetní techniky. Městská knihovna 
měla k 31.12.2006 15 pracovníků- Knihovna používá integrovaný knihovnický systém 
Clavius. Pokračovalo se v budování zvukové knihovny. Knihovna má novou architekturu 
www stránek. Pro uživatele přibyla fotogalerie – akce knihovny pro veřejnost. Městská 
knihovna v Trutnově aktivně spolupracuje s 53 knihovnami v regionu. 



 MK má k 31.12.2006 6 715 registrovaných čtenářů (z toho do 15 let 1 662). 
Ředitelkou knihovny je Mgr. Jaroslava Maršíková. 
 
Státní okresní archiv Trutnov 
 
 Ze zprávy o činnosti Státního okresního archivu Trutnov: V roce 2006 bylo v archivu 
kromě ředitele Bc. Romana Reila zaměstnáno 6 odborných pracovníků, 2 pracovníci 
obslužných profesí a 3 brigádníci. Zástupcem ředitele je Bc. Luděk Jirásek. 
 Úložní kapacita archivu činí v současné době 7 328 bm (z toho centrála 3 686 bm a 
depozitář v Poříčí 3 642 bm). Rezerva úložní kapacity archivu činí k 31.12.2006 3 271,47 bm 
(z toho 1 236,02 bm centrála). Centrála je využita z 66,47 % 
Předarchivní péče zahrnuje: 
 Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení. V roce 2006 proběhlo 
15 skartačních řízení, z toho u 13 veřejnoprávních původců. Výběr dokumentů mimo 
skartační řízení se uskutečnil u 36 původců. Státní kontroly byly provedeny v 5 případech 
(mezi nimi MěÚ Trutnov). Metodická činnost zahrnula mj. školení kronikářů 14.11.2006  
za účasti 35 kronikářů a pracovníků obecních úřadů. 
 Dokončeny byly čtyři fondy (mezi nimi MNV Trutnov z let 1945 – 901 (1996). 
Vnitřní skartace pořádaných fondů byla 20,11 bm. 
 Rozpracovaných fondů bylo osm. Zpracováno bylo 131,32 bm písemností, vnitřní 
skartace byla 20,44 bm. Dohromady zpracováno 451,76 bm. 
Využívání archiválií: 
 Počet badatelů – založeno 197 badatelských listů (z toho 20 cizincům). Celkový počet 
návštěv badatelů 688, z toho cizinců 38. Celkem do badatelky přišlo 749 návštěvníků. 
Badatelských dotazů bylo vyřízeno 190. 
 Z publikační činnosti: Do tisku předána pátá ročenka SOkA (2003-04). S Muzeem 
Podkrkonoší a městem Trutnov se archiv podílel na vydání Sborníku k 85. narozeninám 
Antonína Justa. Archiváři se prezentovali v tisku 1 publikací a 17 články. 
 Z další ediční činnosti: Pokračování na dokončení a vydání překladu kroniky Simona 
Hűttela. 
 Výstavy a prezentace – spolupráce na čtyřech. Z toho na dvou v Trutnově (cechy,  
S. Hűttel). 19.10.2006 se uskutečnila v badatelně SOkA prezentace knihy „Trutnov-toulky 
minulostí a současností ve fotografii 2“, kterou ve spolupráci se SOkA Trutnov vydalo 
nakladatelství Altair Trutnov. 
 Přednášky a exkurze – především R. Reil a L. Jirásek. Pro Český rozhlas HK rozhovor 
R. Reila o nové knize o Radvancích 13.6., 26.6. o S. Hűttelovi. Rozhovor České televizi pro 
film „Fenomén Hrádeček aneb duchové pod Břečtejnem“ poskytl 2.8. L. Jirásek. 
 
Stav archiválií: 
 Provedena kompletní reorganizace depozitářů (fondy uloženy podle tématických 
skupin – umožní rychlejší vyhledávání), vyčlenění obecních a městských kronik a fotokronik 
z fondů blízko badatelky. Do Poříčí se přesouvají všechny méně využívané fondy. Stav 
archiválií je převážně dobrý.V restaurátorské dílně SOkA Pardubice bylo zrestaurováno 7 
cechovních listin. Teploty a vlhkost v SOkA Trutnov: Centrála: průměrná teplota 17,820C, 
vlhkost 45,70 %, v depozitáři Poříčí 19,20C a 43,8%. 
 Na mikrofilmovací lince v Poříčí vyhotovil externí fotograf Bohuslav Tošovský 
10 548 políček mikrofilmů. 
 Knihovna SOkA má 11 744 knihovních jednotek. Roční přírůstek 454 –  
41 německých, 7 polských, 3 latinských a 1 anglické. 



 Správu počítačové sítě zajišťoval do 31.7. Ing. Jaroslav Řezníček, po něm Josef 
Janata. Hardwarové vybavení archivu doznalo jen menších změn. Archiv disponuje 17 
osobními počítači, 10 tiskárnami a 1 skenerem. 
 
Muzeum Podkrkonoší 
 
 Výstavní, přednáškové a ediční činnosti Muzea Podkrkonoší Trutnov v roce 2006: 
Témata výstav byla: Vánoce u nás a ve světě. Jarní motivy v umění. Hasiči jedou… Cechovní 
památky Trutnovska a Královédvorska. Den řemesel. Simon Hűttel – měšťan a kronikář 
Trutnova v 16. století. Emil Schwantner – 30. výročí úmrtí sochaře, výběr z děl. Putovní 
výstava s židovskou tématikou. Půjdem spolu do Betléma.. 
 Celkový počet návštěvníků výstav v budově muzea 7 875 osob. Počet návštěvníků 
všech expozic 11 875 osob. 
 Výstava Lidové umění řezbářské – v Kohoutově 12.8. jako součást každoročních 
keramických trhů. Počet návštěvníků těchto trhů kolem 9 000 osob, počet návštěvníků 
muzejní výstavy cca 4 000 osob. Vstup na výstavu byl zdarma – byla to vhodná příležitost 
propagace muzea. 
 Na přednáškové činnosti se podílely M. Orsáková – ve Stárkově pro mezinárodní 
dětský tábor o batikování textilu (140 posluchačů), PhDr. M. Ryšánková pro Středisko 
ekolog. Výchovy v Horním Maršově o vánočních zvycích (35 posluchačů), Mgr. J. 
Lukášková na ZŠ R. Frimla o významu a činnosti muzeí (25 posluchačů), Mgr. Vl. Burešová 
– Roky 1938-45 v čs. dějinách. Prusko-rakouská válka 1866. Její příčiny a důsledky. (Celkem 
280 posluchačů.) Účastníků všech přednášek 480 osob. 
 Z odborné činnosti pracovníků MP: Mgr. J. Lukášková – zpracování audiovizuálních 
záznamů, vyhledávání materiálu pro badatele, příprava výstav, publikační činnost. Mgr. V. 
Horák – příprava výstavy Cechovní památky, pomoc badatelům, dokumentace památek, 
konzervátor pro Trutnov, odborné články. Mgr. M. Madaj – terénní archeologie – 40 akcí, 
výstava S. Hűttel a E. Schwantner, pomoc pro pořad ČT Šumná města. M. Orsáková – správa 
sbírek, restaurátorské práce, revize 1 299 sbírkových předmětů, pomoc badatelům. J. 
Čapková-pomoc 76 badatelům, zpracování odb. literatury 170 publikací, služby pro veřejnost. 
PhDr. M. Ryšánková – příprava výstav a jejich realizace, badatelská činnost. Počet badatelů 
ve všech odděleních MP 148 osob. 
 Celkový počet návštěvníků expozic v muzeu, dalších akcí, badatelů a účastníků 
přednášek za rok 2006 12 503 osob. Ředitelkou MP PhDr. Milada Ryšánková. 
 Z hospodářsko-ekonomické činnosti: Dokončení rekonstrukce ve vinárně (suterén 
objektu). Oprava střechy, fasády. Malování interiérů. Nákup počítače a tiskárny. Obnova 
osvětlovací rampy ve výstavním sále v 1. podlaží. 
 
Dům kultury 
 
 Dům kultury využíval v roce 2006 pro svou činnost tři městské budovy a také 
Erichovo Téčko – společenský sál v bývalé budově Texlenu. Staral se i o správu těchto 
objektů. 
 Národní dům: Kromě běžné údržby zajištěna oprava dveří v 2.p., dokončena oprava 
salonku a WC v restauraci ND. Na topná tělesa byly osazeny termoventily. Po vyřešení 
finančních potřeb bude třeba zkvalitnit rozvody topení (omezená možnost regulace tepla), 
výměna parket v obou sálech (značné opotřebení a poškození) možnost oddělení skladových 
prostor od sálu, vyřešit i vhodnější přístup účinkujících do zákulisí, řešení přísálí a průchod  
ze sálu k WC. 



 Kino Vesmír: Byly zajištěny menší opravy promítacích přístrojů. Trvají problémy 
s kanalizační přípojkou kina. Na topná tělesa byly osazeny termoventily. Nefunkční 
klimatizace, nevyhovující WC, rozvody tepla, praskliny na stropě, promítací a zvukové 
vybavení bude řešeno při rekonstrukci kina (projekt je již zpracován). 
 Kulturní klub Nivy: Běžná údržba, oprava přístupového chodníku. 
 Erichovo téčko: Majitel tohoto objektu (A+K, s.r.o.) prováděl rozsáhlé opravy a 
úpravy – výměna oken, venkovní omítky, přemístění ústředny EPS aj. 
 Propagační a reklamní služba zajišťovala výletové plochy, vyvěšování plakátů na 25 
reklamních tabulích umístěných na sloupech veřejného osvětlení, promítání diapozitivů v kině 
před film. Představeními, předprodej a prodej vstupenek – v recepci ND na pořady DK, 
filmová představení v kině Vesmír i na akce jiných pořadatelů. 
 Půjčovny: Půjčovna rozvoje ducha a zdraví (Klub Nivy) – v roce 2006 zájem, čtenářů 
nízký, ale ustálený. Půjčovna kostýmů v ND – v roce 2006 větší zájem dětí i dospělých. 
 
 Hlavní, kulturně společenská činnost DK, zahrnuje práci s filmem a programovou 
činnost. 
 Pro veřejnost bylo promítáno 160 filmových titulů – 515 představení s 18 822 
návštěvníky (37 na 1 představení), 11 pro školy. V rámci Projekt 100 6 filmů s 11 
představeními se 160 diváky. V Art filmu 11 filmů, 18 představení, 184 diváků. Nejvyšší 
film. Návštěvnost 1 953 na titul Účastníci zájezdu (1 365 diváků na Doba ledová 2, 1 357  
na Jak se krotí krokodýli, 1 340 na Harry Potter a ohnivý pohár, 1 095 na Rafťáci). 
 
 Rekapitulace programové činnosti za rok 2006: 143 představení a běžných akcí 
s návštěvností 32 778 (průměrná 229). K velkým akcím patřila: Dětská scéna (návštěvnost 
1 136). Trutnovský jarmark 3 750). Dna evropského dědictví (5 240). Trutnovský podzim 
(1 019). Listopadky (393). 
 Návštěvnost celkem 43 297. 
 
 Programová nabídka byla v roce 2006 obohacena žánrově o nové typy pořadů 
(Rozloučení s letní scénou. Barevné odpoledne. Listopadky. Od pólu k pólu aj), o nové akce 
v rámci DED (Hasiči na náměstí. Jedenáct ohlédnutí. Rekordy pro každého). Trutnovský 
jarmark o Divadlo na náměstí. 
 Návštěvnost jednotlivých žánrů: Vyrovnaná zůstává u soutěží, drobných klubových 
pořadů a módních přehlídek. Snížila se u koncertů klasické hudby – v průměru o 40 
návštěvníků na koncertu, u promenádních koncertů o 19 (ovlivněno počasím), cyklus 
Sedmikráska o 25 návštěvníků na představení, akce konané v sále o 22 návštěvníků na akci, 
akce konané venku o 87 návštěvníků.  Divadelního plesu oproti roku 2005 nižší o 62 
návštěvníků.  
 Mírně stoupla: U populárních koncertů o 19 na koncert, u divadelního předplatného  
o 10 – zvýšil se počet předplatitelů, u akcí pro školy o 18 dětí. 
 Výrazněji stoupla u přednášek – o 50 návštěvníků na akci, u přednášek Akademie 
třetího věku o 25 na akci, u řemeslných trhů a předváděček o více než 2000 návštěvníků,  
u velkých akcí venku – Trutnovský jarmark více než o 500, ohňostroj o více než 700. 
 
 Rozpočet roku 2006 měl DK vyrovnaný – příjmy 14 658 452,88 Kč, výdaje 
14 375 488,70 Kč. Zisk 282 964,18 Kč. Z celkových příjmů DK tvoří 60% dotace na provoz  
z rozpočtu města (8 800 tis. Kč), 4% účelové dotace města na profilové městské akce (600 tis. 
Kč), 36% vlastní příjmy DK byly 5 259 tis. Kč. 
 Z vlastních příjmů DK tvoří 54% příjmy ze vstupného (2 860 000 Kč), 46% ostatní 
příjmy DK z krátkodobých pronájmů, za služby, reklama, sponzorské dary (2 399 000 Kč). 



 Činnost DK zajišťovalo 20,92 zaměstnanců v průměrném přepočtu stavu pracovníků 
v prac. poměru za rok 2006. 
 Dohodami o pracích konaných mimo prac. poměr byl zajišťován výkon činnosti 
pořadatelů, pokladních uvaděčů, šatnářů, promítačů, požární služby, manekýny apod. Počet 
těchto pracovníků (přepočtený) za rok 2006 6,16. 
 
Galerie města Trutnova 
 
 Galerie města Trutnova připravila dle pevně stanoveného výstavního programu v roce 
2006 sedm autorských výstav a dvě výstavy společné. Galerie připravila rovněž čtyři 
fotografické výstavy v prostorách Městského úřadu v Trutnově. 
 V průběhu roku 2006 se uskutečnilo v galerii 36 komentovaných prohlídek, převážně 
pro studenty středních škol. Návštěvnost galerie v roce 2006 činila cca 4 500 návštěvníků. 
 Velmi zásadní a v galerijní praxi vzácné byly dva mezinárodní projekty. Výstava 
koláží Jiřího Koláře, žijícího dlouho v Paříži, básníka a člena skupiny 42. Soubor a jeho 
sbírku začala v Americe soustřeďovat paní Meda Mládková, která tento soubor zapůjčila 
trutnovské galerii z Muzea Kampa. 
 Na tuto výstavu navázal další mezinárodní projekt, výstava velkoformátových prací 
Catherine Cabaniss, manželky velvyslance USA v České republice. Pan velvyslanec město 
Trutnov při této příležitosti dvakrát navštívil. (Obě výstavy vykázaly velkou návštěvnost a 
publicitu). Ředitelem GMT je Aleš Pražan. 
 Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2006 3,58. Přepočtený stav pracovníků 
k 31.12.2006 3,40. Průměrný měsíční plat 15 081 Kč. 
 V roce 2006 nebyla provedena žádná rozsáhlejší oprava budovy, ani žádné investiční 
akce na budově. 
 
 Dne 12.4.2006 schválilo ZM předání do majetku galerie čtyři obrazy, nalezené 
v objektu Speciální ZŠ v Trutnově, Horská 160. B.Sinnel: Pohled na Sněžku. Neznámý autor: 
Portrét dívky v krojovém oblečení. H.Leeder: Žánrová barokní scéna. Josef Prause: 
Krkonošský les. 
 
Klub vozíčkářů 
 
 Klub vozíčkářů je sdružení, ustavené 17.5.2002. Významné jsou v roce 2006 společné 
akce skupinky tělesně postižených, kteří jsou schopni i přes svou nelehkou osobní situaci 
kulturně žít. Volný čas tráví aktivní a zajímavou činností společenskou, zdravotně edukační a 
pracovně rehabilitační. Schůzky  klubu probíhají na faře církve husitské. Podporu jejich 
činnosti vyjádřil nejen slovy starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Internetové stránky klubu 
připravuje a aktualizuje zaměstnanec MěÚ Martin Čapek 
 Z činnosti klubu v roce 2006: Setkání se souborem Spirituál kvintet proběhlo 23. 
února. Přišlo všech 6 členů skupiny, kteří obohatili setkání vystoupením jejich známých 
skladeb i z nově vydaného CD Křížem krážem. Skoro dvouhodinová beseda proběhla 
naprosto neformálně. 
 Zajímavým hostem v klubu byl 9. března Jan Plovajko, který má za sebou více než 
rušný život (Sibiř, válka, účast v bojích u Dukly). 
 Velmi zdařilý výlet absolvovali členové Klubu vozíčkářů 24. července. Navštívili 
Prahu a na pozvání paní Filipiové senát. Společnost Osnado poskytla k přepravě ekobus 
s plošinou umožňující snadné nastupování zdravotně postiženým. Prohlídka Pražského hradu i 
citově zaujala. 



 Do Klubu vozíčkářů zavítal 23. listopadu i přední český houslista Jaroslav Svěcený 
s Jitkou Navrátilovou (cembalo). Setkání se neobešlo bez zahrání několika skladeb. 
 Vánoční posezení proběhlo 20. prosince. Pěkné posezení zpestřily záběry kameramana 
pana Tůmy z letošních akcí klubu. 
 Klub vozíčkářů obětavě vedou manželé Ročkovi. 
  
 
  
  



Mateřská škola – září 2005 – červen 2006 
 
 Mateřská škola Trutnov, Komenského 485, má odloučené pracoviště V Domcích 106, 
Gorkého 286, Novodvorská 617, Tkalcovská 542, Horská 282, Úpská 559, Benešova 222, 
Voletiny 128. Školní jídelna je v sídle a ve všech odloučených pracovištích. Ředitelkou školy 
je Pavla Kubečková, její zástupce Eva Patschová. 
 Příspěvková organizace MŠ Trutnov byla zřízena k 1.1.2003. Je právnickou osobou se 
samostatnou právní subjektivitou. Od 1.9.2005 má deset odloučených pracovišť. 
 Materiálně-technické vybavení všech pracovišť je poměrně dobré – postupně jsou 
odstraňovány závady zjištěné hygienou, ostatní podle finančních možností. Investice v roce 
2006: rekonstrukce sociálních zařízení na 4 pracovištích, rekonstrukce kuchyně  
ve Voletinách. Z větších oprav byla největší akcí kompletní oprava střechy na pracovišti 
Žižkova, malování většiny zařízení, výměny koberců a nová osvětlení. Nakupovány byly jen 
nejnutnější potřeby (chladničky, skříňky, regály apod.). 
 Personální podmínky jsou na všech pracovištích dobré – umožňují realizovat 
programy škol. Všechny vedoucí odloučených pracovišť mají zájem o svůj odborný růst. 
 V oblasti výchovy nebyly žádné větší problémy. Všechny učitelky mají požadovanou 
kvalifikaci. Problémem je klesající počet zapsaných dětí a zvyšování počtu dětí na třídu. Na 
jednom pracovišti bylo nutné rozvázat pracovní poměr s učitelkou pro nízký počet zapsaných 
dětí. V květnu ukončila ředitelka školy „Studium pro ředitele škol a školských zařízení.“ 
 Pokud jde o materiálně technické vybavení jednotlivých pracovišť se bude přihlížet 
k jejich důležitosti a k finančním možnostem. V řídící a kontrolní činnosti bude zaměřena  
na styl personální práce, spočívající v získání, motivování a vedení lidí, v péči o jejich růst,  
ve vzájemné spolupráci a v jasném vymezení jejich kompetencí. 
 Pedagogických pracovníků má MŠ 63, provozních 54 a 3 ekonomky. Mateřinkový 
ples se konal 31.3.2006 – pro děti MŠ Srdíčko. Beseda dopravní policie s dětmi MŠ 
Novodvorská proběhla koncem května. 
 
ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého ul. 
 
 Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38 užívala pro výuku ve školním roce 2005/06 
obě budovy – hlavní v Gorkého a vedlejší v ulici Školní Ve Školní jsou umístěny dvě čtvrté 
třídy s 50 žáky a tři páté třídy se 70 žáky. Ostatní prostory využívá nižší gymnázium. 
 V hlavní budově je 21 učeben. Škola má 2 první třídy se 48, 2 druhé se 47, 2 třetí se 
44 žáky. Do prvních tříd nastoupilo 48 dětí. Družina mládeže na škole má 3 oddělení se 76 
dětmi. 
 Personální výhled není příliš optimistický – nemožnost půlit hodiny cizího jazyka, 
učitelé se propouštějí podle stanoveného dvouprocentního limitu, systém financování 
neumožňuje diferenciaci pedagogů. 
 Ve školním roce 2005/06 navštěvovalo školu 452 žáků. Základní školní vzdělání 
ukončilo 48 žáků, 1 v osmém ročníku. Na učební obory odešlo 10 žáků, na střední školy 31 
žáků. Na nižší gymnázium bylo přijato 8 žáků. 
 Školní aktivity zahrnují plavecké kurzy (1.-5. r.), týdenní pobyty v přírodě, v červnu 
ozdravně poznávací zájezd do Itálie, činný je kroužek florbalu, anglického jazyka, školní 
lyžařské zájezdy, plavecké závody, brigáda v ZOO, kulturní zájezdy aj. Úspěšně pracuje 
školní sportovní klub Survival. Škola disponuje chatou Bažina v Peci. 
 Celkový prospěch školy na konci 2. pololetí – s vyznamenáním prospělo 224, prospělo 
216, neprospělo 12 žáků. 



 Zástupcem ředitele školy Mgr. Jiřího Patáka je Mgr. Michal Šindelář, vedoucí školní 
družiny Olivie Baudová, vedoucí školní jídelny Kateřina Prokopová, o pořádek se stará 8 
uklizeček. Škola má svého správce budov a svého údržbáře. 
 
ZŠ V Domcích 
 
 Základní škola V Domcích 488 s třídami s rozšířenou výukou jazyků má žáky nejen 
z Trutnova, ale i z okolních obcí.Zřizovatelem ZŠ je město Trutnov. K 30.6.2005 měla 60,65 
pracovníků (12,00 mužů, 48,55 žen, 42,30 pedag. pracovníků – z toho 38,77 učitelů a 3,53 
vychovatelek. Ředitelem ZŠ je Mgr. Karel Vašíček. 
 Do prvního ročníku nastoupilo 47 dětí – odloženou školní docházku mělo 15 dětí. 
Školní docházku v 9.r. ukončilo 67 žáků, v 8.r. jedna žákyně. Na víceleté gymnázium se 
hlásilo 36 žáků – v prvním kole přijato 30. Do učebních oborů se přihlásilo 15 žáků. 
 Na konci škol. roku navštěvovalo ZŠ 603 žáků. S vyznamenáním prospělo 299 žáků, 
prospělo 295, opravné zkoušky vykonalo 8 žáků, 7 z nich prospělo. Jeden žák opakuje. 
Druhým stupněm z chování je klasifikováno 13, třetím 5 žáků. 
 Z rozpočtu školy byly provedeny opravy a údržba budovy školy v hodnotě 7 milionů 
korun – malování šaten a prostorů po rekonstrukci topných rozvodů v tělocvičnách, výměna 
podlahovin, oprava schodiště u hlavního vchodu, rekonstrukce atria školy. Vybavení kabinetů 
výpočetní technikou. Z prostředků mě+sta provedena 2. etapa rekonstrukce topných rozvodů 
v tělocvičnách a v suterénu, 1. etapa rekonstrukce sociálního zařízení na škole v prostorách  
2. stupně, obnova parketové podlahy v tělocvičnách za palubkový povrch. 
 Bylo by třeba provést výměnu oken v celém areálu, oprava střechy, změnit povrch 
běžecké dráhy na povrch umělý. 
 Technické vybavování školy pokračovalo – multimediální technikou byly vybaveny 
učebny dějepisu, přírodopisu a fyziky. V budově 1. stupně vyměněn nábytek a proveden nový 
rozvod strukturované kabeláže počítačové sítě. 
 V září 2005 začala ZŠ s organizací  velkého mezinárodního projektu Eurodrawing, kde 
děti z 15 evropských škol společně malují 150 m dlouhý obraz.  
 Dne 18.6.2006 se uskutečnilo první anglicko-české divadelní představení „Všude jinde 
je to lepší než u nás“ (problematika drog a alkoholu). Představení se konalo v Národním 
domě. Zhlédlo ho 750 žáků a studentů. Účast veřejnosti ale nízká. Výtěžek předán RIAPSu. 
 
ZŠ R. Frimla 
 
 Základní škola, R. Frimla 816, měla ve šk. roce 2005/06 33,6 pracovníků. (z toho 2,5 
mužů a 31,1 žen). Pedagogických pracovníků 23,6 (z toho učitelé 20,8, vychovatelé 2,8). 
 Výsledky přijímacího řízení: Víceleté gymnázium 15 žáků, gymnázium všeobecné 5. 
Střední školy 16. SOU 22 žáků. V 9.A měla škola 16, v 9.B 22 žáků. Do prvních tříd bylo 
zapsáno 28 žáků, 8 žáků dostalo odklad. 
 Celkový průměrný prospěch školy 1,7679. S vyznamenáním bylo 149, prospělo 157, 
neprospěli 4, nehodnocen 1 žák. Omluvených zameškaných hodin 16 731 (na žáka 53,797), 
neomluvených 392 (na žáka 1,260). 
 V 23 třídách měla škola 311 žáků. Sníženou známku z chování mělo 13 žáků. 
 Školní a mimoškolní akce ve šk. roce 2005/06: Zátopkova pětka. Kopaná. Plavání. 
Halová kopaná. Přespolní běh. Sportovní den. Košíková. Florbal. Lední hokej. Orientační 
běh. Vybíjená. Atletika. Přehazovaná. Streetbal. Letní soustředění. O pohár J.Řehuly. 
 Minimální preventivní plán na školní rok 2005/06 byl sestaven na základě 
anonymních dotazníků. Zahrnoval i protidrogovou prevenci a prevenci šikany. V adopci  
na dálku byl vybrán indický chlapec Mahatesh příspěvkem 5 000 Kč ročně – už 4. rok. 



 Ředitelkou této ZŠ je Libuše Indrová. 
 
ZŠ Komenského 
 
 Základní škola, Komenského 399 (postavena byla v roce 1959, do roku 1999 značně 
technicky zchátrala – proto zahájena kompletní rekonstrukce včetně dostaveb sportovních 
areálů – ukončena byla v roce 2003 a stála 225 mil. korun).  Má 4 části: Hlavní budova se 
rozšířila o půdní vestavbu. V hlavní budově sídlí vedení školy a je tu většina kabinetů. 
 Budova školní družiny a jídelna byla také rozšířena o půdní vestavbu. Nejvýraznějších 
změn doznala část sportovní. Byla přistavěna sportovní hala pro míčové sporty a 900 sedících 
diváků, její kompletní zázemí a horolezecká stěna. Dále sportovně rehabilitační a kondiční 
centrum. Stávající tělocvičny byly rekonstruovány a přestavěny na gymnastickou a 
univerzální tělocvičnu. 
 Poslední část školy je venkovní sportovní areál. Zahrnuje dvě univerzální hřiště 
s umělým povrchem, atletický ovál, asfaltovou dráhu pro kolečkové lyže a dětské hřiště  
pro děti 1. stupně a družiny. 
 
 Od 5. tříd je vždy první třída v pořadí třídou sportovní. Žáci jsou členy převážně  
ve škole sídlících sport. klubů. Jedná se běžecké lyžování, karate, horolezectví, kanoistika, 
cyklistika, basketbal a další sporty. Žáci těchto tříd mají zvýšený počet hodin těl. výchovy. 
Škola úspěšně vychovává i úspěšné reprezentanty ČR. 
 V každém ročníku od 1. třídy je poslední třídou v ročníku vždy speciální třída pro děti 
se zdravotním znevýhodněním, s poruchami učení a chování. Bezbariérovost školy umožňuje 
péči i o tělesně a smyslově postižené žáky. 
 Kapacita ZŠ je 700 žáků – nyní je zaplněna z 90%. Školu navštěvují i žáci z okolních 
obcí (asi 20%). Diagnostikované zdravotní indikace má 23% žáků. 20% žáků jsou členy sport. 
oddílů při škole. 
 Pedagog. sbor tvoří 44 učitelů. Vedení školy tvoří ředitel Mgr. Roman Hásek a dva 
zástupci. 
 Ve školním roce 2005/06 fungovalo na škole 27 kroužků se 408 dětmi. Pět kroužků 
bylo sportovních, tři jazykové, šest spojeno se školní družinou, čtyři studijní – dalších devět 
se speciálním zaměřením. 
 Na konci šk. roku prospělo 302 žáků s vyznamenáním, 332 prospělo, neprospěli 2, 
nehodnoceni 2. Omluvených zameškaných hodin bylo 35.866 (na žáka 56.216), 
neomluvených 953 (na žáka 1.494). 
 K zápisu do 1. tříd přihlášeno 111 dětí. Nastoupilo 82 žáků, z jiných škol přešlo 8. 
 
ZŠ Mládežnická 
 
 Základní škola, Mládežnická 536 byla i ve školním roce 2005/06 řízena Mgr. 
Zdeňkem Gécem a třemi jeho zástupci Ing. Lidmilou Kuříkovou, Mgr. Jaroslavem Jonem a 
Mgr. Michalem Strnadem. Škola zaměstnávala 46 pedagogů. 
 Výsledky přijímacího řízení: Na víceleté gymnázium přijato 13 žáků, na SŠ 46,  
do učebních oborů 43. 
 V 29 třídách bylo 673 žáků, z toho 333 dívek. Sníženou známku z chování mělo 16 
žáků. Průměrný prospěch školy 1.721. Průměrná absence na žáka 32.32 omluvených a 0,08 
neomluvených hodin. 
 Prostřednictvím klubu zájmové činnosti „Eldorádo“ škola nabídla nejen žákům školy 
55 kroužků, do kterých se přihlásilo 924 dětí a mládeže. Součástí zájmových aktivit je i 



pořádání letních táborů. Tři čtrnáctidenní kurzy proběhly v rekreačním zařízení školy 
v Horním Bradle. 
 Spolupráce s družební základní školou ve Swidnici pokračovala pěti akcemi. 
 Velmi dobrých sportovních výsledcích svědčí přední umístění a postupy z okrskových 
do okresních i krajských kol. Do republikového kola v dubnu postoupilo basketbalové 
družstvo dívek 8. a 9. tříd.  
 Do provozu byla ZŠ uvedena 1.9.1989. Od 1.1.19963 získala právní subjektivitu a  
od 1.1.1996 byla škole udělena právní subjektivita s příspěvkovou formou hospodaření. 
 Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub, který zajišťuje zájmovou 
a mimoškolní činnost dětí. Jedná se o sídlištní pavilónovou školu, poskytující i některé 
nadstandardní služby pro obyvatele města. 
 
ZŠ Náchodská  
 
 Základní škola, Náchodská 18 (Poříčí) je zařízením MěÚ. Součástí školy je školní 
družina, školní jídelna. Ředitelem ZŠ je Mgr. Václav Špůr. ZŠ má kapacitu 350, ŠD 80, ŠJ 
400, ŠJ-výdejna 150. 
 ZŠ má v 9 třídách 244 žáků, z toho 123 chlapců a 121 dívek. Do 1. třídy bylo přijato 
28 dětí (počet odkladů 6). Na gymnázium odešli 2, na SOŠ 15, na SOU 13 žáků. 
 S vyznamenáním prospělo 89, prospělo 225, neprospělo 13. Zhoršení chování mělo 13 
uspokojivé a 2 žáci neuspokojivé. Napomenutí třídním učitelem mělo 5, důtku třídního učitele 
13, důtku ředitele školy 1 žák. 
 Omluvených hodin bylo na škole 17 319 (na žáka 70,97), neomluvených hodin 68 (na 
žáka 0,278). 
 Různých akcí školy se ve školním roce zúčastnilo 67 v plavání, 19 lyžařského 
výcviku, 179 exkurzí, 240 školních výletů, 25 zahraničních výjezdů, 196 koncertů, 56 výstav, 
52 soutěží. 
 Materiálně-technické podmínky vzdělávání: budovy, učebny, herny dobré, ŠD 
výborné. Výhodou školy je zahrada, taneční sál. Vybavení učebními pomůckami dostačující. 
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami dobré. Vybavení žáků učebnicemi 
postačující. Dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu dobrá. 
 
ZŠ Voletiny 
 
 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení je ve Voletinách. Jejím 
zřizovatelem je město Trutnov. Škola má 9 postupových ročníků a 2 oddělení školní družiny 
pro žáky 1.-5. ročníku. Třída ZŠ se naplňuje do 14 žáků. Poskytuje základní vzdělání dětem, 
které se, přestože mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem vzdělávat v běžném typu 
ZŠ. Přijímají se sem žáci, kteří trpí některou specifickou poruchou učení – dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie. Zařazení dítěte do školy vždy konzultujeme s odborníky 
v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. 
 Škola vytváří prostor pro všechny žáky. Učitelé využívají při výuce názorné pomůcky, 
audiovizuální a počítačovou techniku i další prostředky, aby žáci co nejlépe zvládli učivo. 
Žákům, kteří potřebují individuální studijní plán, učitel vytvoří takové podmínky, aby mohli 
přiměřeně rozvíjet své schopnosti. Děti trpící vadou řeči navštěvují hodiny logopedické péče, 
žáci trpící specifickou poruchou učení mohou navštěvovat hodiny nápravné péče. 
 Při hodnocení prospěchu žáka 1.-5. ročníku ve všech vyučovacích předmětech užívá 
širší slovní hodnocení. U žáků 6.-9. ročníku rozhoduje o použití širšího slovního hodnocení 
ředitelka Mgr. Stanislava Tejchmanová. Kromě ní působí na škole 10 učitelů, 2 vychovatelky 
a 1 pedagog. asistentka.  



 Materiálně technické vybavení školy je velmi dobré. Na škole je o počítačová učebna 
se 14 pracovními stanicemi. Je připojení na internet. Přes prázdniny proběhly práce, které 
zlepšily na škole podmínky pro učitele i žáky. Rekonstruována byla knihovna, zlepšeno 
prostředí kuchyně, dívčí toalety. Opravena byla část střechy. 
 Ve školním roce 2006/06 pracovalo 14 pedagogů plně kvalifikovaných – vzdělání si 
rozšiřují v různých kurzech. Školu navštěvovalo 106 žáků. Základní školní vzdělání ukončilo 
11 žáků. Na SŠ byl přijat 1, na SOU 11 žáků. S vyznamenáním prospěli 4 žáci, neprospělo 6 
žáků. Druhým stupněm z chování bylo hodnoceno 10 žáků, třetím jeden. Neomluvených 
hodin bylo 12 (2 žáci). 
 Školní družinu navštěvovalo 30 dětí ve 2 odděleních. Odpolední aktivity probíhají 
v různých kroužcích. Některé děti navštěvují i ZUŠ. Většina žáků do školy dojíždí. 
 
Speciální ZŠ 
 
 Speciální základní škola, Horská 160 s ředitelem Mgr. Jaromírem Vašíčkem zahrnuje: 
Základní školu praktickou. Základní školu speciální. Přípravný stupeň ZŠ spec. Školní 
družinu.Kapacita školy je 203 žáků. 
 ZŠ praktická má 10 tříd s 91 žákem, počet žáků na učitele 7. ZŠ speciální má 4 třídy 
s 20 žáky, počet žáků na učitele 7. Ve šk. roce 2005/06 navštěvovalo školu 111 žáků v 1.-9.r. 
ZŠ praktické a na ZŠ speciální 41 dívek a 70 hochů. 
 V uvedeném šk. roce bylo na školu v přijímacím řízení zařazeno 14 žáků. Prospěch 
žáků ve škole: 16 s vyznamenáním, 74 prospělo, 1 neprospěl. Počet zameškaných hodin  
na žáka 145,7, procento zameškaných hodin 14,1. Počet neomluvených hodin 1 977, 12,7 % 
z celku. 
 Na škole pracovalo 10 kroužků – florbal, turistický, výtvarný, zdravověda, ekologický, 
výpočetní technika, flétnička, taneční, fotbalový. 
 Ve sportovních a dalších soutěžích získali žáci školy osmkrát 1. místo, třikrát 2. místo 
a osmkrát 3. místo. 
 
Obchodní akademie 
 
 Obchodní akademie, Malé náměstí 158, je vedena ředitelem Ing. Miroslavem 
Albrechtem. Studium je denní, čtyřleté s maturitou. Počet tříd 10. Počet studentů k 30.9.2005 
280. Škola je zaměřena na získání kvalitních znalostí z odb. i všeobecně vzdělávacích 
předmětů. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků, vytváření jistoty v chování, 
vyjadřování, v získávání dobrých pracovních návyků. Cizí jazyky: anglický, německý, ruský, 
španělský. Volitelné předměty jsou společenský styk, konverzace v cizím jazyce, 
matematická cvičení, výpočetní technika, zeměpis cestovního ruchu, ekonomika cest. Ruchu, 
společensko-vědní seminář, třetí cizí jazyk, daňová evidence. Praxe ve 3.r. (3 týdny). 
Lyžařské kurzy 1.r. (týden). Sportovní kurzy 2.r. (týden). Vodácký kurz 1.r. (2 dny). 
Materiální vybavení OA vyhovuje. Škola spolupracuje s OA v Rakousku (Kirchdorf). 
 K 1.9.2006 měla škola 10 tříd, 279 žáků – na 1 třídu jich připadlo 28. 
 Aprobovanost pedag. pracovníků 96 %. V důchodovém věku 7. Při přijímacím řízení 
vzato 58 žáků (přihlášeno 75). 
 Neomluvených hodin v I.r. 62 (na žáka 0.721), v II.r. 16 (0.271), ve III.r. 0, ve IV.r. 18 
(0.254). 
 Ve třech třídách IV.r. s počtem žáků 70 maturovalo s vyzn. 4, prospělo 58, neprospělo 
8. K maturitě nepřipuštěno 7. 
 Výsledky programu Maturita nanečisto: Z hlediska souhrnných výsledků vzato 
průměrem obsadila škola 42. místo z 365 hodnocených. Výpočetní technika byla i v tomto  



šk. roce dále modernizována. 
 Sportovní aktivity OA byly i ve škol. roce 2005/06 bohaté. 
 
Gymnázium 
 
 Gymnázium, Jiráskovo náměstí 325 s ředitelem Petrem Skokanem má průběžnou 
kapacitu 730, cílovou 840 studentů. Školní jídelna 580 jídel, cílově 700. Při škole působí 
zájmové sdružení: Nadační fond (z něho financovány mj. výchovně vzdělávací aktivity školy, 
sociální příspěvky, družební zájezdy, správa chaty Děvín v Krkonoších, provoz Galerie Dračí 
ulička). 
 Školní sportovní klub organizuje sportovní volnočasové aktivity studentů. Školská 
rada – jejím předsedou PaedDr. Libor Turek. Je v ní i starosta Trutnova Mgr. Adamec a 
MUDr. Jiří Vambera, radní KH kraje. 
 Pokud jde o efektivitu provozu rostou výdaje za vytápění budovy. Objekt z roku 1927 
je ve velmi špatném, stavu (okna, topná soustava). Je nutná zásadní rekonstrukce. 
 V pedagogické oblasti se daří udržovat tradičně vysokou úroveň výuky. Dokládají to i 
statistické údaje, které svědčí o značné úspěšnosti našich absolventů při přijímáním na vysoké 
a vyšší odborné školy. 
 Školní jídelna je v havarijním stavu – nevyhovuje. Byly však již učiněny zásadní 
kroky k realizaci rekonstrukce jídelny – uvolněny finanční prostředky. 
 V materiální oblasti byla věnována pozornost zkvalitňování počítačové sítě. Byl 
získán velmi kvalitní a výkonný server, který umožňuje lepší fungování a širší využití 
terminálového provozu. Buduje se i další počítačová učebna pro 32 žáků. 
 Nejvýznamnějším problémem zůstává nedostatečná kapacita budovy školy a s tím 
spojená nutnost pronajímat od města Trutnova prostory ZŠ ve Školní ulici – umístění 4 tříd. 
Řešením je realizace stavebního záměru – rekonstrukce stávající budovy a její přístavba  
do podkroví a do dvora, aby se všichni studenti gymnázia mohli vzdělávat pod jednou 
střechou. V roce 2005 musela škola vynaložit 680 000 Kč na zabezpečení pronajatých prostor 
ZŠ. 
 Zdařile probíhá rekonstrukce školního hřiště na víceúčelové s umělou trávou. Vlastní 
stavba začala 1.9.2006. 
 
 Gymnázium má 25 tříd se 726 žáky. Na učitele připadá 12,1 žáků. Aprobovanost 
pedagogických pracovníků je 95 %. Ředitelem školy je Petr Skokan, jeho zástupci Petr Just a 
Karel Urban. Na škole působí 60 pedagogů. 
 Při přijímacím řízení pro školní rok 2006/07 bylo přijato na víceleté gymnázium 60,  
na všeobecné 56. Osm ročníků všeob. gymnázia mělo 17 tříd a 489 žáků, všeobecné se 4 
ročníky 237 žáků v 8 třídách. 
 Prospěch: ze 489 žáků prospělo 178 s vyznamenáním, 306 prospělo, 5 neprospělo,  
ze 237 žáků všerob. gymnázia 44 s vyznamenáním, 203 prospělo, 1 opakuje. 
 Počet zameškaných hodin na žáka 103,12 osmiletého g., 120,15 na čtyřletém g. Stupeň 
chování: 1 712 žáků (98,07%), 2 11 (1,51%), 3 3 (0,41%). Počet neomluvených hodin 156 
(0,20%). 
 Ve znalostních a uměleckých soutěžích kromě předního umístění v okrese a kraji 
v celostátní soutěži německého jazyka 4.-12. místo, v zeměpise 4. místo. V republikovém 
finále AŠSK v plavání 3. místo. 
 V krajských kolech se umístila družstva gymnázia na 1. místě v plavání, basketbalu a 
halovém fotbalu, na 2. místě a 3. místě (atlet. Pohár, plavání, přespolní běh). Významné byly i 
pořadatelské aktivity ŠSK. 



 Činnost školní galerie Dračí ulička na hlavní školní chodbě byla bohatá – 6 vernisáží 
(jejich duší je Mgr. Dvorský se studenty jako účinkujícími i organizátory). Škola má i svůj 
divadelní soubor. Také hudebně-literární aktivity jsou značné. Stranou nestojí ani spolupráce 
studentů při charitativních veřejných sbírkách. 
 
Střední zdravotnická škola 
 
 Střední zdravotnická škola, Procházkova 303, je vedena ředitelem RNDr. Karlem 
Javůrkem – jeho zástupkyní je Mgr. Renata Kasperová. Součástí školy je Domov mládeže, 
Fibichova 309, DM, Palackého 256, DM a školní jídelna Bulharská 52. Škola poskytuje 
vzdělání na oborech: Všeobecná sestra – 4 r. denní studium. Všeobecná sestra – 5 r. dálkové. 
Zdravotnické lyceum – 4 r. denní studium. 
 Celková kapacita školy 350, DM Fibichova 37, DM Palackého 23, DM Bulharská 28. 
Školní jídelna 300. k 30.9.2005 má škola 15 tříd (denní studium 10, DS 5), žáků je 333  
(v denním studiu 256). 
 Technický stav budovy školy má řadu závažných závad. Investiční akce (nedostatek 
učeben a kabinetů) by se měl řešit přístavbou. Je třeba rozšířit šatny, vybudovat zázemí 
tělocvičny, provést výměnu oken, vybudovat klubovnu pro dojíždějící žáky. 
 Aktuálně musela být v zimě řešena havárie automatické regulace plynové kotelny. 
 Také technický stav budov internátů vyžaduje zlepšení – chybí studovny, místnosti na 
praní a sušení prádla. Hygienické závady by měly být vyřešeny do konce roku 2006. Objekty 
DM by měly být izolovány proti zemní vlhkosti. 
 Školní kuchyně po rekonstrukci 2001 splňuje hygienické normy. Problémem je 
nedostatečná velikost a kapacita. Kapacita jídelny je 50 míst u stolu. Neodpovídající jsou 
skladové prostory i velikost šaten. 
 Na škole působí 12 učitelů všerob. vzdělávacích předmětů, 16 odborných učitelek a  
6 vychovatelek. Dále 7 externích učitelů – lékařů. Aprobovanost pedag. pracovníků školy je 
86,5%. 
 Při přijímacím řízení se hlásilo 75, přijato 30 žákyň. Absence poměrně vysoká 
14,94%. 
 V dálkovém studiu se snížil počet o 14 – na 52 žáků. Průměrný prospěch je tu 2,28. 
 Souhrnné výsledky prospěchu tříd denního studia (k 30.6.2006): Z 255 žáků 7 s vyzn., 
220 prospělo, 21 neprospělo, 7 neklasifikováno, 6 opakuje. V dálkovém studiu z 50 žáků 10 
s vyzn., 4 neprospěli, 2 neklasifikováni, neprospěl 1. maturitu konalo 75 žáků, omluven 1, 
prospělo 69, s vyznamenáním 13. Celkový průměr 2,35. 
 V zájmové činnosti se škole podařilo zapojit žákyně do různých zájmových činností – 
kondiční klub, kroužky, ČČK. Také DM připravily na každý měsíc pro ubytované žákyně 
řadu výchovně vzdělávacích, kulturně společenských, sportovně pohybových akcí. 
 Spolupráce se školním pracovištěm v Oblastní nemocnici je dobrá, stejně tak i 
s vysunutými pracovišti (jesle, domácí péče, stacionáře, Oranžový dům) 
 Přehled kulturních akcí a soutěží je velmi obsáhlý a úspěšný. Žáci si vydávají časopis 
Krvinka. Charitativní činnost je příkladná. 
 
VOŠL a SLŠ 
 
 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola v Trutnově má tři typy studia: 
čtyřleté denní maturitní, pětileté dálkové maturitní a vyšší odborné tříleté denní studium. (To 
je určeno pouze pro absolventy středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku). Je 
zakončené závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Skládá se z odborné zkoušky, zkoušky 



z cizího jazyka a obhajoby závěrečné práce. Úspěšný absolvent může používat za svým 
jménem titul DiS – diplomovaný specialista v oboru lesnictví. 
 Ředitelem školy je RnDr. Josef Štych. Škola zahrnuje SLŠ, VOŠL, DM a ŠJ. Celková 
kapacita: SLŠ 260, VOŠL 90, DM 246, ŠJ 370 jídel. 
 K 1.9.2005 měla SLŠ 8 tříd, 232 žáků, ne jednu třídu 29 žáků. VOŠL měla 3 třídy, 47 
žáků (16 na třídu). 
 Přijímací řízení pro šk. rok 2006/07: Lesnictví 60. VOŠL 16. DS 24. 
 Jaké byly výsledky vzdělávání: SLŠ – 224 žáků. S vyznamenáním 6, prospělo 210, 
neprospělo 8, opakuje 6. 
 Snížený stupeň z chování – 2 měli 3, 3 1 žák. Neomluvených hodin 6 (0,024% 
z celku). 
 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek k 31.8.2006: Počet žáků 52, nepřipuštěni 
2, s vyznamenáním 7, prospělo 44 na oboru lesnictví. 
 Na oboru Vyšší odborné lesnictví: Při závěrečných zkouškách z 15 žáků 1 
s vyznamenáním, 14 prospělo. 
 Plán absolutoria VOŠL (červen 2006): Studenti začínají obhajobou práce, pokračují 
zkouškou z odborných předmětů a skončí zkouškou z jazyka. Student má nárok na přípravu 
každé části zkoušky 15 minut, obhajoba práce a odborná zkouška trvá 15-20 minut, zkouška 
z jazyka trvá 15 minut. 
 I v tomto školním roce se škola úspěšně zapojila do mezinárodního projektu Leonardo, 
v rámci něhož 4 studenti vykonali odbornou lesnickou praxi v Rakousku. Zároveň byl 
úspěšně realizován projekt Comenius s názvem „Studujeme společně kulturní dědictví a 
lesnictví.“ Tento projekt proběhl ve spolupráci s Lesnickou školou ve Francii a vyvrcholil 
návštěvou francouzských studentů na přelomu března a dubna. Naši studenti naopak navštívili 
Francii v červnu. 
 Studenti školy se pravidelně zúčastňují sportovních přeborů školských i 
meziškolských. V nesportovních disciplinách se studenti zúčastnili olympiád v českém a 
anglickém jazyce. V rámci SOČ se Václav Klikoš umístil v okresním i krajském kole na 1. 
místě. V celostátním na 16. místě. Trubači z řad studentů velmi dobře reprezentují školu  
na soutěžích a různých mysliveckých akcích. 
 Praxe je nedílnou součástí výuky na škole. První ročníky 4 týdny na školním polesí. 
Druhé ročníky 3 týdny na různých pracovištích v kraji. Třetí ročníky 3 týdny se zaměřením  
na komplexní těžbu dříví. Čtvrté ročníky 1 týden s odborným zaměřením. 
 Zahraniční praxe se zúčastnilo 8 studentů. Školní knižní fond má 4 777 publikací. 
Studenti mají k dispozici 5 síťově připojených počítačů včetně internetu a tiskárny. 
 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sportovně střelecký klub. Pistolová 
střelnice. Prodejna SLŠ. Kurzy. Základní informační středisko. Konferenční místnost. 
Autobusová doprava. 
 
SOŠP 
 
 Střední odborná škola podnikatelská, Polská 357, s.r.o., zřizovatel Vladimír Zelenka, 
je vedena Mgr. Ludmilou Pěnčíkovou. Škola má kapacitu 378 žáků. Studijní obory: 
podnikatel pro obchod a služby – denní studium čtyřleté, dálkové studium pětileté.  
Ve školním roce 2005/06 došlo k modernizaci výukového prostředí. Vybudována nová 
multimediální učebna cizích jazyků a modernizována učebna techniky  administrativy.  
Pro sport a tělovýchovu využívá škola sportovní halu gymnázia a sportovní zařízení 
v blízkosti školy. Mimoškolní sportovní aktivity organizuje školní sportovní klub – člen 
AŠSK. 



 K zajištění praxe spolupracuje škola se soukromými podnikateli. Již tradiční je 
spolupráce s Regionální hospodářskou komorou sv. Čech. Škola pomohla při organizaci 
Hospodářské výstavy Krkonoše. 
 Na denním studiu měla škola 4 třídy s 86 žáky a 3 třídy D9 s 31 žáky. Na škole 
působilo 9 interních a 12 externích učitelů. Při přijímacím řízení bylo přijato 14 žáků. 
Prospěch na denním studiu – z 86 žáků 1 s vyzn., 73 prospělo, 6 neprospělo, 3 opakují,  
6 nebylo hodnoceno. Na dálkovém studiu z 31 žáků 28 prospělo, 3 nebyli hodnoceni. 
Sníženou známkou z chování byl klasifikován 1 žák. 
 Celková absence činila 14 259 hodin, neomluvená absence 72 (0,3%). Při maturitách 
na denním studiu prospělo 17 žáků (5 nepostoupilo v řádném termínu). V dálkovém studiu z 9 
žáků prospěl 1 s vyzn., 6 prospělo 1 neprospěl. 
 Žáci 3. a 4.r. denního studia se zapojili do mezinárodního projektu 5P poskytování 
potřebné příhraniční pomoci podnikatelům podporovaného a spolufinancovaného Evropskou 
unií. 
 Škola hospodaří se dvěma druhy příjmů – poskytnutou státní dotací pro soukromé 
školy ve výši 90% normativu na žáka na neinvestiční výdaje a příjmy z vlastní činnosti školy 
(školné a platby za ostatní poskytované služby). Příjmy školy činily 4 860 867,60 Kč, výdaje 
4 858 959,09 Kč. Audit z 31.12.2005 pokud jde o hospodaření školy: bez výhrad. 
 
SPŠ 
 
 Střední průmyslová škola, Školní 101, s ředitelem Ing. Vladimírem Sauerem, má 
odloučené pracoviště praktického výcviku v Mladých Bukách, pracoviště teoretického 
vyučování, Horská 618 a horská 59. 
 Škola poskytuje vzdělání ve studiu 4 letých studijních a 3 letých učebních oborů, 
dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. Dále zajišťuje různé 
vzdělávací programy, odborné kurzy, školení. 
 Budova pro teoretickou výuku – Školní 101 s kapacitou 200 žáků má 7 učeben  
pro všeobecně vzdělávací předměty, 2 učebny výpočetní techniky, učebnu pro výuku jazyků a 
2 laboratoře. Budova pro teoretickou výuku – Horská 816 – má kapacitu 280 žáků. Je tu 7 
učeben pro všerob. vzd. předměty, 2 učebny výpočetní techniky, 2 pro výuku jazyků a 1  
pro výuku techniky administrativy. Budova pro teoretickou výuku – horská 59 má kapacitu 
200 žáků, 6 učeben pro všeob. vzd. předměty, 1 pro výpočetní techniku, strojírenskou 
laboratoř, 2 jazyk .učebny, laboratoř pro fyziku a chemii, pro kontrolu a měření strojních 
součástí. 
 Budova pro praktické vyučování a budova hospodářské správy s kapacitou 240 žáků 
má dílny, laboratoř a učebny ve třech podlažích. 
 Vzdělávací nabídka školy zahrnuje tříleté učební obory pro získání výučního listu: 
elektrikář slaboproud, elektrikář silnoproud, nástrojař, zámečník a čtyřleté studijní obory 
zakončené maturitou: elektronické počítačové systémy, slaboproudá elektrotechnika,, 
strojírenství se zaměřením na počítačovou techniku, grafiku, metody a technika informační 
práce. 
 Průměrný evidenční počet pedagogických pracovníků činil 55,47 (z toho učitelé 
44,97). 
 Výsledky vzdělávání: Ve třech ročnících oboru nástrojař 51 žáků. S vyznamenáním 1, 
prospělo 49, prospěl 1. Ve třech ročnících oboru elektrikář-slaboproud 88 žáků. S vyzn. 1, 
prospělo 87. Ve třech ročnících oboru elektrikář-silnoproud 53 žáků – prospělo 50, neprospěli 
3. Ve čtyřech ročnících oboru slaboproudá elektrotechnika 94 žáků – 3 s vyzn., 85 prospělo, 
neprospělo 6. Ve čtyřech ročnících oboru strojírenství 103 žáků – 2 s vyzn., 97 prospělo, 4 
neprospěli, 1 opakuje. V oboru podnikání v tech. povoláních 28 žáků – 1 s vyzn., 27 prospělo. 



V oboru podnikání 27 žáků – 1 s vyzn., 26 prospělo. Ve čtyřech ročnících oboru elektronické 
počítačové systémy 105 žáků – 7 s vyzn., 96 prospělo, 2 neprospěli. V oboru technické 
lyceum ve dvou ročnících 44 žáků – 3 s vyzn., 40 prospělo, 1 neprospěl. 
 Počet zameškaných hodin na žáka 520 hodin, počet neomluvených hodin 0,64. 
Snížený stupeň z chování 11 dvojek, 5 trojek (1,9 a 0,8 %). 
 Výsledky maturitních zkoušek: Počet maturantů oboru slaboproudá elektrotechnika, 
strojírenství, elektronické počítačové systémy, techn. lyceum, podnikání v tech. povoláních 
31, 25, 25, 20, 28. S vyzn. 26, neprospěli 4. 
 K charakteristickým rysům školy patří spolupráce s rozhodujícími podniky v regionu a 
s podnikateli. Pro organizace a veřejnost pořádá škola kurzy a školení, zejména z oblasti 
výpočetní techniky, programování a obsluhy CNC strojů. Škola je členem Regionální 
hospodářské komory. 
 Ve školním roce 2006/07 navštěvuje školu 615 studentů ve 24 třídách denního studia. 
Kolektiv zaměstnanců tvoří 75 pracovníků, z toho 55 učitelů a učitelů odborné výchovy. 
 Škola je aktivně zapojena do celostátních programů pro získání finančních prostředků 
na modernizaci technického vybavení. Po loňském roce, kdy uspěla se 7 projekty v objemu 
3,3 mil. Kč, uspěla i letos se 4 projekty ve finančním objemu 1,3 mil. Kč. 
 Součástí života školy jsou mimoškolní aktivity studentů (účast na sportovních akcích). 
V technické oblasti na škole působí kroužky elektro, strojírenství, počítače a počítačové sítě. 
S úspěchem si žáci vedou i na odborných olympiádách. Nechybí exkurze na odborné výstavy. 
Využívána je plně multimediální knihovna školy, počítačové vybavení a internet. 
 
SOŠ a SOU Volanovská 
 
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243 s ředitelem  
ing. Janem Coufalem sdružuje SOU, SOŠ, DM. ŠJ s cílovou kapacitou 660, 120 žáků, 70 
lůžek. 
 Studijní/učební obory SOU: Pekař. Cukrář. Kuchař-číšník pro pohostinství. Kuchař. 
Číšník, servírka. Tesař. Instalatér. Zedník. Manipulant poštovního provozu a přepravy. 
Poštovní manipulant. Dřevařská a nábytkářská výroba. Poštovní provoz. Společné stravování. 
SOŠ s oborem: Peněžní a poštovní služby. 
 Celkový počet žáků 649, počet žáků na třídu 23. Na škole působí kvalif./nekvalif. 
učitelů 18/13. Učitelé odb. výcviku 7/21. Vychovatelé 4/1. 
 Přijímací řízení se ve šk. Roce 2005/06 nekonaly – žáci byli do učebních i studijních 
oborů přijímáni na základě školou stanovených kritérií. 
 Na obor cukrář – výroba přijato 20, pekař 12, kuchař 22, číšník, servírka 21, kuchař 
číšník pro pohostinství 23, truhlář 23, tesař 13, zedník 12, instalatér 12, manipulant 
poštovního provozu a přepravy 26, společné stravování 30, poštovní a peněžní služby 20 – 
celkem 234. 
 Prospěch žáků v uvedených oborech: 18 vyznamenání a 27 propadnutí. Opakování 
mají povoleno 4. Hodin bylo zameškáno 58 627 (98 hodin na žáka). Snížený stupeň z chování 
18 žáků, 25 třetí stupeň. Neomluvených hodin 1 773 (3 % z celku). 
 
 Vedoucí pracovníci školy: ing. Radka Závodská – ZŘ pro teoretickou výuku, Jiří 
Šeda, vedoucí učitel ODV (stavební obory), Vlasta Horáčková, vedoucí učitelka ODV 
(poštovní obory), Aleš Sauer, vedoucí učitel ODV (gastronomické obory), Jaroslava Horká, 
vedoucí DM. 
 
 
 



ZUŠ 
 
 Základní umělecká škola, Krakonošovo náměstí 73, ve školním roce 205/06: Hlavním 
předmětem činnosti – základní vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně 
dramatickém. Poskytuje služby v oblasti kultury a pořádá kulturní akce. Připravuje žáky  
pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a 
konzervatoří, připravuje také pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. 
 Formy studia: Přípravné studium ke vzdělávání v zákl. studiu I stupně má nejvýše 2 
ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku. Základní studium I. stupně má 4-7 ročníků a je  
pro žáky od 6 let. Základní studium II. stupně je určeno pro žáky od 14 let. 
 Personální struktura pedagogického sboru umožňuje zajistit výuku ve všech oborech a 
specializacích. Odborná a pedagogická způsobilost pg. pracovníků dosahuje 66%. 
 Interní pg. pracovníci: 35, externí 8 (z toho 14 mužů a 21 žen, 2 muži a 6 žen). Věkové 
složení pg. sboru je příznivé. Nově se na na výtvarném oboru vyučuje počítačová grafika. 
Ředitelem ZUŠ je Mgr. Tomáš Komárek. 
 Interní učitelé vyučovali hru na bicí, klávesy, na housle, na trubku, kytaru, klavír, 
violu, violoncello, basovou kytaru, pozoun, zobcovou flétnu, akordeon, přípravnou hudební 
výchovu, pěveckou hlasovou výchovu – na hudebním oboru. Dále slov. Dramatiku na 
literárně dramatickém oboru, tanci na tanečním oboru, kresbě, malbě, keramice, plošné 
tvorbě, grafice na výtvarném oboru. Externí učitelé vyučovali korepetici a tanec. 
 Ve školním roce 2005/06 měla ZUŠ ve všech oborech 751 žáků. 
 Kronika školy vykazuje četná a hodnotná vystoupení při vernisážích, koncertech, 
divadlech, v Klubu vozíčkářů, na Krakonošově náměstí, v Národním domě, v Síni B. Martinů. 
Dále absolventské koncerty. 
 K úspěchům ZUŠ nesporně patří první místa žáků HO v okresním kole, 2. a 3. místo 
v krajském kole. V tanečním oboru postup do celostátní přehlídky. V literárně dramatickém 
oboru postup do národního kola. 
 
Klub zájmové činnosti Eldorádo 
 
 Z činnosti Klubu zájmové činnosti dětí a mládeže „Eldorádo“ při ZŠ, Mládežnická, 
zveřejňované ve Zpravodajích ZŠ od září 2005 do června 2006. 
 Zahájení zájmových kroužků od 20.9. do 12.10. KZČ se připojil k podpoře evropské 
kampaně pro záchranu želv „Želvy v ohrožení“ a vyhlásil výtvarnou soutěž „Želva.“ V říjnu 
se uskutečnily 4 akce (sportovní a kulturní). Podzimní bazar dětského podzimního a zimního 
oblečení 15. a 16. listopadu. V listopadu 2 sportovní akce. Kurz „Netradiční adventní věnce“ 
se konal 21.11. Činnost rybářského kroužku – brigáda 12.11. Vyhlášení výtvarné soutěže 
„Trutnovský drak“ pro květnové slavnosti. Vánoční přebor 6.12. střeleckého kroužku.  Soutěž 
v akrobatickém rokenrolu 8. dubna. O připravovaných akcích KZČ včas informoval časopis 
Zpravodaj. Závěrečná schůze vedoucích zájmových kroužků a jazykových kurzů se konala  
8. června. 
 Ve šk. roce 2005/06 proběhlo 15 krátkodobých akcí (2-5 dnů) – různá soustředění a 
aktivity kroužků. Dlouhodobých akcí (nad 5 dnů) bylo 7 – tři běhy letních táborů v Horním 
Bradle, příměstský tábor, týdenní tábor v Horní Sytové, rybářský tábor v Dolcích, soustředění 
sportovní gymnastiky. Vedoucí KZČ „Eldorádo“ je Jana Burešová. 
 
 
 
 



Junák, středisko Trutnov 
 
 V roce 2006 bylo v trutnovském středisku Junáka zaregistrováno 85 členů, z toho 51 
dětí a 34 dospělých. Středisko sdružovalo 5 oddílů: 1. oddíl skautek, 2. oddíl skautek, 3. oddíl 
skautů, 1. smíšený oddíl a klub oldskautů. 
 Skautský výchovný program probíhal především na pravidelných schůzkách 
v klubovně zpravidla jednou týdně. Dále oddíly uspořádaly 11 jednodenních a 16 
víkendových výprav do přírody. Zúčastnily se rovněž i několika akcí okresních, např. Přechod 
Jestřebích hor, Závod světlušek a vlčat, Stínadla a Florbalový turnaj. 
 V dubnu byla uspořádána finanční sbírka pro nadaci „Pomozte dětem.“ Za ručně 
zhotovená kuřátka bylo vybráno 11 260 Kč. 
 O letních prázdninách se uskutečnily dva letní tábory. Koncem září se Junák zúčastnil 
již tradičně velkého úklidu Krkonoš. Vyzněl i jako pěkný a užitečný víkend v okolí 
Špindlerova Mlýna. 
 Během května a června byla několikrát vyloupena lesní chata Hájenka. Vandalové 
zničili vybavení chaty, poškodili okna, dveře a kuchyňská kamna a odcizili různé předměty. 
K úspěšnému dopadení pachatelů přispěli i vedoucí Junáka. 
 Dne 20. října 2006 se konal Řádný volební sněm, na kterém delegáti zvolili novou 
střediskovou radu. Nastupující vůdce střediska Jan Klenčík-Kohát také představil svou vizi 
fungování střediska. 
 Závěr kalendářního roku 2006 vyvrcholil střediskovou Mikulášsko-vánoční veselicí 
v klubovně za účasti 35 skautů a skautek všech věkových kategorií. (Informace o středisku 
Hraničář Trutnov poskytla Blanka Radiměřská.) 
 
Dům dětí a mládeže 
 
 Hodnocení Domu dětí a mládeže Trutnov, R. Frimla 816 ve školním roce 2005/06: 
Personální obsazení – stálý pracovní poměr – Bc. Marie Suková, ředitelka, Josef Khol, 
zástupce ředitelky, Blanka Nehybová, Jana Koukalová, Jakub Drbohlav-pedagogové DDM, 
Jiřina Lindrová, propagace DDM, Margita Pálková, hospodářka DDM. Vedlejší pracovní 
poměr-pracovnice recepce DDM. DDM spolupracoval s 52 externími zaměstnanci, kteří vedli 
zájmové útvary – těch bylo 64. V nich bylo zapojeno 814 klientů z řad dětí, mládeže a 
dospělých. 
 Vzdělávacích akcí bylo uspořádáno deset. Jednalo se především o kurzy a semináře 
odborného zaměření – výpočetní technika, výuka anglického jazyka, lyžařská školička a další. 
 V táborové činnosti uspořádal DDM jeden příměstský a pět pobytových táborů, 
kterých se zúčastnilo 242 zájemců. 
 Přehled pořádaných táborů v roce 2006: Řehačka (12.-17.3.)-všestranně zaměřený 
zimní tábor. Barevný týden (3.7.-7.7. a 10.7.-14.7.)-příměstský tábor. Florbalový tábor (24.-
28.7.)-sportovní soustředění. Indiánské léto (31.7.-11.8.)-všestranně zaměřený tábor. Léto 
s angličtinou (13.-18.8.)-výuka anglického jazyka. Cykloturistický tábor (12.-19.8.)-sportovní 
soustředění. 
 Soutěže vyhlašované MŠMT ČR: Bylo uspořádáno 19 soutěží okrskové, okresní a 
krajské úrovně s celkovým počtem 826 účastníků (většinou žáci základních škol a studenti 
gymnázia a středních škol). Soutěžilo se v oborech historie, biologie, přírodověda, letecké, 
plastikové a železniční modelářství, recitace a zpěv. 
 
 
 



Pedagogicko-psychologická poradna 
  
 Ze zprávy o činnosti pedagogicko-psychologické poradny v roce 2006: Pedagogicko-
psychologická poradna v Trutnově je příspěvková organizace, která zajišťuje individuální a 
skupinové služby psychologické, speciálně pedagogické, 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. Je k dispozici dětem, žákům a studentům  
na všech stupních vzdělávání vyjma vzdělávání vysokoškolského a stejně tak pedagogickým 
pracovníkům škol a školských zařízení a rodičům nezletilých dětí. 
 
 V roce 2006 nedošlo k žádným výraznějším změnám v týmu odborných pracovníků, 
v organizaci práce ani v materiálních podmínkách pracoviště. Přesto můžeme hovořit  
o kvalitativním posunu v náhledu na činnost – v tomto roce byla zřizovatelem poprvé  
při stanovování rozpočtu organizaci uvedena profese metodika prevence. 
 S ohledem na výrazně rostoucí poptávku po službách pro děti, žáky a studenty 
ohrožené negativními sociálními jevy byl to krok nezbytný a dlouhodobě poradnami 
prosazovaný i obhajovaný.  
 
 Uplynulý rok byl po pracovní stránce rokem standardním, neobjevily se žádné výrazné 
výkyvy ani mimořádné situace. Zaznamenali jsme pouze významnější nárůst v počtu žádostí  
o posouzení zralosti dětí pro školu, a to ze 259 žádostí v roce 2005 na 319 v roce 2006. Mírně 
vzrostl počet kontrol integrovaných žáků se speciálně vzdělávacími potřebami přímo  
na školách. 
 V roce 2006 jsme se v oblasti rozvoje spolupráce s našimi partnery ve školách a 
školských zařízeních zaměřili na mateřské školy, kde jsme vnímali určité rezervy v nabídce 
odborné podpory. Proto jsme připravili celkem šest setkání s učitelkami a ředitelkami 
mateřských škol, zaměřených hlavně na mapování situace v mateřinkách a hlavní potřeby 
pedagogů mateřských škol. Zpětná vazba od přímých účastníků setkávání nám potvrdila, že 
jsme se vydali správným směrem a spolupráci budeme dále rozvíjet, nyní spíše o odborné 
semináře a diskuse k aktuálním otázkám péče o předškolní děti a práce s rodiči. 
 Ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny je PaedDr. Zuzana Šmídová. 
 
Speciální ZŠ 
 
 Od 1. ledna 2006 již neplatí dosud používané pojmy zvláštní a pomocná škola. Podle 
nového školského zákona platí pro ně označení Speciální základní škola Trutnov. V této době 
má 113 žáků a patří mezi největší speciální školy v KH kraji. Zápis dětí do první třídy proběhl 
18. ledna. Speciální ZŠ se významně podílela na výtvarné soutěži „Trutnovský drak.“ V lednu 
se žáci této školy zúčastnili mistrovství ČR v lyžování. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 



 Sociální péče (ve IV. čtvrtletí 2006) 
 
 Sociální péče na konci roku 2006 (za 4. čtvrtletí): Dávky pro staré občany, občany 
těžce zdravotně postižené a další občany neposuzované společně s nezaopatřenými dětmi. 
 Opakující se peněžitý příspěvek: počet poskytnutých dávek 56, výdaje neinv.  
148 000 Kč, počet příjemců 20. Z toho zvýšené náklady na dietní stravování: počet 22, počet 
příjemců 8, zvýšené náklady na domácnost. 11, 4. Zvýšené odůvodněné náklady 29, 10. 
 Opakující se příspěvek podmíněný sociální potřebností pro uchazeče o zaměstnání: 
počet dávek 1 467, 5 261 000 Kč, počet příjemců 570. Příspěvek pro péči o osobu blízkou: 
dávek 551, 3 092 000 Kč, příjemců 184, z toho 55 nezaopatřených dětí. 
 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný soc. potřebností: dávek 12, 22 000 Kč, 
příjemců 11. 
 Věcná pomoc podmíněná soc. potřebností: dávek 64, 149 000 Kč, příjemců 28. Z toho 
uchazeči o zaměstnání: 61, 124, 27. 
 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem: dávek 122,  
2 108 000 Kč, příjemců 120, z toho nezaopatř. děti 6.  
 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla: dávek 14, 1 231 000 Kč, příjemců 14, 
z toho nezl. děti 4. Příspěvek na celkovou opravu mot. vozidla: dávka 1, příjemců 1. 
Příspěvek na zvl. úpravu motor. Vozidla: dávek 1, výdaje 31 000 Kč, příjemců 1. Příspěvek 
na provoz mot. vozidla: dávek 80, výdaje 315 000 Kč, z toho nezaopatř. dětí 1. Držitelé 
s mimořádnými výhodami s výjimkou úplné nebo praktické hluchoty: dávek 22, výdaje 
62 000 Kč, příjemců 22. Držitelé s určitými výhodami III. stupně s výjimkou úplné nebo 
praktické hluchoty: dávek 4, výdaje 11 000 Kč, příjemci 4. Pro dopravu osob s výhodami  
II. stupně: dávek 38, výdaje 167 000 Kč, příjemců 37, z toho 1 nezaopatřené dítě. Pro dopravu 
osob s urč. výhodami III. stupně: dávek 16, výdaje 75 000 Kč, příjemců 15. Příspěvek na 
úpravu bytu: dávek 6, příjemců 6. Příspěvek na opatření zvl. pomůcek: dávek 20, výdaje 
328 000 Kč, příjemců 20, z nich 1 dítě. 
 
 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem: dávek 2 118, výdaje 
412 000 Kč, příjemců 706 (z toho 4 nezaopatřené děti). Příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu: dávek 27, výdaje 11 000 Kč, příjemců 9. Příspěvek na úhradu za užívání 
garáže: dávek 9, výdaje 2 000 Kč, příjemci 3. Příspěvek nevidomým občanům na krmivo  
pro vodicího psa: dávek 9, výdaje 7 0100 Kč, příjemci 3. Příspěvek na provoz účastnické 
telefonní stanice: dávek 994, výdaje 172 000 Kč, 331 příjemců. Bezúročné půjčky celkem: 
dávek 1, výdaje 3 000 Kč, příjemce 1. 
 
 Dávky sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi (IV. čtvrtletí). Opakující se 
peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností: počet poskytnutých dávek 892, výdaje 
neinv. 3 400 000 Kč, příjemců dávek 350. Jednorázový peněžitý příspěvek: dávek 49, výdaje 
71 000 Kč, příjemců 45. Věcná pomoc: dávek 93, výdaje 158 000 Kč, příjemců 46. 
 
Sociální péče 
 
Z ročního výkazu o sociální péči za rok 2006:  
I.Terénní služby v péči o staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce. 
Služby pro staré občany k 31.12.2006: Samostatná jídelna pro důchodce s kapacitou 500. 
Jejích služeb využívá 416 občanů. Neinvestiční výdaje 3 548 000 Kč. Pečovatelská služba: 
Jsou dvě – jedna typu obecního, jedna typu církevního. V obecním zařízení byly poskytnuty 
služby 452 občanům, v církevním zařízení (Charita) 67 občanům. Z toho v domech 



s pečovatelskou službou 135. Dovážka obědů činila 298. Pro církevní zařízení PS dováženo 
19 obědů. 
 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o přidělení bytu v DPS 35. Pečovatelek 
z povolání (evidenční počet přepočtený na plné závazky) 23. Počet řidičů automobilů 
pečovatelské služby 4. 
 
 Domy s pečovatelskou službou a zařízení pečovatelské služby k 31.12.: Byly dva 
s 257 byty. Počet středisek osobní hygieny 1, z toho počet osob využívajících tuto službu 
v roce 2006 8. Počet prádelen 4, z toho počet využívajících tuto službu 61. 
 Výše příjmů na úhradách za pečovatelskou službu 784 000 Kč. Výdaje za 
pečovatelskou službu 8 275 000 Kč. Počet návštěv sociálních pracovníků za sledovaný rok 
201. 
 
 Evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P. Průkazy na výhody  označené TP 
863, z toho 24 ve věku 1-24 let, na průkazy ZTP 2 315, z toho 17 ve věku 1-18 let, na průkazy 
ZTP/P 883, z toho 82 ve věku 1-18 let. 
 Služby sociální intervence zahrnují jedno krajské zařízení. V roce 2006 bylo řešeno 
814 případů. Poradna pro rodinu a manželství, počet řešených případů 814. 
 Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: Vedené případy s problematikou 
osobní 2 629, párové 509, rodinné 646, sociální 122. Celkem proběhlo 3 906 konzultací. 
 
Sociálně-právní ochrana dětí 
 
 Oddělení sociálně-právní ochrany a sociální prevence (vedoucí Bc. Margita Šmejdová) 
vykázalo za rok 2006 řadu zajímavých údajů ze své činnosti. Počet soudních řízení ve věci 
dětí 658. Počet dětí v ústavní výchově 64. Počet dětí v pěstounské péči 50. počet dětí 
s výchovnými problémy 282, z toho 64 dívek. Počet týraných a zneužívaných dětí 9. Dětí 
s trestnou činností 139 (z toho 16 dívek). 
 V roce 2006 bylo svěřeno do péče osvojitelů a pěstounů 15 dětí, do ústavní výchovy 
přišlo 17 dětí. Problémy byly v tomto roce řešeny ve 1 460 rodinách. 
 Pracovní oblast zahrnuje Trutnov, Úpicko, Rtyni, Žacléř, Svobodu, Pec p. Sněžkou, 
Radvance, Jívku, Pilníkov, Horní Olešnici.  
 
Jesle 
 
 V roce 2006 bylo do městských jeslí přijato 38 dětí do stálé docházky a 21 dětí na pět 
dnů v měsíci. Velký zájem byl o docházku u dětí ve věku kolem jednoho roku. Kapacita jeslí 
byla plně využita. Ošetřovacích dnů bylo celkem 6 970. Ke zdařilým akcím v tomto roce patří 
Dětský den, prožitý s dětmi v areálu Kateřina – v programu byla i jízda na koni, opékání 
vuřtů. Další pěknou akcí byla Mikulášská besídka spolešně s žákyněmi SZŠ. 
 Ta k nám docházela (byli mezi nimi i chlapci) na praxi po celý rok. Byli ze třetích a 
čtvrtých ročníků. 
 Změn doznala budova jeslí. Dokončena byla poslední fáze přestavby kuchyně podle 
evropských norem. V kuchyni byla zabudováno i účinné odsávací zařízení. Provedena byla i 
výměna stávajících oken za plastová. Akce proběhla ve dnech 1.-14. října za plného provozu. 
Výměnu oken prováděla PFT Jičín. 
 Personální změna byla provedena jen jedna (funkce pomocnice). Zahradu jeslí zdobily 
další postavičky z pohádek – z dílny údržbáře pana Nováčka. 
 Úplaty za pobyt a péči o dítě v městských jeslích stanovila rada města 11.12.2006 
s účinností od 1.1.2007 – na návrh ředitelky J. Andělové z důvodů rostoucích nákladů na 



zajištění provozu a vytvoření vhodných podmínek pro kvalitní zdravotně-výchovnou práci. 
Denní úplata činí 15 Kč, paušální (za 5 kalendářních dní) 100 Kč. 
 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené děti 
 
 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené se staral v roce 2006 o 50 
předškolních dětí, z nichž v září odešlo 15 do základních škol. Ve stacionáři v Náchodské 
ulici přibyli dva klienti – celkový počet jich tu byl 22. Počet zaměstnanců se rozšířil o sociální 
pracovnici a o údržbáře ve stacionáři na Náchodské u dospělých klientů. 
 Nad jídelnou v Náchodské ulici byla opravena střecha nákladem asi 500 000 Kč.  
Ze zbourané původní školky v Šestidomí byla přemístěna socha matky s dítětem do Kryblické 
ulice, kde je dnes dominantou u vchodu do stacionáře. 
 Ve stacionáři v Náchodské se podařilo realizovat projekt výuky na počítačích, kdy si 
klienti opakují hravou formou čtení a počítání, bystří si mysl luštěním kvízů, procvičují si 
logopedii. Stacionář má dostatečné prostory pro zájmovou činnost. 
 Kuchyň, která vaří i pro veřejnost, je vybavena novou vzduchotechnikou. Přístupové 
chodníky do objektu stacionáře byly opraveny stejně jako čelný plot, brány. I pro nadcházející 
rok je plánována řada zlepšení. 
 Od 1.4.2006 se změnila výše denní stravovací jednotky. Důvodem je změna podmínek 
pro zajištění stravování v budově Náchodská 359, zavedení přesnídávek – celkově se denní 
jednotka pro klienty zvyšuje o 8 Kč na den, to je z 22 na 30 Kč. 
 V roce 2006 se podařilo získat sponzorské dary od Společnosti Duha – Nadace  
pro děti postižené DMO, Nadace Rotary Club Trutnov, ČEZ, a.s., Varia a ZPA, Dupeto, 
agentury Xantipa. (Ředitelkou zařízení je Renata Bezděková.) 
 
Kurátorská péče pro dospělé 
 
 Kurátora péče pro dospělé Pannyho navštívilo v roce 2006 227 klientů se svými 
problémy – nejčastěji bytové, finanční, majetkové. Jeho činnost zahrnuje návštěvy za 
odsouzenými před propuštěním z VTOS – Odolov, Hradec Králové, Jiřice, Pardubice. 
Návštěva klienta ve VÚM (výchovný ústav pro mládež) Olešnice v Orlických horách a 
zajištění následné péče klientovi po propuštění. 
 Opatrovnické záležitosti: Město Trutnov se stará o 20 osob: opatrovníkem u 18 osob, 
zvláštním příjemcem u 2 osob. Těmto 20 osobám je poskytován základní „servis“ – placení 
nájmu, nákup oblečení, potravin, opravy v bytech…zajištění dobrovolné protialkoholické 
léčby jednoho klienta v PKL Havlíčkův Brod, pracoviště Želiv, jedna osoba byla umístěna  
do Domova důchodců, jedna osoba, které bylo vykonáváno opatrovnictví, zemřela, zajištěn 
pohřeb a rozptyl na trutnovském hřbitově. 
 Oblast prevence kriminality: Ve spolupráci s MP byl zajištěn pro trutnovské školy Den 
s MP v areálu Bojiště, který pořadatelsky zajistila MP, tradiční beseda s dětmi na táboře 
pořádaném KOM Trutnov, zajištění představení Divadla Brno-Líšeň s pohádkou Pyramidu 
aneb hloupý chytrý Rom u příležitosti celostátního setkání pěstounů na chatě Vébrovka. 
 Oblast poradce národnostních menšin: Řešení situace s bydlením Romů v areálu 
motelu Horal, podpora projektu „Podpora romských žáků středních škol,“ v pěti případech 
bylo doporučeno poskytnout dotaci na studium této etnické skupiny, zajištění ozdravného 
pobytu dvou romských dětí včetně odvozu z ozdravovny v Bukovanech u Písku. 
 
 
 



ZŠ a MŠ při nemocnici 
 
 Základní a Mateřská škola při nemocnici Trutnov byla zřízena KH krajem se sídlem 
Hradec Králové. Ředitelkou školy je Mgr. Taťána Chaloupská. ZŠ má 14 žáků, MŠ 16 dětí 
(kapacitu), ve školním roce 2005/06: ZŠ 1 třída s 10 žáky, MŠ s 1 třídou s 8 žáky. 
 Každé dítě zařazené do ZŠ se kromě výuky věnuje mimoškolní činnosti (zaměření 
estetická činnost – výtvarná, hudební, literární, pracovní), práce s počítačem (internet, hry), 
příprava na přijímací pohovory, zapůjčování her, 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 
MŠ se stará i o zájmovou činnost dětí všech věkových kategorií, výjimkou nejsou ani 
středoškoláci. 
 Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole byla 100 % (do 8.11.2005) a 85 % 
od 9.11.2006. Na škole působí ředitelka – učitelka 6.-9. r. s 28 letou praxí, učitelka ZŠ s 75 % 
úvazku a MŠ s 25 % úvazku, dále učitelka ZŠ (40 % úvazku) a MŠ (25 % úvazku) a učitelka 
MŠ. 
 Ve školním roce 2005/06 bylo zapsáno v ZŠ 477 žáků a v MŠ 293 dětí. Pokud je dítě 
hospitalizováno déle než 14 dní, posílá se kmenové škole zpráva o jeho výsledcích. 
 Mimoškolní zájmová činnost je zaměřena na zapůjčování her, knih, časopisů, 
sledování videa, práce s počítačem, hádanky, křížovky, soutěže k zahájení a zakončení 
školního roku, akce „Zavolej domů,“ výzdoba, plnění úkolů při rekonstrukci nemocnice – 
stěhování školy, příprava žáků 5. a 9. ročníků k přijímacím pohovorům. 
 
Pečovatelská služba 
 
 V průběhu roku 2006 byla pečovatelská služba poskytnuta 452 občanům (v domech 
s pečovatelskou službou 135 a v terénu 371). Rozvezeno bylo celkem 48 058 obědů. V jídelně 
pro důchodce bylo uvařeno 71 080 občanů a služeb jídelny využilo 414 strávníků. 
 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení v domech 
s pečovatelskou službou v Trutnově schválila rada města 9.5. Jsou vydávána z důvodu 
zpřesnění a zpřísnění podmínek pro přijímání do DPS včetně práv a povinností nájemce a 
pronajímatele bytu. Vznikla jako potřeba reagovat a dát řešení nově vzniklým požadavkům a 
nárokům především ze strany občanů i zainteresovaných, kteří se touto problematikou 
zabývají. Jsou nedílnou součástí postupu při přijímání žádostí na pořadník schváleného RM  
v roce 2005 (prodloužit časovou podmínku z 5 na 10 let – rozšířit o možnost umístění 
občanům, kteří opustili např. z rodinných důvodů město Trutnov a chtějí se opět ke stáří 
vrátit). 
 
 Od 21.12.2006 stanovila RM výši úhrady za jednotlivé úkony poskytované 
Pečovatelskou službou Trutnov: 
1.Běžné úkony osobní hygieny DPS 15 Kč/úkon, SOH bez dopravy, terén 25 Kč, SOH 
s dopravou 40 Kč. 
2.Jednoduché ošetřovatelské úkony 20 Kč. 
3.Roznáška nebo dovoz oběda DPS 10 Kč, terén 12, So, Ne, Sv 18 Kč. 
4.Příprava snídaně, oběda, večeře 16 Kč/úkon. 
5.Nákupy a nutné pochůzky 40 Kč/týden. 
6.Velký nákup, doprava autem 50 Kč/úkon. 
7.Úklid domácnosti 60 Kč. Praní a žehlení prádla 50 Kč/kg. 



8.Velký úklid, mytí oken 80 Kč/hod. Donáška otopu 30 Kč/15 kg. 
10.Doprovod k lékaři apod. bez naší dopravy 40 Kč/hod., s dopravou 70 Kč/hod. 
11.Dohled na ZP 60 Kč/hod. 
12.Obědy dodávané naší jídelnou 40 Kč/ks. 
13.Obědy – diety dodávané Oblastní nemocnicí Trutnov 55 Kč/ks. 
14.Obědy dodávané v So, Ne, Sv dle ceny dodavatele 50 Kč/ks. 
 
Domov  důchodců 
 
Domov důchodců v roce 2006: 
 Průměrný počet klientů byl 35,4 – kapacita využita z 98,3 %. Počet umístěných klientů 
7. Počet trvalých odchodů – 6 klientů. Celkový počet přijatých žádostí na umístění v tomto 
roce byl 50. Celkový počet nevyřízených žádostí: 73 žen, 27 mužů, 4 manželské dvojice. 
 
 V roce 2006 byly prováděny pouze drobné opravy. Pokračuje se ve vybavování 
vestavěnými skříněmi v jednotlivých obytných buňkách. 
 Rok 2006 byl přípravným rokem na nový zákon o sociálních službách, kdy zaváděním 
Standardů kvality péče se mění systém poskytování péče. Postupně se zavádí systém 
klíčových pracovníků, kdy každý klient má svého klíčového pracovníka, který na základě 
individuálního přístupu tvoří s klientem popř. jeho blízkými tzv. osobní plán. DD začal také 
vytvářet vlastní časopis, bylo vytvořeno logo, stanoveno poslání, cíle a principy péče. 
 Kolektiv pracovníků DD se také podílel na etickém kodexu. Rok 2007 bude – čeká se 
– rokem velkých změn. 
 
OSSZ 
 
 Česká správa sociálního zabezpečení uvádí za rok 2006 následující statistické údaje: 
 Počet malých organizací (MO) 2 391, počet zaměstnanců malých organizací 11 490, 
počet velkých organizací (VO) 339, počet zaměstnanců velkých organizací 32 643. Počet 
osob samostatně výdělečně činných 10 579. 
 Počet důchodců celkem 33 184 (z toho muži 12 934, ženy 20 250). Průměrný věk 
důchodců 64. Průměrná výše důchodů 7 932 Kč. 
 Počet pracovních neschopností 36 592 – z toho úrazy a otravy 4 846, pod vlivem 
alkoholu, rvačkou 16, počet porušení léčebného režimu 34, počet prodloužení jednoroční 
podpůrčí doby 35. 
 Ředitelkou OSSZ Trutnov je Ing. Daniela Prokešová. 
 
Oblastní spolek ČČK 
 
 Z činnosti OS ČČK Trutnov: V roce 2006 pořádal už tradiční akce. Dne 8.2. se 
uskutečnilo doškolování učitelek zdravotnic – bylo proškoleno 20 učitelek, z toho 2 učitelky 
speciálních škol, 14 mateřských škol a 4 učitelky základních škol. Pozváno bylo 101 škol. 
 V březnu (12.-17.) byla uspořádána „Zimní olympiáda“ pro děti základních škol.  
Ve dnech 2.-7.4. bylo uspořádáno na penzionu Ramon v Bernarticích oblastní studijní 
středisko za účasti 25 dětí ZŠ. Zaměřeno bylo k soutěži hlídek mladých zdravotníků a 
k prohloubení znalostí dětí v PP. 
 Krajská soutěž zdravotnických družstev byla uspořádána 17.6. – naše družstvo získalo 
3. místo. Ocenění se konalo 25.6. v Trutnově. Celkem bylo oceněno 118 bronzových dárců, 
65 stříbrných a 85 zlatých dárců plaketou MUDr. Janského a 21 nositelů zlatých křížů třetího 
stupně. 



 Září bylo zaměřeno na propagaci Evropského dne první pomoci. Akce probíhala 
v Trutnově u obchodních domů Kaufland a Hypernova. V Úpici u obch. domu Toman. 
 Ocenění BDK proběhlo v listopadu v Trutnově, ve Dvoře Králové a Vrchlabí. Celkem 
bylo vyznamenáno 69 bronzových, 65 stříbrných a 84 zlatých dárců. 
 Ve dnech 22.11. – 6.12. bylo vyškoleno 7 zájemců v normě ZZA. V závěru roku se 
uskutečnilo setkání pod vánočním stromem – tradiční akce v Úpici a v Trutnově. 
 Orgány OS ČČK: Oblastní výkonná rada. Oblastní dozorčí rada. Shromáždění 
delegátů ČČK. Úřad OS ČČK – ředitel Ing. Ivo Trpkovič, asistentka ředitele Libuše 
Fischerová. Počet zaměstnanců v zařízeních zřízených a provozovaných OS ČČK 16. 
 Členská základna: očet členů 897, počet dobrovolníků 28. Počet registrovaných MS 
ČČK 16. 
 
Alice – domácí ošetřovatelská péče 
 
 Aktivity OS ČČK: Samostatná nestátní zdravotnická zařízení provozovaná OS ČČK – 
domácí ošetřovatelská péče ČČK – Alice (ved. sestra Iveta Dmejchalová), 16 zaměstnanců – 
na plný úvazek 8, na částečný 8 sester. Počet klientů průměrně za měsíc 25, dobrovolná 
pečovatelská služba – 32 dobrov. pečovatelek, doškolených 23 – pečovaly o 74 osob.  
 Výuka PP dětí s mládeže: Počet vyškolených učitelek zdravotnic MŠ 14, ZŠ 14. Počet 
vyškolených mladých zdravotníků I. Stupně 160, II. Stupně 140. Počet vyškolených v normě 
Zdravotník ČČK Junior 21. 
 Výuka PP dospělých: Počet osob vyškolených v zákl. normě zdrav. znalostí 124,  
v normě Zdravotníka zotavovacích akcí 7, na základě požadavků zaměstnavatelů 38. 
 Dárcovství krve: Počet registrovaných dárců 2 870, nově registrovaných 226, počet 
odběrů celkem 5 006, počet odběrů plazmy 3 354. Počet členů Klubu dobrovolných dárců 45. 
 Počet členů krizového štábu 3, počet členů humanitární jednotky 32. Počet 
zdravotnických instruktorů ČČK 8. 
 Počet dětí na zahraničním rekondičním pobytu 23. Akce pro seniory 4, účast na 
pobytových akcích pro seniory 26. Akcí organizovaných MS ČČK 12 – pro 260 osob. Počet 
členů mládeže M-ČČK 60, aktivních 20. 
 
Oblastní charita Trutnov 
 
 Oblastní charita Trutnov, Říční 929 za rok 2006 vykazuje: Pečovatelská služba 36 
uživatelů (2 171 úkonů). Zdravotnická služba 368 uživatelů (33 401 úkonů). Osobní asistence 
4 uživatelé (2 282 hodin). Půjčovna zdravotnických pomůcek: 29 uživatelů (42 zapůjčených 
pomůcek – polohovací lůžka, vozíky, WC-křesla, sedačky do vany, chodítka, francouzské 
hole aj). 
 Oblastní charita Trutnov má 15 zaměstnanců. Ředitelem OCH TU je p. Špelda. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
 
 Základní údaje o Oblastní nemocnici Trutnov a.s., jejímž zakladatelem je 
Královéhradecký kraj 12.11.2003 a která zahájila činnost 1. ledna 2004. Akcionářem je 
Zdravotnický holding KH kraje a.s., který vlastní 100 % akcií. Základní kapitál je  
2 000 000 Kč. 
 Předmětem podnikání ONT je provozování zdravotní péče v nestátním zdrav. zařízení 
podle zákona č. 160/1992 Sb., praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a 



osobního zboží, hostinská činnost, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 
ubytovací služby a zprostředkování obchodu. 
 K 31.12.2006 je předsedou představenstva MUDr. Martin Limburský, místopředsedou 
Ing. Vlastimil Prouza, členové MUDr. Jiří Vambera, Bc. Karel Klíma a Jaroslav Rufer. 
 Organizační útvary a jejich vedoucí pracovníci: Ředitel MUDr. Martin Limburský. 
Ekonomický náměstek Ing. Jana Totková. Náměstek pro léčebně preventivní péči MUDr. 
Miroslav Nývlt. Technický náměstek Přemysl Paták. Hlavní sestra Jarmila Wonková. Správce 
nemocnice Richard Šafařík. 
 Interní oddělení: Primář MUDr. Jiří Janoušek. Zástupce primáře MUDr. Jana 
Kudelová. Vrchní sestra Lenka Žďárská. 
 Dialýza: MUDr. Miroslav Nývlt-primář. Vrchní sestra Eva Svěcená. Chirurgické 
oddělení: Primář: MUDr. Ant. Vajcík. Zástupce primáře MUDr. Jiří Blecha, CSc. Vrchní 
sestra Jana Hamáková. Gynekologicko-porodnické oddělení: Primář MUDr. Aleš Dlouhý, 
zástupce primáře MUDr. Pavel Růžička. Vrchní sestra Ivana Huvarová. Pediatrické oddělení: 
Primář MUDr. Pavla Pokorná. Zástupce MUDr. Iveta Káňová. Vrchní sestra Libuše 
Jacháčková. Ortopedické oddělení: Primář MUDr. Miroslav Horčička. Vrchní sestra Daniela 
Vávrová. Anesteziologicko-resuscitační oddělení: Primář MUDr. Karel Kulda. Zástupce 
MUDr. Jiří Adam. Vrchní sestra Miluše Straková. Otorinolaryngologické oddělení: Primář 
MUDr. Zdeněk Dufek (do 31.8.2006), po něm MUDr. Aleš Palla. Vrchní sestra Jiřina 
Ježková. Neurologické odd.: Primář MUDr. Richard Plný. Vrchní sestra Alena Kauerová.. 
Plicní odd.: Primář MUDr. Eva Šidláková. Radioterapeutické odd.: Primář MUDr. Vlasta 
Medková. Vrchní sestra Jana Kuldová. Rehabilitační odd.: Primář oldřich Černý. Vrchní 
sestra Věra hejnová. Psychiatrické odd.: Primář MUDr. Ladislav Holub. Vrchní sestra Alena 
Matoušková. Kožní odd.: Primář MUDr. Jitka Weyskrabová. Vrchní sestra Eva Tučková. 
Oční odd.: primář MUDr. Zuzana Chovancová. Vrchní sestra Daniela Petrová. Oddělení 
klinické biochemie: Primář MUDr. Josef Mraček. Vrchní laborantka Iva Adamová. Oddělení 
klinické mikrobiologie: Primář MUDr. Josef Scharfen, CSc. Zástupce MUDr. Eva Vítová. 
Oddělení transfúzní hematologické: Primář MUDr. Alena Kvartová. Vrchní sestra Zdeňka 
Millerová. Oddělení radiodiagnostické: Primář Jiří Bažant, zástupce MUdr. Jiří Němeček. 
Vrchní laborant Jan Kuděj. Oddělení nukleární mediciny: Primář MUDr. Viera Rousková. 
Vrchní sestra Irena Čepelková. Centrální operační sály: Vedoucí lékař MUDr. Petr Kroh. 
Vrchní sestra Jaroslava Machulová. Centrální sterilizace: Ved. lékař MUDr. Petr Kroh, vrchní 
sestra Jaroslava Machulová. 
 
 Z hlavních událostí v ONT a.s.: Ke dni 2.1.2006 daroval KH kraj ONT movitý 
majetek v hodnotě 19 956 415 Kč a ke dni 1.7.2006 majetek v hodnotě 22 941 000 Kč. 
 Dne 16.2.2006 získala ONT certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 
9001:2001, certifikát systému environmentálního managementu a certifikát systému řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – jsou vystaveny na dobu tří let. 
 Dne 23.8.2006 byla založena v Obchodním věstníku „Ovládací smlouva“ mezi Zdrav. 
holdingem KH kraje a ONT. 
 Během roku 2006 byly realizovány stavební akce „Havárie pavilonu RTG“, „Havárie 
východního křídla“ a „Rozšíření datové komunikační sítě na výpočetním středisku.“ 
 V závěru roku 2006 byla prodloužena se zdravotními pojišťovnami platnost smluv  
o poskytování a úhradě zdravotní péče do 31.12.2007. Se ZP Škoda Mladá Boleslav  
do 30.6.2007. 
 Za rok 2006 vykazuje ONT aktiva ve výši 133 782 tis. Kč (loni 102 128 tis. Kč). Počet 
hospitalizovaných pacientů 12 449 (11 979). Počet ošetřovacích dnů 81 088 (78 402). 
Průměrná ošetřovací doba 6,51 (6,54). Počet zaměstnanců 641 (638), z toho lékařů 86,96 
(82,48). Průměrná mzda 17 749 Kč (16 869 Kč). 



 Hospodaření ONT a.s. skončilo v roce 2006 ziskem 133 000 Kč (77 000 Kč).  
Na spotřebované nákupy bylo celkem vynaloženo 112 367 tis. Kč. Oproti loňsku vzrostly 
náklady celkem (včetně nákupu prádla aj.) o 9 851 tis. Kč. 
 Celkové náklady na služby byly 26 304 tis. Kč (opravy a udržování nemocnice, 
cestovné – 456 tis. Kč, nájemné aj.), oproti roku 2005 se zvýšily o 1 169 tis. Kč. 
 Jiné provozní náklady si vyžádaly 19 467 tis. Kč. Odpisy hmotného i nehmotného 
majetku činily 6 641 tis. Kč. 
 Tržby za vlastní výkony a zboží 303 427 tis. Kč, aktivace 16 602 tis. Kč, jiné provozní 
výnosy 32 099 tis. Kč, finanční výnosy 134 tis. Lč. 
 
 Pro ONT a.s. je rozhodující spolupráce především s těmito pojišťovnami: VZP, ČNZP, 
ZPMV, VoZP, OZP a ZPŠ. 
 Hospodaření oddělení a středisek ONT za rok 2006: Náklady 352 129 tis. Kč, výnosy 
352 262 tis. Kč, HV 133 tis. Kč. 
 
 Využití lůžkového fondu, počet ošetř. dnů. V ONT bylo hospitalizováno 12 449 
pacientů s prům. ošetř. dobou 6,51. Celkový počet ošetř. dnů 81 088. Lůžka využita  
na 69,29 %. 
 V roce 2006 obdržela ONT a.s. finanční a věcné dary v hodnotě 43 550 tis. Kč. Vlastní 
kapitál měla ve výši 70 545 tis. Kč. Do provozu byl uveden dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek za 6 205 tis. Kč. Z vlastních zdrojů. Ze státního rozpočtu obdržela ONT investiční 
dotaci 13 000 000 Kč a od KH kraje 36 088 145,40 Kč. 
 V roce 2006 si ONT pořídila samostatné movité věci za 41 830 tis. Kč. 
 
 Počty a struktura pracovníků: K 31.12.2006 v ONT pracovalo 640,90 pracovníků 
(průměrný přepočet) – 669 fyzický přepočet s 81,76 % podílu žen. Do 20 let bylo 9, nad 20 až 
30 113, nad 30 až 40 let 155, nad 40 až 50 let 154, nad 50 až 60 let 195, nad 60 let 43. Celkem 
669. Vzdělání: 110 VŠ, Bc 6, SŠ s maturitou 356, SO bez mat. 11, učební obor 84, základní 
vzdělání 81, neúplné základní 1. 
 
Transfuzní a hematologické oddělení ONT 
 
 V roce 2006 pracovali na Transfuzním a hematologickém oddělení v Trutnově 4 
lékaři, 1 VŠ nelékař, 11 zdrav. Laborantek a 9 zdravotních sester. Odběry na rádcovském 
úseku byly denně – celkem bylo provedeno 5 006 běžných odběrů, 3 354 plasmaferez, 20 
trombocytaferez, 66 odběrů pro autotransfuze. Všechny odběry jsou bezpříspěvkové. 
 K 31.12.2006 bylo v registru oddělení 2 870 aktivních dárců, z toho nových 226. 
 Plazmy z uvedených odběrů bylo k přímému klin. použití vydáno  156 l, 
k farmaceutickému zpracování bylo předáno 3 659 litrů. Vyrobené erytrocyty a trombocyty 
jdou vždy pouze ke klinickému použití. 
 Personál oddělení navíc provádí mnohá vyšetření laboratorní – hematologická, 
koagulační a imunohematologická. Třikrát týdně pracuje hematologická ambulance. 
 Primářkou oddělení je MUDr. Alena Kvartová. 
 
Zdravotní pojišťovna 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna měla k 31.12.2006 na 62 000 pojištěnců (51,65 %). 
Další větší pojišťovny evidovaly – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Mladá Boleslav 16 850 
pojištěnců (14 %), Česká národní zdravotní pojišťovna, Praha 13 030 (10,8 %), Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Praha 17 660 (14,7 %), Vojenská zdravotní pojišťovna 



ČR, Praha 4 950 (4,1 %), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a spořitelen a 
pojišťoven 5 340 (4,4 %). 
 Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně v Trutnově bylo zaměstnáno 50 pracovníků. 
Revizní lékaři jsou tu dva. 
 Smluv s lékaři měla uzavřenou s 256 (z toho obvodní lékaři pro dospělé v počtu 54, 
pro děti 26, dále se 67 stomatology. Smlouvy měla uzavřené s Oblastní nemocnicí Trutnov, 
s Městskou nemocnicí Dvůr Králové, se Soukromou nemocnicí ve Vrchlabí a v Žacléři 
s městskou příspěvkovou. 
 Platební kázeň se příliš nezlepšila – penále činí 120 mil. Kč. Pojišťovna snížila 
platnost – z dvaceti na tři dny. Dluhy vůči VZP činily 130 mil. Kč. 
 V roce 2006 vybrala VZP v okrese od aktivně pracujících pojištěnců 573 mil. Kč. 
 I v trutnovském regionu lékaři stárnou – průměrný věk obvodních lékařů je 51,5 roku, 
dětských lékařů 53 roků a stomatologů 50,5 roku. 
 
Mateřské centrum Karolínka 
 
 Občanské sdružení KARO (Klub aktivních rodin) provozuje v Trutnově Mateřské 
centrum Karolínka. Sídlí v budově Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 
v Náchodské ulici. Prostory tu má ideální, vyhovují hygienickým normám, jsou dostatečně 
velké a umožňují značnou variabilitu využití. 
 MC Karolínka má plnou podporu města Trutnova – symbolický nájem, hrazení 
spotřeby elektřiny a vody, finanční podpora. Ta je zajišťována i z dotací a grantů státních i 
nestátních institucí i sponzorských darů. 
 Prvotní cíl MC spočívá v podpoře rodiny, v posilování partnerských vztahů, 
posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti. 
 Mateřská centra umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní 
péčí o dítě dostávají, pomáhají jim udržovat profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí. 
Pořádají programy pro matky, rodiče, děti a celé rodiny.  
 Pravidelný program v pondělí a v pátek od 9 hodin zpravidla do 13 hodin, ve středu  
do 20 hodin. Jeho náplní je setkávání maminek s dětmi, výtvarná dílna, cvičení maminek 
s dětmi. 
 Součástí nabízených služeb je i možnost zakoupení oběda. MC týdně navštíví na 100 
maminek s malými dětmi. Kapacita MC je plně využita. 
 Ze zprávy o hospodaření MC v roce 2006: Náklady 672 833 Kč (zboží, mzdy, 
pojištění aj. Výnosy 670 302 Kč (příjmy od uživatelů, prodej zboží, členské příspěvky aj.). 
nejvyšším orgánem MC je valná hromada (1x za 2 roky). Výkonný tým má 5 členů – z toho  
2 jednatelky Bc. M. Semerádová a Ing. Hana Cinková. 
 Využívané prostory: třída 63 m2 – rozdělena posuvnými dveřmi na 2 části (herna a 
jídelna), kuchyňka, šatny, sociální zařízení 35 m2. 
 Propagace a prezentace: Radniční listy města Trutnova, webové stránky 
www.volny.cz/oskaro. Letáky. 
 
Most k životu o.p.s. 
 
 Společnost Most k životu poskytuje především tyto služby: a) zajišťování rekvalifikací 
a vzdělávání, b) pořádání kurzů, školení, přednášek, besed a klubových činností, c) 
informační služby o pracovních příležitostech, psychickou podporu, d) pomoc s činností 
ostatních klubů a neziskových organizací vznikajících v regionu s podobným nebo 
doplňujícím zaměřením, e) poskytování ubytování ženám a jejich dětem v případě tísně,  
ve svízelné situaci. 

http://www.volny.cz/oskaro


 Společnost má své sídlo již od roku 1992 v příjemném prostředí dvou poschoďové vily 
se zahradou, která se nachází nedaleko centra města. V roce 2006 bylo ve společnosti na plný 
úvazek zaměstnáno 5 pracovníků, od září 2 zaměstnanci na poloviční úvazek a externě 
pracovalo ve středisku celkem 35 osob, většinou lektoři rekvalifikačních kurzů a také 
zaměstnankyně, které zajišťují noční a víkendový provoz azylového zařízení. 
 V roce 2006 měla společnost v nabídce tyto akreditované kurzy: Účetnictví a daňová 
evidence (150 hodin). Mzdové účetnictví a personalistika (170). Základy obsluhy osobního 
počítače (50). Základy podnikání (150). Pracovník sociální péče (200). Služba veřejnosti a 
rodině – hospodyně (315). Služba veřejnosti – údržba zeleně a veřejných ploch (330). 
 Kurzy zaučení v následujících učebních oborech (725 hodin, z toho 570 praxe): 
prodavač, prodavačka, kuchař, kuchařka, číšník, servírka. 
 
 Provoz azylového ubytování pro matky s dětmi v krizi: V roce 2006 využilo této 
služby 24 žen a 46 dětí. Kapacitu zařízení tvoří 8 samostatných pokojů (27 lůžek) a společné 
prostory (jídelna, sociální zařízení, prádelna, kuchyně). Průměrná délka pobytu 79 dnů. 
Služba je určena výhradně ženám – jsou přijímány pouze v závažných situacích, které měly za 
následek ztrátu možnosti bydlet v dosavadním domově. Nejčastějšími důvody k ubytování: 
domácí násilí, soudní vystěhování, živelné události. Součástí pobytu jsou i volnočasové 
aktivity . Ředitelem společnosti je Mgr. Michal Bořek. Náklady v roce 2006 3 098 tis. Kč. 
 
 
  



Z tělovýchovného a sportovního dění v Trutnově v roce 2006: 
 
Hokej 
 
 Jedni z prvních sportovců, kteří se v novém roce zúčastní sportovních soutěží, jsou 
trutnovští hokejisté. 3. ledna je čeká soupeř z Jičína v I. krajské lize. Trutnov si vítězstvím 4:3 
zajistil postup do play off. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovské ligové basketbalistky vstoupily do nového roku vítězstvím nad Karlovými 
Vary 83:73. Velká podpora diváků trvá. 
 
Lyžování 
 
 Běžci na lyžích ze SK Olfin Car Vella Trutnov si 7. a 8. ledna svými výkony 
v Jablonci nad Nisou vybojovali účast na světových šampionátech ve slovinském Kraji. 
Reprezentovat tu bude čtveřice trutnovských běžců Horyna, Stránský, Nývltová a Chrástková. 
 
Basketbal 
 
 Domácí basketbalistky si 10.1. snadno poradily se Strakonicemi – vyhrály 69:38. 
Hostující kouč Eduard Geisler, který v minulé sezóně trénoval i trutnovské ženy, se k zápasu 
odevzdaně vyjádřil: „Bez komentáře.“ 
 
Liga Willcapu 
 
 V konkurenci 14 družstev šipkařů ve Lhotě u Trutnova 11.1. zvítězilo úpické družstvo 
Republika. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky BK Loko Trutnov se staly v polovině ledna vítězem základní části 
oblastního přeboru – ani jeden z 18 zápasů neprohrály. Jejich trenérem je Jan Jahelka. 
 
Fotbal 
 
 V prvním letošním zápase podlehli divizní fotbalisté dorostu HK 4:2. Hrálo se 
v Hradci. Turnaj Krkonošské zimní ligy probíhá na hřišti Kryblice. Úvodem podlehlo B 
mužstvo Starým Bukům 2:6. 
 
Hry II. zimní olympiády 
 
 V rámci II. zimní olympiády se uskutečnil se uskutečnil ve dnech 22.-26.1. hokejový 
turnaj na zimním stadionu v Trutnově. Účastnili se mladí sportovci ze všech 14 krajů. 
 
 
 



Stolní tenis 
 
 Koncem ledna je druholigový tým žen stolního tenisu ne předposledním místě tabulky. 
 
Hokej 
 
 Nejvyšší krajská hokejová soutěž vrcholí. Rozhodující zápas čeká Trutnov v boji 
s Náchodem. V případě porážky by se mohl s pátou příčkou rozloučit. 
 
Běh na lyžích 
 
 Žákovské kriterium v běhu na lyžích v atletickém areálu ZŠ Komenského, se 
uskutečnilo 1. února. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistky Kara Trutnov zakončily začátkem února základní část ženské 
basketbalové ligy na 4. místě, které jim zajistilo v předstihu účast v nadstavbové skupině A1. 
Tam se probojovaly podesáté z jedenácti ročníků v nejvyšší soutěži. 
 Poprvé v sezóně se basketbalisté Trutnova dočkali v I. Vč lize porážky, byť těsné. 
Doma prohráli s Hradcem Králové 87:89. 
 
Tanec   
 
  Na mistrovství ČR ve standardních tancích Junior II. v Brně měl také Trutnov 
své zastoupení mezi 30 nejlepšími tanečními páry. A sice Václava Neubauera a Lucii 
Hejzlarovou. Na soutěž je připravil TK Extra-mix Trutnov pod vedením manželů 
Elschekových. 
 
Krkonošská sedmdesátka 
 
 Na start 51. ročníku Krkonošské sedmdesátky se 4.3. postavilo 1 180 závodníků ve 
směru Černá hora a okolí. Pro vítězství si doběhla pětičlenná hlídka z Teplic nad Metují. 
Běželo se v pětičlenných hlídkách v kategoriích mužů, žen a veteránů na tratích 70, 53 a 23 
km. 
 
Kara Final Tour 

 

       



 
 Čtyři nejlepší basketbalové ženské kluby se sjely 11. a 12. března v Trutnově na Final 
Tour Českého poháru. Slavnostní zahájení provedl starosta Trutnova a senátor Ivan Adamec 
společně s radním KH kraje Zdeňkem Krausem a předsedou České basketbalové federace 
Ivanem Zachem. Zájem diváků byl velký. Novinkou tu bylo, že nejlepší hráčky zápasu, 
turnaje a Miss určovali diváci pomocí SMS. V konečném pořadí se umístila Kara Trutnov  
na 2. místě za Gambrinus Brno. 
 
Plavání 
 
 Do semifinále M-ČR družstev žen a mužů v Pardubicích postoupily z 61 družstev  
i trutnovské ženy a postoupily do finále – bude v dubnu. 
 
Velká cena ČR v bridži 
 
 Bridžový klub Trutnov uspořádal 25.3. již 23. ročník párového turnaje Sněžka 2006. 
Zúčastnilo se 28 párů (trutnovský klub má 18 členů). Trutnovští junioři získali 3. místo. 
 
Lyžování 
 
 Ve dnech 25.-28.3. vyvrcholila na Horních Mísečkách lyžařská běžecká sezóna. Velmi 
dobře si vedli Ondřej Horyna, Martina Chrástková, Jan Stránský a Eva Nývltová. Jsou 
zařazeni do reprezentačního družstva. 
 
Plavání 
 
 Za účasti 200 závodníků z 20 oddílů proběhly plavecké závody o Modrou Stuhu 
v Náchodě koncem března. Prvenství v soutěži družstev tu obhajovali již trutnovští počtvrté. 
Velmi dobře si vedla Aneta Pechancová, Jan Elhenický, Hana Prokopová, Barbora 
Morávková, Tereza Doubicová. Zdařilou reprezentační premiéru si odbyla mistryně dorostu 
ČR Alžběta Řehůřková. 
 
Karate 
 
 Dne 1.4. proběhlo v Hustopeči Mistrovství ČR. Za Trutnov klub Karate Pratr. Stříbrná 
a bronzová medaile je jejich velkým úspěchem. V celkovém hodnocení je Trutnov na osmém 
místě. 
 
Potápění 
 
 Na Kajmanských ostrovech se ponořil  trutnovský potápěč Martin Štěpánek  
do hloubky 108 metrů – bez vzduchového přístroje. Osmadvacetiletý Štěpánek vydržel  
pod vodou 3 minuty 50 vteřin. 
 
Volejbal 
 
 Volejbalové družstvo starších žákyň TJ Loko se zúčastnilo ve dnech 7.-9. dubna 
kvalifikace na přebor ČR. Z 8 družstev se umístilo na 2. místě.  
 



O bronz se Spartou 
 
 Basketbalistky Kara Trutnov po prohře 0:3 na zápasy  se utkají se Spartou o bronz  
na tři vítězství. Začíná se v Trutnově 14.4. V prvním utkání zvítězila Sparta 63:59, v druhém 
Kara 76:62. Nyní bude mít výhodu dvou zápasů na domácím hřišti Sparta. Při nerozhodném 
výsledku by se hrál pátý zápas v Trutnově. 
 
Fotbal 
 
 Po třech odložených kolech (počasí!) se budoucí divizní fotbalisté dočkali 9.4. 
střetnutí s Jičínem, který je v tabulce poslední. Překvapivá remiza prvního Trutnova s ním 
(1:1) je sesadila z prvenství v soutěži. 
 
Basketbal 
 
 Nadstavbu Vč ligy zahájili trutnovští basketbalisté vyřazením Náchoda 8. A 9. Dubna 
52:100 v Náchodě, 114:45 v Trutnově. 
 
Fotbal 
 
 Po remíze s Jičínem se Trutnov dostal vítězstvím nad Náchodem 4:0 opět do čela 
tabulky krajského přeboru. 
 
Lyžování 
 
 O lyžování besedovala 12.4. v Klubu seniorů účastnice turinských zimních 
olympijských her v běhu na lyžích Eva Nývltová. 
 
Volejbal 
 
 Vítězným družstvem pro sezónu 2005/06 ve volejbale se stalo v okresním přeboru 
družstvo starších žákyň TJ Loko. Bojem o kvalifikaci postoupily 19.4. na finálový turnaj 
republikového přeboru. 
 
Florbal 
 
 Trutnovským florbalistkám závěr sezóny nevyšel. Skončily na 5. Místě tabulky  
(z osmi). 
 
Plavání 
 
 Ve finálovém kole M ČR družstev v plzni skončily plavkyně TJ Loko na pěkném  
5. místě (loni na 12.). 
 
Spinning 
 
 V tělocvičně 4. ZŠ proběhl 24.4. Spinning Maraton show dvojic a trojic – úkolem bylo 
absolvovat bez přestávky tzv. osmihodinovku. Ze 45 závodníků zvítězili L. Werner a  
M. Hrubý. 



 
Fotbal 
 
 Po 25.4. vedou stále fotbalisté divizního Trutnova tabulku o dva body před Novým 
Bydžovem. 
 
Tanec 
 
 Na tanečním kongresu v Poděbradech v červnu byl rozhodnutím Svazu učitelů tance 
pověřen Walter Elschek, trenér trutnovského oddílu Dance Art Team. Chápe to nejen jako 
ocenění své činnosti, ale i jako velkou odpovědnost – jde o několikahodinovou přednášku. 
 
 
Fotbal 
 
 Po 30.4. není ještě stále rozhodnuto o možném postupu trutnovských fotbalistů  
do divize. Nový Bydžov je před Trutnovem o jeden bod. 
 
Basketbal 
 
 Po zápasech v nejvyšší krajské soutěži basketbalistů koncem dubna postoupil Trutnov, 
a sice konečným rozdílem skóre. (Hradec – Trutnov 79:86, Trutnov – Hradec 78:83). 
 
Cyklistika 
 
 Koncem dubna se sešli na startu ve Starých Bukách silniční cyklisté ze škol okresu 
Trutnov, aby změřili síly v časovce do Nového Rokytníku. Startovalo 113 závodníků ze 13 
škol. Nejlepší byla ZŠ Komenského. 
 
Florbalová liga vozíčkářů 
 
 Sportovní hala gymnázia byla 6.5. svědkem utkání vozíčkářské florbalové ligy. 
Pořadatelem byl SK při Obchodní akademii pro tělesně postižené SK Akáda KAMAT TRAM 
Janské Lázně, dvojnásobný mistr ČR v roce 20047 a 2005. Vede ji i po II. kole. 
 
Vodáci 
FK 46 



       
 
 Na 6. Května připravili vodáci Trutnova pro účastníky z celé ČR závody ve vodním 
slalomu na Úpě – z Trutnova do Poříčí. Vody v Úpě je po tání na horách dost. Jede se 
v kategoriích: kajak muži, kanoe dvojice, kajak ženy, kanoe jednotlivci. 
 
Basketbal 
 
 V posledních zápasech 20.5. si mladší dorostenky vítězstvím nad USK Praha 95:55 jen 
potvrdily svou úspěšnou extraligovou sezónu. 
 
Velká cena města Trutnova 

 

       
 
 Městským parkem vedl 21.5. šestikilometrový okruh druhé části šestidílného seriálu 
jízdních horských kol HAVEX Krkonošský pohár v cross country. Na start nastoupilo na 150 
závodníků. Z domácích závodníků si vedl nejlépe Ondřej Kalaš – skončil pátý. Paradráha po 
noční vichřici byla ve zpustošeném stavu. 
 
Plavání 
 
 Ve Velké ceně Slovenska se v konkurenci 11 států dařilo závodnicím trutnovské Loko. 
Největšího úspěchu dosáhla Alžběta Řehůřková. Velmi dobře si vedla mezi dospělými 
juniorská reprezentantka Aneta Pechancová. 
 



Cyklistika 
 
 Již 12. ročník cyklistického závodu Okolo Dvoračky 26.5. byl otevřen bikerům od 5 
do 99 let. 
 
Fotbal 
 
 Po tříleté odmlce se vrací do okresního města divizní fotbal, i když zbývá sehrát ještě 
dvě kola. Rozhodlo o tom vysoké vítězství v Rychnově 5:0. Koncem května vede Trutnov 
tabulku krajského přeboru před Rychnovem o 6 bodů. 
 
Basketbal 
 
 Prvoligový tým basketbalistek Trutnova, který za 11 sezón v nejvyšší soutěži získal 
sedm medailí, má zásadní jistotu: po dva roky bude jeho generálním partnerem firma Kara. 
Stejně jako v minulém ročníku budou vystupovat pod názvem Kara Trutnov. 
 
Plavání 
 
 V krajském přeboru 10-ti a 11-ti letého žactva se 10.6. ve Svitavách trutnovští plavci 
vyznamenali. Získali celkem 37 medailí. 
 
Fotbal 
 
 Již 13. ročník mládežnického fotbalového turnaje starších žáků proběhl 18.6. tzv. 
„Trutnov Fotbal Cup 2006“ za účasti polského družstva. OFS Trutnov skončil na 2. místě. 
 
Krkonošská sedmdesátka (zrušení) 
 
 Koncem června zarmoutila cyklistickou obec v Trutnově zpráva, že letošní 
Krkonošská sedmdesátka v září už nebude. Důvodem pro TJ Loko jsou požadavky správců 
Krkonošského národního parku. „Krkonošská sedmdesátka znamená vzhledem k charakteru a 
rozsahu velký zásah do základních ochranných podmínek parku, Udělení výjimky už 
nedoporučíme,“ řekl k tomu vedoucí odboru státní správy Jindřich Sýkora. 
 
Karate 
 
 Na světovém poháru v karate ve Švédsku od 28.6. získala 1. místo Z. Hepnarová, 
kadetky a 2. místo P. Gabrielová, kadetky. 
 
Fotbal 
 
 Jakou roli chce hrát Trutnov ve fotbalové divizi řekl Krkonošským novinám kouč 
fotbalistů Miloš Dvořák: „Rádi bychom se vyhnuli boji o záchranu. Chceme stabilizovat kádr, 
který se bude dva tři roky pohybovat na slušných divizních místech. První rok se spokojím 
s umístěním do desátého místa.“ 
 
 



Atletika 
 
 Začátkem července hodnotili atleti Lokomotivy Trutnov první polovinu sezóny.  
Po sestupu z I. Ligy se umístilo ženské družstvo druholigové soutěže na 5. místě. Muži  
po loňské sezóně i letos bojují o udržení ve II. lize  jsou na předposledním místě. Žákyně 
starší jsou v krajském přeboru třetí, žáci jsou na druhém místě. 
 
Basketbal 
 
 Období mezi skončenou sezónou, v níž získaly 3. Místo v ŽBL, vyplňují trutnovské 
basketbalistky různou sportovní činností. Ta zahrnuje umělou stěnu, veslování, hod diskem a 
oštěpem, fotbal, florbal, aerobic, různé posilování. Ostrá vlastní příprava začne od 1. srpna. 
 
Fotbal 
 
 Do Trutnova se konečně vrací divizní fotbal. Postupový cíl byl splněn. Především 
vynikající výkony v jarní části k tomu přispěly. Do vyšší soutěže I.A třídy nakoukne i 
trutnovské béčko. Nepřesvědčivými výkony ztratili dorostenci divizní příslušnost. 
 
Plavání 
 
 Mezi sportovní dominanty Trutnova patří řadu let plavání. Jeho členové jsou součástí 
reprezentačních výběrů ČR. Družstvo plavkyň je po M-ČR na pátém místě. Velmi nadějní 
jsou mladí. 
 
Karate 
 
 Na Světovém poháru v karate ve Švédsku koncem července dosáhly závodnice 
trutnovského oddílu KARATE Prátr vynikajícího výsledku. Obsadily dvě první místa 
v kategorii kadetky, 16-17 let. 
 
60 let kopané v HSM 

 

       
 
 Na oslavu 60 let kopané v Horním Starém Městě byl na 29.7. připraven bohatý 
sportovní program – zápasy přípravek, družstev st. a ml. žáků, dorostenců, mužů 
s internacionály ČR, staré gardy HSM s XI. novinářů Vč kraje. 
 Počasí však narušovalo oslavy. Součástí odpolední slavnosti bylo otevření nové 
budovy se sportovním zázemím pro fotbalisty. Nezapomnělo se na ty, kteří v uplynulých 



letech se oddali fotbalu tělem i duší. Za účasti starosty Trutnova Mgr. Adamce a předsedy 
klubu Václava kosinky byla předána ocenění řadě bývalých hráčů a funkcionářů. 
 Vyvrcholením sportovních oslav bylo střetnutí s internacionály. Nechyběli tu 
fotbalové legendy Veselý, Čabala, Fiala, Samek, Prokeš, Hruška. Počasí nedovolilo dokončit 
zápas od 60. minuty za stavu 7:4 pro internacionály (silná bouře). Po silném lijáku proběhl 
závěrem sportovního dne zápas staré gardy HSM s novináři – s výsledkem 5:3. 
 Doprovodný program zahrnoval různé dětské atrakce, lunapark, výletní vláček, 
večerní taneční zábavu s kapelou Pěna, soutěže, besedu s internacionály. 
 
Fotbal 
 
 V srpnu se už roztočil kolotoč fotbalových střetnutí. Premiéru trutnovského mužstva 
v divizi obstará 6.8. střetnutí s Chocní. „Určitě půjdeme za vítězstvím, neradi bychom doma 
ztráceli body,“ předeslal trenér Trutnova Miloš Dvořák. 
 Na silně podmáčeném hřišti a za vytrvalého deště porazil Trutnov Choceň především 
přičiněním tří gólů Horáka II. 4:2. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalistkám Kary Trutnov určil los Evropského poháru v Mnichově těžké soupeře 
– Dynamo Moskva, Košice, Arvi Marejampsk (Litva). 
 
Fotbal 
 
 Trutnovské fotbalistky ŽFK se připravují na druholigovou sezónu, která jim začne  
3. září doma (na hřišti v Poříčí) s Uhlířskými Janovicemi. Stav týmu není dobrý – zranění, 
v přípravě musela nastoupit i dvě dvanáctiletá děvčata. 
  
Basketbal 
 
 V plné přípravě na novou sezónu nejvyšších dorosteneckých soutěží jsou trutnovské 
basketbalistky pod novým trenérem Jiřím Kovaříkem. Ten přišel do Trutnova po dlouholetém 
působení u dorostenek Gambrinusu Brno. Období přípravných turnajů jim začalo koncem 
srpna zápasy v Nové Pace. 
 Více než 30 týmů se přihlásilo na 5. Ročník streetbalového turnaje Trutnov 2006  
26. srpna v areálu trutnovského gymnázia. Přijet slíbily i slovenské a polské hráčky. 
V případě nepříznivého počasí je k dispozici sportovní hala. Po střetnutí v základních 
skupinách postoupí vítězové do play off. Turnaj se hraje opět v několika věkových 
kategoriích. 
 
Kuželkáři 
 
 Jaká je bilance kuželkářů trutnovských družstev v uplynulé sezóně? Áčko, které se  
po osmi letech probojovalo do kuželkářské ligy, si nevedlo špatně, i když zkušenosti chyběly 
stejně jako nutnost hrát mistrovské zápasy na vyhovujících dráhových kuželnách jinde. 
Nejbližší je ve Vrchlabí. 
 



 K tradičním soutěžím na kuželně TJ Loko patří každoroční liga neregistrovaných. 
Letos se jí zúčastnilo ve třech ligách mužů 34 družstev a v jedné lize žen 11 družstev – 
celkem 256 účastníků. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalové dorostenky vyhrály koncem srpna na turnaji Novopacký pohár, i když 
jejich soupeři byly ženy z ligových družstev. 
 
 V přípravných zápasech na novou sezónu odehrají trutnovské ligové basketbalistky 11 
zápasů se zahraničními soupeři. Prvním je turnaj v německém Marburgu – poslední turnaj 
bude v Jelení Góře. V Trutnově se ženy utkají s hráčkami Kursku, který bude v Trutnově na 
soustředění. 
 
Fotbal 
 
 Trutnovští fotbalisté I.A třídy se dočkali druhého vítězství z pěti odehraných zápasů. 
Porazili Malšovice 4:0. 
 
Ricochet 
 
 Na turnaj nejvyšší mužské třídy A v ricochetu 9.9. Na Nivách je přihlášeno 13 hráčů, 
z toho jedna žena – Markéta Stehlíková. Ve špičkovém ricochetovém turnaji vyhrál Miloš 
Pokorný z Pece pod Sněžkou. 
 
Fotbal 
 
 Po 17.9. jsou divizní trutnovští fotbalisté (po porážce od Předměřic 0:2) až na 9. místě 
tabulky. 
 
Karate 
 
 Na sto závodníků od žáků až po juniory je přihlášeno na Krkonošský pohár 16.9., 
který pořádá Karate klub Pratr Trutnov. 
 
Basketbal 
 
 Na mezinárodním turnaji Velká cena Hradce Králové koncem září, i když porazily 
prvoligové basketbalistky dva účastníky Evropského poháru, skončily třetí. 
 
Fotbal 
 
 V turnaji „O štít královských věnných měst“ v kopané 28.9. ve Vysokém Mýtě 
obsadili Trutnovští druhé místo. 
 
Jóga 
 
 V září organizuje každoročně Klub Jóga Trutnov cvičení pro začátečníky a pokročilé 
na čtyřech místech Trutnova. Cvičení pod vedením kvalifikovaných cvičitelů jógy se  



pro dospělé absolvuje v jednom celku po 32 týdnů – lekce po 1,5 hodině. 
 
Hokej 
 
 Novou sezónu odehraje hokejové mužstvo A v Krajském přeboru mužů I. třídy s 8 
účastníky – Dvůr Králové, Hronov, Jaroměř, Jičín, Náchod, Nové Město, Trutnov a 
Třebechovice.. V první části odehrají 28 utkání – čtyřkolově, systém každý s každým. První 
čtyři družstva pak čeká play off. Za vítězství připadají 3 body. 
 
Karate 
 
 Mezinárodního turnaje Euro Grand Prix – Czech open v karate mládeže proběhl 
začátkem října v Plzni. Sjelo se sem na 300 závodníků z 11 zemí. Za trutnovský Karate klub 
Pratr se zúčastnilo osm závodníků. Na špičkové evropské závodníky však nestačili. 
 
Basketbal 
 
 Začátkem října vyhrály basketbalistky Kary Trutnov turnaj v Jelenie Góře. 
V posledním utkání zvítězily 70:56. 
 Basketbalisté Trutnova zahájili v říjnu svou třetiligovou soutěž dvěma výhrami – 
Nymburk porazili 69:53 a Poděbrady 84:59. 
 
Kuželkáři 
 
 Úspěšně si vedou v nové sezóně kuželkáři Lokomotivy Trutnov ve Vč divizi. 
 
Velká cena města Trutnova v plavání 
 

       
 
 Již XXII. ročník Velké ceny města Trutnova v plavání se uskutečnil v sobotu a 
v neděli 7. A 8. října. Plaval se i 7. ročník závodů pro postižené děti z dětských domovů, 
ústavů a stacionářů. Favority Velké ceny Trutnova jsou účastníci Olympijských her 
v Athénách a světových a evropských šampionátů. Finále se však nevydařilo domácí 
závodnici a seniorské reprezentantce Alžbětě Řehůřkové, která obsadila 5. Místo. 
 V kategorii žactva si nejlépe vedla z domácích Aneta Pechancová, vítězka tří závodů – 
100  m znak, motýlek a 200 m PZ. Alžběta Řehůřková vybojovala stříbro v polohovém 
závodě na 200 m a přidala i bronz z kraulové stovky. Tereza Doubicová získala stříbro a 
bronz, medailové byly i Barbora Morávková a Jana Zaplatílková. 
 Patronát nad významným závodem měl starosta města a senátor Mgr. Ivan Adamec, 
který slavnostně zahájil soutěž postižených dětí a vylosovanému závodníkovi Miroslavu 



Penkovi věnoval „Pohár z klobouku.“ Oddílu s největším počtem účastníků (OA Janské 
Lázně a Stacionář Trutnov) předal majitel stavební společnosti A+K Ladislav Antoš 5 000 Kč 
na podporu sportovní činnosti. Ceny dětem předával i prezident Společnosti Duha Zdeněk 
Poul. 
 
Fotbal 
 
 Tři červené karty v utkání s Rudníkem viděli hráči Trutnov B 8.10. Odvezli si i prohru 
0:1. 
 
Vodáci 
 
 Od října probíhají na řece Úpě v Poříčí tréninky mladých závodníků ve sjezdu a 
slalomu na divoké vodě. V zimě bude probíhat příprava v tělocvičně. 
 
Trutnovská 50 
 
 Přes 600 bikerů je přihlášeno do 4. Ročníku Trutnovské 50. Na trať se vyjede od ZŠ  
R. Frimla 7.10. Závod se jede jako finále celoročního seriálu závodu „Kolo pro život Česká 
spořitelna“ na horských kolech v okolí Trutnova. Možnost startu měli i dětští bikeři. 
Absolutním vítězem v mužích byl Jiří Friedl ze SLŠ, v ženách Eva Hubená. 
 
Orientační běh 
 
 Oddíl orientačního běhu Loko Trutnov uspořádal 14.10. oblastní závod. Pro 600 
závodníků připravili pořadatelé 36 různých tratí – od necelých 2 km pro malé děti až po  
11 km trať pro muže. Tratě vedly trutnovským parkem a okolím. Počasí přálo.  
 
Basketbal 
 
 Třetiligoví basketbalisté mají v polovině října za sebou další vítězná utkání. V nové 
Pace vyhráli 87:73, ve Dvoře Králové 84:65. 
 
Fotbal 
 
 Po 15.10. se zlepšilo postavení divizních fotbalistů. Po vítězství v Dobrovicích 2:1 
jsou na 5. místě tabulky. 
 
Basketbal 
 
 Do své dvanácté sezóny vykročí basketbalistky Kary Trutnov 18.10. v Praze se 
Spartou. Posilou Trutnova je bývalá hráčka Sparty Darina Mišurová a slovenská 
reprezentantka Barbora Fabianová. I když na konci prvního poločasu prohrávaly o 24 bodů,  
o deset minut později vedly už 61:59. Konečný výsledek pro Trutnov 89:80. Ve 2. kole 21.10. 
narazí v Brně na Valosun. 
 
 
 



60 let trvání basketbalu v Trutnově 
 
 Významného výročí 60 let se letos dožívá trutnovský basketbalový klub. V současné 
době má oddíl pět družstev v republikových soutěžích. U příležitosti tohoto jubilea připravuje 
vedení klubu setkání pamětníků. Jejich vzpomínání zdokumentuje výstava historických 
fotografií. K oslavě by mělo dojít 25.11. s bohatým sportovním programem. I když je 
trutnovský basketbal na prahu důchodového věku, na jeho hře to znát není. Naopak. 
 
Fotbal 
 
 Ve 13. kole fotbalové divize CV porazil Trutnov vysoko Dvůr Králové 29.10. 5:2. 
V tabulce se posunul (žel, jen přechodně) na 3. místo. 
 
Hokej 
 
 Trutnovským hokejistům se ale nedaří. Prohráli už popáté (s Novým Městem 3:2) a 
jsou na posledním místě tabulky. 
 
Basketbal 
 
 Třetiligovým basketbalistům se daří. Doma porazili 29.10. Blansko 83:76. „Dobrý 
soupeř, dobrý basketbal, dobrý výsledek,“ uvedl trenér Trutnova Ladislav Malý. 
 
Kick-box 
 
 Koncem října si vedli členové trutnovských oddílů SK Karate Trutnov a Higlander 
Muay thai Loko Trutnov úspěšně. V konkurenci 10 států získali tři tituly mistrů Evropy. 
Velmi dobře na tomto kontinentálním mistrovství v kick-boxu organizace WIASKA 
v německém Staufenbergu reprezentovali své město i ČR. 
 
60 let basketbalu v Trutnově 
 
 U příležitosti 60 let od založení basketbalového klubu BK Loko Trutnov vyšla vkusně 
provedená a zdokumentovaná textovými údaji a fotografiemi publikace „60 let trutnovského 
basketbalu.“ Zachycuje řadou údajů historii trutnovského basketbalu. 
 V úvodu uvádí: „V Trutnově se až do skončení II. světové války basketbal nehrál. 
V žádné z trutnovských tělocvičen nebylo potřebné zařízení pro tuto hru. Jediný schopný sál 
byl v té době v bývalé turnhalle – nynější Sokolovně, která však až do jara 1946 sloužila jako 
sklad zabaveného majetku německých občanů. Sál Sokolovny se postupně vyklizoval a po 
důkladných opravách na jaře 1946 bylo zde zahájeno cvičení Sokola. Někteří členové 
(Řezníček, Štoček, Bedrník, Holan a další) se pustili do přípravy založení odboru košíkové  
při TJ Sokol Trutnov. 
 S přibývajícími zájemci vzniklo první družstvo mužů, které se přihlásilo pod 
hlavičkou Sokol Trutnov na podzim 1946 do mistrovské soutěže Vč župy. Prvním veřejným 
utkáním před 300 diváky byl zápas Sokola Trutnov se SOKO Hradec Králové s výsledkem 
24:33 pro hostující celek. 
 V sezóně 1947/48 získalo družstvo (složené hlavně ze studentů gymnázia)  
na mistrovství republiky 3. místo. 



 V letech 1948/49 byly pořízeny do všech školních tělocvičen desky s koši. Zájem 
mládeže o tuto hru narůstal. 
 Reorganizace v roce 1953 roztříštila trutnovskou tělovýchovu. V polovině roku 1955 
se začalo s přípravou sloučení trutnovských jednot. Zájem o basketbal rostl – oddíl má 2 
družstva dospělých a 6 mládežnických. 
 Po vyhoření objektu Na Nivách 1959 byl předán oddílu košíkové a s výraznou pomocí 
pracovníků lokomotivního depa upraven do potřeby košíkové. V sezóně 1964/65 měl oddíl 
v soutěžích už 11 družstev. Po určité stagnaci oživili trutnovskou košíkovou Jaroslava a 
Vladimír Dolejšovi. 
 V dubnu 1969 došlo k prvnímu mezinárodnímu utkání s francouzským Toulouse – 
ženy zvítězily 78:45. V II. lize hráli muži pod vedením J. Týfy do roku 1979. Pod vedením  
J. Týfy bylo v roce 1977 otevřeno tréninkové středisko mládeže. V roce 1980 byl instalován 
Na Nivách první světelný ukazatel. Muži postoupili do národní ligy. 
 Počátkem 90. let je zájem o košíkovou mimořádný – sportovní hala Na Nivách nestačí 
(až 15 družstev). Pomohla výstavba rozlehlé haly gymnázia. 
 V roce 1995 postoupily ženy do první ligy a od té doby úspěšně hrají v této soutěži 
dodnes. V roce 2002 byla otevřena nová sportovní hala při ZŠ Komenského, plně vyhovující 
vrcholné košíkové. Další léta jsou bohatě naplněna velmi úspěšnou basketbalovou činností. 
Ziskem stříbrných medailí v roce 2004 se kvalifikoval Trutnov do nejprestižnější soutěže 
kontinentu Evropské ligy a dočkal se zápasů s opravdovou elitou Evropy. 
 
Basketbalová hymna 
 
 Po roční přestávce se vracejí ligové basketbalistky do evropských pohárů. V listopadu 
sehrají v I. skupině čtyři zápasy – 9.11. doma s Košicemi, 16.11. v Mariampoli, 23.11. 
v Moskvě, 30.11. v Košicích. V prosinci pak doma s Mariampolí 7.12. a s Moskvou 14.12. 
Z této skupiny postoupí dva nejlepší celky do play off. V bojích by je měla posílit  těsně před 
zápasem nově složená hymna fanoušků. „Teď nastává chvíle, kdy vlajky modrobílé, zavlají 
nám nad hlavou, ukáží svou moc.“ „Jsme modrá a bílá Krakonoše síla, draka máme na prsou, 
dobře víme proč.“ „Pro Trutnov je správný čas ukázat teď, co je v nás, pro je správný čas 
pozvedneme prapor náš, pro Trutnov je správný čas, holky, hrajte jen pro nás, pro Trutnov je 
správný čas, tenhle zápas bude náš.“ (Pokračuje se ještě 3. a 4. slokou). 
 
Hokej 
 
 Souboj okresních rivalů v hokeji přinesl vítězství 3:2 Dvoru Králové. V líbivém 
zápase by byla remíza spravedlivější. V dalším zápase s Třebechovicemi se už mohli 
Trutnovští radovat z plného bodového zisku – 7:6. 
 
Basketbal 
 
 V Ženské basketbalové lize si vedoucí Brno lehce poradilo 18.11. s třetím Trutnovem, 
který prohrál 61:130. 
 
Karate 
 
 Na turnaji karate Bohemia Cup 2006 v Praze vybojovala Petra Gabrielová z Karate 
klubu Pratr Trutnov 18.11. bronzovou medaili. 
 



60. výročí trutnovského basketbalu 
 
 Oficiální oslavy 60. Výročí založení trutnovského basketbalu proběhly v hale ZŠ 
Komenského 24. a 25. listopadu. Program oslav byl bohatý: V pátek 24.11. v 17:00 vernisáž 
výstavy historických fotografií trutnovského basketbalu ve výstavním sále MěÚ v Trutnově. 
V 19:00 hodin společenské setkání v hale 3. ZŠ Komenského s prohlídkou současného dějiště 
basketbalových zápasů a občerstvením. V sobortu 25.11. ve 12:00 utkání extraligy mladších 
dorostenek s Mostem, ve 14:00 utkání třetí ligy žen BK Loko Beas pharm Trutnov B 
s Pečkami. V 15:30 exhibiční zápas týmů Rodinných pout v čele s herečkou a modelkou Alicí 
Bendovou, v 17:30 utkání Ženské basketbalové ligy Kara Trutnov – Slovanka Tábor.  
 Oslavy vyzněly sportovním zklamáním, když Slovanka porazila o bod Trutnov 65:66. 
Zatím co dva dny předtím hrál Trutnov výborně s největším favoritem, v sobotu už  
v 1. poločase prohrával o 20 bodů. (Snad i únavou po pátečním nočním návratu z Moskvy). 
 
Tenis 
 
 Velmi dobrých výsledků dosáhli trutnovští tenisté v roce 2006 jak v soutěžích 
smíšených družstev, tak i v béčku. Prosadili se i v jednotlivcích, např. Vaníček, Zaplatílek, 
Rejmont, Fajfr a Kopecká. Také zázemí trutnovských tenistů zaznamenalo řadu zlepšení. 
Bilance roku 2006 úspěšná. 
 
Hokej 
 
 Teprve podruhé zvítězili hokejisté Trutnova v krajské soutěži 8:4 nad Hronovem. 
 
Judo 
 
 Již 13. ročník Vánočního turnaje mladších žál§ a žákyň a mláďat v judu se uskutečnil 
2.12. ve sportovní hale Na Nivách. Trutnovští judisté se v tomto mezinárodním turnaji 
neztratili. 
 
Fitbox 
 
 Od prosince nabízí TJ Loko novou skupinovou aerobní aktivitu fitbox vhodný  
pro muže i ženy každého věku. Cvičení probíhá Na Nivách. 
 
60 let tělovýchovy 
 
 Letos uplynulo 60 let od založení Sokola v HSM a spolu s fotbalem založily 
organizovanou tělovýchovu, ve které pak pokračovala někdejší Jiskra a dnes Sportovní klub 
HSM. Na slavnostním večeru 2.12. se sešli v areálu SK bývalí i současní funkcionáři, aby 
zavzpomínali a prohlédli si i novou přestavbu šaten. Součástí oslav bylo i ocenění dlouholeté 
práce pro SK. Nejvyšší cenu udělil VV ČSTV Evě Albrechtové, další čestná uznání dostali 
manželé Mílovi a Milan Groh. Mezi oceněnými byl i Vlastimil Vykus z turistického oddílu a 
dva sportovci – ligová softbalová nadhazovačka Javůrková a fotbalista Míl. 
 
 
 
 



Basketbal 
 
 První polovinu základní části ŽBL uzavřela Kara Trutnov vysokým vítězstvím  
ve Strakonicích 94:42. Ve 3. Lize porazili muži Kbely 107:78, Motol 87:81. 
 
Hokej 
 
 Začítkem prosince jsou hokejisté Trutnova v tabulce krajského přeboru  
na předposledním místě. Po 4.12., po prohře s Jaroměří, mají jen 7 bodů. 
 
Basketbal 
 
 Posilu z Afriky získala Kara Trutnov začátkem prosince – je to Chioma Priscilla 
Ndeaja z Nigerie. Je to první Afričanka v české ženské lize.  
 
Rokenrol 
 
 Soutěž v akrobatickém rokenrolu 9.12. přilákala na 350 sportovců z ČR, Slovenska a 
Polska. Probíhala v hale ZŠ Komenského. Klání pořádal Český svaz akrobatického rokenrolu, 
Rebels Team Trutnov a firma Haribo. Přišlo na 5 tisíc diváků. I když se trunovští sportovci 
neumístili na předních místech, byla pro ně soutěž další velkou zkušeností. 
 
Basketbal 
 
 Proti Spartě Praha nastoupily basketbalistky Kara Trutnov 10.12. a zvládly zápas 
velmi úspěšně 71:48. Čeká je ještě poslední boj s Moskvou 14.12.. Patnáctinásobný ruský 
šampion a největší favorit pohárové soutěže se bude chtít v Trutnově jistě předvést. Po 
dobrém začátku špatný závěr – celkově 64:91. 
 
Plavání 
 
 Plavkyně Řehůřková se vrátila z Helsink se 17. Místem v Evropě. 
 
Hokej 
 
 Velmi překvapivě skončilo vystoupení trutnovských hokejistů v Náchodě 17.12. 
Porazili silný Náchod 5:4. 
 
Basketbal 
 
 Basketbalové soutěže v okresním kole ovládli tradičně studenti a a studenti 
trutnovského gymnázia. V krajském finále si vedly vítězně studentky, zatím co chlapci 
skončili třetí. 
 
Nejlepší sportovci Lokomotivy Trutnov 
FK 26 



       
 

 
 
 Již třetím rokem vyhlásila TJ Lokomotiva Trutnov 6. Dubna nejlepší sportovce, 
cvičitele, trenéry, funkcionáře a sportovní kolektivy za rok 2005. K dnešnímu dni má TJ 
2 319 členů. V zahajovacím projevu uvítala M. Gartnerová Mgr. Ivana Adamce, starostu 
Trutnova a senátora, Mgr. Tomáše Hendrycha, místostarostu, Mgr. Miroslava Vosáhla, 
tajemníka TSUT, z řad sponzorů Miroslava Hanáka, zástupce ředitele stavební společnosti 
A+K Trutnov, tradičního partnera vyhlašování nejlepších sportovců Lokomotivy, Roberta 
Hradeckého a Leoše Kollerta, spolumajitele firmy SDT Trutnov, tradiční partnery na TJ, dále 
kronikáře Antonína Justa a fotokronikáře Karla Hybnera. 
Kategorie sportovců do 15 let: 
Morávková Barbora – oddíl plavání. Nejlepší výkony na Letním mistrovství ČR žactva, na 
Zimním mistrovství ČR žactva. Je zařazena do reprezentace starších juniorů a Sport. centra 
mládeže Čechy. 
Doubicová Tereza – oddíl plavání. Je zařazena do reprezentace mladších juniorů a Sport. 
centra mládeže Čechy. 
Pechancová Aneta – oddíl plavání. Je v reprezentaci mladších juniorů a Sport. centra mládeže 
Čechy. 
Zieminská linda – oddíl plavání. Je zařazena do Sport. centra mládeže Čechy. 
Elhenická Martina – oddíl plavání. Úspěchy na Letním a Zimním mistrovství ČR. 
Mačátová Klára – oddíl plavání. Úspěchy na Zimním mistrovství ČR. Je zařazena do Sport. 
centra mládeže Čechy. 
Zaplatílková Jana – oddíl plavání. Úspěchy  na Letním a Zimním mistrovství ČR žactva, 
1.místo v dálkovém plavání. 
Malí Klára – oddíl plavání. Pěkné výkony na Letním a Zimním mistrovství ČR žactva. 
Trenérem uvedených dětí je Pavel Pokorný. 
Petržela Jan – oddíl orient. běhu. První místo na M ČR družstev. Získal licenci „A“. Jeho 
trenérem je Pavel Petržela. 



Novotná Linda – oddíl atletiky – druhý nejlepší výkon v hodu kladivem, 2. místo ve finále 
žactva na M ČR. Jejím trenérem je Miloš Havelka. 
 
Kategorie dorost a dospělí: 
Řehůřková Alžběta – oddíl plavání. Čtyřnásobná mistryně ČR dorostu. Má splněn limit pro 
účast na Mistrovství Evropy 2006. 
Elhenický Jan – oddíl plavání. Přední umístění na M ČR dorostu. Je ve Sport. centru mládeže 
Čechy. Trenérem obou je Tomáš Břeň. 
Kalaš Vlastimil – oddíl kulturistika. Na mistrovství Čech 3. Místo v kategorii nad 90 kg. 
Trenérem Petr Frída. 
Scharfen Vojtěch – oddíl kanoistiky. Přední umístění na M-ČR ve sprintu. Trenér Dušan 
Horyna. 
Marek Aleš – oddíl kanoistiky. Přední umístění na M-ČR a Evropy. Trenér Mgr. R. Knebel. 
Tlamková Petra – oddíl cyklistiky, akad. Mistryně ČR v kategorii cross country, 1. místo 
v Českém poháru. 1. místo ve Vrchařské lize. 
Kvasnička Dalibor – oddíl cyklistiky – vicemistr ČR v Extralize masters v silničním závodě 
jednotlivců, 1. místo ve Vrchařské lize, 2. místo v Extralize. 
Johnová Darina – oddíl basketbalu, kapitánka reprezentace žen do 20 let, 3. místo v první lize 
žen. 
Hindráková Kateřina – oddíl basketbalu. Reprezentantka do 18 let. Na ME 4. místo. 
Musilová Michaela – oddíl atletiky. Druhé místo na mezinárodních závodech (400 m), 1. 
místo v bodovací soutěži družstva 1. Ligy žen. Trenér Petr Musil. 
Nývltová Eva – oddíl atletiky. Na M ČR v běhu na 3 000 m junioři, 3. místo na M ČR v běhu 
na 1 500 m, reprezentantka, účastnice Olympijských her v Turině, 2. a 3. místo na MS 
juniorů. Trenérem Petr Musil. 
Kostelecký Jakub – oddíl atletiky. Na M ČR v kategorii do 22 let (400 m) 7. místo.  
 
Nejlepší sportovní kolektiv: 
Kara Trutnov – oddíl basketbalu. V 1. lize  žen 3. místo, na Mezinárodním turnaji v Popradu 
1. místo, účast v Eurolize. Trenérem Martin Petrovický. 
 
Nejlepší trenér, cvičitel, funkcionář: 
Bečvář Vojtěch – oddíl lyžování. Člen TJ Lokomotiva od roku 1963, dříve trenér, nyní 
rozhodčí, pořadatel. 
Novák Václav – cvičitel. Člen TJ Loko od roku 1981, dlouholetý cvičitel mládeže, pomoc  
při okresním přeboru ve volejbale. 
Rudolfová Eva – oddíl sportovní gymnastika. Členka TJ Loko od roku 1970, dlouholetá 
trenérka gymnastiky, hospodářka oddílu. 
Holý Petr – oddíl kuželky. Člen TJ Loko od jejího prvopočátku, dlouholetý trenér a 
funkcionář, mezinárodní rozhodčí a technický vedoucí juniorské reprezentace. 
 
 Závěrem poděkovala tajemnice TJ Loko za vzornou reprezentaci TJ i města, 
zástupcům Trutnova za vstřícnost a štědrost při podporování sportu. Ne vždy a všude tomu 
tak je. Díky patří také sponzorům, bez kterých bychom se neobešli. V neposlední řadě pak 
patří poděkování rodičům, kteří dětem vytvářejí podmínky ke sportování. 
 
Dolce Vita 
 
 I v roce 2006 se pokračovalo s obnovou a dalším vylepšováním v areálu Dolce Vita. 
Nové osvětlení nad nově vyasfaltovanou komunikací vedoucí areálem umožnilo mnohem 



lepší orientaci v nočních hodinách. Také instalace nových elektrických sloupků do dalších 
částí areálu usnadnilas byt mnoha klientů s karavany, pro které energii v kempech vždy 
vyhledávají. 
 S ohledem na statiku budovy recepce a kanceláří byl zpevněn podpůrnou zdí terén pod 
budovou – tím se i podstatně zvětšil přilehlý kempový prostor. Rekonstrukci se nevyhnuly ani 
zděné bungalovy, u kterých se díky kompletní modernizaci výrazně zvedá zájem o ubytování. 
 Na letní sezónu se areál Dolců připravil novou výměrou kempových míst a jejich 
velikostním rozlišením do tří kategorií. Zcela poprvé měla kempová místa svá čísla, což 
zásadně pomohlo orientaci v kempu. Zavedení animačních programů pro hosty se ukázalo být 
tím pravým řešením pro organizaci volného času klientů. Velmi si hosté pochvalovali 
motorový vláček, který měl v areálu svou stanici, stejně jako organizované výlety  
do královédvorské ZOO či za nákupy do Polska. 
 Pokud jde o návštěvnost areálu Dolce Vita, jednoznačně převládali tuzemští zákazníci 
s podílem návštěvnosti 49,46 % (s průměrnou délkou pobytu 3,1 dnů). Další velmi početnou 
skupinu tvořili zákazníci z Holandska (28,74 %, 9,82 dnů),  z Německa (7,84 %, 6,84 dnů) a 
z Polska (2,67 %, 4,8 dnů). V areálu strávili část své dovolené také občané z Dánska, 
Maďarska, z Velké Británe, ze Slovenska, Belgie, Francie, z Itálie, Španělska, USA, 
Rakouska a Finska. 
 Nové označení areálu jako soukromého pozemku a zviditelnění kolemvedoucí 
komunikace pro návštěvníky pláže snížilo pohyb cizích osob po areálu. Respektování 
soukromí ubytovaných hostů se takto podařilo dostat pod kontrolu. Areál se, žel, setkal i 
s přestupky vlastních hostů. Jednalo se hlavně o vandalství nebo nezaplacené ubytování 
v bungalovech. 
 Vedení areálu chce i nadále prostředí Dolců zlepšovat, modernizovat, lákat klienty 
atraktivní nabídkou. 
 
Plavecká škola při TJ Loko 
 
 Činnost plavecké školy za rok 2006 lze označit za úspěšnou. I přes problémy v podobě 
nedostatku školních dětí se trutnovská plavecká škola při TJ Lokomotiva Trutnov dařilo. 
 Podmínky pro výuku plavání v krytém bazénu se stále zlepšují. Nechybí chuť do další 
práce v oblasti výuky plavání a tréninkové činnosti v odpoledních a v podvečerních hodinách. 
Tuto záslužnou práci zajišťují instruktorky plavecké školy včetně instruktorek na mateřské 
dovolené i externí zaměstnanci. Nemalé finanční prostředky se vynaložily i v tomto roce  
na nákup nových plaveckých pomůcek a hraček pro potřebu a zpestření plavecké výuky. 
 Chod a činnost plavecké školy zajišťovalo 5 stálých učitelek plavání a 6 externích –  
ti spoluzajišťují odpolední kurzy a pomáhají při výuce plavání podle potřeby. 
 Jak vypadal uplynulý školní rok v číslech?  Dopolední výukou plavání (týká se dětí  
ze základních i mateřských škol) prošlo 4 732 dětí. 
 Do kurzů pořádaných plaveckou školou docházelo na plavání kojenců a batolat 786 
dětí, do oddílu delfínků 31 dětí, na plavání rodičů s dětmi 40 dětí, do minipřípravky 70 dětí, 
do plavecké přípravky pro 1. třídu 40 dětí, do plavecké přípravky pro 2. třídu 25 dětí. 
 Plavání gravidních žen se zúčastnilo na 40 žen. Plaveckou školu vede Eva Minariková, 
metodik PŠ. 
 
Krytý bazén 
 
Ze statistiky krytého bazénu v roce 2006: 
Bazén: 44 663 prodaných vstupenek a permanentek 
Sauna: 9 344 prodaných vstupenek a permanentek, návštěvnost 17 213. 



Fitness: 3 869 návštěvníků   Aquarobic: 389 návštěvnic 
Děti do tří let: 822 (zdarma)   Diabetici: 524 
Stacionář: 389 (zdarma)   Potápěči: 1 849 Pojišťovna: 453  
Volné stupy: 498 (zaměstnanci + VIP) 
 
 V roce 2006 byly v krytém bazénu provedeny následující rekonstrukce a opravy. 

- Rekonstrukce sociálních zařízení 
- Rekonstrukce voda + odpady 
- Rekonstrukce saun – šatny, sociální zařízení, odpočinková místnost, bazén 
- Rekonstrukce masérny 
- Zakoupení nového podvodního vysavač 

 
Pronájem tělocvičen v ZŠ 
 
 Záměr města pronajmout nebytové prostory – tělocvičny v budovách základních škol 
zřizovaných městem Trutnov na období od 11.9.2006 do 31.8.2007 odsouhlasila RM 
21.8.2006. 
Jedná se o pronájem těchto nebytových prostor: 
ZŠ Mládežnická 536 – tělocvična T1 o výměře 558 m2, tělocvična T2 o výměře 264 m2, 
tělocvična T3 o výměře 264 m2 a gymnastickou učebnu o výměře 77 m2. V ceně za pronájem 
bude zahrnuto využití šaten, sprch a sociálního zařízení (tato doložka platí i o ostatních 
tělocvičnách). 
ZŠ V Domcích 488 – tělocvična T1 o celkové výměře 336 m2 a tělocvična o výměře 336 m2. 
ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého 38 – tělocvična T1 216 m2 a tělocvična T2 120 m2. 
ZŠ R. Frimla 816 – tělocvična T1 906 m2, tělocvična T2 121 m2, herna stolního tenisu  
214 m2. 
ZŠ pro žáky ser specifickými poruchami učení, Voletiny 1 – tělocvična o výměře 60 m2. 
ZŠ Komenského 399 – tělocvična T1 249 m2, tělocvična T2 213 m2 a hala 882 m2. 
 Uzavření podnájemních smluv Speciální základní školy, Trutnov, Horská 160 na 
období 1.9.2006 – 30.6.2007 odsouhlasila RM 21.8.2006. 
 Prostor tělocvičny chtějí využít: Sportovní klub Horní Staré Město – odbor ASPV – 
cvičení Sport pro všechny – zahájení v říjnu. Kura snižování nadváhy pod vedením Jitky 
Jagerské – zahájení v září. Skupina historického šermu – Libor Hurdálek, Dlouhá 58 – 
zahájení v listopadu. 
 
Durabo, skupina historického šerm 
 
Sezóna 2006 skupiny historického šermu Durabo: Celkem 88 vystoupení pro diváky v ČR, 
Německu a Rakousku. V posledních několika sezónách byl zaznamenán vzestup zájmu 
pořadatelů o historický šerm zejména v trutnovském regionu. Předváděny byly akce, u 
kterých se předpokládá pokračování v dalších letech. 
 V sezóně 2006 působilo ve skupině Durabo sedm členů . další dva působí externě. 
Mezi členy jsou tři příslušníci rodiny Hurdálkových – Libor, Martin a Pavel. V případě 
potřeby se do činnosti zapojují i ostatní rodinní příslušníci – manželky, které se na akcích 
zúčastňují jako markytánky a táborový lid. 
 
TJ Lokomotiva Trutnov v Klubu seniorů 
 
 Několik údajů ze zprávy tajemnice Gartnerové o činnosti TJ Lokomotiva Trutnov: 



 „Rok 2006 byl pro naši tělovýchovnou jednotu bohatý na různě významné situace, 
některé i negativní. K těm hezkým a příjemným záležitostem patřila bezesporu oprava a 
rekonstrukce saun a přilehlých prostor v krytém bazénu, úprava a oprava chodníků a celého 
prostoru před bazénem. Tento prostor neobyčejně získal na atraktivitě. 
 Již tradiční rituál proběhl na letním koupališti v podobě oprav, které pokračují i v roce 
2007. Nicméně letní sezóna byla pěkná a koupaliště sloužilo a bude jistě i nadále sloužit 
svému účelu. 
 Velikou radost jsme měli z rekonstrukce tělocvičny Na Nivách. Palubovka, kterou 
pokládali v sedmdesátých letech basketbalisté, již dosloužila – rekonstrukce byla nutná. 
Podařilo se získat finanční prostředky z rozpočtu města a tělocvična září novotou. Abychom 
ukázali prostory co nejvíce lidem, uspořádali jsme vánoční besídku, kde jsme chtěli ukázat 
nejen tělocvičnu, ale alespoň některé sporty, které pod naší tělovýchovnou jednotu patří 
 K velmi nepopulárnímu kroku jsme přistoupili v závěru roku tím, že jsme zrušili dvě 
provozovny – Sazky, které v Trutnově působily od vzniku Sazky. Důvodem bylo, že jsme 
prostě na této aktivitě nevydělávali, ale dost prodělávali. Čtyři zaměstnankyně jsme byli 
nuceni propustit. 
 Další věc, která nás trápí, je nedostavěný Městský stadion. Atleti mají teď sice hezké a 
kulturní zázemí, ale nemají sportoviště, protože to, co tam zůstalo, není uzpůsobeno k tomu, 
aby se daly uspořádat závody. Tak atleti musí k závodům cestovat po celé ČR, ale v domácím 
prostředí se prezentovat nemohou. 
 Dalším sportem, který v Trutnově již řadu let čeká na nový stánek, jsou kuželkáři. 
Jejich sportoviště je sice zrekonstruované, potřebují však čtyřdráhu (dvoudráha pro soutěže 
nestačí). Kuželky patřily vždy k úspěšným sportům v Trutnově, mají dlouholetou tradici. 
Úspěchem v současné době je, že A družstvo mužů postoupilo do III. ligy, do divize C 
družstvo – B družstvo se v ní udrželo. Studie na přístavbu k zimnímu stadionu, kde by měla 
zmíněná čtyřdráha v kombinaci s curlingovou dráhou sice je, ale ne vyhovující. Ledová 
plocha pouze pro curling je pro Trutnov velký a nákladný přepych (nemůže být využita  
pro bruslení). 
 O sportovních úspěších oddílů TJ podrobně informuje místní tisk i webové stránky. 
K největším patří 3. místo basketbalistek v I. lize už několik let. Úspěch družstva juniorek 
plavkyň nenechávají nikoho na pochybách, že se v Trutnově plaveckému sportu daří. Alžběta 
Řehůřková má velkou šanci bojovat o zařazení do reprezentačního týmu, který pojede na 
olympiádu do Číny. Obrovský úspěch má plavání kojenců a batolat – tohoto typu plavání se 
zúčastnilo 786 dětí. 
 Dobře je zajištěna výuka bruslení včetně dětí MŠ. Významnou akcí zimního stadionu 
jsou i různé sportovní akce. TJ je už tradičním pořadatelem Krkonošské 70 na lyžích. 
Oblíbenou akcí je příměstský tábor „Léto s Lokomotivou.“ Každoročně vyvolává zájem 
závod kanoistů na Úpě v Poříčí.“ 
 TJ usiluje přitahovat co nejvíce lidí do sportování – mladých, žel, ubývá. Přibývá 
střední generace. Zavádí se nová forma cvičení – fitbox. TJ se snaží všemožně o získání 
především mladých lidí do tělocvičen a sportovišť. A jak statistiky ukazují, daří se to. 
 
Zimní stadion 
 
 Bruslení škol a veřejnosti nabízí TJ Lokomotiva na zimním stadionu od září. Vstupné 
na dopolední bruslení škol 10 Kč. Pronájem celé ledové plochy (1 hodina) pro školy 600 Kč. 
Vstupné na bruslení veřejnosti 25 Kč, zlevněné 15 Kč. Bruslení škol Po-Pá dopoledne (do 14 
hodin), bruslení veřejnosti Ú 20-21 hodin, Č 20-22 hodin. So a Ne dle víkendové školy 
bruslení. Broušení bruslí zajištěno za 25 Kč. 



 Škola bruslení pokračovala i letos svým 29. ročníkem. (Trutnovská je nejstarší v ČR). 
Bude mít 9 lekcí, které se uskuteční o sobotách a nedělích. Poplatek za jedno dítě činí 200 Kč 
(u sourozenců za každé další dítě 100 Kč). Zakončení 2.12. mikulášským karnevalem. 
V jedné lekci si zabruslí s dětmi i jejich rodiče. Výcvik provádějí instruktoři zdarma. 
 
Letní koupaliště 
 
 Městské letní koupaliště, které provozuje jako další sportovní zařízení TJ Lokomotiva 
Trutnov, mělo provozní dobu: červen, září 9.00 – 19.00 hodin – vedlejší sezóna, červenec, 
srpen 9.00 – 20.00 – hlavní sezóna. Den otevření 3.6. (v závislosti na počasí a ukončení 
záručních oprav). Den ukončení provozu 3.9. (v závislosti na počasí). 
 Ceník: celý den dospělí 50 Kč, děti (do 15 let), důchodci 30 Kč. Od 15.00 hod. 35 a  
15 Kč, od 18 hod. 20 a 10 Kč. Tobogán 1 jízda 5 Kč. Skluzavka 1 jízda 2 Kč. Nosič 
(elektronická peněženka) na 2 sezóny 15 Kč. Školy 10 Kč/osoba ve všední dny (skupiny)  
do 13.00 hodin. 
 Atrakce: restaurace, rychlé občerstvení, vyhřívané bazény, chrliče vody, tobogán, 
skluzavka, kurt na plážový volejbal, dětský koutek, stoly na stolní tenis, aerobic, půjčovna 
sportovních potřeb, trampolíny. 
 
Oprava bazénů (venkovních) 
 
 Pokud jde o opravu rekreačního a plaveckého bazénu schválila RM nabídku firmy 
Krkonošská stavební s.r.o. Trutnov ve výši 1 858 406 Kč. Opravy zahrnují zemní práce, 
úpravy povrchu, podlahy, osazení, konstrukce, podlahy z dlaždic, obklady keramické aj. 
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 



  
 
 
  



Trutnovské požáry 
 
Základní údaje o trutnovských požárech v roce 2006: 

Počet požárů 62. Se škodou do 10 000 Kč 50, se škodou 10 000 až 250 000 Kč 12. 
Přímá škoda při těchto požárech činila 592 000 Kč, uchráněné hodnoty 12 775 000 Kč. 
 Požáry podle měsíců: leden 5, únor 5, březen 4, duben 4, květen 5, červen 4, červenec 
9, srpen 3, září 4, říjen 5, listopad 9, prosinec 9. 
 Největší přímá škoda 300 000 Kč v červnu, nejvyšší uchráněná hodnota 6 800 000 Kč 
v lednu. 
Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností: 
Trutnov 62 požárů – s účastí jednotky PO 61, bez účasti jednotky PO 1. Dopravní nehody 42 
– silniční 41, železniční 1. Únik ropných produktů – 11 zásahů. 
 Požárů na okrese bylo v roce 2006 237 – se škodou do 10 000 Kč 179, od 10 000  
do 250 000 Kč 52, od 250 000 do 1 000 000 Kč 1. Přímá škoda činila 9 743 000 Kč, 
uchráněné hodnoty 117 774 000 Kč. 
 Počet požárů s účastí jednotky PO 235, bez účasti jednotky PO 2. Dopravních nehod 
silničních 228, 2 železniční, 1 letecká. Únik nebezpečné chemické látky – 4 úniky plynu 
(aerosolu, 2 úniky kapaliny mimo ropných produktů), 28 úniků ropných produktů. Technické 
havárie – 22, 354 technických pomocí, 6 technologických pomocí, 36 ostatních pomocí. 
Ostatní mimořádné události 4. Planých poplachů 37. Celkem 962 událostí (podle typu). 
 Při požárech v okrese 415 zásahů všech jednotek PO, počet zasahujících hasičů 18, 
jednotek HZS ČR 204, zasahujících hasičů 18, jednotek SDH obcí 210, jednotek SDH 
podniků 1. 
 Dopravních nehod 231 (z toho 2 železniční a 1 letecká), zásahů všech jednotek PO 
266, zasahujících hasičů 4, jednotek HZS ČR 217 (2 silniční, 1 letecká), zasahující hasiči 4, 
jednotek SDH obcí 49. 
 Únik nebezpečné látky – počty (únik plynu 4, únik kapaliny 2, únik ropných produktů 
28 (celkem 34). Technické havárie 22, technická pomoc 354, technologická pomoc 6, ostatní 
pomoc 36. Celkem 418. 
 Při technických haváriích 436 zásahů všech jednotek PO, zasahujících hasičů 7, 
jednotek HZS ČR 248, zasahujících hasičů 7, jednotek SDH obcí 185, jednotek HZS  
podniků 3. 
 
Bilance za okres 
 
 V roce 2006 bylo nahlášeno 962 událostí (rok předtím 826) – nárůst o 16,5 %. 
Nejčastěji vyjížděli hasiči jako technická pomoc 354x nebo pomáhali při dopravních 
nehodách 231x. Loňských 237 požárů znamenalo oproti roku 2005 mírný nárůst. Hmotné 
škody způsobené požáry dosáhly výší 9,7 mil. Kč, uchráněné hodnoty 118 mil. Kč. Šest osob 
utrpělo zranění. Největším požárem v roce 2006 dubnový požár bytového domu ve Fořtu, kde 
technická závada na komínovém tělese způsobila škodu 1,5 mil. Kč. Oproti 62 požárům 
přímo v Trutnově hořelo ve Dvoře Králové 38x a ve Vrchlabí 18x. nejčastěji zasahovali hasiči 
v červenci, o sobotách a nedělích. 
 
Policie ČR 
 
 Vývoj kriminality, stav veřejného pořádku a dopravy v teritoriu okresu Trutnov v roce 
2006 podle sdělení ředitele okresního ředitelství plk. Mgr. Ivana Bílka. 
 V roce 2006 bylo zjištěno 2 915 trestných činů (+ 165, +6,0%), tj. 241 (+ 14) trestných 
činů na 10 000 obyvatel. Objasněno bylo 1 496 trestných činů (+ 119, + 8,6%), objasněnost 



51,3 % (+ 1,2 %). Ve zkráceném přípravném řízení bylo zpracováno  310 (+ 59) trestných 
činů. 
 Nejvýznamnější skupinou pachatelů zůstávají recidivisté. Cizinci se podíleli na nápadu 
trestné činnosti oproti předchozímu roku méně významněji. Nejvyšší podíl mají občané 
Slovenska a Polska (25 případů), SRN a zemí bývalého SSSR. Dopouštějí se především 
majetkové kriminality. 
 Došlo k mírnému poklesu počtu mladistvých pachatelů a počtu jimi spáchaných 
skutků. Nejzávažnějším případem jsou krádeže vloupání do rodinných domů, zahradních chat 
a sklepů a skříněk na koupališti se škodou 350 000 Kč skupinou mladistvých. V kategorii 
nezletilých pachatelů došlo k výraznému poklesu počtu trestných činů na 33, spáchaných 42 
pachateli. Jedná se především o desítky majetkového a násilného charakteru. 
 Významným kriminálním prvkem v roce 2006 byla oblast pachatelů deliktů na úseku 
výroby a distribuce drog. Zrealizováno bylo celkem 22 případů. Ve 20 z nich se jedná  
o trestné činy. Obvinění sděleno 28 osobám.  
 V kategorii obětí trestné činnosti nedošlo k zásadním změnám. Vzhledem 
k rostoucímu počtu trestných činů, spáchaných na seniorech, bylo realizováno preventivní 
opatření vůči osobám vyšší věkové kategorie se zaměřením na obranu proti podvodům a 
krádežím v bytech, rod. domech, penzionech a domech s pečovatelskou službou. 
 Za rok 2006 bylo vyhlášeno pátrání po 603 osobách, přičemž vypátráno bylo 496 
osob. Přetrvávajícím problémem je opakované pátrání po osobách, po svěřencích dětských 
výchovných ústavů a výchovných ústavů mládeže. V těchto případech bylo vyhlášeno pátrání 
po 231 osobách a vypátráno jich bylo 214.  Za rok 2006 bylo vyhlášeno pátrání po 264 
motorových vozidlech a vypátráno jich bylo 112. 
 
Přestupky 
 
 V roce 2006 byl zaznamenán pokles zjištěných přestupků na 8 331. Zvýšil se počet 
zjištěných majetkových přestupků na 2 077. Snížení počtu bylo zaznamenáno u přestupků 
v souvislosti s požíváním alkoholu. Podstatnou měrou se na skladbě přestupků podílí BESIP. 
Na tomto úseku bylo zjištěno 4 765 přestupků a v blokovém řízení jich bylo řešeno 4 465 
částkou 2 462 500 Kč. Průměr jedné pokuty činil 552 Kč. 
 
Majetková kriminalita 
 
 V roce 2006 zůstala majetková kriminalita nejrozšířenějším druhem trestné činnosti.  
U trestných činů krádeží vloupáním zaznamenal region Trutnov 3. nejvyšší počet v rámci  
Východočeského kraje.  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, převážně v rekreačních 
oblastech a na území měst. 
 
Hospodářská kriminalita 
 
 Počet hospodářských trestných činů v rámci OŘP Trutnov se zvýšil na 390, což je 
dáno především výrazným zvýšením počtu trestných činů neoprávněné držení platební karty  
a počtem zjištěných padělaných bankovek. Počet objasněných trestných činů vzrostl na 254. 
Jedná se především o úvěrové podvody fyzických osob. Mírně stoupl počet trestných činů  
ve vztahu k ochraně autorských práv, k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněného 
označení původu. 
 



Násilná kriminalita 
 
 Násilná kriminalita vykazuje nárůst o 8 případů, při poklesu objasněnosti o 2,1 %. 
Nejzávažnějším případem byla vražda ve Vrchlabí, kterou se podařilo téhož dne objasnit. 
Dále byli zjištěni pachatelé vraždy dvou osob ze Dvora Králové, kteří byli nejprve několik 
měsíců pohřešováni. Celkově bylo zaznamenáno 35 trestných činů loupeže, z nichž se 
podařilo 22 objasnit a v 8 případech bylo prokázáno fingované oznámení. Za nejzávažnější 
neobjasněné skutky lze označit loupež se zbraní ve velkoskladu tabáku ve Dvoře Králové 
z ledna 2006 se škodou 1,5 mil. Kč a loupežné přepadení v bytě v Trutnově třemi 
ozbrojenými pachateli, kdy poškozené svázali a odcizili věci v hodnotě 44 000 Kč. 
 
Mravnostní kriminalita 
 
 Mravnostní kriminalita (jedná se zejména o případy pohlavního zneužívání 
nezletilých, týrání svěřených osob a ohrožování výchovy mládeže) je na stejné úrovni v počtu 
24 případů. Veřejné provozování prostituce nebylo zaznamenáno. 
 
Bezpečnost silničního provozu 
 
 V roce 2006 bylo zaznamenáno 1 954 dopravních nehod. Počet osob usmrcených se 
snížil na 6. Stejně jako počet těžce zraněných a počet lehce zraněných. Odhadovaná hmotná 
škoda se zvýšila o cca 1,2 mil. Kč. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod zůstávají: 
nedání přednosti, rychlost jízdy, způsob jízdy. Počet DN pod vlivem alkoholu vzrostl na 147  
a počet řidičů, u kterých byl zjištěn alkohol, poklesl na 412. 
 
Oblast veřejného pořádku 
 
 Pokud jde o oblast veřejného pořádku, byla vyhlášena tři bezpečnostní opatření 
vzhledem ke konání festivalů v letní sezóně v Trutnově, která měla preventivní dopad 
v oblasti nasazení a byla občany pozitivně vnímána. Stoupající trend diváckého násilí se 
projevil ve zvýšeném počtu fotbalových a hokejových zápasů, vyhodnocených jako rizikové. 
Z tohoto hlediska byla realizována vlastní policejní opatření v Trutnově a Dvoře Králové. 
 Bylo zaznamenáno devět případů s extrémistickým podtextem. Jedná se o xenofobní 
verbální projevy v souvislosti s užitím úsilí (5), verbální projev, gestikulace či grafické 
vyjádření kladného vztahu k hnutím potlačujícím práva a svobody (3) a veřejnou produkci 
rasově motivovaných nahrávek na CD (1). Nejzávažnějším případem je fyzické napadení  
8 osob romské příslušnosti ve Svobodě n.Ú. čtyřmi přívrženci hnutí Skinhead a následná 
potyčka mezi cca 50 osobami týž příslušnosti a přívrženců v Trutnově v měsíci říjnu 2006. 
K zabránění eskalace násilí mezi oběma skupinami bylo provedeno několikatýdenní opatření 
po linii policejních služeb. 
 
Prevence 
 
 Preventivní činnost je zaměřena především do škol včetně prevence v oblasti 
protidrogové scény a prevenci zaměřenou vůči seniorům. Probíhá zejména prostřednictvím 
preventivně-informační skupiny. Jedná se zejména o oslovení cílových skupin – těžiště práce 
je při přednáškách na ZŠ a SŠ. 



 Spolupráce s orgány samosprávy je na dobré úrovni. Jednotka Městské policie Trutnov 
působí na základě veřejnoprávní smlouvy i v okolních obcích. Kamerové systémy jsou 
provozovány v Trutnově, Dvoře Králové, Vrchlabí a Špindlerově Mlýně. Tyto aktivity jsou  
ze strany ORP Trutnov vítány a podporovány. 
 
Agenda přestupků 
 
Statistika agendy přestupků na úseku občanského soužití a přestupků proti majetku: 
 Celkový počet oznámených přestupků za rok 2006 554. Z toho na úseku občanského 
soužití 265, proti majetku 220, ostatní přestupky (veřejný pořádek) 69. 
 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 (96 %). Většinou šlo o krádeže 
v supermarketech. U mladistvých je poměr podle druhů přestupků 58 % proti majetku a 42 % 
proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. 
 Do statistiky jsou zahrnuty i přestupky spáchané v obcích, se kterými má Trutnov  
od roku 2003 uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě projednává přestupky 
spáchané v těchto obcích. 
 V roce 2006 byla nově sledována statistika tzv. domácího násilí, tj. přestupků, které 
byly spáchány mezi osobami blízkými nebo osobami žijícími ve společné domácnosti. 
 Tabulku přestupků „Domácí násilí“ vykazuje za rok 2006 celkem 38 přestupků –  
12 za verbální napadení, 26 za fyzické napadení, 12 spáchané ženou a 28 spáchané mužem. 
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy projednala RM 21. prosince žádost Horní Olešnice 
na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Příslušný orgán města 
Trutnova by zajišťoval výkon výše uvedené přenesené působnosti. Za tuto činnost by obec 
hradila městu Trutnovu 920 Kč za každé jedno oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 
 Vedoucím oddělení přestupků a stížností v Trutnově je Václav Maršík. 
 
Bytové oddělení MěÚ 
 
Z činnosti bytového oddělení MěÚ za rok 2006: 
 Na základě „Zásad č.4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů“ bylo v roce 2006 
přiděleno 77 bytů, z toho 2 náhradní byty, 35 bytů v domech s pečovatelskou službou, 19 bytů 
na základě výběrového řízení, 5 sociálních bytů, 10 bytů se prodalo v rámci privatizace celého 
objektu z důvodů časové tísně, kdy nebylo možné stihnout obsazení bytu, 2 byty byly 
přiděleny mimořádně, zapůjčeny byly 4 holobyty Na Dvorkách 244. 
 V roce 2006 bylo ve výběrovém řízení zveřejněno 19 bytů ( v 6 případech bylo radou 
města zrušeno). Nájemní smlouvy byly uzavřeny s měsíčním nájemným ve výši od 1 044 Kč 
(za bz Žižkova 476) do 8 550 Kč za byt v Barvířské ulici 24. 
 Pořadník na náhradní byty na rok 2007 bude sestaven dle schválení zastupitelstva 
města ze dne 19.2.2007 do 30.6.2007. Pořadník na sociální byty na rok 2007 se bude postupně 
doplňovat dle uvolňování bytů v majetku města. Na pořadník sociálních bytů byla zatím 
schválena jedna žadatelka. 
 V roce 2006 byla v 18 případech podána žaloba na výpověď z nájmu bytu nebo 
vyklizení bytu. Ve dvou případech byla žaloba na vyklizení bytu nebo na výpověď z nájmu 
bytu vzata zpět na základě rozhodnutí orgánu města, v 9 případech se nepodařilo městu byty 
vyklidit ještě před privatizací. 
 V 9 případech na základě rozsudků soudů byly byty vráceny městu a ve 2 případech 
bylo v orgánech města rozhodnuto o zastavení exekuce. 



 Město Trutnov má v majetku celkem 12 holobytů, z toho je jeden určen pro správu 
objektu a jeden je v současné době volný. (V roce 2005 bylo přiděleno 8 náhradních bytů a 
další byty jako sociální nebo mimořádné přidělení). 
 Koncem roku 2006 je v Trutnově připraveno do dražby sedm bytových domů. Vedení 
města se snaží prodat domy, které nechtěli koupit nájemníci (dražba by měla proběhnout na 
jaře 2007). Město plánovitě pokračuje ve snaze zeštíhlet městský bytový fond a ponechat si 
jen několik desítek sociálních bytů. 
 Většinu bytového fondu  už Trutnov privatizoval. Současnými majiteli jsou většinou 
sdružení nájemníků a menší bytová družstva. 
 
Městský bytový podnik 
 
Městský bytový podnik s.r.o. – vybrané údaje k 31.12.2006 podle sdělení ředitele  
Ing. Karpíška. 
 Počet zaměstnanců 13. Počet domů (čísel popisných) města ve správě MBP 178. Počet 
bytů města ve správě MBP 936. Počet nebytových prostor města ve správě MBP 314. 
Průměrné nájemné v městských bytech 1 326 Kč. 
 Podané žaloby o nájemné a úhrady za služby – byty a nebytové prostory 84. Podané 
žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 2. Podané výpovědi z nájmu bytu 10. Podané 
žaloby o vyklizení bytu 5. Podané návrhy na prodej vyklizených věcí 1. Podané návrhy  
na výkon rozhodnutí celkem 6 (pro dlužnou částku celkem 54 tis. Kč). Podané návrhy  
na nařízení soudní exekuce celkem 204. Z toho exekuce pro peněžitá plnění 196, exekuce 
vyklizením bytu 7, exekuce vyklizením nebytového prostoru 1. 
 Počet bytů předaných městu 68. 
 Od 1.7.2006 došlo k organizační změně. Všechna práva a závazky MBP, fungujícího 
od roku 1991 jako příspěvková organizace města Trutnova, převzala společnost Městský 
bytový podnik Trutnov s.r.o., jejímž jediným zakladatelem a 100% vlastníkem je město 
Trutnov. 
 Společnost bude poskytovat služby ve stejném rozsahu, ve stejných prostorách a  
za stejných podmínek jako dnešní příspěvková organizace dle schválení ZM 5.6. 
 V únoru 2006 schválilo ZM prodej areálu MBP s cenou 11 500 000 Kč. Součástí 
prodeje jsou i vodovodní a kanalizační přípojky pro areál MBP, napojené z hlavních řadů.  
Po neschválení zájemců ZM 5.6.2006 bylo schváleno nové obecné zveřejnění prodeje 
s minimální cenou 12 000 000 Kč. Prodej areálu MBP byl znovu projednán ZM 25.9.2006  
se schválením veřejného zveřejnění. 
 
Klub vojenské historie 
 
Z činnosti Klubu vojenské historie v roce 2006: 
 Tento rok byl pro KVH významný, nejen 140. Výročím vzpomínkových akcí  
na válečný rok 1866, ale zároveň i 30. Výročím od založení klubu. 
 Výroční členská schůze proběhla 27.1.2006 ve spolkové klubovně Staré radnice. Byly 
provedeny volby do výkonného výboru spolku, volby velitelů uniformovaných jednotek, byl 
předložen návrh práce pro rok 2006. Po jeho schválení diskuse a volná zábava. 
 V. reprezentační ples KVH v Národním domě se už tradičně vydařil – 24. Února. 
 Dne 4. Března se delegace spolku zúčastnila slavnostního nástupu u památníku 
Vysloužilého spolku Václava hraběte Radeckého v Radči a výroční členské schůze 
Ostrostřelecké gardy v Polici n.M.  
Z dubnových aktivit: 1.4. Otvírání pevnosti Josefov, 8.4. sté výročí od úmrtí knížete 
W.Schaumburga Lippe v Náchodě. Uniformované zastoupení měl klub i na akci „Den v lese.“ 



30. dubna se konala jarní soutěžní střelba na střelnici ČMS Babí. Byl to už 10. ročník střelby 
rozšířený letos o samonabíjecí pušku za účasti střelců z celé ČR. 
 Řada členů KVH se podílela 20.5. na zdařilé akci DK „Strašidláci“. Ve dnech 26.-
28.5. se na přání města Trutnova zúčastnila uniformovaná delegace spolku oslav 750. let 
partnerského města Senica. 27.5. se konaly tradiční C.k. manévry v Hrádku u Nechanic 
s omezenou účastí klubu. 
 Červen byl zahájen ve znamení jubilea 140. Výročí bojů 1866 účastí uniformovaných 
jednotek na centrální akci Komitétu pro udržování památek 1866 v České Skalici – pietní akt 
na vojenském hřbitově, bojové ukázky pro veřejnost. Ve stejném duchu probíhala akce 17.6. 
v obci Červená Hora. 
 Tradiční natírání pamětní desky  s datem 27.6.1866 se konalo na Krakonošově náměstí 
24.6. Pietní akt proběhl toho dne u památníku gen. Gablenze. Účast přátel z různých 
historických jednotek velká. V odpoledních hodinách se stihla účast na vzpomínkové akci 
v Jičíně a na vojenském hřbitově na Kbelnici. 
 Vrcholem akcí 140. Výročí bojů byl pochod „Ústup X. Arms od Trutnova k Hradci 
Králové“ ve dnech 28.6.-2.7.2006. Za spolupráci vyslovil KVH díky Vl. Grofovi,  
M. Postrachovi, Ing. J. Semerákovi a P. Jiránkovi. 
 Již 30. Výročí střílení z historických zbraní KVH se konalo 16.9. na střelnici v Babí. 
Den proběhl ve stylu polní kantýny a přátelského posezení v restauraci Na Struze na závěr. 
 Datum 30. Září znamenalo zakončení sezóny 2006 na naučné stezce i činnosti klubu  
u vojenských památníků. Historická místa tady navštívilo v této sezóně na 9 500 návštěvníků. 
 Na 13. Svatohubertské slavnosti v Kuksu 6.10. předvedli členové KVH pořadový 
výcvik. Do téhož dne spadá účast na výroční střelbě v Josefově. 
 
 Slavnostní vernisáž výstavy k 30. Výročí trvání KVH proběhla ve Staré radnici  
10. října. Spojena byla s předáním pamětních medailí zúčastněným i bývalým členům spolku. 
Výstava byla otevřena do 29. října. Zaujala vystavenými exponáty i ze soukromých sbírek. 
Dne 10.11. se KVH zúčastnil v Trutnově akce u příležitosti „Dne veteránů“. Rok 2006 byl 
ukončen účastí některých členů na akci „Svatoštěpánské střelby“ 26.12. v Polici nad Metují. 
Konečnou tečkou za rokem 2006 byl půlnoční výstřel z děla KVH na Krakonošově náměstí. 
 
 Náplní KVH není však jen účast a pořádání vzpomínkových akcí, ale i šíření osvěty o 
vojenské historii roku 1866, ochrana a údržba pomníků a památníků této války. 
 Z organizačních změn: Na členské schůzi 24.11. bylo rozhodnuto o přípravě a obnově 
Trutnovského dělostřeleckého sboru. K změnám došlo i ve členské základně – na vlastní 
žádost ho ukončilo 12 členů. 
 Náročný plán práce KVH Trutnov na rok 2007 byl navržen nově zvoleným výborem a 
schválen výroční členskou schůzí 26. ledna 2007. 
 Předsedou KVH je Ivo Bucek. 
 
Mykologický kroužek 
 
 Mykologický kroužek v Trutnově vykázal i v roce 2006 značnou aktivitu až na opět 
neuspořádanou houbařskou výstavu – v letošním roce objektivní důvod, neúroda hub, 
neobstál. 
 V tomto roce se sešli jeho členové 11x s průměrnou účastí 13 na jednu schůzi. První 
byla 16.1., poslední 11.12. Největší účast (21 členů) měla únorová schůze. Hlavní náplní 
schůzí v zimních a v jarních měsících byly přednášky o houbách doplněné promítáním 
barevných diapozitivů hub. Po celý rok se při setkáních houbařů určovaly donesené houby. 
První jarní houby se ve schůzi objevily 24. Dubna. 



 Z dalších akcí si připomeňme některé s účastí členů trutnovského kroužku: Jarní 
vycházka náchodského kroužku 29.4. Vernisáž výstavy kreseb a fotografií hub 20.5.  
ve Velkých Hamrech. Otvírání lesa vycházkou úpického kroužku 10.6. Trutnovští houbaři 
otvírali vycházkou lesopark 17.6. Setí hub se sv. Prokopem se konalo v Chocni 5.  
a 6. července. Letní vycházka s úpickým kroužkem se konala 19.8. ve Rtyni.  Soutěž 
Náchodský křemeňák byla 2.9. Úpický kroužek uzavřel les vycházkou v okolí Radče 14.10. 
 Veřejnost v Trutnově byla průběžně seznamována s právě rostoucími houbami 
výstavkou v houbařské skříňce na náměstí. O činnosti trutnovského kroužku vede pečlivé  
Záznamy s fotografiemi přítelkyně Langrová. Jednatelkou kroužku je už léta  
Ing. S. Křovinová. 
 
Vojensko-historický a muzejní spolek 
 
 Z obsáhlého hodnocení činnosti Vojensko-historického a muzejního spolku 
v Trutnově za rok 2006, které vypracoval Vladimír Vít st. 
 Na počátku roku měl spolek 17, na konci roku 19 členů. Odešlo 5 členů – skupina 
z Hradce Králové, přistoupilo jich 7. Předsedou je Vladimír Vít st., jednatelkou Jana 
Hanousková, pokladníkem Jen Nešněra. Počet akcí, organizovaných spolkem a ve spolupráci 
s ním 26. Počet přednášek pro školy 6, počet výstav 1, přednášek pro veřejnost 6. Brigády 4 
(na hřbitově v Kocbeřích). Počet akcí celkem včetně akcí jiných pořadatelů, který se spolek 
zúčastnil 39. 
 Historické uniformované jednotky spolku: 1. C.k. prapor polních myslivců č.16 – 
období 1866. 43. Pěší pluk Pruské armády – 1866. C.k. prapor polních myslivců č.16 – 1916. 
102. gardový střel. pluk Rudé armády – 1945. Výsadková brigáda armády Velké Británie – 
1945.  82. pěší divize armády Německa – 1945. 
 Některé z akcí roku 2006: Josefov 1.4. otvírání pevnosti. Manévry jednotky 102. gard. 
střel. pluku za účasti motocyklové jednotky 15.4. Povýšení do hodnosti seržant (Vlad. Vít 
ml.), do hodnosti svobodník Richard Hampl, staršina Danuše Vítová (zdravotnice pluku). 
Velkou akcí byla 6.5. „Bitva o koleje“ v Malých Svatoňovicích za účasti více než 5 000 
diváků – na 100 vojáků, obrněné vozidlo, protiletadlové a protitankové dělo, letadlo kroužící 
nad bojištěm. 
 Účast na pietním aktu u bývalé celnice v Bělovsi u Náchoda 9.5. Při té příležitosti 
udělení medailí – za 20 akcí v uniformě pluku (V. Vít, D. Vítová). Z dalších akcí: Čestná stráž 
u Pomníku obětem pochodu smrti na jaře 1945 v Choustníkově Hradišti. „Pochod bojištěm 
trutnovským“ 25.6. Pomoc při přípravě výstavy v Úpici „1866 – lesk a bída válečné slávy“ 
27.6. Jejímu zahájení předcházel pietní akt u pomníku rakouských a pruských vojáků 
zemřelých v úpickém lazaretu v roce 1866. Program dne obohatili úpičtí divadelníci a bojové 
ukázky na náměstí. 
 Z Úpice vyrazil pochod na padesátikilometrové trase přes Hajnici, Dvůr Králové a 
další obce (všude uctěna památka padkých výlky 1866) na Chlum. Ze spolku se zúčastnilo  
22 vojáků ze 6 voj. histor. jednotek  a 6 civilních osob. Kolona uspořádala 7 pietních aktů a 
dalších dvou se zúčastnila. Provedla celkem 6 akcí pro 650 diváků. Pochod zaregistrovaly 
noviny, rozhlas. 
  Dalších zdařilých akcí byla účast na „Přepadení Kuksu“ 22.7. (natáčeno ČT), bitevní 
ukázka z 2. svět. války u Lysic na Moravě. „Vzpomínka na bitvu u Žďáru-1745“ se konala 
28.9. Poslední akcí v roce bylo setkání voj. histor. spolků „Den veteránů-Trutnov 2006“. 
Průvod městem zakončilo setkání s veteránem Ottou Brűckem 10.11. Další den uctěna 
památka všech obětí válek na hřbitově z 1. Světové války, z první republiky, z roku 1945 a 
žen z KT. Následovaly už jen tradiční střelby a manévry v Babí a výroční schůze spolku. 
 



Stachelberg 2006 
 
Z činnosti Občanského sdružení Stachelberg v roce 2006: 
 Rok 2006 byl charakterizován řadou rozsáhlých a finančně nákladných akcí. Počátkem 
roku to byly rekonstrukční práce ve vojensko-historické expozici: počátkem roku to byly 
rekonstrukční práce ve vojensko-historické expozici: úpravy velkého modelu Stachelbergu, 
rekonstrukce části omítek. Nákladnou akcí byla výroba panelů u firmy Štěpánek v Náchodě a 
dalších panelů u firmy Mach v Trutnově. Uvedené práce výrazně zvýšily úroveň expozice. 
 Během letní sezóny byla provedena částečná oprava zákopů polního opevnění a 
zahájena rekonstrukce malé pevnůstky – výměna výdřevy, elektroinstalace a vnitřního 
vybavení. 
 V létě zahájilo sdružení výstavbu naučné stezky po linii těžkého opevnění mezi tvrzí 
Stachelberg a pěchotním srubem T-S 63 v Libči. Důležitou akcí v této souvislosti bylo 
vybudování dřevěného mostu se zábradlím přes potok  Ličná. Později bylo provedeno 
vyznačení naučné stezky v terénu a instalace směrových šipek. 
 Poprvé byla sezóna na pevnosti Stachelberg prodloužena až do konce měsíce října 
formou sobotního provozu. 
 I přes riziko kolísání hladiny vody v podzemí pevnosti bylo rozhodnuto o zpřístupnění 
5. sálu kasáren. Kasárna pro 800 mužů posádky jsou největší podzemní prostorou na 
Stachelbergu. Práce začaly v průběhu měsíce listopadu vybudováním chodníku do kasáren 
s navazující mohutnou plošinou v 5. sále. 
 Během roku byly vytvářeny předpoklady pro hlavní akce rojku 2007, kterými bude 
zavedení nové elektrické přípojky pro celou pevnost a dobudování naučné stezky mezi 
Stachelbergem a pěchotním srubem T-S 63 v Libči. 
 
Český svaz žen 
 
 Český svaz žen měl v roce 2006 v oblasti Trutnova 13 ZO a klubů žen se 360 
členkami. ORŽ se sešla v uplynulém roce 4x, okresní shromáždění 2x. 
 Zajímavé akce v okrese Trutnov: MDŽ a Advent v Praze. Květinový den – 15 
pokladen – 28 868 Kč. Bezplatné právní porady (4 v roce). Příprava programu na víkend  
pro ženy v září ve Velké Úpě. Účast na akcích vyšších svazových orgánů. Soutěž „Krásy 
každé generace.“ Semináře. Vítání prvňáčků a turistické vycházky v letních měsících. 
Zapojení do Parlamentních a komunálních voleb. Cesta pohádkovým vláčkem v červenci a 
v srpnu. 
 Ve všech okresech pracují rady žen samostatně. Dle možnosti se zapojují do krajských 
akcí. Krajská tajemnice Lukášová se zúčastňuje všech jednání okresních rad, okresních akcí, 
případně schůzí a akcí základních článků. Dvakrát ročně připravuje krajský zpracovaj ČSŽ 
„Na slovíčko, ženy“, který se rozesílá všem základním organizacím a okresním radám žen (na 
zpravodaji spolupracují paní Zemánková a Váňová). Spolupráce krajské tajemnice 
s okresními radami je pravidelná. Trutnovská 1. ZO zajišťuje cvičení pro ženy 2x týdně, dále 
výrobu panenek do projektu Unicef. 
 
Obvodní oddělení Policie ČR 
 
 O stavu veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti v teritoriu Obvodního oddělení 
Policie ČR Trutnov za rok 2006: 
 Od 1.1.2006 začala policie tohoto regionu zpracovávat nápad trestné činnosti 
v počítačové podobě. Tato změna částečně upoutala policejní inspektory do kanceláří a 
poklesl i počet hlídek v obchůzkové službě. Policii naopak pomohlo zavedení projektu P 1000 



(obnova a modernizace policejních služeben). Přineslo to mj. i dovybavení počítačovou 
technikou, kopírovacími přístroji, digitálními fotoaparáty. 
 Služební obvod zůstává rozčleněn do 16 služebních obvodů – 13 jich tvoří samotné 
město Trutnov se spádovými obcemi, 14. obvod tvoří Obecní úřady v Pilníkově, Starých 
Bukách a Vlčicích, 15. obvod v Radvanicích, Jívce a ve Chvalči, 16. obvod tvoří území 
Českých drah. 
 V teritoriu OO působí i oddělení hlídkové služby, v němž v roce 2006 došlo k velkým 
změnám, především ke snížení početního stavu – OO je schopno postavit k výkonu služby jen 
jednu trojčlennou hlídku na pult centralizované ochrany. Dochází k většímu zatížení 
policejních inspektorů tohoto útvaru. 
 Hlavní úkoly OO jsou ve výkonu obchůzkové služby ve služebních obvodech, 
přijímání a evidování oznámení od fyzických a právnických osob, zpracovávání a 
dokumentování celkového nápadu trestné činnosti. Podílí se i na objasňování trestných činů 
obecné kriminality. 
 Majetková trestná činnost patří k nejrozšířenějším druhům trestné činnosti – napadlo 
594 tr. činů (+94). Objasněno jich bylo 205 (+ 15) as objasněností 29,21 % (- 7,26 %). 
Dokumentováno bylo 330 (+ 53) krádeží prostých. Celkově se krádeže prosté objasnily  
na 37,27 %. 
 Násilná trestná činnost vykazuje v roce 2006 66 násilných trestných činů (- 4), 
objasněno 47 případů (- 3) s objasněností 71,21 %. 
 V oblasti mravnostní trestné činnosti spácháno 8 tr. činů (+ 5), objasněno 5 případů 
(+2). Objasněnost 62,50 %. 
 Trestných činů v hospodářské trestné činnosti bylo 201 (+ 80), objasněno 139 (+ 53), 
celková objasněnost 69,15 % (- 1,92 %). 
 V oblasti veřejného pořádku nedošlo v roce 2006 k žádnému vážnějšímu narušení – 
byly vyhlášeny dvě bezpečnostní akce v souvislosti hudebních festivalů. 
 Za zhodnocené období bylo policejními inspektory OO a oddělení hlídkové služby 
zpracováno a vyřízeno 3 960 přestupků. OO 292 přestupků (+ 37), které oznámilo na Správní 
odbor – oddělení přestupků a stížností při MěÚ v Trutnově. Dalších 285 přestupků (+15) bylo 
odloženo. 
 Přestupky v dopravě a veř. pořádku byly vyřízeny v blokovém řízení nebo uložením 
bloku na pokutu na místě nezaplacenou – celková částka představuje 1 138 900 Kč  
(- 350 000 Kč). 
 Na OO bylo předvedeno 105 osob, kontrolováno více než 10 000 osob a vozidel, 
zjištěno 139 podnapilých řidičů. Zpracováno bylo 5 694 (+ 810) čísel jednacích na 
dokumentování tr. činů, dále 90 čísel jednacích, přidělených ke zkrácenému přípravnému 
řízení. 
 
 Výkon služby snižuje plnění úkolů, kterými policie nahrazuje činnost jiných subjektů 
– dodání do výkonu trestu do různý ch věznic, předvádění osob k soudu, převoz podnapilých 
osob na záchytku, pátrání a převozy nezletilých a mladistvých chovanců, prověřování 
skutečností před zahájením trestního řízení… 
 Úkoly na další období: spolupodílet se na získávání nových policistů, prohlubovat 
spolupráci s MěÚ, městskou policií, lépe se vypořádat s uliční kriminalitou. (Vedoucím  
OO P ČR Trutnov je npor. Jiří Valášek). 
 
 
 
 
 



Městská policie Trutnov 
 
Z činnosti Městské policie Trutnov v roce 2006: 
 Personální obsazení: Početní stav strážníků MP byl schválen na 36 (k tomu jedna 
administrativní pracovnice). 
 Organizace MP: V prosinci 2006 byly zpět prodlouženy stávající veřejnoprávní 
smlouvy s Pecí pod Sněžkou, Janské Lázně, Hostinné, Horní Maršov, Černý Důl, Malá Úpa, 
Mladé Buky. Strážníci odpracovali 3 283 přesčasových hodin. 
 Činnost MP: zajišťovala řadu společenských a sportovních akcí, pokud jde o veřejný 
pořádek, (např. i Běh Terryho Foxe, Porcinkule). Spolupracovali přitom s Policií ČR. Ta je 
trvale na dobré úrovni. Užitečné se ukázaly besedy s dětmi základních škol. MP zajišťovala i 
v tomto roce bezpečnost zaměstnanců MěÚ Trutnov při výkonu jejich pravomocí, doručování 
písemností těm, kteří je záměrně nepřebírali, asistovali při exekucích a nuceném vystěhování 
občanů, kteří neoprávněně užívali byty nebo nebytové prostory v majetku města. 
 
 V přestupkovém řízení uložili strážníci MP pokuty ve výši přes 2 miliony korun 
(nárůst skoro 300 000 Kč). Zabezpečují i provoz parkovacích automatů (20). Zaplaceno 
v nich bylo 3 864 531 Kč (nárůst 407 378 Kč). Z čipových karet byl příjem 65 439 Kč 
(+6 335), z parkovacích karet 101 200 Kč (+ 26 775). V blokovém řízení na místě (při 610 
případech překročení rychlosti) uložili 575 pokut. Několik akcí s P ČR proběhlo  
při kontrolách požívání alkoholických nápojů mládeží. 
 
 Z jednotlivých činností MP: Asistence, doprovod 55 (+ 4). Dopravní přestupky 7 746 
(- 1 348). Skládky 34 (+ 7). Vraky 160 (- 10). Odchyt zvířete 150 (+ 30). Oznámení občana 
3 866 (+ 796). Pult centrální ochrany 524 (- 23). Krádež zletilé osoby 220 (+ 60). Krádež 
mladistvé osoby 33 (+ 24). První pomoc 12 (+ 7). Pečetění bytového prostoru 22 (+ 17). 
Přestupek 508. Spolupráce s PČVR 258 (+ 98). Trestný čin 23 (+ 11). Závada 444 (+ 118). 
Celkem 19 950. 
 V rámci prevence a dohledu byly besedy na školách zaměřeny i na drogovou 
problematiku. Neopomněli se ani senioři. 
 MP disponuje 6 vozidly. V prosinci bylo zakoupeno terénní vozidlo. Technické 
vybavení MP je na dobré úrovni. Dokoupeno bylo několik botiček, částečně obměněna byla 
výpočetní technika. 
 Městský kamerový dohledový systém byl dále zkvalitněn a dobře se osvědčuje. Je 
využíván i PČR – svou úlohu dobře plní při hudebních festivalech. 
 Městská policie Trutnov (o její činnosti bylo podrobně informováno ZM) si vedla i 
v roce 2006 dobře. Jejím ředitelem je Karel Povr. 
 
Sbor dobrovolných hasičů, HSM 
 
 Sbor dobrovolných hasičů Trutnov HSM registroval v roce 2006 34 řádných členů (22 
mužů, 4 ženy a 6 mladistvých do 18 let). Ve výjezdové jednotce Trutnova je 18 mužů. 
Výjezdů k událostem bylo 50 – z toho 23 požárů, 20 technická pomoc, 1 dopravní nehoda,  
1 planý poplach, 3 prověřovací cvičení, 2 jiné. 
 Z další činnosti SDH: V dubnu bylo dáno do provozu nové zařízení pro dálkové 
vyhlašování poplachu a rozesílání SMS zpráv. Otvírání Hasičské výstavy 4.5. v Muzeu 
Podkrkonoší. Hotovení zámkové dlažby před klubovnou (červen). Ukázka nového vozidla  
při otevírání letiště ve Volanově 24. června. Účast na oslavách 135. Výročí založení SDH 
v Žacléři. Účast na Dnech evropského dědictví na Krakonošově náměstí 9. Září – zároveň 



předvedení techniky. Shromáždění představitelů sborů 4. Listopadu, Účast na Dnech 
otevřených dveří v Horním Maršově- Zajištění prodeje ryb v prosinci. 
 Město Trutnov zakoupilo pro SDH nový svolávací systém, protichemické kalhoty, 
záchranné vesty, sorbety, digitální fotoaparát, dva izolační dýchací přístroje a jiné potřeby. 
 
Demografické údaje KH kraje, okresu a města Trutnova 
 
 Počet obyvatel v KH kraji k 1. lednu činil 548 368 (z toho muži 267 522, ženy 
280 846). K 31. prosinci 2006 549 643 (muži 268 588, ženy 281 055). 
 V okrese Trutnov k 1.1.2006 120 022 (muži 58 807, ženy 61 215), k 31.12.2006 
120 078 (58 895 mužů a 61 183 žen). 
 V Trutnově k 1.1.2006 31 195 (15 063 mužů, 16 132 žen). K 1.1.2007 31 109 (15 021 
muži, 16 088 žen). 
 
 Počet narozených dětí v KH kraji a v okrese Trutnov v roce 2006: 
Kraj celkem 5 502 narození, živě 5 491, z toho chlapci 2 776. V manželství celkem 3 743, 
mimo manželství 1 748. Mrtvě narození 11, z toho chlapci 6. Okres Trutnov celkem 1 161, 
živě 1 159, z toho chlapci 581. V manželství 734, mimo manželství 425. Mrtvě narození 2, 
z toho 1 chlapec. 
 Počet zemřelých v KH kraji a v okrese Trutnov v roce 2006: 
Kraj celkem 5 691 (2 764 mužů, 2 927 žen). Do 1 roku zemřelo 17, do 28 dnů 14. Kojenecká 
úmrtnost 3,1 (do 1 roku  na 1 000 živě narozených), novorozenecká úmrtnost 2,5 (zemřelí  
do 28 dní na 1 000 živě narozených). Okres Trutnov celkem 1 267 (622 mužů, 645 žen).  
Do 1 roku zemřeli 4, do 28 dnů 3. Kojenecká úmrtnost 3,5. Novorozenecká úmrtnost 2,6. 
 
 Pohyb obyvatelstva v KH kraji a v okrese Trutnov v roce 2006: 
Kraj celkem 2 738 sňatků, 1 692 rozvodů, 5 491 živě narozených, 2 313 potratů, 5 691 
zemřelých, přirozený úbytek – 200, přistěhovalí 6 787, vystěhovalí 5 312, celkový přírůstek 
1 275. Okres Trutnov celkem 596 sňatků, 381 rozvodů, 520 potratů, 1 267 zemřelých, 
přistěhovalí 1 648, vystěhovalí 1 484. Celkový přírůstek 56. 
 
Setkání k 85. narozeninám kronikáře 
 

      
 



 „Vedením městské kroniky,“ jak uvedl ve svém projevu 28.8.2006 starosta Trutnova 
Mgr. Adamec na setkání ve Staré radnici u příležitosti 85. narozenin Antonína Justa, „se 
zabývá již devětačtyřicátým rokem. Od roku 1958, kdy se ujal jejího zpracování, čítá 
trutnovská kronika již 48 hotových svazků v celkovém rozsahu 17,5 tisíce psaných stran o 
formátu 40x50 cm opatřených iniciálami, postranními hesly, rejstříkem a odkazy na 
fotokroniku zpracovávanou Karlem Hybnerem.“ 
 „Po skončení války tvořili obyvatelstvo Trutnova vesměs noví osídlenci, kterým 
chyběly vazby k našemu městu. Cestou publikováním článků v novinách a časopisech a 
pořádáním přednášek o historii našeho města usiloval Antonín Just o seznamování obyvatel 
s novým domovem, o vytvoření jejich citového i rozumového pouta k městu, které pro ně 
bylo zpočátku cizí.“ Vřelými slovy ocenil starosta i jeho publikační činnost k historii 
Trutnova i jeho básnickou tvorbu – sbírka veršů Žena zazněla 29.5. při autogramiádě 
v Koncertní síni B. Martinů. Za svou dlouholetou činnost kulturně-historickou byl v roce 
1991 oceněn Kulturní cenou města Trutnova a v roce 2001 Čestným občanstvím města.  
Na počest jeho pětaosmdesátin inicioval trutnovský archiv a Muzeum Podkrkonoší rozsáhlý 
sborník s jeho životopisem a bibliografií, jehož vydání město zajistilo. 
 
 Květen 2006.                  Antonín Just, kronikář města Trutnova 
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