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1 ÚVOD 

Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2022 (dále v textu pouze 

jako Plán prevence) navazuje na Plán prevence kriminality na období 2012–2015 a je zpracován 

s využitím následujících dokumentů: 

 Metodika pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých 

bezpečnostních analýz Ministerstva vnitra ČR; 

 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020;  

 Bezpečnostní analýzy Královéhradeckého kraje v roce 2015; 

 Bezpečnostních analýz Policie ČR; 

 Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022; 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019; 

 a další strategické a koncepční dokumenty ČR, Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové 

nad Labem. 

Hlavními cíli Plánu prevence jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování pocitu 

bezpečí občanů města Dvůr Králové nad Labem a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality. 

 

Motto: 

„Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí trestné 

činnosti a viktimizaci, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají k udržitelnému rozvoji států. 

Zlepšují kvalitu života a přinášejí dlouhodobé výhody ve smyslu snižování nákladů spojených se 

systémem trestní justice i dalších společenských nákladů vyplývajících z trestné činnosti.“1 

   

                                                           
1
 Směrnice pro prevenci kriminality, rezoluce Hospodářské a sociální rady OSN č. 2002/13 
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2 TEORETICKÁ ČAST 

2.1 PREVENCE KRIMINALITY (OBECNÉ POJMY) 

KRIMINALITA 

je z právního hlediska souhrn trestných činů spáchaných na určitém území za určité období – je to 

rozsah kriminality. Ze sociologického hlediska zahrnuje kromě trestných činů i činy, které nejsou 

trestné, ale jsou společensky škodlivé (např. prostituce, konzumace drog, sympatizování 

s extrémistickými hnutími, rasistické a xenofobní postoje). 

 

PREVENCE KRIMINALITY 

zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními 

i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří 

sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích 

následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální 

pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně 

informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných 

činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž 

k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. 

 

OKRUH SUBJEKTŮ PREVENTIVNÍ POLITIKY 

zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení i další subjekty, např. nerepresivní orgány veřejné 

správy, síť nestátních neziskových a církevních organizací a dalších zájmových sdružení občanů, 

některé typy školských zařízení, ale i podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Na místní úrovni 

zahrnuje i další aktéry prevence v řadě specifických oblastí. Jsou to např. metodici prevence na 

školách, romští asistenti, pracovníci Preventivně informační skupiny na úrovni okresních ředitelství 

a krajských správ Policie ČR, atp. Specifickou úlohu plní Probační a mediační služba ČR, jejíž 

preventivní aktivity souvisejí především se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. K aktérům prevence náleží poskytovatelé 

sociálních služeb, zařízení sociálních služeb včetně sociálního poradenství (např. domy na půl cesty, 

nízkoprahová zařízení, terénní sociální pracovníci, sociální kurátoři apod.), orgány sociálně právní 

ochrany dětí (viz Zákon č. 359/1999), kde hrají rozhodující roli orgány obce, městských částí, školské 

orgány a zařízení. 

 

OBJEKTY PREVENCE KRIMINALITY 

 kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality; 

 potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti; 

 potenciální či skutečné oběti trestných činů. 
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SOCIÁLNÍ PREVENCE 

představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu 

nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny 

páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je 

obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních 

perspektiv jedinců – objektů preventivního působení. 

 

SITUAČNÍ PREVENCE 

staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za 

určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží 

kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné 

činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření 

a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační 

prevence nesou především občané a obce, popř. městská či obecní policie a v rámci vymezených 

kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. 

 

PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Ve vztahu k prevenci kriminality představuje všestrannou péči od předcházení experimentování 

s drogami u dosud intaktní populace a nespecifickou výchovu ke zdravému životnímu stylu, přes 

ambulantní i ústavní léčbu v indikovaných případech problémového zneužívání drog, až po 

rehabilitaci a resocializaci osob, které již léčením prošly a u nichž je společenský zájem udržet 

dosaženou abstinenci a pomoci jim k návratu do společenského života. 

 

PREVENCE VIKTIMNOSTI A POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ 

je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální 

situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální 

zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci 

technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to 

podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. Jako podskupinu sem řadíme 

i informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností. 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE  

je souborem opatření, které jsou určeny celé populaci se zaměřením na konkrétní sociální skupinu. 

Jejich cílem je, aby k nežádoucím jevům vůbec nedocházelo. Předcházení vzniku sociálně 

patologického jednání je cílem sociální politiky státu, která je orientována na zvyšování 

informovanosti veřejnosti, vzdělávání mládeže za pomoci speciálních programů zaměřených na 

konkrétní problematiku. Jako příklad primární prevence lze uvést programy zaměřené proti vzniku 

šikany na školách nebo protidrogové programy, jejichž náplní je uvedeným obtížím v konkrétních 

případech předcházet. 

 

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE 
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je pojem označující soubor opatření zaměřených na nejvíce ohroženou skupinu mladistvých, tedy na 

konkrétní věkovou kategorii, která vzhledem ke svému vývojovému období má nejvíce předpokladů 

k nežádoucímu způsobu života inklinovat. Sekundárně preventivní opatření směřují k smysluplnému 

naplnění volného času. Jde tedy o získání nových zkušeností a zážitků, seberealizaci při různých 

zájmových činnostech. V zařízeních pro volný čas jsou obvykle jednotlivé aktivity předmětem dohody 

mezi pedagogy volného času a návštěvníky těchto zařízení a center. Přípravy pedagogů spolu s osobní 

angažovaností návštěvníků spoluutváří konkrétní programové naplnění. Cílem sekundární prevence 

je získat co nejvíce mladých lidí pro spolupráci. Především tímto způsobem se mladý člověk naučí 

trávit volný čas kultivovaným způsobem a zároveň tento čas, který je využit pod dohledem pedagoga, 

není časem stráveným v rizikovém prostředí ulice. 

 

TERCIÁLNÍ PREVENCE 

je zaměřena na poskytování odborné pomoci lidem, kteří již mají konkrétní problém, přičemž cílem je 

zamezení rozvoje závažnějšího narušení osobnosti. K zamezení rozvoje nežádoucích jevů dochází 

především za pomoci specializovaných pracovišť typu zdravotnických zařízení poskytujících 

ambulantní či lůžkovou péči, výchovných ústavů zaměřených na konkrétní cílovou skupinu 

a dobrovolnických organizací, jejichž činnost je orientována na rizikovou mládež. Terciární prevenci 

chápeme jako prevenci defektu, přičemž cílem je zamezit ještě většímu narušení sociálních vztahů. 

Dalším cílem je co možná nejvyšší míra socializace jedince. 

2.2 SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR2 

Systém prevence kriminality ČR je podrobně zpracován ve Strategii prevence kriminality v České 

republice na léta 2016 až 2020. 

 

Česká republika rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality, posiluje spolupráci, kompetence 

a kapacity relevantních partnerů, rozšiřuje prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování 

bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž se opírá rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké 

poznatky.  

Základem úspěšné preventivní politiky státu je efektivní systém prevence kriminality. Ten lze v ČR 

považovat již za stabilní a úspěšný, když na základě předchozích Strategií prevence kriminality 

zahrnuje následující 3 úrovně:  

1. republiková – vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další státní 

instituce;  

2. krajská – krajské úřady;  

3. lokální – samosprávy měst a obcí.  

 

Celý systém prevence kriminality a roli jednotlivých subjektů v něm znázorňuje následující schéma na 

obrázku č. 1. 

 

 

Obrázek 1: Systém prevence kriminality ČR 

                                                           
2
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 
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Zdroj: Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020 

 

2.2.1 STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2016 AŽ 2020 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále Strategie prevence 

kriminality) vychází z priorit daných Programovým prohlášením vlády ČR. Mezi tyto priority patří: 

 klást důraz na preventivní programy; 

 úzká komunikace s místními samosprávami; 

 vybalancování prvků prevence a represe; 

 efektivní eliminaci příčin vzniků sociální střetů; 

 komplexně řešit napětí v sociálně citlivých lokalitách; 

 usilovat o vysoký standard ochrany lidských práv; 

 minimalizovat rizika recidivy po propuštění; 

 posílit ochranu obětí trestné činnosti;  

 podporovat zvýšení finanční gramotnosti; 

 nesmlouvavý boj proti lichvě; 

 rozvoj občanské společnosti; 

 podpora nestátních neziskových organizací; 

 zapojování dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti. 
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Strategie je zaměřena na obecnou kriminalitu, která lidi obtěžuje a ohrožuje a často utváří jejich pocit 

vnímaní bezpečnosti ve svém okolí, byť jí nejsou nutně páchány nevyšší škody. 

 

Strategické cíle: 

 rozvíjet vybudovaný systém prevence kriminality; 

 posilovat spolupráci, kompetence a kapacity relevantních partnerů; 

 rozšiřovat prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného 

pořádku; 

 poskytovat pomoc a poradenství obětem trestné činnosti; 

 zaměřit se na narůstající problém kriminální recidivy a na účinnější resocializaci pachatelů; 

 prevence kriminality dětí a mládeže; 

 komplexní přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách (typicky sociálně vyloučené 

lokality); 

 reagovat na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. 

 

Úloha obcí a měst v oblasti prevence kriminality 

Obce a města, stejně jako kraje postupují v oblasti prevence v samostatné působnosti. Tvoří základní 

úroveň, na které bude prakticky opatření prevence kriminality naplňováno. Na obcích a městech leží 

váha praktického výkonu projektů, aktivit a opatření prevence kriminality. 

 

Specifické cíle  

Obce a města na základě doporučení Strategie prevence kriminality vytvářejí podmínky pro rozvoj 

prevence kriminality na svém území, zejména: 

 aktivně se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR podílejí na činnosti Republikového výboru 

pro prevenci kriminality; 

 zpracovávají obecní koncepce či plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na lokální 

úrovni;  

 zajišťují činnost manažera prevence kriminalita obce a poskytují mu potřebné zázemí 

a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují 

a koordinují jejich činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat a informací 

a příkladů dobré praxe s Policií ČR na svém území);  

 zřizují obecní policii;  

 zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či projekty v rámci Programu 

prevence kriminality; 

 podporují preventivní aktivity a projekty na svém území rovněž z vlastních zdrojů;  

 vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních projektů 

a opatření. 
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3 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA  

Účelem bezpečnostní analýzy je získání informací a skutečností, které se vztahují k bezpečnosti 

v dané oblasti. Na základě získaných dat lze bezpečnostní situaci vyhodnotit a stanovit priority a cíle 

bezpečnostního systému. 

3.1 ANALÝZA PROTIPRÁVNÍCH ČINŮ 

Díky této analýze je možné získat aktuální data o vývoji protiprávního jednání v daných lokalitách a na 

základě získaných údajů stanovit priority a konkrétní bezpečnostní opaření. 

3.1.1 VÝVOJOVÉ TRENDY TRESTNÉ ČINNOSTI A PŘESTUPKŮ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 

Dlouhodobý trend snižování kriminality se v roce 2013 zastavil a v roce 2014 dále prudce klesl. 

V Královéhradeckém kraji i v roce 2015 zaznamenali snížení počtu trestných činů oproti roku 2013, 

2014, a to o 30. Celkový počet zadokumentovaných trestných činů je 8 575, přičemž, jak je patrné 

z tabulek níže, objasněnost trestné činnosti mírně stoupla a stíháno bylo více osob.3 

 
Tabulka 1: Počet trestných činů ve srovnání let 2009–2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11 435 
11 121 
(-314) 

11 004 
(-117) 

10 785 
(-219) 

10 787 
(+2) 

10 181 
(-606) 

8 575 
(-1 606) 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 

 

Tabulka 2: Index kriminality ve srovnání let 2011–2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

198 194 (-4) 195 (+1) 185 (-10) 155 (-30) 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 
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Tabulka 3: Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2015 ve srovnání s lety 2012–2014  

 2012 2013 2014 2015 

Kriminalita celkem 10 789 10 787 (+2) 10.181 (- 606) 8 575 (-1 606) 

Kriminalita na 

10 000 obyvatel 
195 195 (0) 185 (-10) 156 (-29) 

Objasněno skutků 5 959 5 527 (+432) 

 

5.740 (+213) 5 440 (-300) 

Stíháno osob 5 371 5 067 (+304) 5.256 (+189) 4 697 (-559) 

Objasněnost v % 55,24 51,24 % (+4) 56,38 (+5,14 %) 63,44 (+7,06%) 

Zkrácené 

přípravné řízení – 

počet 

 

skutků 

3 552 3 158 (+394) 3.284 (+126) 2 446 (-838) 

Zkrácené 

přípravné řízení – 

stíháno osob 

3 363 2 997 (+366) 3.123  (-131) 159 (-964) 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 

 

KRIMINOGENNÍ FAKTORY V KRAJI 

Územní odbor Hradec Králové 

 trestná činnost sociálně slabých vrstev; 

 kriminalita páchaná drogově závislými. 

 

Územní odbor Jičín 

 turistická oblast Českého ráje, kterou protínají silnice I. třídy I/16, I/35, I/32 s množstvím 

rekreačních objektů; 

 dislokace objektu Věznice Valdice; 

 přítomnost agenturních pracovníků různých zahraničních firem. 

 

Územní odbor Náchod 

 území ÚO Náchod jedním z největších tranzitních uzlů do Polské republiky což vede ke zvýšené 

přes hraniční trestné činnosti cizinců. 

 

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

 rekreační oblast Orlických hor s velkým množstvím rekreačních objektů, lyžařských středisek; 

 výrobní komplex Škoda Auto a. s., pracoviště Kvasiny, které na sebe váže vysoký počet 

zaměstnanců nejen z ČR, ale i cizinců, zejména z Polska a Slovenska.  

 

Územní odbor Trutnov 

 kriminalita mládeže a kriminalita páchaná drogově závislými; 

 k rizikovým lokalitám a objektům okresu patří 5 výchovných ústavů pro mládež (ochranná 

výchova v Hostinném, Horním Maršově) a Věznice Odolov a horská rekreační střediska. 
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3.1.2 KRIMINALITA VE SROVNÁNÍ ÚZEMNÍCH ODBORŮ 

Všechny územní odbory Královéhradeckého kraje vykazovaly v roce 2015 pokles celkové kriminality. 

Celková objasněnost se v porovnání s předchozím obdobím zvýšila o 7,06% na celkových 63,44 % 

v roce 2015.  

K nejvyššímu zvýšení objasněnosti došlo na ÚO Rychnov nad Kněžnou o 7,75, % ÚO Hradec Králové 

o 7,47% a ÚO Náchod o 7,17 %. 

V objasněnosti v roce 2015 všechny územních odbory překonaly 50% hranici objasněnosti (ÚO 

Rychnov nad Kněžnou 72,85 %, ÚO Trutnov 65,21 %, ÚO Náchod 66,23 %, ÚO Jičín 61,07 % a ÚO 

Hradec Králové 57,61 %).  

Škody způsobené kriminalitou dosáhly v roce 2015 částky 653.642.000 Kč, což je o 1.075.273.000 Kč 

méně než v roce předcházejícím. Průměrná škoda připadající na jeden zjištěný trestný čin představuje 

76.226 Kč. 

 

Tabulka 4: Kriminalita (přečiny i zločiny) – evidované trestné činy 

Rok Územní odbor 
Index 

kriminality 
Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2015 Královéhradecký kraj 155 (-30) 8 575 (-1606) 697 (-18) 169 (+ 40) 
3 729  

(-1 358) 

 Trutnov 169 2 015 140 72 (+15) 906 

 Náchod 165 1 830 178 (+12) 24 734 

 Jičín 152 1210 140 (+6) 18 (+6) 495 

 Hradec Králové 156 2 555 160 44 (+26) 1210 

 Rychnov n. Kněžnou 122 965 79 (+13) 11 (+1) 384 

2014 Královéhradecký kraj 185 (-10) 10 181 (-606) 715 (67) 129 (-2) 5 087 (-769) 

 
Trutnov  2355 (-149) 154 (14) 57 (11) 1178 (-154) 

 
Náchod  2147 (-139) 166 (37) 32 (-1) 1033 (-139) 

 
Jičín  1438 (36) 134 (14) 12 (-4) 710 (-45) 

 
Hradec Králové  3135 (-331) 195 (-12) 18 (-3) 1650 (-345) 

 
Rychnov n. Kněžnou  1106 (-23) 66 (14) 10 (-5) 516 (-86) 

2013 Královéhradecký kraj 194,7 10 787 (+2) 648 (-24) 131 (+32) 5 856 (-267) 

 
Trutnov 208,3 2504 (0) 140 (-17) 46 (+25) 1332 (-28) 

 
Náchod 203,5 2286 (+80) 129 (-50) 33 (+2) 1172 (-56) 

 
Jičín 175,7 1402 (-170) 120 (+3) 16 (+3) 755 (-120) 

 
Hradec Králové 214 3466 (+113) 207 (-36) 21 (-8) 1995 (+969) 

 
Rychnov nad Kněžnou 141,4 1129 (-22) 52 (-6) 15 (+10) 602 (-32) 
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Rok Územní odbor 
Index 

kriminality 
Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2012 Královéhradecký kraj 196 10 785 672 99 6 123 

 

Trutnov 209 2 504 157 21 1 360 

Náchod 196 2 206 179 31 1 228 

Jičín 196 1 572 107 13 875 

Hradec Králové 205 3 353 171 29 1 026 

Rychnov n. Kněžnou 145 1 151 58 5 634 

2011 Královéhradecký kraj 200 11 004 732 118 6 301 

 

Trutnov 216 2 589 189 20 1 373 

Náchod 203 2 280 152 28 1 320 

Jičín 204 1 634 124 26 943 

Hradec Králové 203 3 321 195 38 1 999 

Rychnov n. Kněžnou 149 1 180 72 6 666 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 

3.1.3 PACHATELÉ TRESTNÝCH ČINŮ 

V roce 2015 bylo objasněno celkem 5.440 případů (což je 63,44 %). Došlo k poklesu celkového počtu 

stíhaných osob 4 697 (-559), z toho pro obecnou kriminalitu bylo stíháno 2 526 (-388) osob, což 

představuje 53,78 %, pro hospodářskou kriminalitu bylo stíháno 847 (+27) osob, tj. 18,03 % 

a pro zbývající kriminalitu bylo stíháno 1324 (-198) osob tj. 28,19 %.  

 

Ženy jako pachatelky byly zjištěny v 708 (-57) případech, což představuje 15,07 % z celkového počtu 

pachatelů, což je s rokem 2014 takřka shodné.  

 

Z celkového počtu zjištěných pachatelů bylo 222 cizinců, což představuje 4,72 %.  

 

Bylo stíháno celkem 2 602 (-401) recidivistů, což je 55,39 % ze všech pachatelů, což je více než 

polovina ze všech pachatelů TČ!  

 

Z celkového počtu pachatelů stíhaných v roce 2015 se zvýšil počet nezletilých (věková kategorie  

1–14 let) na 94 (+33), což je navýšení o 54% (!!!) a u kategorie mladistvých pachatelů (15–17 let) byl 

zaznamenán pokles o 27, což je 127 pachatelů. 

 

Kriminalita nezletilých (od 1–14 let), směřuje podobně jako v předešlém období do oblasti obecné 

kriminality 114 (+42) skutků z celkových 117. 

 

Kriminalita mladistvých (od 15–17 let), eviduje v obecné kriminalitě 129 (-45) skutků. 
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Tabulka 5: Pachatelé trestných činů 

Rok Věk 1–14 let 15–17 let Ženy Recidivisté 

2012 66 137 630 2 519 

2013 70 147 709 (+79) 2 855 

2014 61 154 765 (+56) 3 003 

2015 94 (+33) 127 708 (-57) 2 603 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 

3.1.4 OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI 

Velmi závažným problémem v této oblasti je nadále trestná činnost na seniorech. Senioři jsou často 

oběťmi kapesních krádeží v nákupních centrech, loupeží, úmyslného ublížení na zdraví, 

nebezpečného vyhrožování. Velmi nebezpečným novým jevem v kriminalitě na seniorech jsou 

trestné činy týrání osoby žijící ve společném obydlí a útisk, kdy za stravu a nocleh jsou senioři 

nuceni uzavírat různé smlouvy na finančních institucích, odevzdávat svůj důchod, plnit ponižující 

úkoly apod.  

 

Tabulka 6: Počet trestných činů na seniorech nad 65 let (v roce 2013 nebylo evidováno) 

 
Hradec 

Králové 
Náchod Trutnov Jičín 

Rychnov nad 

Kněžnou 

Celkem 2014 32 19 14 7 9 

Celkem 2015 25 20 13 21 7 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 

 

Tabulka 7: Počet trestných činů na seniorech nad 60 let v porovnání let 2014 a 2015 

Data  

k 30.11. 

Hradec 

Králové 
Jičín Náchod 

Rychnov nad 

Kněžnou 
Trutnov Celkem Celkem 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Vražda, 

usmrcení 
- - - - - 1 - - - - - 1 

Loupež 1 2 - 2 2 3 2 2 1 4 6 13 (+4) 

Úmyslné 

ublížení 

na zdraví 

3 1 2 1 5 2 1 2 2 5 13 11 (+5) 

Nebezpečné 

vyhrožování 
2 4 3 1 1 - - 1 2 2 8 8 

Vydírání 2 - 1 - 2 1 - - 1 - 6 1 

Útisk - - - - - - - 1 - - - 1 

Ostatní - 36 - 6 - 17 - 8 - 8 - 75 (-5) 

Celkem TČ 
25 43 

(-8) 

21 10 

(0) 

20 24 

(-2) 

7 14 

(+6) 

13 19 

(+8) 

86 110 

(+4) 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2015 
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3.1.5 ANALÝZA KRIMINALITY POLICIE ČR V OOP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Uvedená analýza Policie ČR obsahuje data o páchané kriminalitě, její dělení na jednotlivé druhy 

kriminality, věk pachatelů nebo věk obětí, a to na úrovni obvodního (místního) oddělení PČR ve 

Dvoře Králové nad Labem.  

 

 Tabulka 8: Kriminalita (přečiny i zločiny) – OOP Dvůr Králové nad Labem 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2014 357 27 2 180 

2015 375 22 4 170 

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

 

Tabulka 9: Pachatelé podle věku – OOP Dvůr Králové nad Labem  

Rok Věk 0–14 let 15–18 let 18 a více let Recidivisté 

2014 3 7 347 129 

2015 2 12 361 150 

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

 

Tabulka 10: Oběti podle věku – okres Trutnov 

Rok Děti (0-18 let) Osoby starší 65 let 

2014 65 17 

2015 86 8 

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

3.1.6 ANALÝZA PŘESTUPKŮ – MĚSTSKÁ POLICIE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Analýza v tabulce 11 obsahuje srovnání dat z vybraných činností Městské policie Dvůr Králové nad 

Labem (dále pouze MPDK) v letech 2013–2015. 

 

Tabulka 11: Statistika vybraných činností MPDK v letech 2013–2015  

Popis případu / rok 2015 2014 2013 

BESIP přestupky 1181 1101 1142 

Ostatní přestupky na úseku dopravy 8 26 7 

Nařízení města / přestupek 29 38 14 

Nařízení města o parkování 3 5 3 
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Popis případu / rok 2015 2014 2013 

Dopravní nehoda 39 34 32 

Veřejný pořádek / přestupek 222 181 157 

Součinnost s jinými 
orgány/PČR/MĚÚ/OS/OVS 

247 248 184 

Obecně závazná vyhláška / přestupek 56 33 53 

OZV o volném pohybu psů 50 62 43 

Občanské soužití / přestupek 74 72 53 

Majetek / přestupek 145 214 237 

Občansko-právní spor 13 10 11 

Ztráty a nálezy 97 95 117 

Poskytování údajů / evidence 3 1 4 

Trestný čin 44 60 50 

Správní delikt / nezařazený 1 3 2 

Stavební zákon – jiný správní delikt 1 0 2 

Životní prostředí – jiný správní delikt 7 7 3 

Prevence / opatření a úkony 360 301 239 

Podávání alkoholu / kontrola 2 2 5 

Přestupek-nezletilý/mladistvý 0 3 6 

TČ / nezletilý/mladistvý 0 0 2 

JSD-nezletilý/mladistvý 1 1 2 

Místo trvalého pobytu / šetření 2 2 3 

Pomoc v nouzi 56 55 52 

Doručení písemnosti / šetření 53 22 35 

Předvedení / Policie ČR 2 1 0 

Odchyt zvířete / opatření 143 131 102 

Stížnosti 137 113 93 

Poskytování informací z MKDS 18 11 6 

Porucha parkovacího automatu 71 112 56 

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 
(bez stacionárního měření) 

138 226 899 

Celkový počet případů v roce 3203 3117 3619 

Zdroj: Radniční systém VERA 
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3.1.7 ANALÝZA PŘESTUPKŮ – SOUHRN 

Tabulka 12 obsahuje data o všech přestupcích, které dodaly subjekty, v jejichž kompetenci je řízení 

o jednotlivých druzích přestupků, tj. Městská policie Dvůr Králové nad Labem a Policie ČR. 

 

Tabulka 12: Souhrnná statistika přestupků 

 počet obyvatel přestupky – absolutní počet index na 10 tis. obyv. 

 
Druh přestupku 

 

k 31. 12. 
2015 

změna 
proti  

r. 2014 

rok 
2014 

k 31. 12. 
2015 

změna 
14-15 

rok 
2014 

rok 
2015 

změna 
14–15 
(index) 

změna 
14–15 

(%) 

Proti veřejnému 
pořádku 

15944 
- 6 

(15969) 
-25 

221 233 +12 138,39 146,13 +7,74 +5,42% 

Proti občanskému 
soužití 

- - 172 174 +2 109,13 107,7 -1,43 +1,01% 

Proti majetku - - 394 
320 

 
-74 246,72 200,70 -46,02 -18,8% 

Na úseku ochrany 
před alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

- - 56 53 -3 35,06 33,24 -2,72 -5,36% 

Přestupky proti 
obecně závazným 

vyhláškám v oblasti 
bezpečnosti  

a veřejného pořádku 

- - 33 56 +23 20,66 35,12 +14,46 +96,69% 
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4 SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

V této kapitole je zpracována charakteristika obce, její členění, struktura obyvatelstva a jeho věkové 

složení, jeho vzdělanost a míra nezaměstnanosti. Informace jsou převzaty ze strategického 

dokumentu Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022, který schválili 

zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 2016 usnesením č. Z/181/2016. Tento dokument je 

dostupný na www.mudk.cz v sekci Radnice/Dokumenty, formuláře. Dále jsou informace převzaty ze 

Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2017–2019, který zastupitelé vzali na vědomí na 

svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. Z/275/2016. Také tento dokument je zveřejněn na 

www.mudk.cz v sekci Radnice/Sociální byty a služby zvláštního určení. 

4.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

Dvůr Králové nad Labem je historické město s šestnácti tisíci obyvateli. Nachází se v centrální části 

Královéhradeckého kraje asi 35 km severně od Hradce Králové a 19 km jižně od Trutnova. Je 

situováno v Královédvorské kotlině po obou březích horního toku řeky Labe. Ze severní strany město 

obklopuje les Království, z jižní strany Libotovský hřbet. Průměrná nadmořská výška je 371 m n. m. 

(270 – Labe v Žirči, 459 – Záleský vrch). Město s tradicí textilního průmyslu a výrobou vánočních 

ozdob má řadu historických, kulturních i uměleckých památek a je jedním z turistických 

center východních Čech.4  
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Město Dvůr Králové nad Labem 

náměstí T. G. Masaryka čp. 38 

544 17 Dvůr Králové nad Labem 

 

Tel.: +420 499 318 111, fax: +420 499 320 178 

IČ: 00277819 

Datová schránka: mu5b26c 

Bankovní spojení: 273090363/0300 

 

Podatelna: epodatelna@mudk.cz 

Základní informace: informace@mudk.cz 

 

Hodiny pro veřejnost Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem: 

pondělí, středa: 8:00–17:00 

úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–11:30 

 

Hodiny pro veřejnost – podatelna: 

pondělí, středa: 7:00–17:00 

úterý, čtvrtek: 7:00–15:00 

pátek: 7:00–13:30 

                                                           
4
 http://www.mudk.cz/cs/mesto/o-meste-2/ 

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/
mailto:epodatelna@mudk.cz
mailto:informace@mudk.cz
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Hodiny pro veřejnost – pokladna: 

pondělí, středa: 7:30–17:00 

úterý, čtvrtek: 7:30–14:15 

pátek: 7:30–13:15. 

 

GEOGRAFICKÁ POLOHA 

Obrázek 2: Geografické vymezení Dvora Králové nad Labem 

 

Zdroj: GIS, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 

ČLENĚNÍ OBCE A ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ 

Současné administrativní území města je dáno hranicemi osmi katastrálních území (Dvůr Králové nad 

Labem, Lipnice u  Dvora Králové, Sylvárov, Verdek, Zboží u  Dvora Králové nad Labem, Žireč Městys, 

Žireč Ves, Žirecká Podstráň). Celková rozloha území je 3.583 ha (35,83 km2). Území města tvoří 

6  městských částí – Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Verdek, Zboží, Žirecká Podstráň a  Žireč. 

 

Tabulka 13: Regionální vazby 

NUTS I  NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V  

Česká republika Severovýchod Královéhradecký kraj Okres Trutnov Dvůr Králové nad Labem 

Zdroj: www.mudk.cz/cz/mesto/o -meste/zakladni-udaje/vymezeni-uzemi/ 

http://www.mudk.cz/cz/mesto/o -meste/zakladni-udaje/vymezeni-uzemi/
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4.1.1 POČET OBYVATEL A JEHO VÝVOJ 

Dvůr Králové nad Labem je za Trutnovem druhým největším městem okresu a pátým největším 

v Královéhradeckém kraji. Dlouhodobým demografickým trendem je celkové snižování počtu 

obyvatel, zejména pak přirozenou měrou (porodnost, úmrtnost). Změna podmínek po roce 1989, 

související s novou společenskou situací a změnou životního stylu, má za následek pozvolný úbytek 

obyvatel a stárnutí populace. Stále větší poměr ve společnosti tak získávají lidé důchodového věku. 

V roce 2005 nastala na celorepublikové úrovni zásadní změna, vedle kladného migračního salda začal 

stoupat i počet narozených dětí. 

 

Tabulka 14: Vývoj počtu obyvatel (údaje vždy k 31. 12. daného roku) 

Rok 1961 1970 1980 1991 2001 2002 2003 2004 2005 
Rozdíl 
(1961–
2005) 

Index 

změny 

DKNL 16.904 16.828 17.911 16.976 16.381 16.270 16.150 16.167 16.111 -793 95,3   

Okres TU 124.114 121.459 124.237 121.414 120.486 119.996 119.780 119.766 120.022 -4.092 96,7   

KHK 540.838 540.337 561.385 552.809 550.724 548.437 547.563 547.296 548.368 7.530 101,4   

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Rozdíl  
(2005–
2014) 

Index 

změny 

DKNL 16.160 16.191 16.234 16.145 16.101 16.101 16.098 15.988 15.969 -165 98,9  

Okres TU 120.078 120.462 120.778 120.193 119.814 120.058 119.900 119.562 119.351 -671 99,4   

KHK 549.643 552.212 554.520 554.402 554.803 553.856 552.946 552.100 551.152 -2.784 100,5   

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

16160 

16191 

16234 

16145 

16101 16101 16098 16098 

15969     

15850

15900

15950

16000

16050

16100

16150

16200

16250

16300

DKNL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM na období 2017–2022  

 
 

                                                                                                                                                           Stránka 22 z 88 
 

Jak je z výše uvedeného grafu a tabulky zřejmé, k 31. 12. 2014 žilo ve Dvoře Králové nad Labem 

15.988 obyvatel. Od 90. let minulého století se počet obyvatel trvale snižuje, což je v souladu 

s celorepublikovými tendencemi. 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA A JEJÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 

Věková struktura obyvatelstva je utvářena základními demografickými procesy – porodností, 

úmrtností a migrací. Jedním z ukazatelů věkové struktury obyvatelstva je index stáří (počet obyvatel 

nad 64 let na 100 dětí ve věku 0–14). Z hlediska věkového složení obyvatel se pozvolna zvětšuje rozdíl 

mezi poměrem obyvatel v předproduktivním věku (0–14 let), produktivním (15–64 let) 

a poproduktivním věku (65 a více let). Tomuto trendu odpovídá i rostoucí hodnota indexu stáří. 

 

Graf 2: Stárnutí populace ve Dvoře Králové nad Labem k 31. 8. 2016 

 
Zdroj: Evidence obyvatel, MěÚ Dvůr Králové nad Labem (systém VERA) 

 

Graf 3: Věkové složení obyvatel podle produktivity (údaje v % vždy k 31. 12.) 

 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Co se týká výše uvedených grafů, pokud srovnáme hodnoty roku 2007 a roku 2013, můžeme 

pozorovat z hlediska věkové struktury následující: 

 v roce 2007 byla nejvyšší hodnota (počet) u mužů ve věku 30–39 let a žen ve věku 50–59 let, 

nejnižší naopak u mužů ve věku 90–99 let a u žen dokonce ve věku 100 a výše; 

 v roce 2013 pozorujeme nejvyšší hodnoty u mužů i žen ve věku 60–69 let a nejnižší opět 

u obou skupin ve věku 90–99 let. 

 

4.1.2 VYBRANÉ ÚDAJE O OBYVATELSTVU SPRÁVNÍHO OBVODU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Charakteristický je pokles počtu obyvatel ve správním obvodu Dvůr Králové nad Labem a celkové 

stárnutí populace z důvodu nízké porodnosti. 

 

Tabulka 15: Obyvatelstvo správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet obyvatel k 31.12. 27 223 27 339 27 480 27 435 27 419 27 416 27 398 27 369 27 291 

Živě narození 249 299 334 293 272 255 246 252 248 

Zemřelí 300 243 264 293 310 278 267 301 276 

Přirozený přírůstek obyvatel 
(narození, – zemřelí) 

–51 56 70 0 –38 –23 –21 –49 –28 

Přistěhovalí 495 528 455 383 430 399 438 452 377 

Vystěhovalí 363 468 384 428 408 368 435 432 427 

Přírůstek obyvatel stěhováním 
(přistěhovalí, – vystěhovalí) 

132 60 71 –45 22 31 3 20 –50 

Celkový přírůstek 
obyvatel (– úbytek) 

81 116 141 –45 –16 8 –18 –29 –78 

Sňatky 133 156 120 115 121 102 110 115 111 

Rozvody 78 69 82 72 80 59 70 92 61 

Průměrný věk mužů 39,1 39,3 39,5 39,7 40,0 40,4 40,7 41,0 41,4 

Průměrný věk žen 42,3 42,6 42,7 43,0 43,2 43,5 43,8 44,0 44,4 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více 
let (%) 

14,6 15,0 15,4 16,0 16,5 17,4 18,3 19,0 19,8 

Index stáří (počet osob ve věku 
65+ let na 100 dětí ve věku 0–14) 

100,9 104,5 108,1 111,2 114,6 120,6 127,1 130,9 137,2 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

4.1.3 VZDĚLANOST OBYVATELSTVA 

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva patří bezesporu mezi důležité aspekty rozvoje města. V současné 

době se v ekonomice projevuje růst významu vzdělání jako klíčového faktoru konkurenceschopnosti. 

Roste tlak na růst vzdělanosti, je kladen důraz na proces celoživotního vzdělávání a zvyšování 

kvalifikace jedinců jakožto flexibilní reagování na změny potřeb trhu práce.  

Ve srovnání s okresní i krajskou úrovní má Dvůr Králové nad Labem celkově vyšší úroveň vzdělání. 

V Královéhradeckém kraji pouze mírně převažují obyvatelé s vysokoškolským vzděláním. Konkrétní 

údaje jsou zjevné z tabulek a grafu (viz níže). 
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Tabulka 16: Nejvyšší ukončené vzdělání (obyvatelstvo ve věku 15 a více let)  

SLBD 2011 Celkem Bez 
vzdělání 

Základní, 
neukončené 
základní 

Vyučení, 
stř. odb. bez 
maturity 

Úplné 
střední 
s maturitou 

Vyšší 
odborné, 
nástavbové 

VŠ, 
Vědecké 

Nezjištěné 

DKnL 13.546 57 2.361 5.041 3.613 587 1.279 608 

 v   % 100 0,42 17,43 37,21 26,67 4,33 9,45 4,49 

Okres TU 100.986 486 19.795 38.377 25.480 3.963 8.077 4.808 

 v   % 100 0,48 19,60 38 25,23 3,93 8,00 4,76 

KHK 468.789 2.202 82.703 166.326 128.608 20.001 47.480 21.469 

 v   % 100 0,47 17,65 35,48 27,44 4,26 10,12 4,58 

Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2011 

Graf 4: Porovnání vzdělanosti obyvatelstva (údaje SLDB 2011) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2011 

 

4.1.4 SOCIÁLNÍ SITUACE 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY  

V průběhu života se dítě nebo mládež dostává do řady situací či problémů, jejichž řešení jej může do 

určité míry ovlivnit. Především děti a mládež vyrůstají v prostředí, kde na ně působí řada vlivů, 

vnitřních i vnějších. Nepůsobí na ně však pouze vlivy pozitivní a přínosné, ale velmi často vlivy a jevy 

negativní, mnohdy nebezpečné. Jedná se zejména o užívání návykových látek, kriminalitu nebo 

o různé formy agresivního chování. V současnosti se čím dál více snižuje věková hranice, kdy se děti 

s těmito jevy setkávají na vlastní kůži, je to již na základní škole.  
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„Sociálně patologickým jevem se obecně rozumí takové chování jedince, které je charakteristické 

především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem, zákonů, 

předpisů a etických hodnot, chování a jednání, které vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve 

kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským 

poruchám a deformacím.“5 

Tyto jevy ohrožují společnost z hlediska mravnosti i morálky. Jedná se o určité vychýlení se z běžných 

norem a pravidel dané společnosti, nerespektování požadavků, které jsou na jednotlivce či skupinu 

kladeny. V nejširším smyslu slova se ovšem nemusí jednat pouze o odchylky špatné a negativní, proto 

se v současné době používá spíše pojem tzv. sociální deviace. „Sociálně patologický jev není nahodilý, 

ale má svou genezi, dynamiku, příčiny, důsledky, a vztahuje se k mnoha prvkům prostředí, ve kterém 

vznikl.“6  

V dnešní době se jedná již o velmi zažitý pojem, který je v různých souvislostech skloňován nejen ve 

školách či školních zařízeních, ale také v médiích. Jde o oblast, jíž je třeba se věnovat, protože 

výsledky četných výzkumů prováděných mezi žáky základních škol jsou více než alarmující.  

Problematika sociálně patologických jevů, snižování příčin jejich vzniku a především důsledky těchto 

jevů jsou jedny z témat, jejichž význam v poslední době zaznamenává trvalý růst. Této problematice 

je věnována stále intenzivnější pozornost a nemalý zájem, a to nejen z řad pedagogů či psychologů, 

ale také rodičů. Jsou to především jejich děti, jež v oblasti patologických jevů představují rizikovou 

skupinu. Čím dál více se totiž snižuje věková hranice, kdy dítě přichází do styku s návykovými látkami 

nebo jistým typem agresivního chování na vlastní kůži, tyto problémy už nejsou výhradně záležitostí 

vyššího stupně základních škol, ale bohužel i stupně nižšího. 

 

Mezi základní sociálně patologické jevy například patří:  

 šikanování;  

 alkoholismus;  

 nikotinismus;  

 netolismus (závislost na virtuálních drogách – televize, PC hry apod.);  

 kriminalita a další.  

 

Příčiny vzniku sociálně patologických jevů mohou být různé. Mladí lidé a děti sahají po návykových 

látkách z odlišných důvodů; téměř všechny důvody by se však nejčastěji daly shrnout do oblastí, jako 

jsou snaha „ohromit“ okolí nebo určitým způsobem rychleji dospět, upoutání pozornosti k vlastní 

osobě, sociální odcizení, fascinace neobvyklostí zážitku z drogy, přímý vliv přátel, vrstevníků a snaha 

se jim rovnat, nemotivující rodinné zázemí. V oblasti příčin patologických jevů má velmi důležitou roli 

především rodina, rodinné klima, to, jaký k této problematice zaujímají postoj rodiče, komunikace 

mezi dětmi a dospělými v rodině, to, zda rodiče dítě informují o návykových látkách a nebezpečích, 

které s sebou jejich užívání přináší atd.  

 

Prevence sociálně patologických jevů na základních školách je v současné době velmi důležitá. 

Neustále se zvyšuje počet dětí, jež se stávají závislými na návykových látkách či jsou oběťmi násilí či 

                                                           
5 POKORNÝ, V., TELCOVÁ, J., TOMKO, A. Prevence sociálně patologických jevů: Manuál praxe. Brno: Ústav 

psychologického poradenství a diagnostiky, 2003.  
6 POKORNÝ, V., TELCOVÁ, J., TOMKO, A. Prevence sociálně patologických jevů: Manuál praxe. Brno: Ústav 

psychologického poradenství a diagnostiky, 2003.  
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agresivního chování. Jsou to především děti školního věku, které spadají do rizikové oblasti výskytu 

patologických jevů a které jsou vlivem společnosti a „módních“ trendů zřejmě nejvíce ohroženy. 

Předcházet sociálně patologickým jevům je mnohem jednodušší než následně řešit problémy, které 

s sebou tyto jevy přinášejí. Důležitou roli v oblasti prevence sociálně patologických jevů hrají nejen 

různé instituce, jakými jsou základní školy nebo různá centra volného času.  

 
Primární prevence je souborem opatření, které jsou určeny celé populaci se zaměřením na konkrétní 

sociální skupinu. Jejich cílem je, aby k nežádoucím jevům vůbec nedocházelo. Předcházení vzniku 

sociálně patologického jednání je cílem sociální politiky státu, která je orientována na zvyšování 

informovanosti veřejnosti, vzdělávání mládeže za pomoci speciálních programů zaměřených na 

konkrétní problematiku. Jako příklad primární prevence lze uvést programy zaměřené proti vzniku 

šikany na školách nebo protidrogové programy, jejichž náplní je uvedeným obtížím v konkrétních 

případech předcházet.  

 

Sekundární prevence je pojem označující soubor opatření zaměřených na nejvíce ohroženou skupinu 

mladistvých, tedy na konkrétní věkovou kategorii, která vzhledem ke svému vývojovému období má 

nejvíce předpokladů k nežádoucímu způsobu života inklinovat. Sekundárně preventivní opatření 

směřují k smysluplnému naplnění volného času. Jde tedy o získání nových zkušeností a zážitků, 

seberealizaci při různých zájmových činnostech. V zařízeních pro volný čas jsou obvykle jednotlivé 

aktivity předmětem dohody mezi pedagogy volného času a návštěvníky těchto zařízení a center. 

Přípravy pedagogů spolu s osobní angažovaností návštěvníků spoluutváří konkrétní programové 

naplnění. Cílem sekundární prevence je získat co nejvíce mladých lidí pro spolupráci. Především tímto 

způsobem se mladý člověk naučí trávit volný čas kultivovaným způsobem a zároveň tento čas, který 

je využit pod dohledem pedagoga, není časem stráveným v rizikovém prostředí ulice.  

 

Terciární prevence je zaměřena na poskytování odborné pomoci lidem, kteří již mají konkrétní 

problém, přičemž cílem je zamezení rozvoje závažnějšího narušení osobnosti. K zamezení rozvoje 

nežádoucích jevů dochází především za pomoci specializovaných pracovišť typu zdravotnických 

zařízení poskytujících ambulantní či lůžkovou péči, výchovných ústavů zaměřených na konkrétní 

cílovou skupinu a dobrovolnických organizací, jejichž činnost je orientována na rizikovou mládež. 

Terciární prevenci chápeme jako prevenci defektu, přičemž cílem je zamezit ještě většímu narušení 

sociálních vztahů. Dalším cílem je co možná nejvyšší míra socializace jedince.  

 

Prevence ve Dvoře Králové nad Labem  

Ve Dvoře Králové nad Labem působí ve školách metodici prevence (viz tabulka 17), kteří spolupracují 

s kurátorkami pro děti a mládež MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Mgr. Annou Kotrčovou 

a Jaroslavou Poskočilovou. Setkávají se na jednáních pořádaných Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov, kde působí metodici prevence Mgr. Jana 

Kaplanová a Mgr. Luboš Toman, dále na setkáních pořádaných Regionálním institutem ambulantních 

psychosociálních služeb (RIAPS) Trutnov a pořádaných kurátorkami.  

Dále se v rámci prevence uskutečňují:  

 setkání pracovníků v oblasti prevence;  

 preventivní aktivity – primární prevence (Děti malovaly a kreslily, jak vypadá šťastné dítě 

v rodině, Find your way – program pro žáky 2. stupně, primární prevence zábavně 
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a smysluplně – návštěva Městského útulku – péče o živé tvory, odpovědnost za zvíře, 

smysluplné trávení volného času, besedy pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SOŠ a SOU).  

 

Tabulka 17: Metodici prevence ve městě 

Název školy  Ředitel  Metodik 
prevence  

Telefon  E-mail  

Základní škola  
5. května, Dvůr 
Králové nad Labem,  
28. října 731  

Mgr. Radan 
Černý  

Mgr. Jarmila 
Čechová  

499 622 663  cechova@zs5kvdk.cz  

Základní škola Strž,  
Dvůr Králové nad 
Labem,  
E. Krásnohorské 2919  

Mgr. Šárka 
Šantrochová  

Mgr. Vlasta 
Mertlíková  

499 321 042  mertlikova@zsstrz.cz  

Základní škola 
Podharť, Dvůr Králové 
nad Labem,  
Máchova 884  

Mgr. Edita 
Vaňková  

Mgr. Marta 
Mokrá  

499 620 190  mokra@zspodhart.cz  

Základní škola 
Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem, 
Školní 1235  

Mgr. Ivan Jugl  Mgr. Sabina 
Široký  

499 320 901  sabina.siroky@zsschulzovysady.cz  

Gymnázium,  
Dvůr Králové nad 
Labem,  
nám. Odboje 304  

PhDr. Ing. Petr 
Minář, Ph.D. 
et Ph.D.  

PhDr. Ivana 
Syrovátková  

499 320 189  ivana.syrovatkova@gym-dk.cz  

Střední škola 
informatiky a služeb,  
Dvůr Králové nad 
Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069  

Mgr. Petr 
Vojtěch  

Mgr. Veronika 
Kyselová 

725 027 352  kyselova.veronika@ssis.cz 

Základní škola 
a Praktická škola,  
Dvůr Králové nad 
Labem, Přemyslova 
479  

Mgr. Eva 
Hynková  

 
Mgr. Marie 
Šimková 

499 320 751  info@zs-dk.cz  

Zdroj: Odbor školství, kultury a sociálních věcí, MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
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V rámci sekundární prevence fungují níže uvedené organizace. 

 

Tabulka 18: Organizace sekundární prevence 

Název organizace  Popis služeb  

Dům dětí a mládeže Jednička,  
příspěvková organizace města  

Nabízí širokou možnost využití volného času, rozvíjení 
talentu a získávání nových poznatků, vědomostí 
a kamarádů nejen malým, ale i starším dětem, 
studentům i dospělým.  

Základní umělecká škola  
R. A. Dvorského,  
příspěvková organizace města  

Nabízí čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční 
a literárně-dramatický. Ve školním roce 2016/17 
navštěvuje školu 540 žáků. Spojovacím projektem pro 
všechny obory je téma „U nás”. Na škole rovněž funguje 
nemalé množství hudebních a tanečních souborů.  

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad 
Labem, příspěvková organizace města  

Vedle klasických výpůjčních služeb v pěti odděleních 
knihovny lze snadno využívat on-line služby. Všem 
návštěvníkům knihovny je zdarma k dispozici připojení 
k veřejnému internetu. V sálku knihovny se pořádá 
nespočet kulturních a vzdělávacích akcí. Pořady jsou 
určené pro děti předškolního věku, pro školáky, na své si 
přijdou také dnešní „náctiletí“, dospělí i senioři. Učitelé 
mateřských a základních škol mohou využít pro návštěvu 
knihovny pořady nabízené knihovnou, případně vytvoří 
knihovnice program na přání.  

Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem,  
příspěvková organizace města  

Mimo stálých expozic vánočních ozdob a textilního 
průmyslu na Královédvorsku nabízí další aktivity, jedná se 
zejména o výstavy, přednášky, besedy, komentované 
prohlídky, divadelní představení, koncerty, promítání 
filmů, výtvarné a rukodělné dílny aj. Zastupující ředitelka 
Bc. Dana Humlová mj. působí jako pedagogicko-výchovný 
pracovník (tvorba vzdělávacích programů).  

Zdroj: Odbor školství, kultury a sociálních věcí, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 

Dále volnočasovou činnost nabízejí sportovní, kulturní a jiné spolky působící ve Dvoře Králové nad 

Labem, uvedené v kapitole 5.2.9 Nestátní neziskové organizace. 

Všechny místní základní školy nabízejí svým žákům zájmové kroužky a jiné aktivity v rámci výuky či 

v odpoledních hodinách a preventivní programy.  

 

V rámci terciární prevence sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) Dvůr Králové nad Labem 

spolupracuje, popř. využívá nabízených služeb RIAPS Trutnov, Salingeru Hradec Králové (Triangl, 

Stopa čápa), dále Střediska výchovné péče Návrat a Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové 

a dalších organizací.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Dvůr Králové nad Labem spolupracuje s Komisí sociálně-

právní ochrany dětí MěÚ Dvůr Králové nad Labem, zřízenou starostou města Dvůr Králové nad 

Labem. Komisi tvoří tým složený z odborníků různého zaměření, členy jsou rovněž sociální pracovníci 

OSPOD Dvůr Králové nad Labem.  

OSPOD Dvůr Králové nad Labem realizuje systematickou osvětovou činnost k veřejnosti. Informace 

k činnosti OSPOD lze dohledat na webových stránkách úřadu www.mudk.cz. S problémy se klienti 

v rámci poradenské činnosti mohou obracet na pracovníky poskytující sociálně-právní ochranu dětí.  

http://www.mudk.cz/
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Pracovníci OSPOD Dvůr Králové nad Labem provádějí v průběhu terénních šetření mapování dětí 

v lokalitách. V rámci osvětové činnosti pro školy a školská zařízení jsou nabízeny besedy, na kterých 

jsou žáci a pedagogové seznámeni s činností OSPOD.  

 

V rámci prevence mimo každodenní aktivity pracovníků k činnostem OSPOD Dvůr Králové nad Labem 

patří:  

 Každoroční setkání se školními metodiky prevence, zástupcem Policie ČR a pracovnicemi 

Farní charity Dvůr Králové nad Labem (Nízkoprahový klub Střelka, Sociálně aktivizační služby 

klubu Labyrint). Obsahem jednání je prevence výchovných problémů ve věcech mládeže.  

 Pravidelná účast na setkáních organizací zabývající se oblastí prevence v prostorách RIAPS 

Trutnov.  

 Účast vedoucí sociálního oddělení na poradách ředitelů škol a starostů obecních úřadů 

správního obvodu Dvora Králové nad Labem – předávání informací z oblasti sociálně-právní 

ochrany.  

 Spolupráce s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem v rámci depistáže, prevence a sanace 

rodiny, pořádání pravidelných porad s pracovnicemi klubu Labyrint. V oblasti výkonu 

náhradní rodinné péče jsou realizována pravidelná setkání s pracovníky Centra pro rodinu 

Klubko Farní charity Dvůr Králové nad Labem.  

 
Zajištění prevence OSPOD je blíže specifikováno ve standardu č. 7, který je součástí Standardů kvality 

sociálně-právní ochrany dětí, jejichž zpracování vyplývá ze Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí.  

 

V rámci MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, působí jak školní 

psycholog, tak i psycholog pro oblast sociálně-právní ochrany dětí.  

Prevencí se dále zabývají manažer prevence kriminality a Městská policie Dvůr Králové nad Labem.  

 

SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATEL  

Pokud hovoříme o sociálně slabých a znevýhodněných skupinách obyvatelstva, jedná se o osoby 

s nízkými příjmy a osoby v hmotné nouzi. 

 

Tabulka 19: Počet a výše vyplacených dávek za rok 2016  

Rok 
Počet osob pobírajících dávky hmotné nouze 

ve Dvoře Králové nad Labem 
Celková vyplacená 

suma v Kč 

2014 5 585 21.966.363 

2015 5 299 20.567.813 

2016  4 056 16.496.030 

Zdroj: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Jak je patrné z tabulky 19 (viz výše), v roce 2014 pobíralo dávky hmotné nouze celkem 5 585 osob 

a bylo vyplaceno 21.966.363 Kč.  K 31. prosinci 2015 dávky pobíralo 5 299 osob a bylo vyplaceno 
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20.567.813 Kč. K 31. prosinci 2016 dávky pobíralo 4 056 osob a k tomuto datu bylo vyplaceno 

16.496.030 Kč7. 
 

Tabulka 20: Počet osob ve správním obvodu pobírající příspěvek na péči 

Příspěvek na péči ke dni 31. 12. 2016 do 18 let nad 18 let 

1. stupeň závislosti  38 272 

2. stupeň závislosti 18 257 

3. stupeň závislosti 17 168 

4. stupeň závislosti 9 86 

Celkem přiznaných příspěvků dle věkových kategorií 82 783 

Celkem všech přiznaných příspěvků na péči 865 

Celkem příspěvků v řízení 63 

Celková vyplacená suma v Kč 4.810.500 

Zdroj: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Když se mluví o sociálně znevýhodněných, většinou se myslí Romové. Sociálně znevýhodnění 

a Romové se velkou částí překrývají, existují ale Romové, kteří pomoc nepotřebují, a naopak 

„Neromové“, kteří by ji dostat měli.  

Počet romských občanů je v roce 2015 ve Dvoře Králové nad Labem zhruba stejný jako v roce 2014, 

a to asi 140. Situace je stabilní, nedochází k masivnímu nárůstu občanů z jiných měst. Romové žijí 

v různých lokalitách města, nejsou soustředěni ve větším počtu na jednom místě.  

Obecným problémem romské menšiny je nezaměstnanost, alkohol, drogy, gamblerství, nízká 

vzdělanost, tíživá finanční situace. V současné době začíná být velkým problémem toxikomanie 

u mladé generace Romů (uživatelé převážně pervitinu). V rámci Obvodního oddělení Policie ČR (dále 

jen OOP) Dvůr Králové nad Labem jsou největším problémem nezaměstnanost, kapesní krádeže, 

krádeže barevných kovů a přestupky na úseku občanského soužití, nicméně oproti roku 2013 nedošlo 

v roce 2014 k nárůstu trestných činů či přestupků.  

Příčiny závadového chování lze spatřovat v nedostatku pracovních příležitostí, ve zneužívání romské 

menšiny lidmi z jejich komunity (např. jejich ubytovatelé), kteří z jejich situace mají profit, zneužívají ji 

a zcela jim vyhovuje závislost těchto osob. Sociálně ohrožené či vyloučené osoby s absencí času 

vyhrazeného pro pracovní činnosti pak v této době získávají finanční prostředky prostřednictvím 

jejich protiprávních jednání, která spočívají zejména v drobných krádežích, podvodech apod.  

Jako problematická do budoucna se jeví kumulace dětí romské menšiny v příbuzenských rodinách 

(Jaroměř, Smiřice, Třebechovice atd.), kde jsou otcové kriminálně závadové osoby a děti tak mohou 

působit jako gang ve snaze obstarat si finanční prostředky nebo získat převahu při prosazování svých 

názorů silou. Na tomto protiprávním jednání vůči vrstevníkům se mohou podílet i děti ze sociálně 

slabších rodin.8 

                                                           
7
 Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem. 

8
 Mgr. Jiří Popov, Policie ČR, OOP Dvůr Králové nad Labem   
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Problémy s často diskutovanou romskou menšinou ve Dvoře Králové nad Labem nejsou v takové míře 

jako v jiných oblastech republiky. Sociální začleňování Romů a dalších sociálně znevýhodněných 

občanů řeší terénní sociální pracovnice s pomocí dalších institucí. Úzce spolupracují a pomáhají při 

řešení všech palčivých problémů, napomáhají výkonu práv romské menšiny na jedné straně, ale 

současně se snaží působit na Romy tak, aby si byli vědomi i povinností.  

Ve městě se neprojevují známky segregace Romů v oblasti vzdělávání. Všechny školy a školská 

zařízení aplikují rovný přístup ke vzdělání. Na školách je tato problematika řešena průběžně, dle 

momentální potřeby. V několika případech je využívána pomoc pedagogických asistentů pro sociálně 

znevýhodněné děti, školy při tom nedělají rozdíl mezi romskými a neromskými dětmi. Ve školním 

roce 2016/17 působí v jednotlivých školách asistenti pedagoga pro děti sociálně znevýhodněné či děti 

se zdravotním postižením (dále jen AP): v ZŠ Strž 9 AP, v ZŠ Schulzovy sady 7 AP, v ZŠ Podharť 4 AP 

a v ZŠ 5. května 2 AP. Inkluze probíhá na všech školách.  

Všechna zařízení poskytující předškolní vzdělávání jsou přístupná bez rozdílu všem dětem. 

U mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad Labem, jsou stanovena kritéria 

přijetí. Hlavním kritériem přijetí dítěte je jeho věk (předškolní děti mají přednost ze zákona) a dále 

pak trvalé bydliště dítěte ve městě. Od září 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. 

 

Mezi další společensky znevýhodněné skupiny řadíme: neúplné rodiny a rodiny s dětmi; osoby 

zdravotně postižené; seniory; osoby propuštěné z výkonu trestu a dlouhodobě nezaměstnané osoby. 

Mezi problémy, s nimiž se potýkají, uvádíme:  

 neúplné rodiny a rodiny s dětmi: matky, které mají děti předškolního a školního věku, hledají 

těžko zaměstnání, zaměstnavatelé poukazují na nemocnost dětí a dochází k nerovnému 

zacházení při zaměstnávání mužů a žen. Dále schází zařízení pro matky s dětmi, které se ocitly 

v tíživé životní situaci (matky samoživitelky, oběti domácího násilí, ztráta bydlení, 

nedostatečné příjmy rodiny, zadluženost apod.).  

 osoby zdravotně postižené: nedostatek pracovních příležitostí pro tyto osoby, chybí 

stacionář pro zdravotně postižené, nedostatek bezbariérového bydlení, není zajištěn 

bezbariérový přístup pro tyto skupiny lidí do všech zařízení ve městě. Bylo by potřebné pro 

tuto skupinu vytvořit více chráněných dílen s dalšími pracovními místy pro jejich uplatnění.  

 senioři: nedostatečná kapacita pobytových zařízení s celodenní péčí, s tím souvisejí dlouhé 

čekací lhůty. Chybí levnější formy bydlení pro skupinu obyvatel, kteří ještě nepotřebují péči 

druhé osoby, jsou však nuceni řešit bytovou situaci z důvodu nedostatku finančních 

prostředků, absence blízkých osob a rodiny, úmrtí životního partnera apod. Bylo by dobré 

rozšířit aktivity pro seniory – existuje například velký zájem o vzdělávání v oblasti informatiky 

a o společná setkání (Den seniorů).  

 osoby propuštěné z výkonu trestu: bez finančních prostředků, potřebují pomoci 

s ubytováním a se zajištěním zaměstnání. Opět je nedostatek ubytovacích možností 

a pracovních příležitostí. Zůstávají na dávkách hmotné nouze, kdy jim finanční prostředky 

nestačí a většinou dochází k recidivě. Bylo by vhodné vytvořit pracovní místa pro tyto osoby, 

popřípadě interesovat zaměstnavatele vytvářením dotovaných míst. Tyto osoby se většinou 

také potýkají s vysokou zadlužeností, se závislostí na návykových látkách, s neschopností 

začlenit se do běžné společnosti.  

 dlouhodobě nezaměstnané osoby: jedná se především osoby v předdůchodovém věku, 

osoby se základním vzděláním, o ženy samoživitelky, absolventy, pro které by bylo potřeba 
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zajistit více možností uplatnění na trhu práce – rekvalifikace, absolventská místa (stážisté), 

vznik nových míst. Po zániku textilního průmyslu nedostatek pracovních příležitosti. 

Problematickou skupinou jsou příslušníci etnických menšin, kteří nemají zájem pracovat 

a jsou chorobně závislí na sociálních dávkách, když pracují, tak pouze na „černo“.  

 

Závěrem lze pouze shrnout, že pro všechny skupiny schází vhodné formy dostupného bydlení, 

pracovní příležitosti a především řešení problému vlastním přičiněním.  

Informovanost a potřebná pomoc je zajištěna nejen terénními sociálními pracovnicemi MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem, pracovníky Úřadu práce ČR, ale i ostatními sociálními službami ve městě. Sociální 

pracovnice navštíví klienta v jeho přirozeném prostředí, vyhodnotí danou událost, poskytnou základní 

či odborné sociální poradenství, okamžitou intervenci nebo zprostředkují pomoc jiného pracovníka, 

úřadu, sociální služby. Součástí sociální práce je také motivace klienta k řešení jeho tíživé situace. Při 

návštěvách je důsledně dodržován etický kodex sociálního pracovníka, je respektována 

nedotknutelnost obydlí a důstojnost klienta. Je zachovávána povinnost mlčenlivosti o všech 

skutečnostech. 

 

4.1.5 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB 

Hodnoty nezaměstnanosti (případně zaměstnanosti) jsou ovlivňovány především sociálním 

a ekonomickým rozvojem daného území. Výpočet míry nezaměstnanosti vychází z počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel ze SLDB v roce 2001, resp. 2011. Ve Dvoře Králové nad Labem měla míra 

nezaměstnanosti až do roku 2012 stoupající tendenci, kdy se přiblížila až k 11 %. V posledních třech 

letech má ale klesající tendenci. V průběhu roku mají hodnoty míry nezaměstnanosti kolísavou 

úroveň způsobenou sezonními pracemi.9 Hodnoty nezaměstnanosti (případně zaměstnanosti) jsou 

ovlivňovány především sociálním a ekonomickým rozvojem daného území.  

 

Graf 5: Vývoj nezaměstnanosti ve městě 2014–2016 – dosažitelní uchazeči 

 

Zdroj: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov 

                                                           
9
 Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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Tabulka 21: Nezaměstnanost v obcích SO ORP Dvůr Králové nad Labem k 31. 12. 2014 

Obec 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce – 

dosažitelní [1] 

Podíl nezaměstnaných 
osob (v %) [2] 

Pracovní místa 
v evidenci úřadu 

práce 
celkem z toho ženy celkem z toho ženy 

Bílá Třemešná 58 39 6,54 9,03 23 

Bílé Poličany 9 3 9,68 6,82 5 

Borovnice 30 12 11,54 10,81 3 

Borovnička 16 7 12,40 11,86 1 

Dolní Brusnice 24 15 8,92 11,54 6 

Doubravice 20 9 8,20 7,83 – 

Dubenec 48 25 9,70 10,46 3 

Dvůr Králové nad Labem 902 475 8,50 8,95 112 

Horní Brusnice 28 8 9,30 5,76 2 

Hřibojedy 12 7 8,22 9,86 – 

Choustníkovo Hradiště 43 24 10,86 12,57 52 

Kocbeře 26 13 7,32 7,83 3 

Kohoutov 14 5 8,43 7,14 – 

Kuks 20 10 11,36 12,50 – 

Lanžov 15 6 12,61 9, 84 – 

Libotov 13 7 9,56 10,61 – 

Litíč 13 8 11,93 12,90 – 

Mostek 62 38 7,45 9,60 – 

Nemojov 34 17 7,42 7,23 – 

Stanovice 3 2 6,67 10,00 – 

Trotina 9 2 15,00 7,14 – 

Třebihošť 25 13 9,06 10,66 – 

Velký Vřešťov 13 5 8,23 6,67 – 

Vilantice 16 11 12,90 18,64 3 

Vítězná 110 46 11,69 10,75 – 

Vlčkovice v Podkrkonoší 30 11 11,15 9,02 2 

Zábřezí-Řečice 2 1 2,02 1,89 – 

Zdobín 6 4 9,09 11,43 1 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky 
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Tabulka 22: Nezaměstnanost k 31. 12. 2015 

Obec 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce – 

dosažitelní [1] 

Podíl nezaměstnaných 
osob (v %) [2] 

Pracovní místa 
v evidenci úřadu 

práce 
celkem z toho ženy celkem z toho ženy 

Bílá Třemešná 47 35 5,34 8,33 29 

Bílé Poličany 15 9 16,67 20,46 – 

Borovnice 20 5 8,10 4,76 3 

Borovnička 12 9 9,84 15,79 1 

Dolní Brusnice 14 12 5,11 9,16 8 

Doubravice 21 8 8,64 6,67 – 

Dubenec 38 19 7,74 7,82 6 

Dvůr Králové nad Labem 670 349 6,42 6,69 114 

Horní Brusnice 25 7 8,25 5,04 – 

Hřibojedy 8 3 5,41 4,11 1 

Choustníkovo Hradiště 35 19 9,21 10,27 1 

Kocbeře 20 9 5,65 6,36 2 

Kohoutov 10 5 6,10 6,85 – 

Kuks 15 9 8,38 11,11 – 

Lanžov 11 6 9,17 10,00 – 

Libotov 9 4 7,14 6,35 – 

Litíč 4 3 3,57 4,92 – 

Mostek 58 31 7,17 8,16 4 

Nemojov 37 18 8,17 7,86 1 

Stanovice 5 3 12,50 17,65 – 

Trotina 9 4 15,79 13,79 – 

Třebihošť 21 10 7,87 8,77 – 

Velký Vřešťov 8 3 5,00 4,05 – 

Vilantice 9 5 7,63 8,62 – 

Vítězná 85 39 9,17 9,13 1 

Vlčkovice v Podkrkonoší 15 5 5,60 4,31 4 

Zábřezí-Řečice 4 3 4,26 5,77 – 

Zdobín 4 3 6,45 9,38 – 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky 
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Tabulka 23: Nezaměstnanost k 31. 12. 2016 

Obec 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce – 

dosažitelní [1] 

Podíl nezaměstnaných 
osob (v %) [2] 

Pracovní místa 
v evidenci úřadu 

práce 
celkem z toho ženy celkem z toho ženy 

Bílá Třemešná 42 29 4,83 6,6097 34 

Bílé Poličany 11 4 11,7 8,70 – 

Borovnice 17 4 7,05 3,88 4 

Borovnička 11 6 8,94 10,71 – 

Dolní Brusnice 8 7 3,02 5,47 7 

Doubravice 11 5 4,51 4,27 6 

Dubenec 19 7 3,91 2,92 9 

Dvůr Králové nad Labem 502 276 4,90 5,37 187 

Horní Brusnice 22 13 7,51 9,7 – 

Hřibojedy 5 3 3,43 4,17 – 

Choustníkovo Hradiště 32 14 8,14 7,37 30 

Kocbeře 14 6 4,04 3,75 37 

Kohoutov 7 3 4,24 4,00 – 

Kuks 13 10 7,26 12,50 – 

Lanžov 11 5 10,00 9,09 1 

Libotov 5 4 4,20 7,14 – 

Litíč 5 2 4,46 3,18 – 

Mostek 42 23 5,32 6,18 2 

Nemojov 22 9 4,86 3,98 2 

Stanovice 4 1 11,11 5,88 2 

Trotina 7 3 12,73 11,11 – 

Třebihošť 11 6 4,12 5,09 – 

Velký Vřešťov 8 4 5,33 5,71 – 

Vilantice 6 1 5,26 1,79 – 

Vítězná 63 27 6,76 6,31 7 

Vlčkovice v Podkrkonoší 15 7 5,66 6,03 1 

Zábřezí-Řečice 4 2 4,40 4,08 2 

Zdobín 8 5 12,12 15,63 – 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky 

 

[1] Dosažitelní uchazeči 15–64. Jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15–64 let, kteří mohou 

bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní 

nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se 

nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, 

uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé 

zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována 

podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.  
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[2] MPSV počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem 

Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–

64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru 

registrované nezaměstnanosti. Pro potřeby statistik z územního hlediska se vychází z počtu obyvatel 

v členění podle jednotlivých obcí, který se aktualizuje jednou ročně. 
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5 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

Cílem institucionální analýzy je získat přehled a provést vyhodnocení dosavadních aktivit orgánů 

státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucí působících v oblasti 

sociální a situační prevence s důrazem prevencí sekundární a terciální. Důležité je také posoudit míru 

jejich vzájemné informovanosti, kvalitu spolupráce a vytipování duplicitních, neefektivních, případně 

chybějících aktivit a služeb. Při zpracování institucionální analýzy lze použít všechny dostupné 

strategické dokumenty, koncepční a přehledové materiály, které se byť i jen částečně obsahově 

dotýkají oblasti prevence kriminality. Může se jednat o plány rozvoje města, komunitní plány, 

přehledy zařízení a služeb různých resortů apod. 

Vybrané informace jsou převzaty ze strategického dokumentu Program rozvoje města Dvůr Králové 

nad Labem na období 2016–2022, který schválili zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 2016 

usnesením č. Z/181/2016, a ze Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2017–2019, který 

zastupitelé vzali na vědomí na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. Z/275/2016. 

 

5.1 AKTIVITY ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY 

K aktivitám orgánů státní správy patří aktivity Policie ČR, města Dvůr Králové nad Labem, činnosti 

terénních sociálních pracovnic odboru školství kultury a sociálních věcí na Městském úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, činnost probační a mediační služby v Trutnově 

5.1.1 POLICIE ČR – OBVODNÍ ODDĚLENÍ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Sídlo: Legionářská 1234, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

Úkolem policistů obvodního oddělení je chránit bezpečnost a majetek občanů v jednom z největších 

obvodů v rámci okresu Trutnov. V budově obvodního oddělení ve Dvoře Králové nad Labem sídlí 

policisté – inspektoři pořádkové policie, ale také komisaři kriminální policie. Policisté se snaží plnit co 

nejsvědomitěji svou práci v duchu těchto policejních cílů: 

 chránit pořádek a bezpečnost ve společnosti; 

 prosazovat zákonnost; 

 chránit práva a svobody osob; 

 preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji; 

 usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 

Nad rámec povinných činností realizuje PČR přednáškovou činnost na základních a středních školách. 

Při výkonu pořádkové služby, mimořádných kulturních, sportovních a dopravních situacích 

spolupracuje se strážníky Městské policie Dvůr Králové nad Labem. 

5.1.2 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

Sídlo: Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

  

Vykonává v rámci odborů k tomu zřízených přenesenou působnost. V oblasti prevence sociálně 

patologických jevů a kriminality se jedná o činnost odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále 

ŠKS).  
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Odbor ŠKS v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vykonává podle aktuálního organizačního řádu10 

činnosti v souladu se zákony č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o  sociálně-

právní ochraně dětí a Směrnicí Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení rozsahu evidence dětí 

a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány SPOD a o stanovení rozsahu evidence 

a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče a zákonem č. 218/2003 Sb., 

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, zejména: 

• provádí sociálně právní ochranu dětí; 

• poskytuje poradenskou službu na úseku péče o rodinu s dětmi; 

• provádí sociální šetření v rodinách; 

• zajišťuje sociální diagnózu a terapii; 

• realizuje nebo prosazuje sociální opatření; 

• vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny, vypracovává individuální plán ochrany dítěte, pořádá 

případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin; 

• na základě pověření starosty města vyhotovuje a podává návrhy k okresnímu soudu; 

• podává zprávy okresnímu soudu, policii a okresnímu zastupitelství ve věcech týkajících se 

péče o děti; 

• zastupuje nezletilé děti v soudních řízeních v opatrovnických a trestních věcech, jako 

opatrovník nezletilého dítěte zastupuje jeho oprávněné zájmy, podává zprávy o sociálních 

a výchovných poměrech, dítěte, navrhuje další důkazy a podává návrh na rozsudek. Podává 

návrhy na přiznání škody za poškozené děti; 

• vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné oprávněné osoby neplní své povinnosti, a tím ohrožují 

nebo narušují vývoj a výchovu dětí. Působí na odstranění příčin těchto negativních vlivů; 

• v naléhavých případech podává soudu návrh na vydání předběžného opatření podle § 924 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 452, odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., v platném 

znění. K zabezpečení tohoto úkonu je zaveden systém nepřetržitých služeb formou 

pohotovosti; 

• vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, pěstouny na dobu 

přechodnou; 

• vyhledává vhodné děti pro osvojení a pěstounskou péči; pěstounskou péči na přechodnou 

dobu, u soudního řízení dává souhlas k osvojení a pěstounské péči; 

• postupuje krajskému úřadu individuální plán ochrany dítěte pro účely zprostředkování 

náhradní rodinné péče; 

• uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a provádí dohled nad výkonem pěstounské péče; 

• vydává rozhodnutí, jímž upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených 

§ 47 zákona č. 359/1999 Sb. v případě, že dohoda nebyla uzavřena do 30 dnů od nabytí 

právní moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující; 

• zajišťuje výkon kurately pro děti a mládež; 

• poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů 

s cílem umožnit dětem ohroženým podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., jejich začlenění do 

společnosti, včetně začlenění pracovního. Pomáhá dětem překonávat problémy, které 

mohou vézt k negativním projevům v jeho chování; 

                                                           
10 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2016 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem 
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• u těchto dětí se zaměřuje na trávení volného času, kontakt s osobami zneužívajícími alkohol 

nebo návykové látky, projevy nesnášenlivosti a násilí, nepříznivé vlivy v rodinách; 

• účastní se přestupkových a trestních řízení vedených proti dětem a mladistvým; 

• zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení, hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních 

věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem, včetně opravných 

prostředků; 

• rozhoduje a ukládá výchovná opatření podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., u obtížně 

vychovatelných dětí a mladistvých ve správním řízení a vykonává dohled nad jejich 

dodržováním; 

• vykonává funkci opatrovníka při stanovení paternity a procesního účastníka; 

• vykonává funkci kolizního opatrovníka osiřelých a právně volných dětí; 

• bezodkladně navštíví dítě, které matka po narození opustila a zanechala ve zdravotnickém 

zařízení a zajišťuje jeho ochranu; 

• podílí se na realizaci ústavní či ochranné výchovy dítěte v určitém zařízení; 

• nejméně jednou za tři měsíce navštěvuje dítě umístěné v ústavním zařízení; 

• nejméně jednou za tři měsíce navštěvuje rodiče dětí, jež mají dítě v ústavním zařízení; 

• provádí pravidelné návštěvy dětí v cizí péči, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; 

• ukládá rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle § 12 zákona 

č. 359/1999 Sb.; 

• pomáhá nezletilým a mladistvých propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy 

a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejhodněji začlenili do společnosti; 

• vede záznamy v příslušných rejstřících; 

• vede spisovou dokumentaci nezletilých dětí, vč. dokumentace dítěte pro náhradní rodinnou 

péči a žadatelů o náhradní rodinnou péči a správních řízení, žádosti o zařazení do evidence 

žadatelů postupuje krajskému úřadu; 

 spolupracuje s úřady práce, odbory státní sociální podpory úřadů práce, diagnostickými 

ústavy, dětskými domovy, výchovnými ústavy, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, věznicemi, soudy, sociálními komisemi obecních úřadů a dalšími sociálními 

institucemi. 

5.1.3 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA 

MĚSTSKÉM ÚŘADĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

V rámci sociální reformy I. vykonávají obce v přenesené působnosti od 1. 1. 2012 sociální práci za 

účelem sociálního začlenění osob a skupin osob. Město Dvůr Králové nad Labem zřídilo nové pracovní 

pozice 4 terénních sociálních pracovnic, které vhodnými nástroji pomáhají při řešení sociálních 

problémů občanů dle cílových skupin v celém regionu Dvora Králové nad Labem.      

 

Terénní sociální pracovnice se zaměřují zejména na sociální problémy následujících osob nebo 

skupin: 

 osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, senioři; 

 osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby; 

 osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům; 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením; 
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 osoby ohrožené rizikovým způsobem života; 

 oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí; 

 osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním bydlení; 

 nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy; 

 imigranti; 

 rodiny s dětmi. 

 

V praxi to znamená, že pokud se na sociální pracovnice obrátí klient, který se ocitl v tíživé situaci, se 

kterou si sám neví rady, ať už je příčina jakákoli, sociální pracovník na základě provedeného 

rozhovoru zjistí poznatky o jeho životní situaci, v rámci poradenství společně s klientem vytyčí cíle 

a možnosti řešení jeho životní situace. Sociální pracovnice budou nápomocny při sjednávání 

sociálních služeb, při jednání s organizacemi státní i veřejné správy, neziskovými organizacemi 

a dalšími odborníky s cílem minimalizovat rizika a problémy, předcházet vzniku sociálně – 

patologických jevů a přispět tak ke zlepšení jejich životní situace. 

 

Občané ORP se na sociální pracovnice mohou obracet se svými starostmi a problémy. Pracovnice jsou 

připraveny pomáhat jednotlivcům, skupinám, komunitám svými znalostmi, zkušenostmi, 

a dovednostmi při řešení sociálních problémů a konfliktů, současně respektují jedinečnost každého 

člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, 

pohlaví, rodinný a zdravotní stav, ekonomickou situaci a bez ohledu na to, jak se podílí na celé 

společnosti.   

Dvě ze sociálních pracovnic zároveň zajišťují výkon kurátora pro osoby společensky nepřizpůsobené 

a péči o občany propuštěné z výkonu trestu. 

Sociální pracovnice sídlí v objektu společně s Městskou policií, se kterou je navázána úzká spolupráce 

především v oblasti prevence kriminality.  

5.1.4 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA TRUTNOV (PMS) 

Sídlo: Horská 5, P.O. BOX 14, 541 01 Trutnov 
 
POSLÁNÍ A CÍLE 
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení 

konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon 

alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci 

kriminality. Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze 

součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se 

vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. 

  

CÍLE ČINNOST PMS 

Integrace pachatele – probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do 

života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení 

respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci. 

Participace poškozeného – probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ 

vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost. 
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Ochrana společnosti – probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením 

konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace 

uložených alternativních trestů a opatření.11
 

5.1.5 ÚŘAD PRÁCE  

Sídlo: Úřad práce v Trutnově – Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem.  17. listopadu  2657, 

54401 Dvůr Králové nad Labem, telefon: 950 168 210, e-mail: posta.tuf@tu.mpsv.cz. 

 

5.2 AKTIVITY ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY 

5.2.1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Zřizovatel orgánů, organizací a jiných subjektů, zabývajících se prevencí kriminality. Hlavní garant 

prevence kriminality. 

 

BEZPEČOSTNÍ RADA OBCE 

Bezpečnostní rada obce určené podle krizového zákona12 je koordinačním orgánem pro přípravu na 

krizové situace. Takto určené obci je hasičským záchranným sborem kraje uložena povinnost 

rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce určené je 

starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.13 

Bezpečnostní rada města Dvůr Králové nad Labem má 7 členů a v roce 2017 byli jejími členy:  

 starosta Ing. Jan Jarolím – předseda BR; 

 místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková;  

 vedoucí ÚO Trutnov Policie ČR plk. Mgr. Pavel Škandera; 

 velitel hasičské stanice Dvůr Králové nad Labem HZS Královéhradeckého kraje npor. Bc. 

Zdeněk Šedivka; 

 tajemník Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Ing. Ondřej Kudrnáč;  

 určený strážník Městské policie Dvůr Králové nad Labem Pavel Chmelík;  

 manažer krizového řízení Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Ing. Pavel Lev.  

5.2.2 MĚSTSKÝ ÚŘAD DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Organizační struktura úřadu 

Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci města Dvůr Králové nad 

Labem zařazení do úřadu. V čele úřadu je starosta. Základními organizačními jednotkami úřadu jsou 

odbory, které se dále mohou členit na oddělení.  

Starosta města je přímým nadřízeným manažera prevence kriminality (MPK). Manažer prevence 

kriminality spolupracuje při své činnosti s pracovníky následujících odborů:  

 oddělení vztahů k veřejnosti (VKV); 

                                                           
11 https://www.pmscr.cz/o-nas  
12

 § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
13 http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-rada-obce.aspx 

mailto:posta.tuf@tu.mpsv.cz
https://www.pmscr.cz/o-nas
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 krizové řízení (KRI); 

 odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS); 

 právní oddělení kanceláře tajemníka úřadu a další.14 

5.2.3 MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY – MPK 

Dle metodiky odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky z roku 2011 (závazná 

pro všechny obce, které mají zájem ucházet se o státní účelovou dotaci na projekty prevence 

kriminality), bylo nutné určit v rámci struktury městského úřadu osobu odpovědnou za řešení 

problematiky prevence kriminality, vybavit jí potřebnými kompetencemi a případně ustavit pracovní 

skupinu pro prevenci kriminality.  

 

Manažer prevence kriminality je tak samostatný pracovník zodpovědný za přípravu, koordinaci 

a realizaci programů v rámci obce. Podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 

č. 21/2016 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem plní tyto úkoly:  

 sleduje koncepční materiály věcně příslušných resortů, krajského úřadu, koncepční materiály 

odborů souvisejících s oblastí prevence kriminality města, materiály ze zahraničí apod. 

 průběžně mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci ve městě (analýza trestné činnosti na 

základě podkladů Policie ČR a MP o stavu a dynamice vývoje trestné činnosti ve městě);  

 navrhuje k realizaci vhodná preventivní opatření; 

 podílí se na přípravě strategií prevence kriminality a dalších koncepčních materiálů 

s městskou, krajskou nebo celorepublikovou působností. 

 

Dále koordinuje preventivní aktivity ve městě: 

 koordinuje a usměrňuje činnost subjektů působících v oblasti prevence kriminality na území 

města; 

 koordinuje práce na vytvoření plánu prevence kriminality a jejích aktualizacích; 

 spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, s ostatními odbory městského 

úřadu a dalšími subjekty ve městě, Republikovým výborem pro prevenci kriminality. 

 

V neposlední řadě manažer prevence kriminality vykazuje metodická, konzultační a organizační 

činnost: 

 působí proti kriminalitě a sociálně patologickým jevům (šikana, násilí, rasismus, problematika 

závislostí na návykových látkách) 

 mapuje situaci ve městě, snaží se předcházet sociálně patologickým jevům a dostávat je pod 

kontrolu; 

 hodnotí jaké prostředky a metody budou použity k uskutečnění záměrů s ohledem na 

stávající platnou legislativu; 

 vyhledává a předkládá návrhy na využití finančních prostředků k financování preventivních 

projektů; 

 vyjadřuje se k možnostem alternativních trestů; 

                                                           
14 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2016 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem 
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 zabývá se činností sociální a protidrogové prevence, podpoře volnočasových aktivit dětí 

a mládeže, romskou problematikou; 

 podílí se na soustřeďování a vyhodnocování údajů o situaci týkající se okruhu své působnosti 

na území. 

 

Kromě výše popsaných činností manažer prevence kriminality:  

 je kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR; 

 zajišťuje činnost odborných pracovních skupin pro prevenci kriminality města; 

 zajišťuje výměnu informací a zkušeností z praxe; 

 medializuje činnost na úseku prevence kriminality; 

 vede databázi subjektů participujících na prevenci kriminality; 

 vede databázi volnočasových aktivit, tzv. kalendář akcí. 

5.2.4 KOMISE PREVENCE KRIMINALITY – KPK 

Rada města Dvůr Králové nad Labem podle zákona o obcích15 může zřídit jako své iniciativní a poradní 

orgány komise. Rada města má mimo jiné vyhrazeno projednávat a řešit návrhy, připomínky 

a podněty předložené komisemi rady, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.  

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a jsou ze své činnosti odpovědny radě. Městský 

úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá komisím v jejich činnosti.  

 

Jednou z komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem je také Komise prevence kriminality. Podle 

doporučení by v ní měli zasedat: 

 zástupce vedení města odpovědný za bezpečnost a prevenci; 

 manažer prevence kriminality města; 

 zástupci sociálního, školského, bezpečnostního odboru (oddělení); 

 romský poradce; 

 zástupce městské policie; 

 zástupce Probační a mediační služby; 

 zástupci Policie ČR (preventivně-informační skupina Policie ČR); 

 zástupci nestátních neziskových organizací; 

 zástupci církevních organizací. 

Pracovní skupina má iniciativně zpracovávat návrhy a stanoviska týkající se bezpečnosti ve městě 

a navrhovat opatření v oblasti prevence trestné činnosti. Na svá jednání si může zvát odborníky podle 

projednávaných témat, další dle potřeby a další podle místních podmínek. Při řešení zásadních 

problémů, přípravě programu a při zpracování koncepce se doporučuje zapojit do práce skupiny 

manažera prevence kriminality kraje a koordinátora prevence kriminality krajské správy Policie ČR. 

 

Komise prevence kriminality Rady města Dvůr Králové nad Labem je složena z odborníků sociální, 

školské a bezpečnostní oblasti a má 10 členů. K 30. dubnu 2017 byl její předsedou zastupitel 

pověřený řízením městské policie a manažer prevence kriminality Jan Štípek. Složení komise je 

zveřejněno na internetových stránkách www.mudk.cz v sekci Město / Orgány města / Rada města. 

 

                                                           
15 § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

http://www.mudk.cz/
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5.2.5 MĚSTSKÁ POLICIE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (MPDK) 

Sídlo: Městská policie, Rooseveltova 749, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 603 237 858, 

499 320 520, e-mail: mpdk@mudk.cz. 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MPDK) je orgán obce, který zřizuje a ruší 

zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007 o městské policii. Městská policie 

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do MPDK (dále jen "strážník") se žádostí 

o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 

Při plnění svých úkolů spolupracuje MPDK s Policií České republiky. Obecní policii řídí starosta, pokud 

zastupitelstvo města nepověří řízením MPDK jiného člena obecního zastupitelstva. MPDK řídí 

zastupitel Jan Štípek, pověřený řízením městské policie.16 

 

Strážníci městské policie jsou členěni při výkonu svých činností do následujících skupin: 

 realizační skupina; 

 dozorčí služba; 

 družstvo činností v dopravě; 

 radar, měření rychlosti; 

 družstva operativního zásahu; 

 team prevence kriminality MPDK; 

 Self defence Team MPDK (výcvik sebeobrany) 

 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS); 

 skupina veterinárních opatření. 

5.2.6 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Zastupitelstvo města může k plnění některých svých úkolů zřizovat příspěvkové organizace 

a schvalovat jejich zřizovací listiny, jimiž jim stanovuje, jaké úkoly budou takto zřízené organizace 

plnit. Město zřizuje následující příspěvkové organizace. Informace jsou převzaty ze strategického 

dokumentu Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022, který schválili 

zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 2016 usnesením č. Z/181/2016. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, 28. ŘÍJNA 731 

Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny. Pronajímání 

služebních bytů zaměstnancům organizace. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SCHULZOVY SADY, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1235 

Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Zařízení 

školního stravování zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců 

organizace; zaměstnanců Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884; 

                                                           
16 www.mudk.cz/cs/mesto/mestska-policie-1/ 

mailto:mpdk@mudk.cz
http://www.mudk.cz/cs/mesto/mestska-policie-1/
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zaměstnanců Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83, a rovněž 

i stravování žáků Základní školy a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRŽ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, E. KRÁSNOHORSKÉ 2919 

Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. Zařízení školního 

stravování – školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 školského zákona žákům organizace 

a žákům Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, a to i mimo dobu jejich 

pobytu ve škole. Zařízení školního stravování zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní 

stravování zaměstnanců organizace a zaměstnanců Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 

28. října 731. Pronajímání služebních bytů zaměstnancům organizace. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODHARŤ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÁCHOVA 884 

Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny – výdejny. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1444 

Organizace vykonává činnost mateřské školy, školní jídelny a školní jídelny – výdejny. Školní jídelna 

Žireč zajišťuje i školní stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců Základní školy Strž, Dvůr 

Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 – místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb Žireč 

11, 544 04 Dvůr Králové nad Labem. Pronajímání služebních bytů zaměstnancům organizace. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2428 

Organizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny. Pronajímání služebních bytů 

zaměstnancům organizace. 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA R. A. DVORSKÉHO, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, NÁMĚSTÍ 

T. G. MASARYKA 83 

Organizace vykonává činnost základní umělecké školy. Základní umělecká škola poskytuje vzdělání za 

úplatu; škola může pronajímat za úplatu, žákům základní umělecké školy, hudební nástroje včetně 

příslušenství.  

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE JEDNIČKA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, SPOJENÝCH NÁRODŮ 1620 

Organizace vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání – dům dětí a mládeže. 

Organizace je střediskem uskutečňujícím výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, 

případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase, pravidelnou zájmovou činností, 

příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi, přehlídkami 

a nabídkou spontánních aktivit, a to během celého kalendářního roku. Prázdninová činnost se 

uskutečňuje formou táborů a odborných soustředění, jako vyvrcholení činnosti zájmových skupin, 

dále formou táborů a krátkodobých akcí určených především pro děti, případně mládež s dosud 

nevyhraněnými zájmy. 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem je pomáhající organizace založená na principech 

profesionality, respektu k jedinečnosti každé osoby, důstojného a partnerského přístupu s ohledem 

na práva člověka. Tato příspěvková organizace města nabízí a poskytuje řadu služeb: 

 poskytování pečovatelské služby v domácnostech občanů zejména na území města Dvůr 

Králové nad Labem, v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové 

nad Labem, v souladu se zákonem o sociálních službách a vyhláškou, jejichž zdravotní stav 

a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské péče dle zákonných ustanovení; 

 pronajímání bytů v domech zvláštního určení v ul. El. Krásnohorské 2962 a v ul. Sadová 2755, 

Dvůr Králové nad Labem, a nebytových prostor v domě zvláštního určení v ul. Sadová 2755, 

Dvůr Králové nad Labem, obhospodařovaných v souladu se smlouvou o výpůjčce; 

 pronajímání služebních bytů zaměstnancům organizace; 

 poskytování sociální služby azylové domy; 

 praní a žehlení prádla a bytového textilu pro zřizovatele; 

 zajištění rozvozu obědů základním a mateřským školám, které jsou příspěvkovými 

organizacemi zřízenými městem Dvůr Králové nad Labem; 

 poskytování sociální služby noclehárna; 

 pořádání benefičních a dalších akcí podobného charakteru za účelem zejména propagace 

organizace (PR – public relations) a zajišťování vícezdrojového financování pro hlavní účel 

činnosti organizace a činnosti související.  

 

HANKŮV DŮM, MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, NÁMĚSTÍ VÁCLAVA HANKY 299, DVŮR KRÁLOVÉ 

NAD LABEM 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem uspokojování potřeb města, spočívajících v zajišťování 

kulturních, vzdělávacích, poznávacích a popularizačních činností. 

Hlavní činnosti organizace: 

 pořádání kulturních akcí (divadelních a filmových představení, plesů, koncertů různých 

hudebních žánrů, výstav a dalších kulturních akcí různých žánrů bez omezení); 

 organizace oslav města (majáles, posvícení aj.) – provádí organizace na základě předchozího 

rozhodnutí orgánů města o konání těchto oslav, úhrada bude prováděna na základě 

objednávky a následné fakturace provedených služeb; 

 pořádání školicích akcí všeobecného, estetického, odborného zaměření apod., a to 

prostřednictvím jiných vzdělávacích zařízení nebo vlastními lektory; 

 pořádání různých kurzů, zejména tanečních, jazykových, odborných, zájmových a speciálních; 

 organizace a podpora zájmové umělecké činnosti na úseku divadelním, tanečním, hudebním 

a pohybovém; 

 provádění reklamní a informační služby včetně předprodeje vstupenek, jež souvisí s hlavním 

i vedlejším předmětem činnosti organizace; 

 obchodní činnost – koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, stánkový prodej; 

 pronajímání služebních bytů zaměstnancům organizace. 
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MĚSTSKÉ MUZEUM VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM, SLADKOVSKÉHO 520, DVŮR KRÁLOVÉ NAD 

LABEM 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajištění standardizovaných veřejných služeb kultury, 

a to jako muzeum ve Dvoře Králové nad Labem ve smyslu Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je provozovatelem Městského 

muzea ve Dvoře Králové nad Labem. 

Předmět hlavní činnosti organizace je získávání a shromažďování přírodnin a lidských výtvorů pro 

vědecké a studijní účely, zkoumání prostředí daného regionu, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory 

získávány. Muzeum dále z některých vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které 

trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává. Dále umožňuje veřejnosti jejich využívání 

a zpřístupňování prostřednictvím poskytování vybraných veřejných služeb. 

Zajišťuje ochranu sbírek po všech stránkách, vytváří příznivé podmínky pro uchování sbírek; sbírkové 

předměty udržuje, opravuje, restauruje. Zřizovatel je garantem poskytování standardizovaných 

veřejných služeb ve smyslu Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve smyslu 

§ 10b Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 

Muzeum se dále účastní na výzkumu a vývoji spojeném s předmětem jeho činnosti, výsledky své 

odborné činnosti vydává a veřejně šíří prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize a dalších hromadných 

informačních prostředků. 

Muzeum dále pořizuje, vytěžuje a zužitkovává získané databáze, vystavuje či sděluje autorská díla 

veřejnosti (např. pořádání koncertů, autorských výstav, divadelních představení, audiovizuálních 

produkcí apod.), pořádá přednášky a besedy, vytváří regionální knihovní fond a umožňuje jeho 

vědecké, odborné a studijní využití; poskytuje informační služby veřejnosti související s účelem 

muzea. 

Dle finančních možností dále vytváří aktivity dobrovolných spolupracovníků a podporuje rozvoj 

zájmových činností, zejména se zaměřením na děti a mládež, organizuje zájmové kroužky, volná 

sdružení zájemců o regionální historii, popř. vytváří podmínky pro specializované zájmy vycházející 

z poslání muzea a jeho dalších aktivit. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLAVOJ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM, TYLOVA 512, DVŮR KRÁLOVÉ NAD 

LABEM 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb, 

a to jako základní knihovna ve Dvoře Králové nad Labem ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb., knihovní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je provozovatelem Městské knihovny 

Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. 

Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem, je součástí systému veřejných 

knihoven a vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnosti, přičemž své veřejné knihovnické 

a informační služby poskytuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem. 

Předmět hlavní činnosti organizace je provozování základní knihovny ve Dvoře Králové nad Labem 

jako veřejné knihovny s univerzálními fondy a svými službami zajišťovat právo všech občanů na 

informace tím, že zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu knihovny nebo 

prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, poskytuje ústní 

bibliografické a faktografické informace a rešerše, zprostředkovává informace z vnějších 

informačních zdrojů a umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům. 
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TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Účelem zřízení technických služeb města je zabezpečení služeb občanům a právnickým osobám 

sídlícím, nebo majícím pobočku ve městě. Předmětem hlavní činnosti jsou rovněž práce a služby pro 

město, provedené na základě žádanek a smluv uzavřených s městem, a to nad rámec vyúčtování, na 

něž byl v daném roce schválen provozní příspěvek. 

5.2.7 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM 

GYMNÁZIUM, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, NÁM. ODBOJE 304 

Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem je střední školou klasického typu, která poskytuje úplné 

střední vzdělání. Škola nemá speciální studijní obory, žáci si sami částečně profilují své zaměření 

volbou doplňkových předmětů. Studium je buď čtyřleté (pro žáky z 9. tříd), nebo od roku 1990 též 

víceleté, v současnosti pro žáky ze 7. tříd základních škol; v obou případech je zakončeno maturitní 

zkouškou.17  

 

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 

2069 

Střední škola nabízí studium v pěti maturitních oborech a jednom učebním oboru. Jedná se 

o technické maturitní obory Aplikovaná  chemie a Informační technologie, které pokračují v tradici 

128 let výuky na SPŠ Dvůr Králové. Na více než stoletou tradici dalších součástí naší školy – Obchodní 

školy a Obchodní akademie – navazuje obor Hotelnictví a nejnovější obor Cestovní ruch. Na osobní 

služby jsou zaměřeny maturitní obor Kosmetické služby a Kadeřník-vizážista, jediný učební obor, 

který připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.18 

 

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ROHÁČOVA 2968, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Organizace byla zřízena za účelem poskytování sociální služby v souladu s platnou právní úpravou 

v sociální oblasti. Posláním Domova je zajistit zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci 

prostřednictvím pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku 

a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností. Uživatelé jsou podporováni v jejich 

samostatnosti a soběstačnosti, v případech, kdy to není možné, jsou doprovázeni a je jim zajištěno 

důstojné prostředí a zacházení. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají 

bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královéhradecký kraj. Jedná se 

zejména o seniory ve věku od 65 let nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny 

životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné 

hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové 

míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni 

zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich 

individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s 

dalšími lidmi. 

                                                           
17

 http://www.gym-dk.cz 
18 http://www.ssis.cz/informace-o-skole 

http://www.ssis.cz/informace-o-skole
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Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 

2000. Budova je řešena bezbariérově s vlastní otevřenou zahradou. Architektonicky jsou ubytovací 

části odděleny od společných prostor. Každý pokoj má balkon nebo předzahrádku. Středové společné 

prostory jsou koncipovány jako „místo společného setkávání“, které je symbolizováno v prostoru 

výtvarným zpracováním „stromu života“ a toto vyjádření je přeneseno i do loga Domova. Domov má 

vlastní kuchyň a prádelnu. Umístění Domova v městské zástavbě poskytuje možnost využívat 

místních institucí poskytujících služby veřejnosti.19 

 

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV 

Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Pod toto sdružení 

spadá několik středisek. V ORP Dvůr Králové nad Labem jsou to:  

 Dětské centrum, R. A. Dvorského 1710, Dvůr Králové nad Labem; 

 Dětská ozdravovna Království, Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem; 

 Léčebna zrakových vad, Sladkovského 840, Dvůr Králové nad Labem.20 

 

5.2.8 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MŠMT 

VÝCHOVNÝ ÚSTAV HUSŮV DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLICKÉHO 700, DVŮR KRÁLOVÉ NAD 

LABEM 

Výchovný ústav Husův domov byl založen počátkem roku 1992. Toto školské zařízení vzniklo pod 

patronací církve československé husitské a bylo určeno chlapcům s ukončenou školní docházkou, 

kterým byla soudem nařízena ústavní výchova. Původním cílem bylo vést chlapce k osvojování 

základních pracovních návyků a dodržování společenských norem. V té době byla kapacita zařízení 24 

dětí. Zanedlouho však došlo k rozšíření lůžkové části na celkových 36 míst. V tomto období vznikla 

školní skupina, kdy ve spolupráci s místním středním odborným učilištěm bylo umožněno chlapcům 

vyučení ve vybraných učebních oborech.  

S následnými změnami zákonných norem v oblasti prodloužení školní docházky na 16 let věku již dále 

nebylo možné tento záměr uskutečňovat.  V roce 1995 proto došlo k transformaci zařízení na státní 

příspěvkovou organizaci zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Toho času se 

jednalo svým charakterem o jediné zařízení uvedeného typu na našem území, kde byla poskytována 

péče chlapcům obtížně vychovatelným, u kterých byla diagnostikována taková duševní porucha, kvůli 

níž nemohli být umístěni v ostatních zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  

V průběhu roku 1996 byl výchovný ústav rozšířen o další dvě oddělení, kdy první bylo zaměřeno na 

mládež ohroženou závislostmi a drogově závislou s lůžkovou kapacitou 24 lůžek a druhé se 

zaměřením na péči o nezletilé matky s dětmi s lůžkovou kapacitou pro 10 matek a 10 dětí. Péče byla 

poskytována ve věkové kategorii 15 až 18 let, ve výjimečných případech do let 19. Oddělení pečující 

o nezletilé matky s dětmi pak v roce 2003 ukončilo svou činnost.  

V současnosti v ústavu fingují dvě oddělení. Výchovně léčebné oddělení určené pro děti vyžadující 

výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození, psychického nebo 

psychiatrického onemocnění je určeno pro děti ve věku od 15 do 18 let, výjimečně do 19 let. 

                                                           
19 Zpráva o činnosti Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem za rok 2016, dostupné na: 

http://www.domovdknl.cz/storage/Vyrocni_zprava_2016.pdf 
20

 http://www.soltrutnov.cz/ 
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O umístění dětí na výchovně léčebné oddělení rozhoduje Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 

33, Praha 2, na základě rozhodnutí soudu o uložení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Je 

tak pečováno o děti s psychickým, psychiatrickým či neurologickým handicapem, v důsledku jehož 

dochází k závažným (extrémním) poruchám chování. Tyto poruchy chování z etopedického pohledu 

lze zařadit do kategorie asociální a antisociální, kdy dochází k delikventnímu chování, které směřuje 

proti zákonným, společenským a zvyklostním normám. Takové chování nese znaky nejvyšší 

společenské nebezpečnosti.  

Výchovně léčebné oddělení pro děti ohrožené závislostmi a drogově závislé je poblíž obce Bílá 

Třemešná u Dvora Králové nad Labem. Je pečováno o děti ohrožené závislostmi. Středisko je 

zaměřeno jak na léčbu závislosti na omamných a psychotropních látkách, tak na závislosti alkoholové 

a gamblerství. Děti, které jsou umisťovány na oddělení "Poklad" jsou ve věkové kategorii od 15 do 18 

let, ve výjimečných případech do 19 let. O uložení ústavní výchovy či předběžného opatření 

rozhoduje soud a o umístění do resocializačního programu "Poklad" rozhoduje Dětský diagnostický 

ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2.21  

5.2.9 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ 

Spolky a zájmová sdružení se významnou měrou podílejí na zajištění prevence kriminality, a to nejen 

svou osvětovou a vzdělávací činností, ale zajišťováním volnočasových aktivit. V níže uvedeném 

seznamu je uvedeno, o jaké spolky či zájmová sdružení se ve Dvoře králové nad Labem jedná, jejich 

činnost a zda je jejich činnost podporována z dotačních prostředků města. Informace jsou převzaty ze 

strategického dokumentu Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022, 

který schválili zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 2016 usnesením č. Z/181/2016. 

 

Tabulka 24: Spolky a zájmová sdružení ve Dvoře Králové nad Labem 

Aktivní spolky – spolupráce s městem, čerpání dotací, prezentace na veřejnosti 

Název spolku IČ činnost spolku využití dotace 
města 

1 . HK Dvůr Králové  69173168 Házená ano 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 15037533 Letectví ano 

Angeles Dance Group, z. s. 27005054 taneční oddíl ano 

BIGBAND Dvorský 26528509 hudební spolek ano – činnost 

Braunův Betlém 02672804 činnosti k záchraně betléma ano 

CK Dvůr Králové nad Labem 68208600 Cyklisti ano 

Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad 
Labem – 138 

62048643 kynologové nepravidelně 

Český svaz chovatelů Základní organizace Žireč 70151547 chovatelé – pořádají tradiční 
výstavu drobného zvířectva v Žirči 

ano – výstava 

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Dvůr 
Králové nad Labem 

62015176 včelaři – činnost, práce s mládeží ano 

DéKá events 01348639 koncerty, festival ano 

ELVORÁDO středisko Náchod 48650480 organizace dětí, oddíl Tubrodel ano – celoroční 
tematická hra 

FURT VENKU!!, z. s. 22856447 předškolní děti ano 

HC Dvůr Králové  64201996 Hokejisti ano 

Horolezecký oddíl 65714776 horolezci – provoz horolezecké 
stěny v tělocvičně ZŠ Strž 

ano 

 

                                                           
21

 http://www.husuvdomov.cz/ 
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Aktivní spolky – spolupráce s městem, čerpání dotací, prezentace na veřejnosti 

Název spolku IČ činnost spolku využití dotace 
města 

Jezdecký oddíl Dvůr Králové nad Labem 70834881 jezdecké aktivity nepravidelně 

Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové 
nad Labem, z. s. 

15039897 dětský oddíl ano 

Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 64202658 Karate ano 

KČT „Dvoráci“ Dvůr Králové, založen 1898 75147203 Turistika nepravidelně 

Klíč – královédvorské sdružení pro obnovu památek 
a spol. života 

26678926 akce pro veřejnost, prohlídky věže 
kostela 

ano 

Klub důchodců v Sadové 26987562 sdružování seniorů, volnočasové 
aktivity 

ano 

Klub důchodců Žireč 26989646 sdružování seniorů, volnočasové 
aktivity 

ano 

Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem 47462850 pěstování kaktusů, pořádání 
výstav 

ano – pořádání 
symposia, 
výstavy 

Klub Natura 60152788 přírodovědný kroužek při 
gymnáziu 

ano – 
přírodovědné 
exkurze 

Královédvorská Arnika 26593279 dobrovolníci, kteří pomáhají 
nějakým způsobem 
handicapovaným lidem 

ano 

Královédvorský chrámový sbor 22866221 hudební spolek ano 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. 02904683 krasobruslení ano 

Kynologický klub Nový svět Dvůr Králové nad 
Labem 

26583780 kynologové nepravidelně 

Loutkařský soubor Klíček 26549433 loutkářství – vystoupení pro děti ne 

Mateřské centrum Žirafa, o.s. 26652811 děti předškolního věku ano 

Místní skupina Vodní záchranné služby ČCK Dvůr 
Králové nad Labem 

64201066 vodní záchranáři – výuka nejen 
plavání 

ne 

Motoklub Černí jezdci, z. s. 26996863 motorkáři ano – motosraz 

Občanské sdružení pro spolupráci se zahraničím 26543699 partnerská města – zahraniční 
spolupráce 

ano  

Old Racing Club ORC Dvůr Králové nad Labem 64203492 realizace závodů historických 
motocyklů 

ano 

Pěvecký spolek Záboj 47464135 pěvecký sbor ano 

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina  
Jiřího Wolkera 

68247729 dětský oddíl – pořádání táborů ano – tábory 

RC Cars Dvůr Králové 22733108 modelářský klub nepravidelně 

Safari Archa 2007, o. s. 22666974 terapie se zvířaty – chování zvířat ano 

Sbor dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad Labem 65715730 Hasiči nepravidelně 

Sbor dobrovolných hasičů Verdek 65197585 Hasiči ano 

Sbor dobrovolných hasičů Žireč 65197682 Hasiči ano 

Self defence team DK, z.s. 05732361 osvětové, vzdělávací, lektorské a 
školící činnosti v oblastech 
prevence kriminality, bezpečného 
chování, sebeobrany, poskytování 
první pomoci, volnočasových 
aktivit, v prevenci mládeže před 
používáním návykových látek a 
proti sociálně patologickým jevů 

ano 

SK Nell Dvůr Králové 22755101 softbalistky nepravidelně 

SKK Dvůr Králové nad Labem 26599449 oddíl kulečníku ano 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem 22906266 softbalistky ano 

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. 68244673 společnost pro podporu lidí s 
mentálním postižením, pořádání 
akcí na integraci postižených do 
společnosti 

ano 
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Aktivní spolky – spolupráce s městem, čerpání dotací, prezentace na veřejnosti 

Název spolku IČ činnost spolku využití dotace 
města 

Spolek přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 43465188 aktivity rodičů pro podporu 
gymnázia 

ano – výroční 
almanach 

Sportovně střelecký klub Nové lesy 60153989 Střelci ano 

Svaz diabetiků ČR územní organizace Dvůr Králové 
nad Labem 

60154195 podpora zdravého životního stylu  ano 

Svaz diabetiků ČR územní organizace Dvůr Králové 
nad Labem 

60154195 pohybové aktivity, zdravotně 
výchovné akce, prevence 

ano 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., 
základní organizace Dvůr Králové nad Labem 

75017954 udržení nemoci v remisi, ozdravné 
pobyty, plavání, apod. 

ano 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem 01650599 taneční skupina – pořádání 
sportovních aktivit 

ano 

TC Dvůr Králové, z. s. 00529532 Tenisti ano 

Team DK 22734996 Florbal ano 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem 60152478 více sportovních oddílů – 
gymnastika, atletika, florbal, oddíl 
trampolín, badminton, sokolská 
všestrannost  

ano – činnost 
i pořádání 
táborů 
a dalších 
sportovních 
aktivit 

Tělovýchovná jednota 
Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

00527530 více sportovních oddílů – 
basketbal, stolní tenis, atletika, 
kanoistika, kopaná, kulečník, 
kulturistika, kuželky, šachy 

ano – činnost 
a pořádání 
jiných 
sportovních 
aktivit 

TJ Sokol Lipnice, z. s. 47466278 více oddílů ano 

TJ Sokol Žireč 60152567 více oddílů ano 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 22737839 historická vozidla – jízdy 
historických vozidel, závody 

ano – akce Než 
vypustíme 
vodu z chladiče 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem 01666363 činnost, pořádání akcí pro 
veřejnost 

ano 

Za obnovení památky Židovského hřbitova Dvůr 
Králové nad Labem 

26577127 realizace koncertů pro získání 
finančních prostředku pro 
realizaci památníku židovského 
hřbitova 

ano – koncerty 

Spolky působící na území města podpora lokální komunity 

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 00486345 údržba památek z války roku 1866 ano 

Ostatní spolky evidované na území města 

Angellis 26646021 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Constantia CZ 26590565 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Česká asociace pro chov a ochranu krokodýlů, o. s. 28560841 chov a ochrana krokodýlů ne 

Český svaz chovatelů Klub chovatelů vodní drůbeže 71004262 chovatelé vodní drůbeže ne 

Delta klub – Dvůr Králové n. L. 70823201 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Dětský svět 69889660 nezisková organizace sloužící 
domácnostem 

ne 

Enduro Klub Dvůr Králové 68244312 sportovní činnost ne 

GOLF PROFI, z. s. 02582759 Golf ne 

HC Milan 26553473 sportovní činnost ne 

Jezdecký klub Dvůr Králové nad Labem 26587831 sportovní činnost ne 

Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 70857202 Turistika Ne 

Klub informovaných pojištěnců 22743928 vzdělávací činnost ne 

Klub vojenské historie T – S 67 Nad Lomem 22881271 vzdělávací činnost ne 

Klub zahrádkářů ve Dvoře Králové nad Labem 47466481 Zahrádkáři ne 

Letecko modelářský klub 64201384 modelování ne 

MS Jordán 26596610 myslivost ne 
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Ostatní spolky evidované na území města 

Název spolku IČ činnost spolku využití dotace 
města 

Myslivecké sdružení, o. s., Dvůr Králové nad Labem 60152656 myslivost ne 

Nelhostejní 27005976 nezisková organizace mobilizující 
lokální komunitu k ochraně 
životního prostředí 

ne 

Občanská královédvorská iniciativa 02266113 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení Palcát 26599376 podpora lokálních komunity ne 

Občanské sdružení Podkrkonoší Dvůr Králové nad 
Labem 

26636956 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení R11 – Kocbeře 22685472 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení unie rodičů při SŠIS Dvůr 
Králové nad Labem 

28554256 podpora a spolupráce se školou ne 

Občanské sdružení za záchranu sochy Záboj 26515911 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení Živá Podstráň 28556216 podpora lokální komunity ne 

Občanské sdružení Život 3000 22663797 podpora lokální komunity ne 

Okrašlovací spolek města Dvůr Králové nad Labem 70840555 okrašlování města ne 

Podané ruce – Psí pac z Podkrkonoší 71175679 dobrovolná organizace, jejíž 
činností je canisterapie 

ne 

Road Racing Club 01780948 sportovní činnost - motosport ne 

Sdružení fotografů Královédvorska 70817189 fotografická činnost ne 

Skupina historického šermu Truvéři 60153229 zájmová činnost – historický šerm ne 

Skupina historického šermu VERITAS Dvůr Králové 70923221 zájmová činnost – historický šerm ne 

Společnost myslivců města Dvůr Králové nad 
Labem 

26586878 myslivost ne 

SPORT WORLD Dvůr Králové 26651254 sportovní činnost ne 

Sportovní bowlingový klub 
V. I. P. Dvůr Králové nad Labem 

26604469 sportovní činnost ne 

Sportovní centrum mládeže 22668829 sportovní činnost ne 

Sportovní klub Naděje – Černá les 26598329 sportovní činnost ne 

Sportovní klub Pohoda Dvůr Králové nad Labem 26672821 sportovní činnost ne 

T. O. Údolí stínu 02338025 trempové ne 

TwirlStars, o. s. 01642332 sportovní činnost ne 

U rozcestí, o. s. 22691316 canisterapie, hiporehabilitace, 
vzdělávání 

ne 

Unie rodičů – Sdružení rodičů a přátel dětí při ZUŠ 
Dvůr Králové nad Labem 

69863075 podpora a spolupráce se školou ne 

Ostatní spolky evidované na území města 

WING 49 CZ 27019691 sportovní činnost, hokej ne 

Za obnovu východočeských zvonů 26613450 obnova zvonů ne 

Zelená distribuce 69174644 obchodní činnost ne 

Zdroj: Odbor školství, kultury a sociálních věcí, MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 

5.3 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Informace v této kapitole jsou převzaty ze strategického dokumentu Program rozvoje města Dvůr 

Králové nad Labem na období 2016–2022, který schválili zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 

2016 usnesením č. Z/181/2016 a také ze Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2017–

2019, který zastupitelé vzali na vědomí na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením 

č. Z/275/2016. 
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HISTORIE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA.  

Od roku 2003 probíhá na území Královédvorska komunitní plánování sociálních služeb, kdy Rada 

města Dvůr Králové nad Labem dne 24. 6. 2003 odsouhlasila svým usnesením č. 816/2003 proces 

komunitního plánování sociálních služeb v pověřeném území Dvůr Králové nad Labem. Zároveň byl 

schválen předložený harmonogram prací na přípravě první verze komunitního plánu na období 

červen 2003 až březen 2004. Došlo k vytvoření pracovní skupiny, která byla pověřena tvorbou 

komunitního plánu sociálních služeb, činnost zahájily jednotlivé pracovní skupiny (pro seniory, pro 

neorganizovanou mládež a pro zdravotně postižené). Uskutečnilo se dotazníkové šetření mezi 

uživateli sociálních služeb. V roce 2004 byl vytvořen první komunitní plán sociálních služeb, ve kterém 

byl zmapován stávající stav poskytovaných sociálních služeb a potřeb uživatelů na území 

Královédvorska, čímž se zkvalitnila oblast informování veřejnosti o sociálních službách.  

V letech 2005–2006 byl plán realizován, došlo k úpravě složení řídící skupiny a pracovních skupin. Od 

roku 2005 jsou veškeré informace o poskytovatelích sociálních služeb a služeb souvisejících 

pravidelně zveřejňovány v Novinách královédvorské radnice a na webu města 

www.mudk.cz/cz/radnice/sociální-sluzby.  

V letech 2007–2008 došlo k prohloubení spolupráce s dalšími zadavateli v území za účelem jejich 

plnohodnotného zapojení do procesu KPSS. V roce 2008 se uskutečnila aktualizace komunitního 

plánu sociálních služeb, dokument byl nazván Plán rozvoje sociálních služeb na období 2008–2010 – 

správní obvod města Dvůr Králové nad Labem.  

 

V roce 2017 zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem vzali na vědomí další strategický dokument, 

a to Střednědobý plán sociálních služeb na období 2017–2019.  

 

Komunitní plánování sociálních služeb znamená plánování sociálních služeb na místní i regionální 

úrovni. Jedná se o otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení nejlépe 

odpovídajících místním podmínkám a potřebám lidí. Zajišťuje efektivní fungování sociálních služeb. 

To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální 

potřeby uživatelů, jsou transparentní apod. Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje obcím 

i krajům sdružovat stávající zdroje, zvyšovat efektivitu jejich využití a účelně využívat finančních 

prostředků, např. investované finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou 

potřebné. 

Základem procesu plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obec) s uživateli (klienty) 

a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, zapojení všech 

zúčastněných stran do široké diskuze, dále vyjednávání o budoucí podobě sociálních služeb a poté 

i realizace konkrétních kroků. Společným cílem je pak zajištění dostupnosti kvalitních sociálních 

služeb. 

Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se 

zjištěnými potřebami (potenciálních) uživatelů služeb. Výsledek porovnání pak slouží jako jeden 

z klíčových podkladů k zformulování priorit v oblasti sociálních služeb. 

Plánování sociálních služeb je pro město velkým přínosem, neboť zapojuje všechny účastníky systému 

sociálních služeb (uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních 

služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování. 

Dále podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, umožňuje objevovat nové lidské i materiální 

zdroje. Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální 

http://www.mudk.cz/cz/radnice/sociální-sluzby
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služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti. Zajišťuje efektivitu 

investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.  

Hlavní cílové skupiny v plánování sociálních služeb jsou hlavně senioři a osoby se zdravotním 

postižením, dále pak děti, mládež a rodiny s dětmi a v neposlední řadě i osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. 

5.3.1 SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

V současné době na území Dvora Králové nad Labem sídlí 6 subjektů poskytujících sociální služby: 

Diakonie Českobratrské církve evangelické, Domov důchodců, Domov sv. Josefa, Farní charita, 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem a Misericordia, o. p. s. Občané města mohou 

využít i sociálních služeb poskytovatelů, které mají sídlo mimo správní obvod Dvůr Králové nad Labem 

– Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (dále RIAPS) Trutnov, Most k životu o. p. 

s., Ústav sociální péče (dále ÚSP) Hajnice – barevné domky, Centrum pro zdravotně postižené 

Královéhradeckého kraje, Středisko rané péče SLUNÍČKO, Oblastní charita Hradec Králové aj. 

 

DIAKONIE ČCE, STŘEDISKO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, NÁBŘEŽÍ BENEŠOVO 1067 

Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) – střediska ve Dvoře Králové nad Labem je 

pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby 

a podporovat je v aktivním způsobu života, pomáhat uživatelům při běžných aktivitách. 

  

Tabulka 25: Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem 

Název zařízení: Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem 

Zřizovatel: Diakonie ČCE 

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

-pečovatelská služba senioři a zdravotně 
postižení  

188 terénních + 
8 ambul. uživatelů  

Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

-denní stacionář Senioři 10 uživatelů/den Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

-domov pro seniory Senioři 23 lůžek Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

-domov se zvl. režimem senioři postižení demencí 10 lůžek Královéhradecký kraj 

Doplňující služby:    

-půjčovna zdravotních 
a  kompenzačních 
pomůcek 

pečovatelská služba, 
středisko osobní hygieny 
a rodiny 

 Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

-Ježkův dům Doubravice senioři a zdravotně 
postižení  

  Doubravice, Zálesí, 
Velehrádek, Zábřezí-Řečice, 
Trotina, Lanžov, Bílé 
Poličany, Hřibojedy 

Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
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Středisko kromě pečovatelské služby nabízí služby denního stacionáře, kde si kladou za cíl zachování 

či zlepšení kvality života uživatelů-seniorů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám. 

Domov pro seniory je určen pro uživatele s vysokou mírou závislosti na pomoci. Cílem je vytváření 

podmínek pro aktivní a důstojný život seniorů, kteří se vzhledem k věku, nemoci nebo svému 

zdravotnímu postižení nacházejí v situaci, kdy již nejsou schopni samostatného života ve vlastní 

domácnosti a svoji situaci nemohou řešit jiným způsobem. Služba zahrnuje ubytování, stravování 

a poskytování nezbytné celodenní pomoci. 

Domov se zvláštním režimem – zde se jedná o pobytovou sociální službu poskytovanou v Domově 

Diakonie. Služba je poskytována na oddělení se zvýšenou péčí a je určena 10 uživatelům postižených 

demencí, kvůli které jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby. Služba je určena převážně pro seniory 

žijící na území Královéhradeckého kraje a je poskytována nepřetržitě po celý rok. 

Doplňkové a návazné služby – středisko Diakonie je jednou z poboček České alzheimerovské 

společnosti. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o Alzheimerově chorobě a nabízet pomoc 

a spolupráci rodinám pečujícím o člověka postiženého demencí. Zájemcům poskytujeme informace 

o možnostech péče o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí. Zájemcům zapůjčují 

zdravotní a kompenzační pomůcky (např. polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka apod.), které 

usnadňují postiženým a nemocným lidem pobyt v domácím prostředí. 

 

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, PALACKÉHO 99 

FCH se ve Dvoře Králové nad Labem rozvíjí již od roku 2004. Základním princem je vyhledávání 

jakékoliv nouze a snaha nalézt řešení jejího odstranění. 

 
Tabulka 26: Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Název zařízení: Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Zřizovatel: Biskupství Královéhradecké 

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

sociálně terapeutické 
dílny  

postižení mentální (lehké 
až středně těžké + 
postižení kombinované) 

20 uživatelů/den Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

Odborné sociální 
poradenství  

(občanské poradny) 

osoby v krizi s rizikovým 
způsobem života 

1 uživatel (okamžitá 
kapacita) 

Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

osobní asistence zdrav postižené děti, 
osoby neschopné si 
vlastními silami zajistit 
základní životní úkony 

13 uživatel/den Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

sociálně-aktivizační 
služby (ambulantní 
i terénní)  

rodiny s dětmi ohrožené, 
stižené sociálním 
vyloučením 

50 uživatelů 
ambulantní/den 

25 uživat./terén 

Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 
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Název zařízení: Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Zřizovatel: Biskupství Královéhradecké 

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

Další služby    

centrum pro rodinu podpora rodin s dětmi 
v náhradní péči 

49 rodin Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

Děti a mládež 6–26 let, 
které jsou ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy  

25 v jednu chvíli Dvůr Králové n. L. a spád. 
obce 

Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 

Od počátku roku 2013 zajišťuje dlouhodobou podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci 

sociálně právní ochrany dětí je Farní charita pověřenou osobou, která uzavírá dohody o výkonu 

pěstounské péče podle § 47b Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tuto podporu 

poskytuje v Centru pro rodinu Klubko, kde nabízí odlehčovací služby, poradenství, doprovázení rodin 

v domácím prostředí a vzdělávání pěstounů. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka je určeno pro děti a mládež od 6 do 26 let, zařízení 

usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže Dvora Králové nad 

Labem. 

Občanská poradna poskytují bezplatně, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální, 

pracovně právní, bydlení, dluhové problematiky a mezilidských vztahů. 

Osobní asistence je určena pro handicapované osoby a seniory, služba je také poskytována dětem 

zdravotně postiženým ve školských zařízeních a osobám, které si nejsou schopny zajistit vlastními 

silami základní životní úkony.  

Sociálně terapeutické dílny Slunečnice jsou určeny pro osoby ve věku od 16 let do 64 let s lehkým 

mentálním postižením nebo středně těžkým mentálním postižením a s ním kombinovaným 

postižením v jejich snaze získat v přirozeném sociálním prostředí. Individuálně rozvíjí a prohlubuje 

pracovní a sociální návyky a dovednosti a tím zvyšuje soběstačnost osoby, aby mohla žít co 

nejsamostatnějším životem. 

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Labyrint nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi, 

které jsou ohrožené nebo stižené sociálním vyloučením. Služby jsou ambulantní i terénní a pomáhají 

členům rodin zmírnit dopady své nepříznivé situace a získávat potřebné kompetence k jejímu 

zvládnutí. 

 

MISERICORDIA, O. P. S., ŠTEFÁNIKOVA 1207 

Sociální rehabilitace pomáhá získat klientům potřebné kompetence ke zvládnutí své nepříznivé 

situace a dosáhnout co nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím rozvoje 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných a nezbytných činností. 
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Tabulka 27: Misericordia, o. p. s. 

Název zařízení: MISERICORDIA, o. p. s.  

Zřizovatel: Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství 

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

- sociální rehabilitace  Osoby s rizikovým 
chováním, ohrožené 
ztrátou bydlení, osoby 
v krizi, se zdravotním 
postižením 

8 hodin ambulance  
a 10 hodin v terénu 
/ týden 

 Dvůr Králové n. L. a spád. obce 

Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Jako další službu společnost Misericordia nabízí i možnost výkonu alternativního trestu, čili možnost 

odsouzeného odpracovat si svůj trest, vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané 

obecně prospěšné práce tedy přinášejí prospěch společnosti.  

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

Posláním pečovatelské služby, která je příspěvkovou organizací města Dvůr Králové nad Labem, je 

umožnit lidem, kteří patří do cílové skupiny poskytovatele a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat 

ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Cílem 

pečovatelské služby je umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní 

způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod 

oddálit, dále posilovat sociální začleňování uživatelů a umožnit důstojné dožití v domácnosti. Cílovou 

skupinou pečovatelské služby jsou dospělí (18–64 let) a senioři (od 65 let), kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby nebo osoby 

ve stejném věkovém rozpětí, jimž pečovatelská služba může zajistit v součinnosti s rodinou, 

ošetřujícím lékařem či dalšími pomáhajícími organizacemi, a rodiny s dětmi (do 18 let věku dítěte), tj. 

rodič/rodiče, či dítě/děti se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 

a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani 

jiné osoby. 

 
Tabulka 28: Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem 

Název zařízení: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem  

Zřizovatel: město Dvůr Králové nad Labem  

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

-pečovatelská služba senioři, dospělí se sníženou soběstačností, 
se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, 
jejichž rodiče nemohou zabezpečit péči 
pro vážné nedostatky 

190 terénních 
uživatelů 

Dvůr Králové n. L. 
a spádové obce 

-azylový dům osoby, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci se ztrátou bydlení 

11 uživatelů Dvůr Králové n. L. 
a spádové obce 

-noclehárna  osoby bez přístřeší  
7   uživatelů/den 

Dvůr Králové n. L. 
a spádové obce 
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Název zařízení: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem  

Zřizovatel: město Dvůr Králové nad Labem  

 Služby v rámci PS 

 SOH občani s těžkými pohybovými potížemi 7 uživatelů/den Dvůr Králové n. L. 
a  spádové obce 

Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Středisko osobní hygieny (SOH) – jedná se o ambulantní poskytování pečovatelské služby, tzn., že 

uživatel za službou dochází, neprovádí se tedy v jeho domácnosti. Jedná se o službu, která je 

poskytovaná v rámci pečovatelské služby. Pečovatelská služba v SOH poskytuje koupele a pedikúry 

osobám, které potřebují pomoc druhé osoby nebo mají doma nevyhovující podmínky. 

Uživatel se může dopravit sám, nebo s pomocí svých blízkých, nebo mu doprovod zajistí pečovatelská 

služba. Pro přepravu imobilních uživatelů používá organizace služební vozidlo Renault Traffic se 

zvedacím zařízením a vozidlo Citroën Berlingo se speciálně upravenou sedačkou u spolujezdce řidiče. 

 

AZYLOVÝ DŮM, BEZRUČOVA 1006 

Azylový dům s názvem Dům Žofie poskytuje pomoc a podporu osobám, které se nacházejí 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to od 18 let věku a s trvalým bydlištěm ve 

Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové 

nad Labem. Tuto službu poskytuje Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem již od roku 

2010. Jde o ubytování o kapacitě 6 pokojů a 11 lůžek. Cílem služby je poskytnutí ubytování zpravidla 

po dobu nepřevyšující 1 rok. Jeden z pokojů je určen převážně pro uživatele pohybující se na 

invalidním vozíku (vlastní WC a koupelna). Uživatelé mají do budovy bezbariérový přístup. Objekt byl 

zrekonstruován z rozpočtu města.  

 

NOCLEHÁRNA, BEZRUČOVA 1006 

Noclehárna je samostatně stojící přízemní budova (při azylovém domě Dům Žofie). Od listopadu 2013 

poskytuje DPS noclehárnu pro osoby nad 18 let bez přístřeší a soběstačné v základních úkonech péče. 

Zřízení této nové sociální služby se uskutečnilo na základě tíživé situace některých spoluobčanů. 

Cílem služby je umožnění uživatelům přenocování v důstojných podmínkách, provedení základní 

hygieny, zajištění jídla a čistého oblečení. Dále aby uživatelé získali základní informace o tom, jak 

mohou řešit svou nepříznivou situaci, a zároveň byli motivováni k využívání dalších služeb, které 

potřebují pro dosažení sociálního začlenění. Od 1. června 2017 je služba provozována celoročně.  

 

DOMOV DŮCHODCŮ, ROHÁČOVA 2968, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Domov důchodců zajišťuje zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové 

sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich 

individuálních přání a schopností. Podporuje uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti, 

v případech, kdy to není možné, doprovází je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení. 

Cílovou skupinu tvoří zejména mladší senioři ve věku 65–80 let a starší senioři ve věku nad 80 let 

v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, 
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orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické 

potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc není schopna zajistit rodina ani veřejné 

služby. Nemohou vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání 

a schopností, jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi. 

Zároveň ale nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči, netrpí infekčním onemocněním a významnou 

poruchou osobnosti, která by znemožňovala soužití s ostatními uživateli. Podle individuálního 

posouzení lze poskytnout službu i osobě blížící se stanovené věkové hranici, pokud její závislost na 

pomoci s ohledem na zdravotní stav je shodná jako u osob uvedených výše. Cílem je, aby uživatelé 

domova měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, 

oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, 

péče o domácnost a mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání 

a schopností, jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi. 

 

Tabulka 29: Domov důchodců 

Název zařízení: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

-domov pro seniory  zejména senioři starší 65 let v nepříznivé 
sociální situaci, kteří nemají zajištěny 
základní životní potřeby 

80 lůžek celé území ORP 
a Královéhradecký 
kraj 

Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 

DOMOV SV. JOSEFA. ŽIREČ 1, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Domov svatého Josefa je nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které zajišťuje lidem nemocným 

roztroušenou sklerózou podmínky pro důstojný život, a to jak samotnou komplexní péčí v Domově, 

tak poskytováním poradenských služeb ohledně domácí péče a RS, stejně jako půjčovnou pomůcek 

pro snadnější život se zdravotním postižením. Služby zajišťuje Oblastní charita Červený Kostelec.  

Domov sv. Josefa poskytuje nemocným roztroušenou sklerózou tři různé typy pobytů: zdravotní, 

trvalý a odlehčovací. V areálu Domova se nachází také tzv. Dům v Zahradě, který zastřešuje dva 

chráněné byty. I toto chráněné bydlení je určeno pro lidi, kteří trpí roztroušenou sklerózou, a jejich 

doprovázející osoby.  

Tabulka 30: Domov sv. Josefa 

Název zařízení: Domov sv. Josefa 

Zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové 

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

-zdravotní, trvalé lidé s roztroušenou sklerózou nebo obdobným 
neurologickým onemocněním 

 28 a 14 
uživatelů 

celá ČR  

-odlehčovací pobyty lidé s roztroušenou sklerózou  7 uživatelů celá ČR  

http://www.domovsvatehojosefa.cz/roztrousena-skleroza.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/roztrousena-skleroza.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/zdravotni-pobyt.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/trvaly-pobyt.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/odlehcovaci-pobyt.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/chranene-bydleni.html
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Název zařízení: Domov sv. Josefa 

Zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové 

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

-chráněné bydlení lidé s roztroušenou sklerózou 2 byty  

-sociální poradenství     celá ČR  

Další služby    

-půjčovna 
kompenzačních 
pomůcek 

občané se zdravotním postižením v těžké 
životní situaci, případně osoby s dočasným 
postižením (operace, úraz) 

  celá ČR  

Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

5.3.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELŮ SE SÍDLEM MIMO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

Občané města mohou využít i sociálních služeb RIAPS Trutnov, který v současné době na území 

města nabízí tři služby – sociální poradenství, sociální rehabilitaci a kontaktní centrum. 

Provozovatelem je Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. 

Sociální poradenství je poskytováno na detašovaném pracovišti (Preslova 449, Dvůr Králové nad 

Labem) a jedná se o systematickou terapeutickou práci, která probíhá v několika sezeních. Cílovou 

skupinou jsou rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, osoby v krizi a partneři řešící vztahové problémy.  

Sociální rehabilitace je poskytována dospělým s duševním onemocněním, poskytuje se poradenství, 

pomoc při vyřizování na úřadech, doprovod, lze zprostředkovat skupinovou terapii. 

Kontaktní centrum – služba je určena pro osoby závislé a závislostí ohrožené, zejména injekční 

uživatelé a osoby, které užívají návykové látky dlouhodobě a kterým je jiný typ služby vnímán jako 

vysokoprahý, nedostupný či k němu nemají důvěru. Kontaktní centrum nabízí pravidelné terénní 

služby ve středu od 14:00 do 17:00 hod. Poradenství na „staré poliklinice“ (Preslova 449, Dvůr 

Králové nad Labem) využívají rodiče. Zde je možnost testování na infekční choroby. 

Ostatní zařízení: 

 Ústav sociální péče Hajnice – barevné domky, Hajnice 46, Hajnice; 

 Středisko rané péče Sluníčko, Ulrichovo náměstí 733, Hradec Králové; 

 Most k životu, o. p. s., Šikmá 300, Trutnov 3; 

 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s., Milady Horákové 504, Hradec 

Králové; 

 TyfloCentrum Hradec Králové, Okružní 1135/15, Hradec Králové, 

 Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s.; 

 Společné cesty, Hurdálkova 147, Náchod (osobní asistence na Základní a Praktické škole); 

 

Nejvíce sociálních služeb je v pověřeném území města poskytováno seniorům, což je dáno především 

věkovou strukturou obyvatelstva. Občané preferují terénní služby (pečovatelská služba, osobní 

asistence), které jim zajistí potřebnou pomoc a péči přímo v jejich domácnosti. Nejsou tak nuceni 

odcházet do rezidenčních zařízení (domovy důchodců, ústavy pro osoby se zdravotním postižením 

apod.). Je jim tak umožněno, za pomoci rodiny a pracovníků terénních služeb, zachovat si 

v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. 
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5.3.3 ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ  

Mimo organizace poskytující sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění, působí ve Dvoře Králové nad Labem další organizace, jejichž činnost se sociální 

oblastí úzce souvisí. Jedná se především o spolky a svazy. Tyto subjekty provozují veřejně prospěšnou 

činnost určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, či občanům pomáhají 

smysluplně trávit volný čas, zajišťují aktivizační činnosti apod. 

 

Jedná se tyto organizace: 

 Mateřské centrum Žirafa, o. s.; 

 Královédvorská Arnika, z. s.; 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP ČR), pobočný spolek Dvůr Králové 

nad Labem; 

 Svaz diabetiků ČR, ÚO Dvůr Králové nad Labem; 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.; 

 Klub důchodců v Sadové; 

 Klub důchodců Žireč; 

 Křesťanská psychologická poradna. 

 

Sociální péče, tedy pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích, prostřednictvím služeb 

a peněžitých sociálních dávek zabezpečuje uspokojení základních životních potřeb občanů. Veškeré 

dávky hmotné nouze, státní sociální podpory a pro osoby se zdravotním postižením vyplácí Úřad 

práce ČR, kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem, 17. listopadu 2657. Zde je nutnost zdůraznit 

potřebnost sociálních služeb, a to s ohledem na zvyšující se počet seniorů nejen ve městě, ale 

i v celostátním měřítku.    
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6 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je jedním z užitečných nástrojů, který pomáhá zjistit potřeby a následně nastavit úkoly 

a cíle. Účelem SWOT analýzy je zjištění slabých a silných stránek dotčeného území, vnějších 

příležitostí a hrozeb, odstraňování či omezování slabých stránek využitím vnějších příležitostí nebo 

omezování hrozeb posilováním silných stránek. 

 

Příležitosti, které se nabízí, nepřinášejí žádoucí efekty samy. Je nutno se pečlivě připravovat na jejich 

využití koordinací posilování silných stránek a přípravou projektů zaměřených i na získání vnější 

podpory. Problematika definování silných nebo slabých stránek není jednoduchá. Je žádoucí, aby 

definice silných či slabých stránek byla neformální a aby odrážela vzájemné vazby stavu oblasti 

a navržených projektů. 

 

Základním předpokladem je v rámci objektivity SWOT analýzy její vyhodnocení jak v rámci pracovních 

skupin pro zpracování strategie, tak její komunitní projednání širokým spektrem subjektů a osob, 

nikoliv jen na úrovni zpracovatele a řešitele. 

 

SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci strategie společnosti, 

projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. SWOT analýza je užitečná, nicméně velmi záleží 

na její konkrétní aplikaci. Nelze se zaměřovat přespříliš pouze na její jedinou část – je potřeba hledat 

synergii v jejich propojení. Zde lze především o využití SWOT analýzy jako podpůrného nástroje pro 

tvorbu celého programu rozvoje města.22 

 

V kapitole jsou převzaty SWOT analýzy z Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 

2016–2022, který schválili zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 2016 usnesením 

č. Z/181/2016, a ze Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2017–2019, který zastupitelé 

vzali na vědomí na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. Z/275/2016. 

  

                                                           
22 Zdroj: Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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6.1 OBLAST PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Obrázek 3: SWOT analýza – oblast podnikání a zaměstnanost 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 1, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

silné stránky 

 Existence průmyslových zón. 

 Patriotismus místních podnikatelů. 

slabé stránky 

 Nedostatek kvalifikovaných uchazečů 

o zaměstnání. 

 Přítomnost brownfields. 

 Vyšší nezaměstnanost (vůči okresu, 

kraji, ČR). 

 příležitosti 

 Vyšší využití stávajících průmyslových 

zón. 

 Existence brownfields. 

 Vytvoření komunikační platformy: 

město x podnikatelé. 

hrozby 

 Nedostatek pracovních příležitostí pro 

mladé. 

 Nedostatek pracovních příležitostí pro 

osoby s nižším vzděláním či bez vzdělání. 

 Levná pracovní síla ze zahraničí. 
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6.2 OBLAST VOLNÝ ČAS 

Obrázek 4: SWOT analýza – oblast VOLNÝ ČAS 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 2, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silné stránky 

 Aktivní sportovní kluby. 

 Velký počet spolků. 

 Velké množství kulturních, sportovních 

a společenských akcí. 

 Zapojení do projektu „Města 

vzdělávání“. 

 Infrastruktura volnočasové aktivity. 

slabé stránky 

 Nízká aktivita spolků. 

 Neexistence komunitního centra. 

 Technický stav sportovišť. 

 Workoutová stezka. 

 Využití školních zařízení pro veřejnost. 

 Absence venkovních sportovišť pro školy 

i veřejnost. 

 příležitosti 

 Využití brownfields. 

 Využití náměstí. 

hrozby 

 Nezájem o společenské aktivity. 
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6.3 OBLAST ŠKOLSTVÍ 

Obrázek 5: SWOT analýza – oblast školství 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 3, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

silné stránky 

 Dostatečný počet a kapacita ZŠ. 

 Existence středního školství ve městě. 

 Dobrá dostupnost školských 

a předškolních zařízení. 

 Aktivní činnost DDM Jednička. 

 Existence ZUŠ a její vliv na kulturní život 

města. 

 Školní psycholog města. 

slabé stránky 

 Technický stav budov. 

 příležitosti 

 Využití zkušeností DDM a  ZŠ při 

pořádání volnočasových aktivit. 

 Využití zájmů místních podniků na 

podporu středního školství. 

 Vznik a fungování městského 

studentského parlamentu. 

 Hlubší rozvoj spolupráce ZŠ. 

hrozby 

 Snižující se počet žáků středních škol 

a hrozba zániku. 
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6.4 SOCIÁLNÍ OBLAST 

Obrázek 6: SWOT analýza – sociální oblast 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 3, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

silné stránky 

 Existence komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb (KPSS). 

 Dostatečné množství poskytovatelů 

sociální péče. 

 Dostatečné množství sociálních služeb 

pro všechny cílové skupiny. 

 Dotační systém města v oblasti 

sociálních služeb. 

 Konání dne seniorů nebo akce „NOC 

VENKU!“. 

slabé stránky 

 Absence sociálních služeb pro osoby 

s duševním onemocněním (sociální 

rehabilitace – následná péče). 

 příležitosti 

 Praktické využití existence komunitního 

plánu rozvoje sociálních služeb. 

 Rekonstrukce „Domu Žofie“. 

 Lepší využití nabízených terénních 

sociálních služeb. 

 Rozvoj dobrovolnické činnosti. 

 Větší zapojení komunity v oblasti 

sociálních služeb. 

 Zapojování znevýhodněných skupin do 

dění ve městě. 

hrozby 

 Nejistota financování sociálních služeb. 

 Změna priorit donátorů. 
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6.4.1 SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ OBČANÉ 

Obrázek 7: SWOT Analýza – senioři a zdravotně znevýhodnění občané 

silné stránky 

 fungující síť sociálních služeb pro seniory 
a zdravotně znevýhodněné občany 
(pečovatelské služby včetně střediska osobní 
hygieny, domovy pro seniory, denní 
stacionář, domov se zvláštním režimem, 
osobní asistence, odborné sociální 
poradenství (občanská poradna), terénní 
mobilní tým – pro duševně nemocné v jejich 
přirozeném prostředí, stacionář a sociálně 
rehabilitační služby pro osoby s duševním 
onemocněním, specializované zdravotnické 
zařízení – pro lidi s roztroušenou sklerózou se 
sociální, zdravotní a rehabilitační péčí - 
poskytuje zdravotní, trvalý a odlehčovací 
pobyty – pacientům s neurologickým 
onemocněním, po mozkových příhodách, 
seniorům, chráněné byty, půjčovna 
kompenzačních pomůcek, chráněná dílna, 
odborné sociální poradenství, sociálně 
terapeutické dílny – osoby 
s lehkým mentálním postižením, středně 
těžkým mentálním postižením a s ním 
kombinovaným postižením, chráněné bydlení 
– osoby s kombinovaným postižením, osoby 
s mentálním postižením, chráněná dílna pro 
zdravotně znevýhodněné osoby, 

 sociální služby s krajskou působností (raná 
péče, průvodcovské a předčitatelské služby, 
tlumočnické služby) 

 fungující síť navazujících a souvisejících 
služeb (kluby důchodců, Královédvorská 
Arnika, z. s., Mateřské centrum Žirafa, o. s., 
Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, pobočný spolek Dvůr 
Králové nad Labem, Svaz diabetiků ČR, 
Územní organizace, Svaz postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní 
organizace, Městská knihovna Slavoj – 
Virtuální univerzity 3. Věku; rozvážková 
služba pro lidi, kteří mají problémy 
s dopravou do knihovny, půjčovna 
kompenzačních pomůcek) 

 dobrá informovanost o poskytovaných 
sociálních, návazných a souvisejících 
službách - Diakonie Dvůr Králové nad Labem 

slabé stránky 

 nedostatečná kapacita pobytových zařízení 
s celodenní péčí pro seniory – dlouhé čekací 
lhůty  

 chybí levnější formy bydlení pro skupinu 
obyvatel, kteří ještě nepotřebují péči druhé 
osoby, ale nemají dostatek financí na 
zaplacení kauce, pronájmu apod., jsou sami 
(absence rodiny), úmrtí životního partnera 

 nepokryté potřeby osob s těžkým zdravotním 
postižením př. klub vozíčkářů – vycházíme 
z poznatků terénní práce 

 spolufinancování sociálních služeb obcemi 
a spolupodílení se na plánování sociálních – 
souvisí s legislativou 

 jednoleté financování sociálních služeb – 
nejistota pro poskytovatele, jak budou 
financovány v budoucnu 

 nedostatek bezbariérového bydlení – převis 
žádostí nad počtem bezbariérových bytů 
(celkem 8 městských bytů, 8 v DPS) 

 rozšířit volnočasové aktivity pro seniory se 
zaměřením na práci s PC 

 rozšířit Klub důchodců v Sadové – 
nedostatečná kapacita 

 máme bariérové veřejné instituce – 
vybudovat bezbariérový přístup do některých 
zařízení ve městě (vybrané chodníky v centru 
města, budova Městské knihovny Slavoj, 
obřadní síň v rámci budovy Staré radnice na 
náměstí TGM, bezbariérovost ZŠ Schulzovy 
sady 

 chybí služby tísňové péče, které by 
poskytovaly větší jistotu seniorům 

 nedostatečná spolupráce resortů – 
nevyjasněné kompetence sociálních 
pracovníků 

 lidé s duševním onemocněním nemají 
podporu při samostatném bydlení 

 chybí podpora při bydlení pro osoby s lehkým 
mentálním postižením 

 absence sociálních lůžek na oddělení 
následné péče v Městské nemocnici  

 nedostatek dobrovolníků pro podporu 
aktivního života osob s určitým 
znevýhodněním  
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– poskytování informací o možnostech péče 
o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými 
typy demencí, pořádá také setkání 
s pečujícími osobami, Pečovatelská služba 
Města Dvůr Králové nad Labem – besedy pro 
veřejnost např. o demenci, setkání sociálních 
pracovnic pečovatelských služeb, dále 
dostupné informační letáky a brožury 

 každoroční kulturní akce Den seniorů 
 financování a plánování sociálních služeb, ve 

spolupráci poskytovatelů, zřizovatelů, obcí 
i zadavatelů sítě kraj, k financování se 
využívají různé nástroje např. dotační řízení 
v oblasti poskytování služeb v KHK (MPSV) 
vyrovnávací platby, benchmarking 

 každoroční dotační program města na 
podporu sociálních služeb a služeb 
souvisejících 

 město má dostupné byty pro osoby 
v mimořádně tíživé životní situaci:  
Dům sv. Faustyny 
Domy s pečovatelskou službou – 85 bytů 
(z toho 8 bezbariérových) 

příležitosti 

 připravovaný dotační program MPSV na 
stárnutí populace – provozní dotace 

 rostoucí podpora sociálních služeb ve vazbě 
na stárnutí populace 

 programové financování MPSV – investice do 
infrastruktury sociálních služeb pro seniory 

 dotační programy IROP – infrastruktura 
sociálních služeb 

 probíhající transformace pobytových 
sociálních služeb 

 dotační programy MMR – bezbariérové byty 
 priority krajského plánu – terénní služby 

a ambulantní služby pro zdravotně postižené 
a seniory, rozvoj dostupnosti tísňové péče 

 podpora sociálního podnikání 
 zpracovávaný plán sociálních služeb na území 

města a kraje 
 projekt na podporu regionálního partnerství 
 připravovaná reforma psychiatrické péče 
 dotační tituly na úpravu bezbariérového 

prostředí 

hrozby 

 celkové stárnutí populace 
 přibývající počet osob s demencí 
 zvyšuje se počet dětí s různými formami 

poruch např. autismus, ADHD… 
 nízký PnP nebo nepřiznání PnP u některých 

skupin osob – např. osoby s duševním 
onemocněním 

 nejistota dlouhodobého financování 
sociálních služeb 

 změna priorit donátorů 
 nárůst administrativy v oblasti soc. služeb 
 legislativní změny – např. požadavky velké 

novely zákona o sociálních službách – 
materiálně technické standardy, druhy 
sociálních služeb atd. 

 volby – změny priorit v oblasti sociálních 
služeb 

 nedostatečná kapacita zdravotní 
psychiatrické péče pro osoby s psychickými 
problémy a duševním onemocněním 

 nedostatek vhodných pracovních míst pro 
osoby se zdravotním postižením a rodiče dětí 
se zdravotním postižením 

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019 
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6.4.2 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

Obrázek 8: SWOT analýza – rodina, děti a mládež 

silné stránky 

 síť sociálních služeb pro cílovou skupinu 
(dlouhodobá podpora rodin s dětmi 
v náhradní rodinné péči – odlehčovací služby, 
poradenství, doprovázení rodin v domácím 
prostředí a vzdělávání pěstounů, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi, 
odborné sociální poradenství (občanská 
poradna) 

 mateřské centrum 
 sociální služby s krajskou působností (raná 

péče, intervenční centrum, azylový dům pro 
matky s dětmi, telefonická krizová 
intervence, dům na půli cesty) 

 spolupráce sociálních a navazujících služeb 
v rámci sociálně- právní ochrany dětí 

 spolupracující státní správa, městská policie 
a OOP ČR (prevence) 

 financování a plánování sociálních služeb, ve 
spolupráci poskytovatelů, zřizovatelů, obcí 
i zadavatelů sítě kraj, k financování se 
využívají různé nástroje např. dotační řízení 
v oblasti poskytování služeb v KHK (MPSV) 
vyrovnávací platby, benchmarking 

slabé stránky 

 absence startovacích bytů 
 absence zařízení (jeslí) do 2 let věku dítěte, 

rodinné skupiny 
 nedostatek pracovních příležitostí pro 

rodiče/samoživitele s malými dětmi 
 jednoleté financování sociálních služeb – 

nesystémovost 
 spolufinancování sociálních služeb obcemi 

a spolupodílení se na plánování sociálních – 
souvisí s legislativou 

 nejsou dostatečně zabezpečeny preventivní 
aktivity 

 problém s trávením volného času mládeže 
v některých obcích správního obvodu 

příležitosti 

 investiční dotační program IROP do 
infrastruktury sociálních služeb 

 investiční dotační program IROP do 
sociálního bydlení 

 dotace MMR do startovacího bydlení 
 dotační program rodina MPSV 
 dotační programy prevence MV 
 projekt Podpora regionálního partnerství 
 dotační programy na podporu sociálního 

podnikání OPZ 
 Podpora dětských skupin z OPZ 
 Priorita kraje – podpora SAS 

hrozby 

 demografická prognóza – nízká porodnost 
 zvyšující se počet rodin ohrožených sociálním 

vyloučením 
 nejistota financování sociálních služeb 
 změna priorit donátorů 
 nárůst administrativy v oblasti sociálních 

služeb 
 legislativní změny 
 volby – změny priorit v oblasti sociálních 

služeb 
 rozpad tradičního modelu rodiny 

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019 
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6.4.3 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Obrázek 9: SWOT analýza – osoby ohrožené sociálním vyloučením 

silné stránky 

 síť sociálních služeb pro cílovou skupinu 
(azylový dům, noclehárna, sociální 
rehabilitace, terénní sociální práce, odborné 
sociální poradenství (občanská poradna), 
podporované bydlení 

 možnost využití služeb pro oblast závislostí – 
kontaktní centrum 

 dobrá spolupráce poskytovatelů, sociálních 
pracovnic MěÚ a starostů obcí 

 realizace akce na podporu osob bez domova 
pod názvem Noc venku 

 městské sociální byty se sníženým nájmem 
 působnost sociálních pracovnic MěÚ pro celý 

správní obvod Dvůr Králové nad Labem 
 financování a plánování sociálních služeb, ve 

spolupráci poskytovatelů, zřizovatelů, obcí 
i zadavatelů sítě kraj, k financování se 
využívají různé nástroje např. dotační řízení 
v oblasti poskytování služeb v KHK (MPSV) 
vyrovnávací platby, benchmarking 

 pořádání Národní potravinové sbírky od roku 
2015, kterou organizuje – Farní charita Dvůr 
Králové nad Labem 

 působení Potravinové banky Hradec Králové 
prostřednictvím Farní charity Dvůr Králové 
nad Labem 

slabé stránky 

 chybí zde nízkoprahové centrum 
 nedostatek bytů pro nízkopříjmové klienty – 

levnější formy bydlení 
 nedostatek vhodných pracovních příležitostí 

pro osoby se základním vzděláním 
 nedostatek vhodných pracovních příležitostí 

pro skupinu obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením (rodiny s dětmi, zdravotně 
znevýhodnění občané, osoby propuštěné 
z výkonu trestu) 

 absence sociální firmy (zaměstnávání obtížně 
zaměstnatelných osob) 

 nedostatečná motivace občanů – ohrožených 
sociálním vyloučením – nezájem řešit své 
problémy vlastním přičiněním 

 jednoleté financování sociálních služeb – 
nesystémovost 

 spolufinancování sociálních služeb obcemi 
a spolupodílení se na plánování sociálních 
služeb – souvisí s legislativou 

 nepokrytí osob ohrožených sociálním 
vyloučením z důvodu životních návyků  

 nedostatečná informovanost o činnosti 
sociálních služeb a represivních složek 

 nedostačující aktivity zaměřené především na 
prevenci pro seniory 

Příležitosti 

 dotační programy MMR a IROP na rozvoj 
sociálního bydlení 

 nevyužitá dvě patra objektu č. p. 1006 na 
sociální byty 

 podpora sociálního podnikání – potřeba 
zajistit víc možností uplatnění na trhu práce 

 nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ÚP 
 vznik nových míst, rekvalifikace, absolventská 

místa, motivace klientů 
 zapojení znevýhodněných skupin do dění ve 

městě 
 priorita KHK v rozvoji případové sociální 

práce 

Hrozby 

 prohlubující se problémy osob sociálně 
vyloučených (exekuce, nezaměstnanost, 
závislosti, nízké příjmy atd.) 

 nezájem společnosti vůči osobám sociálně 
vyloučeným 

 xenofobie k sociálně slabým – nedostatečná 
informovanost veřejnosti 

 zvýšená tolerance k návykovým látkám 
 nejistota financování sociálních služeb 
 změna priorit donátorů 
 nárůst administrativy v oblasti sociálních 

služeb 
 legislativní změny 
 volby – změny priorit v oblasti sociálních 

služeb 
Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019 
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6.5 OBLAST PREVENCE KRIMINALITY 

Obrázek 10: SWOT analýza – prevence kriminality 

silné stránky 

 práce Policie ČR 
 práce strážníků Městské policie Dvůr Králové 

nad Labem a asistentů prevence kriminality 

(včetně skupiny prevence kriminality MPDK 

a Self defence team MPDK)  

 Městský kamerový dohlížecí systém a s tím 

související práce operátora tohoto systému 

– napomáhá k objasnění trestné 

a přestupkové činnosti 

 spolupráce subjektů v oblasti prevence 

kriminality 

 zřízení pozice manažera prevence 

kriminality na Městském úřadě Dvůr Králové 

nad Labem a jeho spolupráce s organizacemi 

(Policie ČR, MPDK, MŠ, ZŠ, odbory úřadu,…) 

 školní psycholog města 

 velké množství kulturních, sportovních 

a společenských akcí  

 bohaté volnočasové aktivity – DDM 

Jednička, ZUŠ R. A. Dvorského, aktivní 

sportovní kluby a velký počet spolků 

 existence komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb (KPSS). 

slabé stránky 

 vyšší nezaměstnanost (vůči okresu, kraji, ČR) 

 sociální a finanční negramotnost, 

zadluženost 

 nedostatečná kapacita sociálních služeb pro 

osoby s duševním onemocněním (sociální 

rehabilitace – následná péče 

 chybí služby tísňové péče, které by 

poskytovaly větší jistotu seniorům 

 nedostatek finančních prostředků v oblasti 

prevence kriminality 

 vandalismus 

 nedostatek právního vědomí v oblasti 

prevence kriminality 

 problémové děti a mládež. 

Příležitosti 

 modernizace Městského dohlížecího 

kamerového systému – zvýšení pocitu 

bezpečí občanů ve městě 

 pokračování v projektu zaměstnávání 

asistentů prevence kriminality 

 zvýšení právního vědomí občanům 

 snížení kriminality dětí a mládeže 

 spolupráce MPDK a Self defence team DK 

 zapojování znevýhodněných skupin do dění 

ve městě. 

Hrozby 

 nedostatek finančních prostředků na 
projekty prevence kriminality 

 nedostatek pracovních příležitostí pro mladé 

a nedostatek pracovních příležitostí pro 

osoby s nižším vzděláním či bez vzdělání 

 levná pracovní síla ze zahraničí 

 prohlubující se problémy osob sociálně 

vyloučených (exekuce, nezaměstnanost, 

závislosti, nízké příjmy atd.) 

 nezájem společnosti vůči osobám sociálně 

vyloučeným 

 zvýšená tolerance k návykovým látkám. 
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7 PREVENCE KRIMINALITY – STANOVENÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ 

7.2 STANOVENÍ PRIORIT A CÍLŮ PREVENCE KRIMINALITY 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 stanoví následující priority 

prevence kriminality, které lze aplikovat také na prostředí města Dvůr Králové nad Labem. 

Priority: 

 rozvíjet vybudovaný systém prevence kriminality 

 posilovat spolupráci, kompetence a kapacity relevantních partnerů; 

 rozšiřovat prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného 

pořádku; 

 poskytovat pomoc a poradenství obětem trestné činnosti; 

 zaměřit se na narůstající problém kriminální recidivy a na účinnější resocializaci pachatelů; 

 prevence kriminality dětí a mládeže; 

 komplexní přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách (typicky sociálně vyloučené 

lokality); 

 reagovat na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.23 

 

K dalším prioritám prevence kriminality, jež je třeba aktivně realizovat, patří:  

 snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí, včetně oslabování rizikových 

faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního jednání; 

 pokračování koordinačních činností na úseku prevence kriminality a protidrogové politiky;  

 vytvoření uceleného, koordinovaného systému organizace prevence kriminality ve městě 

Dvůr Králové nad Labem;  

 zlepšování, koordinace a trvalá spolupráce na linii město Dvůr Králové nad Labem – Policie ČR 

– MPDK – orgány prevence kriminality – organizace zabývající se prevencí kriminality 

a podílející se na prevenci kriminality – občan; 

 trvalé shromažďování a využívání informací z oblasti prevence kriminality, vedoucí k tvorbě 

široké platformy pro práci jednotlivých subjektů; 

 zajišťování finančních prostředků pro krytí preventivní aktivit, ze zdrojů rozpočtu města, 

zařazení položky „Prevence kriminality“ do rozpočtu města; 

 zajišťování finančních prostředků pro krytí preventivní aktivit, z jiných zdrojů (dotace, granty, 

benefiční akce, dary); 

 tvorba městských akčních programů prevence kriminality a protidrogové politiky; 

 práce s dětmi a mládeží, s dětmi a mládeží ohroženou patologickými jevy a s rizikovou 

a delikventní mládeží, při co nejširší interdisciplinární spolupráci všech participujících 

subjektů; 

 zapojení terénních pracovníků do činností na úseku prevence kriminality: 

o pomoc lidem v krizových situacích včetně sociální problematiky, prostituce, domácího 

násilí atd.; 

o pomoc obětem trestných činů; 

                                                           
23

 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 
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o řešení problematiky dopravně bezpečnostního komplexu včetně krádeží a vykrádání 

motorových vozidel; 

o bezchybný, rozšiřující se provoz Městského kamerového dohlížecího systému; 

o medializace činností v oblasti prevence kriminality, mj. informace pro občany 

o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností, zveřejňování dobrých příkladů, 

provoz informačního serveru, pravidelné rubriky v Novinách královédvorské radnici 

a v místním tisku nebo na internetových stránkách města (sekce Radnice / Zprávy 

z odborů / Prevence kriminality a Radnice / Zprávy z odborů / Městská policie nebo sekce 

Město / Městská policie. 

 

Cílem prevence kriminality je vytvořit a udržet bezpečné místo – bezpečnou lokalitu a bezpečné 

město. Základním úkolem vycházejícím z Plánu prevence je také nadále pokračovat v činnosti ve 

smyslu „Plánu prevence kriminality 2012–2015“, vyčlenit lidské zdroje, připravit prostor, navrhnout 

taková opatření a cíle, aby byl zachován pozitivní trend ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na 

území města a současně aby se jejich prostřednictvím omezily příležitosti k páchání trestných činů 

a přestupků. K tomu by měly sloužit plánované programy prevence, jež jsou uvedeny v kapitole 7.2 

Přehled preventivních projektů. 

 

Cíle plánovaných programů prevence: 

 ochrana místních komunit před kriminalitou; 

 zvyšování pocitu bezpečnosti občanů; 

 předcházení nežádoucím společenským jevů v rodinách, ve školách, ve společnosti; 

 zmírnění dopadů sociálně-patologických jevů ve společnosti na jedince; 

 zvýšení motivační úsilí společnosti na jedince; 

 zvýšit rozvoj kompetencí a dovedností jednotlivců a jejich začlenění je do společnosti.  

Tyto cíle by měly pozitivně ovlivnit nejen vývoj kriminality, ale také bezpečnost silničního provozu, 

dále by měly přispět k celospolečenské osvětě včetně prevence xenofobie a rasismu. 24 

7.2.1 CÍLOVÉ SKUPINY 

DĚTI A MLADÍ DOSPĚLÍ 

Rizikové a ohrožené děti a mladí dospělí, kriminálně rizikové děti a mladí dospělí. 

 

RODINY 

Zejména rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování jejich členů. 

 

RECIDIVISTÉ 

 Efektivní resocializace recidivujících pachatelů 

 

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ 

Skupina zahrnuje oběti především mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti a dětské oběti 

šikany, oběti násilné trestné činnosti, včetně domácího násilí, oběti obchodování s lidmi a prostituce, 

                                                           
24

 Zdroj: Plán prevence kriminality města Milovice na období 2016–2020 
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oběti majetkové kriminality, oběti rasově, národnostně nebo nábožensky motivovaných trestných 

činů, včetně obětí přestupkových jednání a jiných správních deliktů, vyžadující skutečnou a efektivní 

pomoc a podporu, se zvláštním zřetelem na dětské oběti a seniory. 

 

KOMUNITY 

Zejména malé, obecní komunity, jež by se měly aktivně podílet například na zvyšování vlastní 

bezpečnosti ve smyslu větší všímavosti, vzájemné informovanosti, ale i zlepšení spolupráce s orgány 

města Dvůr Králové nad Labem nebo policie. 

 

RIZIKOVÍ JEDINCI V POSTAVENÍ POTENCIÁLNÍCH PACHATELŮ NEBO OBĚTÍ 

Tato skupina zahrnuje dysfunkční a sociálně slabé rodiny, rodiny dětí s poruchami chování, 

předlužené rodiny a jednotlivce, predelikventní děti a mládež, sociálně vyloučené jedince a skupiny; 

ženy, seniory, osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby, cizince, 

příslušníky národnostních a etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné, 

obyvatele prostorově vyloučených lokalit, lidi bez přístřeší, osoby mající problémy s placením 

nájemného a dalších finančních pohledávek, osoby propuštěné z výkonu trestu. Mezi rizikové osoby 

patří také jedinci závislí na konzumaci alkoholu a omamných nebo psychotropních látek. 

7.2.2 ZAMĚŘENÍ PREVENCE 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Cíle projektů: 

 podpora programů prevence rizikového chování pro děti, žáky, studenty a seniory; 

 podpora informačních programů pro rodiče a pedagogy; 

 podpora výchovně vzdělávacích programů pro rizikové děti a mládež; 

 podpora aktivit na zvýšení finanční gramotnosti a úrovně právního vědomí cílových skupin. 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Cíle projektů: 

 Podpora provozu hřišť a sportovišť pro veřejnost; 

 Podpora sportovních aktivit dostupných rizikovým dětem a mládeži; 

 Podpora činnosti nestátních neziskových organizací; 

 Podpora budování nových dětských hřišť a sportovišť. 

 

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Cíle projektů: 

 podpora aktivit pro osoby ohrožené závislostmi ; 

 podpora aktivit na pomoc obětem trestných činů; 

 podpora aktivit přispívajících k řešení problematiky domácího násilí; 

 podpora probačních a jiných programů k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti dětí 

mladších 15 let a mladistvých; 

 podpora či realizace preventivních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
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SITUAČNÍ PREVENCE – OPATŘENÍ REŽIMOVÉ, FYZICKÉ A TECHNICKÉ OCHRANY 

Cíle projektů: 

 pořízení pevných a mobilních kamerových bodů; 

 zabezpečovací a vyhodnocovací soubory; 

 osvětlení rizikových míst; 

 zaměstnávání asistentů prevence kriminality. 

 

INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ 

Cíle projektů: 

 podpora dotačních programů pro externí subjekty; 

 realizace vlastních projektů, zapojení do Programu prevence kriminality MV ČR; 

 podpora projektů městské policie; 

 tvorba bezpečnostní analýzy města včetně map kriminality; 

 spolupráce se zainteresovanými subjekty v oblasti prevence kriminality (MV ČR, KÚ KHK, 

MPDK, PČR); 

 vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality; 

 vytvoření metodiky hodnocení efektivity a dopadu preventivních opatření; 

 hodnocení plnění Plánu prevence kriminality. 

7.3 PŘEHLED PREVENTIVNÍCH PROJEKTŮ 

Níže uvedené projekty jsou stanoveny na základě potřeby udržet popřípadě zvýšit bezpečnost 

občanů města Dvůr Králové nad Labem. Jednotlivé projekty vycházejí z dlouhodobých plánů a potřeb 

města zakotvených ve strategických dokumentech, jako je například Plán prevence kriminality, Plán 

rozvoje města, Plán rozvoje sociálních služeb. 

 

DOTAČNÍ PROJEKTY MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Účelem dotačního programu města Dvůr Králové nad Labem je podpora kulturního, společenského 

a sportovního života občanů města. Jednou z priorit jsou volnočasové aktivity. 

 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE – PREVENTIVNÍ SKUPINA MPDK  

Jednou ze základních činností v prevenci kriminality zajištěné městem Dvůr Králové nad Labem, 

prostřednictvím MPDK, je hlídková činnost strážníků MPDK doplněná o pochůzkovou činnost 

asistentů prevence kriminality (APK). Hlídková činnost je jedním ze základních nástrojů, jak zajistit ve 

městě bezpečnost osob a zabránit ničení majetku či dalšímu protiprávnímu jednání. 

K další preventivní činnosti MPDK patří činnost preventivní skupiny MPDK. Tato skupina ve spolupráci 

s manažerem prevence kriminality a Policii ČR pořádá preventivní akce a besedy se zaměřením na 

osobní bezpečí, dopravní výuku a výuku první pomoci. 

 



PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM na období 2017–2022  

 
 

                                                                                                                                                           Stránka 77 z 88 
 

7.3.1 PROJEKT „PODPORA PROCESU REALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB NA OBDOBÍ 2017–2019 PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM“ 

V rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého 

kraje jsou v období 2017 – květen 2019 realizovány osvětové semináře v oblasti sociální práce 

směřující k integraci osob ohrožených sociálním vyloučením, prostřednictvím odboru školství, kultury 

a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Aktivitu zajišťuje Farní charita Dvůr Králové nad Labem. Aktivita je zaměřená na zvýšení povědomí 

o sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s cílem řešit svoji situaci vlastními 

silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity. V rámci této aktivity se 

uskuteční 10 seminářů s cílem motivovat a podpořit osoby ohrožené sociálním vyloučením tak, aby 

měli sami možnost ovlivnit případné sociální vyloučení.  

Organizování seminářů probíhá ve spolupráci s osobami výše uvedené cílové skupiny v rozsahu cca 

1,5 hodiny, seminář vedou 2 lektoři, počet účastníků je zhruba 10. Na seminářích jsou použity 

následující metody práce: scénky, přehrávání, diskuse, práce ve skupinách, ankety, práce 

s videoprojekcí – krátké filmy, ukázky, obrázky. Na konci každého semináře obdrží každý účastník 

krátký test s nejdůležitějšími otázkami k tématu. Před uskutečněním každého setkání je patřičně 

oslovena cílová skupina prostřednictvím terénní práce sociálních pracovnic Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, dále prostřednictvím pracovníků Farní charity. K informování cílové skupiny je 

využito také webových stránek města www.mudk.cz, facebookový profil města Dvůr Králové nad 

Labem nebo Noviny královédvorské radnice. 

Probíranými tématy na seminářích jsou např. problematika návykových látek, zásady hygieny v péči 

o dítě, plánové rodičovství, problematika nízké finanční gramotnosti, hospodaření a vedení 

domácnosti, prosazování práv cílové skupiny vůči zdravotnickým službám, podpora aktivit směřujících 

k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání s cílem zvýšit informovanost a kompetentnost rodičů, 

prezentace sociálních služeb, pomoc v právních otázkách a objasňování významu a dopadu úředních 

rozhodnutí apod. Dále jsou na seminářích poskytnuty informace o dané problematice a představeny 

možnosti podpory sociální práce při řešení vzniklých problémů. 

7.3.2 PROJEKT „BEZPEČNĚ NA PŘECHODECH“ 

Strážníci MPDK provádí pravidelný ranní dohled na přechodech pro chodce u základních škol. Od 

června 2016 byli do toho projektu zařazeni také asistenti prevence kriminality (APK), kteří tuto 

činnost vykonávají spolu se strážníky MPDK. 

MPDK dále spolupracuje s jednotlivými mateřskými a základními školami na pořádání besed 

a realizaci dlouhodobých programů zaměřených na dopravní výchovu, např. program „Pozor! Vidím 

tě“, nebo program „Bezpečná silnice“. 

7.3.3 PROJEKT „DĚTSKÝ DEN IZS“ 

Od roku 2005 je na popud MPDK pravidelně organizován Dětský den Integrovaného záchranného 

systému (dále jen DD IZS), jehož hlavními úkoly jsou:  

 oslava mezinárodního dne dětí; 

 prezentace a propagace činností jednotlivých složek IZS a její přiblížení dětem; 

http://www.mudk.cz/
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 prezentace subjektů participujících na prevenci kriminality. 

Na organizaci DD IZS se podílí zejména město Dvůr Králové nad Labem, MPDK, Dům dětí a mládeže 

Jednička, MKZ Hankův dům a řada dalších subjektů. DD IZS převzala po MPDK městská organizace 

Dům dětí a mládeže „Jednička“, jejíž celkové zaměření a výběr cílových skupin lépe vystihuje náplň 

projektu. 

7.3.4 PROJEKT „KAMERY PRO SENIORY“ 

Společný projekt Pečovatelské služba Města Dvůr Králové nad Labem a MPDK, realizovaný v letech 

2007–2008, spočívající v instalaci autonomních CCTV kamerových systémů v domech s pečovatelskou 

službou a zařazení těchto systémů do koncepce MKDS a v následné správě systémů ve spolupráci 

s MPDK.  

Prioritami projektu jsou: 

 zvýšení pocitu bezpečí uživatelů domů s pečovatelskou službou a v dané lokalitě; 

 zprostředkování kontroly osob navštěvujících uživatele s důrazem na eliminaci specifické 

trestné činnosti (podomní prodej, nabídky prodeje produktů a energií apod.); 

 ochrana majetku města; 

 poskytování informací vedoucích k odhalení specifické trestné činnosti, páchané 

v monitorovaných lokalitách, orgánům činným v trestním řízení. 

Projekt je v současnosti aktivní a společná činnost PS a MPDK pokračuje. 

7.3.5 PROJEKT „VIDÍME VÍC – MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ MKDS“ 

V letech 2008–2009 proběhla nová etapa projektu „Vidíme víc“, nazvaná „Modernizace a rozšíření 

MKDS“, v  rámci této etapy bylo zprovozněno šest pevných kamerových bodů, dva mobilní kamerové 

body (přenosné) a jeden kamerový bod ve služebním vozidle MPDK, nové operační středisko MPDK 

a zálohování dat získaných MKDS. 

V roce 2015 proběhla další etapa rozšíření MKDS, a to nákupem ovládacího zařízení pro pracoviště 

operátora MKDS a nákupem dvou autonomních zařízení MKDS, dvou kamerových bodů do služebních 

vozidel a nákupem 20 kusů osobních kamer pro strážníky MPDK. 

Projekt, který je koncipován jako dlouhodobý, je aktivní. Probíhají další kroky vedoucí k zefektivnění 

provozu MKDS. V plánu je rozšíření o další kamerové body, modernizace stávajících zařízení včetně 

datového uložiště a napojení výstupu MKDS na služebnu Policie ČR. 

7.3.6 PROJEKT „PROSTOR“ 

Projekt realizovaný průběžně, od roku 2009, spočívá v zajištění různých prostorů pro činnosti spojené 

s prevencí kriminality. 

 park „Živá zahrada“ v areálu služebny MPDK; 

 Dům dětí a mládeže Jednička (především děti a mládež); 

 dopravní hřiště (celoročně, všechny věkové kategorie); 

 skatepark (zřízeno v roce 2013); 

 workoutové hřiště v parku Schulzovy sady (zřízeno v roce 2016); 

 jednotlivá dětská hřiště (Berlínek, Slunečná, E. Krásnohorské, Schulzovy sady, Sylvárov 

apod.); 

 sportoviště tělovýchovných jednot a ostatních organizací (všechny věkové kategorie); 
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 v prostorech soukromých firem; 

 jakýkoliv jiný, bezpečný prostor, který lze využít pro aktivity v rámci prevence kriminality. 

Projekt je funkční, ale nejsou zcela naplněny jeho cíle ve smyslu využívání všech uvedených prostor. 

7.3.7 PROJEKT „KURZ SEBEOBRANY“ 

Společný projekt MPDK a spolku Self defence team DK, který navazuje na společný projekt MPDK 

a DDM Jednička realizovaný v letech 2009–2012 formou kurzů sebeobrany pro každého. Je zaměřený 

na výcvik základních sebeobranných technik, vedený instruktory sebeobrany MPDK. V současné době 

se na projektu podílejí členové preventivní skupiny MPDK a manažer prevence kriminality města, 

kteří formou besed a praktických ukázek školí v oblasti osobního bezpečí a sebeobrany v předškolních 

a školních zařízeních v rámci prevence kriminality. 

Spolek Self defence team DK, z. s, který je složen z akreditovaných instruktorů sebeobrany 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, doplňuje tuto činnost o volnočasové aktivity zaměřené 

na osvětové, vzdělávací, lektorské a školící činnosti v oblastech prevence kriminality, bezpečného 

chování, sebeobrany, poskytování první pomoci, volnočasových aktivit, v prevenci mládeže před 

používáním návykových látek a proti sociálně patologickým jevům.  

 

Mezi projekty, které zajišťuje Self defence team DK, patří: 

 pravidelné lekce sebeobrany pro dospělé; 

 semináře sebeobrany a první pomoci; 

 program pro výcvik ozbrojených složek; 

 program – Safety for rescuers (bezpečnost pro záchranáře); 

 dětský oddíl Škorpioni – dětský a mládežnický oddíl (7 – 17 let) zaměřený na volnočasové 

pohybové aktivity dětí a mládeže v rámci prevence kriminality; 

 výuka sebeobrany. 

7.3.8 PROJEKT „VIDÍME VÍC – MKDS“ 

Projekt MKDS je pokračováním projektu projekt „Vidíme víc – MKDS 2012“, který si kladl za úkol ve 

třech krocích zvýšit pocit bezpečí ve vybrané lokalitě, zajistit vysokou kvalitu záznamů poskytovaných 

orgánům činným v trestním řízení a zvýšit komfort obsluhy městského kamerového dohlížecího 

systému: 

 vytvořením dalších bezpečnějších lokalit města realizované instalací nových pevných 

kamerových bodů MKDS; 

 zlepšením kvality záznamu výměnou hardwarového vybavení stávajících pevných 

kamerových bodů začleněných do MKDS. Změnou typu kamer a úložiště dojde ke zlepšení 

zaznamenávaného obrazu, ke zkvalitnění poskytovaných záznamů, ale zejména se zvýší 

kvality ostrahy a ochrany veřejných prostranství a tím bude odstraněn negativní vliv 

nedostatečné kvality a tím zvýšení vypovídající a důkazní schopnosti záznamu; 

 zvýšením komfortu obsluhy spočívající v zavedení možnosti dálkového přístupu k prohlížení 

a správě činnosti MKDS pomocí přenosných osobních počítačů a obdobných zařízení (PDA, 

MT) prostřednictví chráněného internetového spojení, obsluhovaného nejen dozorčím 

z operačního střediska MKDS, ale i strážníky z vozidel hlídek denní a noční realizační skupiny 

městské policie a nově i vybranými policisty Obvodního oddělení Dvůr Králové nad Labem. 
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7.3.9 PROJEKT „SENIOR“ 

Projekt si klade za cíl: 

 zařadit do aktivit projektu co největší počet seniorů a nadále s nimi trvale pracovat; 

 zprostředkovat seniorům praktické dovednosti i teoretické znalosti problematiky aktivní 

sebeobrany; 

 poskytnout seniorům osobní prostředky pro sebeobranu, jakými jsou například osobní 

alarmy nebo obranné pepřové spreje. 

 

Základními preventivními cíli projektu jsou: 

 pokračovaní projektu „Senior 2012“; 

 trvalé zvyšování pocitu bezpečí seniorů, zejména pak seniorů žijících osaměle 

a v odloučených lokalitách; 

 zajištění aktivního podílu seniorů na zvyšování pocitu vlastního bezpečí; 

 překlenutí generačních rozdílů ovlivňujících chápání moderního pojetí současného životního 

stylu, a přizpůsobování se tomuto stylu, prostřednictvím účasti všech generací na realizaci 

projektu. 

7.3.10  PROJEKT „OPERÁTOR MKDS“ 

Plánovaný projekt si klade za cíl vytvoření skupiny nových pracovních míst na pracovní pozici 

„Operátor městského kamerového dohlížecího systému“ provozovaného městem Dvůr Králové nad 

Labem, realizovaným na samostatném pracovišti služebny MPDK, a to v počtu 4–6 trvale udržitelných 

pracovních míst pro zástupce vyjmenovaných cílových skupin. 

 fyzické osoby starší 50 let;  

 etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;  

 osoby se zdravotním postižením; 

 osoby pečující o osobu blízkou;  

 osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin 

7.3.11  PROJEKT „KONTAKTNÍ MÍSTO“ 

Nový projekt MPDK zaměřený na vytvoření kontaktních míst v okrajových částech města, sběr 

informací o aktuální bezpečnostní situaci v obci, realizovaný prostřednictvím schránek (obdobně jako 

schránky důvěry) rozmístěných na území celého města v počtu zhruba 10 až 12 kusů a doplněných 

o e-mailovou schránku umístěnou na serveru www.mudk.cz. Občanům města Dvůr Králové nad 

Labem umožní zasílat své konkrétní postřehy a návrhy, týkající se bezpečnostní situace i dalších 

problematik. 

 

Základní myšlenkou projektu je: 

 snaha MPDK o další přiblížení se k občanům; 

 rozšíření služeb a podpora jejich dostupnosti, zejména v okrajových částech města; 

 zvýšení dosažitelnosti služeb pro imobilní občany; 

 podpora činnosti „obvodářů“ MPDK; 

 podpora pochůzkové činnosti asistentů prevence kriminality. 

http://www.mudk.cz/
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7.3.12  PROJEKT „TÍSŇOVÁ PÉČE VE FORMĚ TLAČÍTEK“ 

Tísňová tlačítka slouží k přivolání pomoci v nouzi, při napadení nebo při zdravotních potížích.  

SOS tísňové tlačítko je bezpečnostní prvek, který pomůže lidem v nebezpečí. Když není čas přivolat 

pomoc mobilním telefonem, stačí zmáčknout SOS nouzové tlačítko, čímž osoba zalarmuje operátory. 

SOS tlačítko pomáhá seniorům při zdravotních komplikacích či v jiných případech ohrožení života 

např. přepadení. Ostatním skupinám slouží jako osobní strážce před nástrahami, které číhají za 

prahem jejich bytů a domů.  

Projekt zajišťuje město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s MPDK. 

 

7.3.13  PROJEKT „NOC VENKU“ 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem pořádá akci Noc venku.  Jedná se o jedinečnou 

benefiční akci, která má za cíl veřejnosti zážitkovou formou přiblížit problematiku bezdomovectví, 

ukázat tvrdou realitu života na ulici, vyvolat diskusi a umožnit zažít si noc venku přespáním na 

veřejném prostranství. Formou vstupného na akci jsou vybírány trvanlivé potraviny určené pro 

bezdomovce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AP asistent pedagoga 

APK asistent prevence kriminality 

BR bezpečnostní rada 

ČCE Českobratrská církev evangelická 

ČR Česká republika 

DDM dům dětí a mládeže 

DKNL Dvůr Králové nad Labem 

DPS dům s pečovatelskou službou 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS integrovaný záchranný systém 

KHK Královéhradecký kraj 

KPK Komise prevence kriminality 

KPSS komunitní plán sociálních služeb 

KRI krizové řízení 

KÚ  krajský úřad 

MěÚ městský úřad 

MKDS Městský kamerový dohlížecí systém 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPDK Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

MPK Manažer prevence kriminality 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ mateřská škola 

MV Ministerstvo vnitra 

OOP obvodní oddělení policie 

OPR obec s rozšířenou působností 

OSN Organizace spojených národů 

OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OZV obecně závazná vyhláška 

PČR Policie České republiky 

PMS Probační a mediační služba Trutnov 

PR public relation 

RIAPS Regionální institut ambulantních služeb 

SAS Sociálně aktivizační služby 

Sb. sbírka 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SO  správní obvod 

SOH středisko osobní hygieny 

SOŠ a SOU střední odborná škola a střední odborné učiliště 

SPOD sociálně-právní ochrana dětí 

SPŠ střední průmyslová škola 

ŠKS odbor školství, kultury a sociálních věcí 

TČ trestný čin 

TU  Trutnov 
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ÚO územní odbor 

ÚP Úřad práce 

ÚSP Ústav sociální péče 

VKV oddělení vztahů k veřejnosti 

ZŠ základní škola 

ZUŠ základní umělecká škola 
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PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – POSTOJ OBČANŮ K OTÁZKÁM 

BEZPEČNOSTI 
V rámci přípravy strategického dokumentu Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na 

období 2016–2022, který schválili zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 2016 usnesením 

č. Z/181/2016, bylo provedeno dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo zjistit postoje občanů města 

k vybraným tématům vztahujícím se k životu ve Dvoře Králové nad Labem. Mezi tématy se objevily 

také otázky na bezpečnost a kriminalitu ve městě. Dotazník byl realizován v termínu  

30. 6. – 31. 7. 2017. 

 
VYBRANÉ ÚDAJE Z DOTAZNÍKU 

Základní údaje – statistika respondentů:  

 počet dokončených: 270 ks; 

 počet nedokončených: 31 ks; 

 počet žen: 136; 

 počet mužů: 131. 

 
VYBRANÉ OTÁZKY Z DOTAZNÍKU 
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Vybrané odpovědi respondentů na téma: Co se Vám na Vašem městě líbí? 

 Relativně malý počet „nepřizpůsobivých“. 

 Bezpečné město pro děti. 

 Kulturní a turistický potenciál. 

 Krásné okolí města. 

 

Vybrané odpovědi respondentů na téma: Co se Vám na Vašem městě nelíbí? 

 Velmi nízké platy ve městě, velmi špatná podpora cyklistiky, nezájem vedení na dění ve 

městě. 

 Nepřizpůsobivý občané, plné město, bojím se o děti. 

 Řešení dopravy v centru. 

 Bezohledné parkování, nevyhovující podmínky pro cyklistiku. 

 Současný extrémní přiliv nepřizpůsobivých občanů do města a s tím nepořádek a kriminalita. 

 Málo veřejných sportovišť k volnému využití. 

 Chování nepřizpůsobivých občanů, díky nimž je večerní život ve městě omezen. 

 Zvýšený počet romských občanů, v nočních hodinách aby se člověk bál. 

 Příliš hlučné noční podniky. 

 Špatná kvalita dětských hřišť. 

 Rabování kontejnerů na textil a elektroodpad. 

 směřování turistů mimo centrum. 

 

Vybrané odpovědi respondentů na téma: Co se Vám ve městě nejvíce chybí? 

 Chybí zde možnost najít vhodné zaměstnání. Větší rozsah kulturního vyžití. 

 Kvalitní městská policie a technické služby. 

 Nejvíc chybí sportovní  aktivity- bazén, cyklostezka.   

 Aktivity pro dospělé, kde bych mohla poznávat nové přátele a známé. 

 Kulturní programy a turistické cíle. 

 Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé. 

 Vyžití pro nejmenší. 

 Místa pro volnočasové aktivity. 

 Krytý bazén. 

 Není vidět městská policie – více pochůzek pro zlepšení občanů, zabránění vandalismu. 

 Lepší přístup městské policie k nepořádku ve městě (parkování na chodníku bez potrestání). 


